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Hu szárok a felvonuláson

A falunapokról szóló írásaink a ] 88. oldalon kezdődnek!
(fotó: Molnár Mihály)
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Parlagfű mentes Magyaro rszágért

Ismételten felhívjuk a község lakosságát az időszerű növény-
védelmi munkák megkezdésére, és folyamatos végzésére, de külö-
nös tekintettel az alábbiakra: Magyarországon az előforduló gyom-
növények közül, megelőzve számos veszélyes és nehezen irtható
gyomnövényt, a parlagfű a leggyakoribb. Ez az a gyomnövény ami
a leggyakrabban és igen gyorsan vált ki allergiás tüneteket, ezért a
me gelőzés szempontj ából rendkívüli j elentő sé ge van.

A parlagflí elleni kötelező védekezést a 8Il2003. (VII. 9.)

FVM rendelet 2. §-a minden fcildtulajdonos és foldhasználó részére
előirja. A módosított 2000. évi XXXV. törvény 5. § (3) bekezdése
kimondja, hogy ,, A földhasználó köteles adott év, ez esetben 2006.
június 30. napjáig az ingatlanon a parlaffi virágzását megaka-
dályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak vé-
géi g fo ly amat o s an fenntart ani " .

A parlagfű irtására legalkalmasabb időszak, amikor a gyom-
növény már jól felismerhető, de még nem virágzik. Ezért a tavaszi
megjelenéstől kezdve a parlagfű mechanikai úton irtható - kisebb
területen kihúzással, nagyobb területen kaszálással, vagy vegysze-
res gyomirlással,

2006.július 1-től szigorúan ellenőrzik Csengele bel- és külte-
rületét és amennyiben valaki nem tesz eleget a fent említett köte-
lezettségének, szigoruan megbüntetik.

A törvény 60-6I. §-a alapján a mulasztókkal szemben a

hatóság jogosult 20.000-2.000.000 Ft-ig növénlvédelmi bírság ki-
szabásfua. A gyommentesítést a Földhivatal folyamatosan ellen-
őrzi.

A 8I|2003.(VII. 9.) FVM rendelettel módosított 5/2001. (I.

16.) FVM rendelet vonatkozó paragrafusai kimondják, a fcild-
használó és a termelő hatékonyan köteles védekezní az aranka
fajok, a parlagftr és a selyemkóró ellen. Azok iftását virágzásuk
előtt végre kell hajtani a növénytermesztésre szolgáló területen,
réten, legelőn, település bel- és külterületén,háan kertben, vasút- és
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úttöltésen, csatorna- és árokparton, közterületen, közutak szegély-
teniletén külön jogszabályban meghatározott szélességben.

. 
A gyommentesítés magunk és embertársaink egészségét is

redi. Eljünk igényes, rendezett természeti környezetben, gyom-
mentesen!

Dr. Tóth Tibor jegyző

Bocsánat!
Sok településen tudományos alapossággal rendszerezlk az

ottani családok ragadványneveit, A mi településünkön is sok olyan
ember é1, akiknek azonos a családi nevük. A könnyebb megkülön-
böztethetőség végett alakultak ezek ki, és sok faluban végül hiva-
talosan is felvették.

A Csengelei Krónika előző számában írtam a II. világháborús
robbanóanyagok előkerüléséről, és a lelőhely közelében lévő tanyát
ilyen ragadványnélvel jelöltem meg. Nagy hibát követtem el. Más-
nap sírva jötthozzám özv. Tóth Istvánné, hogy miér1 neveztem úgy
a tanyát, ahogy közismerten mindenki nevezi, hiszen az a név
gítnynév, és ezzel a családját megbántottam.

Hibámat az sem menti, hogy talán senki sem tudja ennek a
ragadványnévnek a jelentését. Nagyon távol á11 tőlem, hogy bárki-
rrek is a lelkivilágábabelegázol1ak, főleg az áItalam is tisztelt néhai
Tóth István emlékének ártsak, ezért bocsánatot kérek az érintet-
tektő1!

Molnár Mihálv
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XII. Csengelei Falunapok
A több mint egy évtizedes hagyomúnyokkal rendelkezőfalunapok
az idén június 3-5. között került megrende7ésre. A most nyár
elejére eső pünkösd időjárása azonban megtréfúlta a szervezőket,
résztvevőket, mind a három nap esett az eső. A legmelegebb
évszakbun sokunk kabátot kényszerült magára venni. A három-
napos rendezvény ezek ellenére vidám hangulatbun telt el.

Kiáltítási megnyitók

Míg a mazsorettek és frrvósok megkezdték a faluban a körJá-
ratukat, addig aFaluházban megkezdődött a tárlatok megnyitása.

Elsőként Rieger-Dezmond Irén magyar születésű, de Ausári-
ában élő amatőr festő műveinek bemutatására került sor. A megnyi-
tóbeszédet dr. Bereczky Lőránd, a Magyar Nemzeti Galéria főigaz-
gatőja mondta:

"Itt van a festőművész - akinek a családi neve, a festői neve is
ugyanaz - aki elhozta ide a képeit, azért, hogy Ónök gyönyör-
ködjenek bennük, De ha már ennyien vagyunk, tudunk kicsikét
intimebben is beszélgetni. Ez a kiállítás nagyon alkalmas arra,
hogy arról beszéljank, végső soron a kép az miről szól. Arról szól,
hogy van egy kétdimenziós dolog, aminek van magassága, van szé-
lessége, de nincsen mélysége. De ezen a síkfelületen meg kell jele-
níteni a teret. Kétféle lehetőség van. Az egyiloúl valaki odaáll, és

megpróbálja megnézni a tájat, vagy megnézni egy embert, s azt
próbálja megjeleníteni ezen a síkon. De az, hogy egy fejnek tere
lesz, vagy bemutatjuk a tájat, az tulajdonképpen egy illúzió, mert
ezen a síkon kell a mélységet is ábrázolni. A másik lehetőség pedig
az, hogy elvontabb gondolatokat fogalmaz meg a művész, elvon-
tabb formákat próbál alkalmazni. Gyakorlatilag a festészet saját
magát jeleníti meg, mert ebben a festészetben, ezeken cl képeken is
tulajdonképpen a színek és formák játéka, dinamizmusa, mozgal-
mctssága az, ami megjelenik. Lehetne azt mondani, hogy akkor ön-
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műgáyal foglalkozík a festészet? Részben igen. Mert az önmaga
s-épségét tudja visszahozni. Pontosan tudjuk, hogyha színeket
rakwtk egl,más mellé, az valamilyen élményt ad a szemnek. sőt ezek
a: élmények rögzülnek, és ebből létrejön példóul a divat, hogy mit
t,eg,,iink föl, hogy milyen színek uralkodnak a környezetünkben. És
időről időre változik. Valaha például a zöldet csak a barnával
tudták elképzelni a divatban, aztán egyszer csak kiderült, hogy a
:öld a kékkel is megél, Ezek csak a feltételeket teremtik meg, itt
ennél tobbről van szó. Arról van szó, hogy van egy ember, akinek
gondolatai vannak a festészetről, és ezeket a gondolatokat úgy
tudja képpé formálni, hogy az olajfestéket úgy használja - majd
kiderül, hogy jól látom-e -, hogy a felületekre szétteríti ezeket a

.festéffoltokat, és utána beledolgozik. Tehát visszatöröl, vissza-
kapar. Ebből kalanfele formák alakulnak ki. Mindegyik képnek
hihetetlen mélységű tere van. Mindegyik képnek a színjátéka
rulajdonképpen örömünnepet ad a szemnek. Annyi lehetőséget tud
előteremteni, annyi variációt tud megteremteni, amely tulajdon-
képpen - itt is láthatjuk - a színek használatából adódóan hangu-
latokat jelenít *eg. És ami nagyon fontos, hogy ezehlek a for-
máknak a mozgalmassága - mekkorák a belső formák, milyen
sűrűn váltakoznak, milyen irányban kanyarodnak el - adnak a
képnek egy dinamikát, egy ritmust. Ez majdnem olyctn, mint a zene.
Sokszor mondjuk, hogy csak azt hiszem el, amit látok. A legszebb
történet erre: Tolja a kismama a kocsiban a gyermekét, Odamegy
valaki, és mondja neki, jaj de szép ez a gyerek. Ez semmi, látná a

fényképét! - válaszolja az anyuka. Annyira fontosnak tartjuk a
klpeket, mert a világról szerzett informócióink ezekből származnak.
Es akkor kapunk egy impulzust, és ezzel az impulzussal saját
kul tur ál t s á gi s z i ntünkn e k me gfe l e l ő e n, s aj át ér de kl ő dé s i kör ünlcrte k,

ízlésvilágunknak megfelelően tovább tudunk haladni, és belekép-
zeljük mindazt, amit ez a ritmus, ez a színvilág, ez a játékosság, ez
az olykor nagyon komoly drámaiság számunkla adni tud. Tulaj-
donképpen a művésznő a festészetnek egy olyan ágát műveli,
amellyel egy elvontabb formavilágból a technika, az eszközök
dicséretébőI tud létrehozni esztétikai értéket. Ezek a művek,
bekerülve azokba az emberi közegekbe, ahol élünk és mozgunk, na-
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gyon komoly dekorativitást, sőt olykor gondolati tartalmat is
tudnak közvetíteni.

Látszólag ellentmondás az, hogy ennyire általános. Hiszen
aki egy az egyben fest le egy természeti lánányt, az nem művészet,
azt a fotó elintézi. Ott is van valami áttétel, ott is van valami elvo-
natkoztatás. A tájnak a lényegét kell megfesteni. De hát sok lehe-
tőség van, ettől szép a művészet. Van olyan, ami elsősorban a
szemünkön keresztül hat a lelkünkre, és van egy olyan fajta, amely
a tudatunkon keresztül hat a lelkiinkre. Mindig az az igazság, hogy
a művész megpróbálja a lelhlt kitenni. Most mi vagyunkfontosak a
másik oldalról, hogy tiszta lélekkel tudjunk közeledni, és hagyjuk
magunkat, hogy hassanak ránk ezek a művek. De hát a művészetnek
tulajdonképpen ez a lényege, hogy megpróbálja szebbé, igazabbá
és gazdagabbá tenni azt az életkörülményt, ami bennünket körül-
vesz. Es vannak ilyen ünnepek, mint amilyen a falunap, akkor
nagyon jó, hogy nem nektink keII elutaznunk ilyen műalkotások
megtekintésére. Higgyék el, hogy sok ember fog ma itt megfordulni,
és majd fogiák látni, hogy egy idő után annyira természetes lesz,
hogy ití vannak ezek a képek. Nem ez a legideálisabb kiállítási
.forma. A .jó mű kiköveteli magának a figyelmet, a teret, amiben
megjelenik. Nézzék végig, és hagyják magukat befolyásolni, hogy
nem biztos, hogy ez a szín tetszik, mert ugye többféle variáció lehet.
Inkább egy zöldes, sárgás. Ez itt például egy nagyon izgalmas
színvilág. Ezek mindig változnak, attól függően, hogy milyen a
benti körülmény, az adott térnek a világítása. Ha hirtelen kisütne a
nap, ami egyébként is jó lenne, akkor valami egészen tüzes
színvilág jönne elő. Itt a kékek vannak. A kék mindig drámai. Két
alapvető közegre lehet osztani: vannak a hideg színek, és vannak a
meleg színek. A kék hideg szín. De ezek kapcsolatban is vannak
egymással. A zöld, meg a piros kiegészítő színek, a másikat felerő-
sííik, Amikor Szinyei festette a pipacsokat, odafestetíe a pipacsokat,
és nem intenzívebb vöröset festett, hogy még jobb legyen a pipacs,
és égjen a pirosa, zöld mezőt festett alá, és azonnal kiugrott a
komplementer szín miatt. Itt is láthatjuk a színek egymáshoz való
viszonyát, olykor még szinte reflexszerű színek egymásra hatását.
Ez egy nagyon érdekes, és izgalmas festészet.
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Dr. Bereczlql a megnyitó beszédét mondja
(fotó: Molnár Mihály)

Mindig szoktunk kapcsolatot teremteni. A magyar művé-
szetben egyébként - nem tudom, hogy tudatos, nem tudatos, hiszen
nem ebben a kórnyezetben kezdte el a festészetet műleln| viszont ct

kultúrája ebben a közegben alapozódott meg - ez a fajta technika
sokszor előfordult. Már a ]9, században is, vagyis amikor a spak-
livctl festésnek nagy divatja volt. Olyan emberek, mint a Szász
Enclre, v(lgy a Korga György, használták ugyanezt a technikát.
Lcitszólag kannyű. Fantasztikusan késznek kell lenni a képnek a
fejben, hogy amikor megszületik, az olyan is legyen. Nem mindegy,
hogy hol töröl visszz, nem mindegy, hogyan néznek ki ezek a
formák, De én abba is hagyom a beszédemet, sokkal jobban járnak,
hu nézik a képeket, és gyönyörködnek bennük, Akkor se döbben-
jelrck meg, ha valakinek nem rezonál azonnal a lelke ezekre ct

m{íyekt,e, hiszen azért vagyunk annyifélék, hogl a ktilonboző dolgok
teíszenek nekünk. Csak a tisztesség a fontos, a művelt emberi
risztesség. Hogy odaállok elé, megpróbálom, hogy hat rám, nem
hat rám, hogy hat rám. Nem egyformán. Van, aki a szőkéket szereti,
l,ttlt, aki a barnákat. Igy van ez a képelotél is. Azzal nem lehet
yédekezrti, hogy én nem értek a fesíészethez. Három dolog van,
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amihez mindenki ért. Az egyik a gyermeknevelés, a másik a mű-
vészet, a harmadik a foci, A focihoz is mindenki ért, legalábbis
Magyarországon. Azzal tehát nem lehet takarózni, hogy nem értek
hozzá. Hiszen a legelvontabb formákat tudjuk. Amikor pucoljuk a
lcrumplit, és előkerül egy nagy krumpli a kicsivel, akkor kiabál az
anyuka, hogy gyere, itt az anya a gyermekével. A gyerek elfogadja.
Ha ezt odafestjük, nagy krumpli a kis krumplival, és odaírjuk alá,
hogy "Anya gyermekével", akkor azt mondja,hogy a te anyád! Mert
megszokta, hogy valami plusznak kell hozzájönni, pedig csak arról
van szó, hogy még az anya-gyermek kapcsolat leegyszerűsíthető
egy nagy formára és egy kis formára. Tessék megnézni, mennyiféle
variáció és lehetőség adódik. Jobban értenek Onók hozza, mint mi.

Köszönjük, hogy eljöttek, és érezzékjól magukat!"
A következő kiállítás Nemesné Garas Kláráé volt. Törköly

Ágnes faluház-vezető így mutatta be a kiállítőt: "Gyermekkorában
tanyán élt és nagyon sok szép emléke van abból az időből. Dédapia
az árokparton ücsörögve, mesélés közben mindenféle természetes
anyagokból (csuhé, gyékény, íu, ftda, nád) készített külónböző
játékokaí, figurákat. Ezek a kedves emlékek jó hosszú időre elrak-
tározódtak benne és 2002-ben felszínre törtek, ekkor kezdett el
csuhébctba készítéssel foglalkozni. Munkai kazUl a "Rőzsehordó nő"
B kaíegóriás zsűriszámot kapott. Az Iparművészeíi Múzeum által
kiírí "Kézművesség 2004 és 2005" pályázatokon alkotásait a bírátó
zsűri kiállításra alkalmasnak ítélte, és egy kiadványban meg is
jelentette. 2004 ótafoglalkozik népi játékokkal is. Az öíleteket idős-
korú ismerőseitől, rokonaitól, valamint könyvtári gyűjtésből kapjo.
A természetben fellelhető anyagokból készíti a játékokat. Tagja cl
Kiskunmajsai Kézműves Eg,,esületnek. Több közös kiállításon vett
r és zt velük Kis kunmaj s án, Székesfehérváron, B udap es t en, val amint
Kiskunmajsa testvérvárosában, Bad-Schönbaunban, Első önálló
kiállítását ez év május I-jén tartotta gyermekkora helyszínén, Köm-
pöcön. Célja a gyermekekkel megismertetni és megszerettetni ct

népi játékokat és az ezekhez kapcsolódó hagyományainkat." Ne-
mesné a számitőgépes teremben mutatta be népi gyermekjátékait.
A szőnyegek, a tanyai életet reprezentáIőháztatási eszközök elénk
varázsolták a paraszti életet, izléses kömyezetet biztositva a sokfele
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an\ agból készült játékoknak.
A ttikörtermen három kiállító osztozott meg. Dr. Varga

Ferencné kulcstartó gyűjteményét mutatta be, Arnold Fülöpné
gl,öngyfrízéseivel szerepelt, míg Manfred Heinz Dörre olajfestmé-

rrl,eit állította ki.
Yargáné az én ösztönzésemre kezdett el foglalkozni azzal a

gondolattal, hogy figyelemre méltó gffiteményét ne csak dobo-

zokban tartsa, hanem mutassa is be a falu lakosságának. Törköly
\gnes a következőket mondta el a közönségnek: "szeretném bemu_

tttni dr. Varga Ferencnét, és az ő kulcstartó glűj.teményét. A gyűj-

tentén1l sok ország kis emléke, melyet most itt onöknek van lehe_

rőségilk megtekinteni. Megtudtam, hogy hoglan kezdődm el ez a

{t\jtési szenvedély Egy alkalommal, egy bécsi étteremben íéry-
képész dolgozott, aki minden ott vacsorázóról készített egy képet.

Fét óra elteltével jött, és hozta a kulcstartóba zárt arcképeket,

s:elíclen a tulajdonosra tuhnálva megvételre. Hát ez történt, meg_

1.olt a két első! A két arcképes kulcstartó sokáig egyedtil volt, majd
hozzákerült egy pár ajándékba kapott is. később a nyaralásból
hazahozottak is társultak a kollekcióhoz. Aztán jöttek a reklám_

ltordozók, majd a külföldi utakon vettek. Végül már alig volt hely,

altonnan ne jött volna emlékül valami a barátohól is, A leg-
kézenfekvőbb ajándék mindig a kulcstartó maradt. Nem került túl
sok pénzbe, elérhető volt az ára. Így került aztón a gyűjteménybe

Etrópától Amerikáig sok-sok helyről egy-egy emlék. Vannak
.1ngliáb ól, Tener iféről, C o sta Ricából, Lengyelor s zágb ól, Bul gári-
ábóI, Ausztriából, Görögországból, Svájcból, Finnországból, Ka-
nadából, Szíriából és Magyarország legszebb tájairól való szép és

érclekes darabok. Most alkalma van mindenkinek megnézni és

megkeresni az érdekességeket, melyhez jó szórakozást kívánok!" A
bemutató szövegben említett országokon kívül még számos más,

olykor egzotikus országbó1 származő kulcstartókat is megtekin-

thettek a látogatók. Az angliai rész olyan sok anyagból állt, hogy
egy külön tárlót meg lehetett velük tölteni. Akik korábban ahazai
kulcstartókat lenézték itt egy na8yon szép magyar kollekciót
1áthattak, melyek közül kiemelkedtek az Opusztaszerel kapcsola-
tosak. Mindenki _ kicsiktől az aggastyénokig _ megtalálhatta az íz_



194

Dr. Vargáné tárlatvezetést tart
(fotó: Molnár Mihály)

lésének megfelelő kis iparművészeti remekeket.
A hitoktatónk, katona Attila közvetítésének köszönhetően

falunkban először láthattunk gyöngyfiizéseket. Arnold Fülöpnét a
faluház vezetője így mutatta be: "Decsén él, ahol ma is elevenen
ápolják a népművészeti haglományokat. Elbűvölte a gyöngyök
szépsége és varázsa, így l992-ben elkezdettftízögetni. Fokozatosan
jött bele, bujta a könyveket, járta a kiállításokat, igyekezett mindent
megtudni a gyöngyftíző mesterségről. A gyöngyszóyés technikájával
való megismerkedés után népi szőttes motívumokaí alkalmazva
készített karkatőket, kulcstartókat, kistáskákat. Munkáit sikeresen
zsűrizíette. Tagja a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesületnek.
Magáénak tudhatja a Magyar Kereskedelmi és lparkamara llMa-
gyar Kézműves Remek< díját. Onálló kiállítása volt már Mélykuton
és Borotán. kézműves kiállításon vett részt Jánoshalmán, rendsze-
resen iár népi sokadalmakba a Népművészeti Egyesülettel. Az ipar-
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lnűTészeti Múzeum által rendezett Kézművesség 2003., 2004, és
]005. évi pályázati kiállításain munkái szerepeltek. Amellett, hogy
eg, g,önyörű népi hagyományt ápol, fontosnak tartja azt is, hogy
egt,éniségét is belevigye munkáiba. Ahogy ő maga mondja, hogy
elevenen élő legyen a jövőben is. Kívánok a munkájához nag,,on
sok türelme4 erőt és jó egészséget, hogl még sokáig gyönyörköd-
hessünk bennük!". Arnoldné kiállitásán bemutatta a gyöngyök fel-
h asználható ságának sokszínűs é gét, Láthattunk karkötőket, öveket,
nyaksikat, fiilbevalókat és táskákat. Munkájanak legjobb elismerése
az volt, amikor a közönség meg is vásárolta műveit. Főleg a gye-
rekek rajongták körül munkáit.

A tükörlerem harmadik kiállítója egy osztrák festő, Manfred
Heinz Dörre volt, de sajnos a megnyitóra nem tudott eljönni. Ő is
nonfiguratív képeket alkot, mint a másik kiállító festő, Rieger-
Dezmond Irén, de a két alkotó stílusa között jelentős az eltérés.

Molnár Mihály

kulturális műsor

A XII. Csengelei Falunapok rendezvénysorozata az előző
ér,ekhez hasonlóan zenés reggeli ébresáővel kezdődött. Meghívott
vendégeink - Solti Ifiúsági Fúvószenekar és Mazsorettcsoport,
kiskőrös város Fúvószenekara és Mazsorettcsoportja, valamint a
Ki skunhalasi Rézangyalok voltak.

A zenekarok a hűvös idő ellenére körbementek a falu utcáin,
ahol a lakosság tapssal kísérte őket. A hagyományokhoz híven a
kuklis boltnál megvendégelték a résávevőket, amit ezúton is sze-
retnénk megköszönni kuklis Andrásnak és csapatának. A Falubítz
mellé érve eljátszották a népszerű Fejérvári indulót, melyet czirok
Zoltánvezényelt.

A hűvös, esős idő miatt a délelőtti kulturális műsor aFaluhán
nagytermébe szorult. Sánta Ferenc polgármester úr köszöntő be-
széde latán a csengelei Népdalkör és citerazenekar szőrakoztatta a
közönséget, majd Rényi János és Longa Áaam játszotí népszerű
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dallamokat szlntetizátorcn. F,zután a művészeti iskola 6. osztályos
társastáncosai következtek, akik a Cabaret című film népszerű
betét-dalára egy showtáncot adtak elő.

Utána következett a ftxőszenekarok és mazsorettcsoporlok
bemutatója, Először a Solti Ifiúsági Fúvószenekar és Mazsorett-
csopot1 közösen mutatta be nagyon színvonalas műsorát. Zenekar-
vezető Fuchs Attila, a mazsorettcsoport művészeti vezetője Véginé
Vajda Judit. Kiskőrös Város Fúvószenekara és Mazsorettcsoporlja
következett, akik népszerű indulókat, slágereket játszottak. A ma-
zsorettcsoport előadásmódján is látszott a rutinjuk, képzettségük.
Zenekarvezető Fuchs Attila, a mazsoretrcsoporté Gmoser György.
Ezután a hazai firvó sz enekarok é s maz s orettc s op orlok következtek.
A Csengelei Fúvószenekartól a tradicionális indulók mellett, nép-
szerú slágereket is hallhattunk. A zenekar előadásmódján a meg-
szokott profizmus volt érezhető, Yezetőjük Czirok Zoltán. A ma-
zsorettek négy korcsoporlban képviselték magukat. A Törpikék

Mazsorettek ánonulása a motoros találkozóra
(fotó: Molnár Mihály)

,...:
:!::i:in,:
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csoport nagycsopofios óvodásokból áll, akiknek ez volt az első
feilépésük, egy pomponos számot láthattunk tőlük. Reméljük jövő-
re ugyanilyen lendülettel vetik bele magukat a próbákba és egyre
többször láthatjuk őket különböző rendezvényeken. A Szivárvány
mazsorettcsoport mar rutinos fellépőnek számít, ők már magabiz-
tosan, sokszor mosolyogva adták elő produkciójukat. A Gyermek
és Ifiúsági csoport gyakran lép fel a zenekanal együtt, ez az össze-
s zokotts ág, magabizto s ság látszott a 1 ányokon. V ezetőj ük Czirokné
krizsán zsuzsanna. A délelőtti kulturális műsort a kiskunhalasi
Rézangyalok zártíú<, akik egy big band zenekar, nem hagyományos
fi:vószenekari felállásban játszanak, ennek megfelelően a műsor-
válasáásuk és hangzásuk is más. Inkább könnyedebb hangvételű,
fiil bemászóbb dallamokat j átszottak. Vezetőj iik Gáspar C saba.

A színpadi műsor után a zenekarok és a mazsorettek átvo-
nultak a motoros találkozó helyszínére. Végül minden szereplő a
Bableves csárda finom ebédjét fogyasztotta el a Faluházban Kö-
szönjük a polgármester úrnak és az önkormányzatnak, hogy létrejö-
hetett ez a kulturális program Csengelén!

Czirokné Krizsán Zsuzsanna - Törköly Agnes

X. Csengelei Torta-túra
Ez a pünkösd is hasonló volt azidőjárás tekintetében, mint a

tavalyi - esett az eső - csak még sokkal több. Ennek ellenére,
ugyan rövidebb kivitelben és korlátozottabb területen mégis sike-
nilt végigjátszani a jubileumi vetélkedőt.

Sajnos most csak négy csapat küzdött, viszont ugy érzem -
utólag - a jelenlevők jól szőrakoztak Mindenki lelkesen játszott, és
lelkiismeretesen végigcsinálta a feladatokat, a szemerkélő eső elle-
nére, Volt hordógudtás, vízibomb ával célbalövés, kapura rugás fo-
cilabdával, aknamező, darts a Korona sörözőben és műveltségi ve-
télkedő,

Első lett a,,Szegedi ZöIdek" csapata, Rényi Yirág és barátai,
akik minden évben örömmel jönnek a Torta-túrára. Eddig nem ér-
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" Aknakeresés " a torta-turán

A főzővers eny zsűrizés e
(fotók: Árvai Kálmánné)
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i3k el értékelhető helyet. Ezért aztán nagy volt az örömük (talán
.:zlenek t-elnőni a feladathoz,bízom benne, hogy ettől fontosabb-
ltrz is). A második helyen végeztek a ,,Csengelei Boszorkák" (Ti-
soczki. \'ígh, Vörös család ). Ez a csapat szinte örök második. Re-
rnélenl egvszer az e|ső helyen végeznek, akkor egy hatalmas üveg
pezsgőr,el ünnepelünk, Tisóczki Feri biztos szívesen szponzorálná.
V örrkormányzat csapata most harmadik lett, csupán egy ponttal
nlaradt le a második helyről. Negyedik helyezést ért el a ,,Jő
barátok" csapata. Nagyon ügyesek voltak, jövőre majd előrébb jut-
nak a ranglétrán, Mindenképpen a részvétel, a jó hangulat volt a

tbntosI
A szép ajándékkosarak mellett (köszönjük Baranyi Józsefnek,

Szel1 Jánosnak, Forgó Jenőnek, Kiss Ferencnek, a Vetter Hungary
Kft-rrek és a Polgármesteri Hivatalnak) a gyönyörű gyöngyékszere-
ket kiállító művész ajándékait is kisorsoltuk a fiatal lányversenyzők
körében.

Köszönjük a részvételt!
Rényi LászIő

(úgy szeretnék egyszer én is játszani! | !)

A főzőversenyen mindenki nyert

A már hagyománynak is tekinthető fozőverseny időjárása
most nem kedvezett a szakácsoknak. A kezdési időpontra vala-
nrell-est lecsendesedett az eső, így három pörköltfőző kezdte el a
boeTácsait forgatni. Egy óra múlva viszont a sátor nélkül kivonuló
Dorogi András kényszerűségből elhagyta a küzdőteret, így csak
ketten maradtak az eredményhirdetésre.

A zsűri - Juhász József, Bitó József és Sánta Ferenc -
böicsen mindkét versenyzőt első helyezettnek nyilvánította, és az
elismerő oklevelek mellé egy-egy palack bort is mellékelt, gon-
dolr,a az étkek elfogyasztása utáni időkre.

Az egyik első helyes díjazottnak, Czakő Jánosnak a felesége
segédkezett. A másik csapat főszakácsa, Vörös Tibor körül Vígh
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István tartotta szőval az érdeklődőket,
csihoz, míg Tisóczki Ferencnek, mint
csak a kóstolgatásra maradt ideje.

Molnár Mihály

Lovas kocsis felvonulás

Délutánra sem javult meg az idő, így szemerkélő esőben in-
dult el a Faluháztól a menet. Mindenki, ahogy tudott, úgy véde-
kezeít a csapadék ellen, Volt olyan lovas kocsi, melyre ponyva volt
felszerelve, a csacsifogat oldalát pedig főIiáva| burkolták be. A sza-
badon maradt járműveken viszont maradt ahagyományos esernyő.

A t2 fogat elején korhű egyenruhába öltözött huszárok ha-

ladtak, mikor a kisteleki Sánta zenekar rázenditett. Az első megálló
a Presszónál, illetőleg az Öregmalom vendéglőnél volt. A szo-
kottnál kevesebb felvonuló miatt most akét szőrakozóhely gyorsan
v é gzett a ki szolgálással.

A falu körbekerülése után a Baranyi-Beregi család állította
meg a vándorokat aházuk előtt. Itt a sör, bor, üdítő mellé pálinkát
is kínáltak azoknak, akik nem voltak megelégedve a járművük fiíté-
sével, Azttaloznt nem kívánók sós süteménl fogyaszíhattak,

A harmadik, és egyben utolsó "tankoló hely" Forgó Jenő ben-
zinkútja volt. A sántikáló Jenő bácsi helyett most a felesége és a
Pék házaspár kínálta a vendégeket,bár néhány üveg sörrel a tulaj-
donos is kibicegett a lovasokhoz. Az utasok ellátása után a menet a
Faluházhoz tért vissza, ahol minden fogathajtó, illetve lovagló
ízlésesen kivitelezett emléklapot és egy-egy alkalmi címkóvel ellá-
tott bort kapott afőszervezőtőI.

A nőtázás tovább foll a Faluház mellett. Este a Sánta ze-
nekar fogadta amulatozni kívánókat, de a rossz idő miatt azutcabáI
beszorult a sátorba.

Meg kell emlékeznem arról is, hogy lovas felvonulásokat
évekig nagy gonddal és hozzáértéssel szervező id. Lengyel János
elköltözött a falunkbóI, így az idei megrendezése CsókásiZoltán

és kísérte őket a büféko-
torta-túrás versenyzőnek,
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I-iatal 1or as gazdára hárult. Teljesítményét el kell ismemünk, hiszen
e rossz idő ellenére is 12 fogatos és több lovas is megjelent. Meg-
nrugodhat a falunk lakossága, hogy van egy rátermett fiatal, aki
tor ább s-iszi ezt anagy hagyományokkal rendelkező rendezvényt.

Molnár Mihály

Polgárőrség - Rendőrség 2:1 (0:0)

Hétfő reggel úgy tűnt, hogy a falunapok zárásaként elmarad a
r,árr.a várt délutáni kispályás foci rangadó, meft a pálya víz alatt
á1 1t. Árl,ai Kálmán önfeláldozó búvárszivattyűzásának köszönhető-
err sikerült megrendezni a mérkőzést.

-1l i;s&íffiii. | 
,"! 
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A polgárőr focicsapat
(fotó: Molnár Mihály)
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A Kisteleki Rendőrkapitányság csapata 13 fővel vonult fel, A
csengelei polgárőrség válogatottja két kisteleki polgárőrrel
kiegészítve - a következőkbőI állt: Bencsik Attila, Sisák Csaba,
Szabó Péter, Csókási Jenő, Bangó Péter, Harasztí Roland. Cseréink
voltak: Laczkő Zsolt, Pataki Ferenc, Kürthy Róbert.

Az első frlidő izzadságszagú döntetlenre sikerült. A második
félidőben egy-két ftirdőzés után - mert azért néhol maradt avízből
a pályán Haraszti Roland a 45. percben megszerezte a ven-
déglátók első gólját, majd 5 perc múlva a másodikat is. A rendőrök
is elkezdtek hajrázni és az 52. percben sikenilt megszeíezniük a
becsületgóljukat.

A meccs után a "harmadik félidő" a Gól sörözőben került
megrendezésre. A mérkőzésről videó felvétel készült, így a vacsora
után kivetítőn felidézhettük az izgalmas, és sokszor humoros jele-
neteket,

Kun-Szabó Tibor

***

A motoros tuldlkozóról a Csengelei Króniku következő
s zdm db un fo gunk b es zdm olni !

CEgyházi hírek

Elsőáldozás, bérmálás, j elöltség
Az utóbbi hetekben igen sok esemény törlént templomunk

háza táján. Beérett az éves termés, fiataljaink sorra részt vettek
mindazokon a szertartásokon, melyekre egész évben készültek.
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Május 28-án, vasámap 17 hófehérbe öltözött fiatal most
először járult szentáldozáshoz. volt közöttük olyan is, akit még
komoly lábtörése sem tudott megakadályozni abban, hogy a kenyér
és a bor szine alatt találkozhasson Jézus krisztussal.

Az elsőáldozők a következők voltak: Áaa- Róbert, Baranyi
Patrik, Csáki Martin, Hegedűs Dóra, Hegedűs Edit, Kis László,
Korruányos Adrián, Mclrtus Roland, Nogy D. Bence, Sánta Fanni,
Szabó Zsanett, Széll Cintia, Sejben Róbert, Tóth Mónika, Vidács
Diána, Törköly Vivien, Susánszki Petra.

A gyermekek a szertartás után - ahogy az máskor is lenni
szokott - a tavalyi elsőáldozók szülei által készített finomságokból
lakmározhattak. Az időjarás kegyes volt hozzánk: arra a kis időre,
míg a fiatalok az tldvaron falatoztak, még a nap is kisütött.

Egy héttel később, június 4-én, pünkösdvasámap volt azok-
nakaz ünnepélyes jelölése, akik jövőre szeretnének elsőáldozáshoz
járulni, illetve bérmálkozni. A pünkösdvasárnapi szentmisét a ha-
gyományoknak megfelelően csengele hősi halottaiér1 mutatta be
plébánosunk. A szertartás után valamennyien átvonultunk az I-II.
világháboru áldozatainak emlékművéhez, hogy ott elhelyezzük a
kegyelet virágait. A megemlékezést az esőn kívül még egy kelle-
metlen incidens zavarta meg: a parkban egy tegnapról itt maradt
motoro s bő gette motorj át, elnyomva ezzel polgármesterünk szav ait.

Június 11-én pedig Gyulay Endre püspök úr bérmálta meg
Ópusztaszeren mindazokat, ákik-erre felkésrült.k, és felkészültsé-
gükről tanúságot tettek. csengeléről a következők részesültek a
bérmálás szentségéb en: Almási Róbert, Árvai Cintia, Bagi Sza-
bolcs, Csókási László, Dóczi Orsolya, Harkai István, Hegedűs Ta-
más, Király Edit, Kis Szilvia, Kuklis Anita, Magyar Hajnalka, Nagy
Dóra, Novák Krisztina, Popp Csilla és Túri Henrietta.

Szülők és nevelők együtt imádkoztunk azért, hogy gyerme-
keink idáig eljussanak, s most folytatjuk imáinkat, hogy a jövőben
még tovább fejlődhessenek, és értékes tagjai legyenek egyházuttk-
nak, társadalmunknak.

Zóly omi-Kat ona Theodóra
\ll\
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oFoci krónika

Négyszeres bajnok Gsengele
Bajnoki mérkőzések:

2006.június 3. Ruzsa - Csengele 2:7 (2:0)
Csengele: Mazán, Dancsok, Góra, Wenner II. B., Pálfi, Veszprémi
(Horváth 60.'), Kiss, Haraszti R., Heim, Wenner I. B., Juhos.

Csengelei góllövők: Heim (2), Wenner L B., PáIfy (2), Haraszti R.,
Juhos.
A negyedik bajnoki cím eléréséhez nyernünk kellett, ami görcsössé
tette a játékunkat. A 60, percig a hazaiak vezettek 2:)-ra, de ekkor
jött Heim szokásos két gólia, és beindult az esőben a csengelei
góleső, ami a zsinórban megszerzett negyedik bajnoki címünket
jelenti. Ezt a dicsőséget a csengelei önkormányzatnak ajánljuk.

2006.június 10. Csengele - Balástya II. 6:2 (3:1)
Csengele: Demeter, Tóth, Góra, Dancsok (Veszprémi 60.'), Pálfy,
Heim, Kubát, Kiss, Wenner II. B. (Haraszti R. 38.'), Juhos, Wenner
I. B.
Csengelei gőlszerzők: Pálfi (3), Wenner I. B. (2), Juhos,

Csapatunk már bebiztosította zsinórban szerzett negyedik bajnoki
címét. Ez a mérkőzés Pálfi László búcsúmérkőzéseként vonul be
csapatunk történetébe, aki három góllal, két gólpasszal és remek
játékkal bucsúzott 5 évi játék után csapatunktól. Bízunk benne,

hogy rá tudjuk venni a folytatásra!
Kun-Szabó Tibor

Hirdetések
Benzin-gáz üzemű Lada 1300-as gépkoc,si, másfll év műszakival, új
gumikkal eladó. Irányár 220,000 Ft. Erdeklődni. Szabó Béla 06-
30/2 951 901.
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Sírcsokor, koszorú, virág (ballagás, anyák napja stb.) rendelés
leadható a 06-3012 658 284-es telefonszámon. Helyi temetéskor az
itt rendelt kegyeleti virágok, koszoruk átvehetők a temető bejáratá-

- Hunyadi Ilona
Jászszentlászlői gyártmányú, alig használt, fék nélküli utánfu-
tó, továbbá egykapcsos és kétkapcsos szegő tetőcserép eladó.
Erdeklődni: Tisóczki István Csengele, Akácfa u. 11. Telefon:
62\ 286 068 vapv (06-20) 2 555 586.

1 sebességes Simson 55l típusú motorkerékpdr eladó klődni:
Siili István Csengele, Május 1. u. 56. Telefon: 06-30/5 830 923
vagy (62) 286 074.

Jó kereseti lehetőséggel pultost keresek a Gól sörözőbe! Kun-
Sz,abó Tibor É 06-30/9 258 372

, Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok,
1r,ízmelegítők, polcok gyaríását) vállalok. Igény szerint fixen vagy
l szerelhetően. Kormányos Zoltán Csengele, Vadgerlés u, 6. Telefon:
,06-3013 282 375.
Né gysebessé gű S imson S 5 1 B segédmotor-kerékpár új szerű állapot-
ban eladó. Erdeklődni lehet a 06-3015 O37 I73 telefonszámon.
Hobbikert eladó a Május ]. utca végén. A telken nortonlcut van.
Háromfázisú óramvételi lehetőség kialakított. Érdektődni; Kuktis
Andras Csengele, Máius ]. u. 2]. szám.
Káttyás mobiltelefonok azonnali elektronikus
Imréné vegyesboltjában (Felszabadulás u. 1 8.),

l Mobil és vodafone szolsáltatók készülékeire.

feltc;ltése Novák
Pannon GSM, T-

M i ndenfajta vi l l amos háztaríási gép (fű nyíró,
szivattyú, daráló stb,) teljes körű szervizelé-

sét, tekercselését vállaIom.
f

MOLNAR TIBOR
Csengele, Május 1. u . 1. szám E2B6 058
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Eladó a Csengele, Akácfa u. 5. szám a|attiház| Erd.: E(62) 286 644
Hobtti telek eladó a focipálya mellett, a
tásában. Nortonkút, 380 V-os villany van.
Csengele, Akácfa u. 10. E(62) 286203

utcaBéke
Erd.:

folyta-
RudolfHell

mosogatógép (nem
czombos Mónika

Jó állapotban lévő 6 terítékes Siemens
beépíthető) eladó! Érdeklődni: Sántáné
Csengeleo Árpád u. 17. ü 06-70/5 149 275
Eladó 3 db 11,5 kg-os és 1 db 23 kg-os PB-gézpalack. Érdeklődni
lehet a 06-30l9 258 372 telefonszámon.
Jó minőségű kis- es
szállítds megoldható.
számon.

nagybálás széna és lucerna eladó, Házhoz
Erdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefon-

Faluhoz nagyon közeli tanya 7 hold földdel eladó. Erdeklődni lehet
Magony Antalnénál Csengele, Tiszau.2I. 606-7012113 951

hold földdel. Központi
lehet Vörös Ferencnél

Csengelén, faluhoz közel tanya eladó 6
fűtés, gáz, ipari áram van. Érdeklődni
Csengele, Tanya 619. iq 06-2014 449 765,

Uj

Gumiszerelés lavítást és
centr ír ozást vállalok!

gumiabroncsok kedvez ő áron kaphatók !

Longa István
autó- és gumiszerelő
Csengele, Felszabadulás utca
Telefon: (06-30) 3 538 409
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Gépi hímzés!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű ralzok, óvodai
jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállatjuk
egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak,
vadásztársasá9oknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várju k szeretettel !

Bővebb tájékoztatás:

TTM CREATOR HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.

Telefon/fax: (06-62) 541 570

2 és fél szobás családi hdz gardzzsal és melléképülettel eladó a
Csengele, Dózsa György u. 19, szám alatt. Gtíz és központifűtés is
van. Iránytír 5,7 millió Ft. Érdeklődni lehet a 06-30/3 g43 553

Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető, Hitelbírálat
helyben. Törlesáési határidő: 1 évtől 4 évig terjedően. Érdeklődni
lehet a 286 017 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.

1Az Aranykalász u. 27. szám alatti építési telek, fóliasátorral eladó.
IErdeklődni; Olajos József Csengele, Dózsa u. 2]. szám d06-30/7
432 4 I7.
Eladó 600 E-öles zártkert 3 db fóliasátorral. Erdeklődni: Túri
Isfi,án vízmű-kezelőnél, C Tisza u. 15. szám alatt.
iA Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekedtett,
, nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, YiZ, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:

] Pisniczki Eva. Csen lius l. u,22. Bl 286 I91
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Táp-takarmány kereskedésemben tizelő- és építőanyagot (PB- gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos ílatátidőyel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás. kedl,ező
árakI
Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től13 óráig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Aranl,J. u. 1.

E 286 24l ,a 06-3013 228 453

(Ij szolgdltatdsok u Fotó szaküzletben
- Eskuvő, lakodalom és egyéb rendezvények febérele. Gl,ermek-
felvételek háznál és műteremben. Igazolványkép
- Hctgyományos és digitális fotókidolgozás
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfelujítása
- DigitáIis gépről, kártyáról CD-írás, képek korrigáIása kérésre
- Video átírása DVD-re
- Foíocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok
- Képkeretezés, keretek széIes váIasztékban, kés: keretek
- Olaj-, pctszíell- és akvarell képek
- Szafttanácsadás

Nacs a Ján os né fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u, I6.

EÉ 257 786, este; 329 659 í_ 06-30/5 479 521

v A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja
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Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulás utca 2/A, E-mail: csengele@freemail.hu
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