
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. évfolyam 22. szám                    2006. november 15. 

 

 

Süli, a mixerbajnok 
 

 
 

 A koktélkészítővel készült interjúnk a 340. oldalon kezdődik!  
(fotó: Kiss Antal) 
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Nyílt levél volt lakóimhoz 
 

2002. augusztus 25-én harmadszor adtam ki Csengele, Tanya 

83. szám alatt található, vasút melletti ingatlanomat egy házaspár-

nak. A jogcím szívességi lakáshasználat volt. Írásbeli megállapo-

dást kötöttünk a tanya ingyenes használatáról. 

A megállapodás rögzíti, hogy a használatba vevők a használat 

ellenértékeként kötelesek az ingatlan állagát a rendes gazdálkodás 

szabályainak megfelelően fenntartani, épségét megóvni és az elvár-

ható gondosság szerint minden szükséges intézkedést megtenni az 

esetlegesen bekövetkező károk megakadályozására. Továbbá köte-

lesek a berendezési és felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen 

használni, az épületeket rendesen és rendszeresen karbantartani, a 

szokásos és a rendeltetésszerű használattal felmerülő javítási és 

kisebb felújítási munkákat saját költségen elvégezni. A megálla-

podás alapján a lakók jogosultak a haszonbérlet tárgyát képező ta-

nya ingatlant és az épületeket használni, megművelni, és annak 

hasznát szedni.  

Bérleti díjat, illetőleg egyéb termény járadékot a bérbeadónak 

nem fizetnek, azonban az ingatlannak az általuk okozott károkért 

egyetemlegesen helytállni tartoznak. Kötelesek az ingatlant terhelő 

közüzemi díjakat fizetni. A megállapodást mind a két fél 30 napos 

időtartam kikötésével bármikor felmondhatja. 

Budapesten élek, ott dolgozom, ezért évente öt-hat alkalom-

mal lementem megnézni a tanyát és a régi barátokat is megláto-

gattam. Ha volt valami gondom a tanya állapotával kapcsolatban, 

elmondtam az ott lakóknak, akik megígérték, hogy rendezik azokat. 

Ezek után megnyugodva mentem haza.  

2006 tavaszán megbeszéltem egy kőműves brigáddal, a lakó-

épület felújítását (tetőcsere, külső-belső vakolatok, nyílászárók 

cseréje stb.) Annak rendje, módja szerint tájékoztattam a lakókat, 

hogy ideiglenesen október 15-től kb. január 15-ig keressenek lak-

hatási lehetőséget, amennyiben kész a felújítás, maradhatnak to-

vább. 
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Szeptember közepén megtudtam, hogy a faluban vettek egy 

ingatlant. Telefonon azt is mondták, hogy szólnak, mikor költöz-

nek. Szeptember 20-a körül megint lementem a tanyára, de lakót 

már nem találtam. Szerződésünk alapján a költözés előtt egy 

hónappal értesíteniük kellett volna írásban, hogy az ingatlant mikor 

hagyják el, és azt mikor adják át. Helyette üres tanyát találtam véd-

telenül, teljesen elhanyagolt állapotban. A fürdőszoba szekrény 

tükre összetörve, a világítása tönkretéve, és olyan mocskos állapot-

ban volt, mint amit két éve nem takarítottak. A tusolókabin össze-

törve, a vécétartály használhatatlan. Az előszoba és a konyha nem-

régen lerakott járólapjai megsüllyedve, összetörve (70.000 Ft-ot 

fizettem a kőért és a munkadíjért) A nyári konyhában a kemence 

leszakadva, kívülről nejlonnal letakarva. Melléképület tetejének 

hátsó része leszakadva. Az ólak, amelyekben az állatokat tartották, 

lepusztulva, a csirkeólban minimum hatvan centiméter magasan 

fekália volt. Gondolom, nem sok idejük volt tisztálkodásra, takarí-

tásra, az épületek, ólak tisztán tartására, azaz a szerződés szerinti 

életvitelre semmi. Ha ezt tudják, hogy mi.  A konyhából eltűnt egy 

konyhaszekrény alsó és felső része, konyha asztal, sarokpad és két 

szék. Lehetséges, hogy az új családi házban - amelyre, annyira 

büszkék - került használatra? A felszámolt kordonos szőlőből hiá-

nyoznak a betonoszlopok (kb. 30 db), a lakóépület mögül hiányzott 

a kerítés, igaz nem volt új, mikor beköltöztek. A bolhát háromszori 

permetezéssel sem lehetett kiirtani teljesen.  

Telefonon felhívtam akkor már volt bérlőimet, hogy ugyan 

adják már át a tanyát, ha már engem időben nem értesítettek és 

éppen ott voltam. Meg is jöttek, de már láttam kár volt nekik 

szólni. A házaspár hölgy tagja kidüllesztett mellel mondta el ne-

kem, mit képzelek én, s hogy mikor ők idejöttek, három pótkocsi 

szemetet hordtak el a tanyáról, mire azt rendbe rakták. De a leg-

szebb az volt, amikor azt mondta (csípőre tett kézzel), mit gondo-

lok én, neki saját családi háza van a faluban. Feltételezem, azt 

gondolja, hogy akinek családi háza van a faluban, arra nem vo-

natkoznak a szerződés szabályai, az emberi normák, kivételes em-

beri lény. Nem köteles elszámolni a rábízott értékekkel. 
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Hát én nem gondolok semmit, örülök neki, hogy egészsé-

gesek, az időközben született gyermekük jól van, és saját családi 

házuk van a faluban.   Igaz a nekem okozott pár százezer forint kár 

nem a világ, volt már előttük is két lakó hasonló feltételekkel, mind 

egyformák voltak, ők sem különbek. Én vagyok a hibás, mert anno 

megvettem egy tanyát és nem lakom ott. 

Megköszönöm az összes volt lakómnak, hogy ott laktak 

nálam ingyen. Azt is megköszönöm nekik, hogy ha egy kicsit is, de 

segíthettem rajtuk cserébe a károkért, amit nekem okoztak.  

Köszönöm, köszönöm, köszönöm, hogy élek. 

Fazakas András 

 

 

 

Alvin nevű koktéljával nyert 

 

Süli Sanyi, a mixerbajnok 

 

Az idei  nyár sok csengeleinek hozott sikert. A falunkból elszár-

mazott Süli Sándor, a szegedi Novotel szálló felszolgálója-mixere 

egy osztrák koktélkeverő bajnokságról hozta el a vándorkupát. 

Lapunknak a bajnokságról és szakmájáról nyilatkozott. 

 

Hol volt ez a verseny? 

- Ez egy nemzetközi verseny volt Ausztriában, a St. Andrä am 

Zicksee nevű településen. Ez a magyar határtól 14-15 km-re, a 

Fertő tó partján van, csak nem a magyar, hanem az osztrák részen. 

Csehországot, Szlovákiát és Horvátországot is meghívták, nem tu-

dom, hogy miért nem jöttek el. Valószínűleg a főszezon miatt.  

Nézem a nevezési lapodat, mely szerint Fancy Drink 

kategóriában versenyeztél. Ez mit jelent? 

- A Fancy egy szabad stílusban elkészített ital. Ugye vannak a 

koktélok, a Long Drinkek és a Fancy Drinkek. A koktélnál, a Long 

Drinknél  meg van határozva a mennyisége. Egy koktél 7 cl lehet, a  
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Long Drinknél 7 cl az alapszesz likőrrel és sziruppal, és azt engedik 

fel 12 cl mennyiségűre. A Fancy Drinknél ezt elengedik, lehet na-

gyobb mennyiségű, akár 3 dl, vagy fél liter is. Most kérték tőlem az 

egyik bárban, hogy egy litereset állítsak össze. Föl akarják dobni a 

forgalmat, és kancsóban adják a koktélokat. A lényeg az, hogy a 

Fancy Drinknél nincs a mennyiség behatárolva.  

A nyertes koktélod egyik összetevője a 100 %-os almalé. Van 

ilyen? 

- Van. Ausztriában a Pago nevű gyümölcslevet biztosították, az 100 

%-os volt. Ha jól tudom, Magyarországon a Granininek van a 

legmagasabb gyümölcstartalmú itala. Nem biztos, hogy 100 %-os, 

de abban van a legtöbb gyümölcstartalom.  

A 100 %-os almalé milyen színű: barna, vagy inkább fehérbor 

színű? 

- Barna, sötétbarna.  

Hogy hívják azt a koktél, amivel bajnokságot nyertél? 

- Alvin. Ez is egy érdekes történet. Nekem sokkal egyszerűbb 

kitalálni magát az italt, miből mennyit tegyek bele. Kb. 15 ötlet volt 

az elnevezésre, de egyik rosszabb volt, mint a másik. Az almából 

kiindulva lett végül is az Alvin. 

Ez saját recept, ugye? 

- Saját recept. Ez kritérium minden versenyen. Saját, új recepttel 

kell indulni. Ez annyira előírás, hogy Magyarországon át szokták 

nézni a versenyek előtt, hogy a nevezett receptet valaki már elké-

szítette-e. Ezért kell már legalább 1 hónappal előtte jelentkezni. 

Milyen anyagokból állt össze a koktélod?     

- 2 cl Anejo Blanco fehér rumból, 2 cl Tequila Gold-ból, 2 cl zöld-

alma szirupból, 1 cl banánlikőrből és 100 %-os almaléből.  

Megvan az öt összetevő. Mit csinálsz vele? 

- Azokat az alapanyagokat, amelyek sűrűk (szirup, likőr), azokat 

kell shakerben összerázni jéggel. Az italkészítésnek van 10-15 

olyan szabálya, amit be kell tartani. Például a poharakat, shakert le 

kell jegelni. Utána sorrendben be kell tölteni az italokat. Általában 

úgy, ahogy le van írva a recept. Alapszesz-likör-szirup a sorrend 

nálam.  

Az alapszesz az micsoda? 
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- A rum, a tequila, a konyak, whiskey, a pálinkafélék. Az én 

koktélomban kétféle alapszesz van. Nem egy szerencsés dolog, 

mert fejfájdítós lehet, de nincs benne olyan túl sok. Utána jönnek 

hozzá a likőrök, majd a szirupok. Az én receptemben fordítva van, 

hogy a mértéket el ne tévesszem, mert ott elég nagy a stressz. 

Miután beöntöm az összetevőket, ezeket összerázom. Ezután ki kell 

porciózni 5 felé az italt, úgy, hogy minden pohárba csak kétszer 

lehet tölteni. Utána felöntöm almalével. Ebből csak egyszer lehet 

önteni, de mindegyiknél ugyanannyinak kell lenni. Utána bele- 

teszem a szívószálat, és elhelyezem a díszítést.  

Mi volt a díszítésed? 

- Carambola, a csillaggyümölcs. Ez savanyú, keserű, ehetetlen, 

csak borzasztó mutatós. A szívószálra kandírozott koktél cseresz-

nyét szúrtam. Zöld citromot meghámoztam, és annak a héját spirá-

losan feltekertem a szívószálra. Úgy nézett ki, mint egy hajfürt, 

amikor be van sütve. Az egész koktélkészítésre 5 perc áll rendel-

kezésre, ami borzasztó kevés.  

Miért kell ilyen gyorsnak lenni? 

- Amikor tanuljuk ezt a szakmát, azt mondják, hogy gyorsan kell 

jóízű koktélt készíteni. A vendégnek ne kelljen sokáig várnia.        

Az fontos dolog, hogy mondjuk a fehér rum olyan márkájú 

legyen, mint amit mondtál? 

- Ezen a versenyen fontos volt, mert a gyártó Havana cég szpon-

zorálta a versenyt, az egyik fő támogató volt.  

Íz szempontjából van jelentősége? 

- A fehér rumok között nem túl nagy a különbség. A gyártási 

technológia ugyanaz. Hogy is mondjam? A gulyásleves akkor is 

gulyásleves, ha itt főzik nálatok, vagy máshol. Ezeknél a szeszek-

nél az alkoholtartalomban, a színben lehet eltérés.  

Nemrég láttam egy tudósítást a koktélkeverő világbajnok-

ságról, ahol az öltözetet és a koreográfiát is pontozták. Ez 

számít nálatok is? 

- Az öltözék minden egyes versenynél számít. Általában meg- 

szabják, hogy milyen öltözetben kell menni. Van olyan verseny, 

ahol erre külön stylistot alkalmaznak. Például a Bacardi-Martini 

versenyen előtte föl kellett menni stylistolni. Kiválasztották a ruhát, 
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a méreteket. Cipőn kívül mindent adtak, meg fodrászunk is volt. 

Nekem az utóbbira nem sok szükségem volt. Általában az elegáns 

öltözéket  megkövetelik: ing, nyakkendő, mellény, zakó.  

Azt értem, hogy megkövetelik, de pontozzák is? 

- Igen, a pontozó lapon az első helyen szerepel. Nagyon érdekes, 

hogy például ékszert, órát nem lehet viselni, maximum karikagyű-

rűt. Akinek fülbevalója, vagy piercingje van, azt le szokták ragasz-

tani, ekkor nem vonnak le érte pontot.  

Az öltözetet mindig a versenyszervezők adják? 

- Nem minden esetben, én a saját ruhámban szoktam versenyezni. 

A Bacardi-Martini versenyen is csak egy fölsőt fogadtam el. 

A tévében láthatjuk gyakran, hogy a mixerek látványosan do-

bálják az üvegeket. Te csinálsz ilyet? 

- Nem. Van egy-két olyan trükkös mozdulat, amit ellestem ezektől 

a free style mixerektől, de ez nagyon sok időt emészt fel. Én nem a 

saját akaratomból kerültem ebbe a szakmába. A cégnél 2000-ben 

adódott lehetőség, hogy elmehetek egy tanfolyamra. Miután meg-

szereztem ezt a szakmát, csak utána kezdtem el vele foglalkozni. 

Elkezdtem vásárolni a koktélos könyveket, elkezdtem utánajárni. 

Teljesen véletlenül láttam meg egy újságban, hogy rendeznek 

mixer versenyeket. Elindultam a magyar bajnokságon, 31 közül a 

28-ik lettem. De megérte! Tapasztalatot szereztem, nagyon aranyo-

sak, segítőkészek voltak. Évente átlagosan 4-5 versenyen vettem 

részt, kivéve az elmúlt évet, mert akkor államvizsgáztam a főis-

kolán.  

Milyen szakmai végzettséged van? 

- 1993-ban szereztem meg a felszolgálói szakmunkás bizonyít-

ványt. A katonaság után leérettségiztem, majd mixer tanfolyamon 

vettem részt, és megszereztem a szakács szakmát is. Közben jártam 

a vendéglátóipari főiskolára, 2005-ben diplomáztam.  

Szakácsversenyekre jársz-e? 

- Nem. Pontosabban főzőversenyeken szoktunk részt venni a 

nevelőapámmal. Már két aranyérmünk is van a csanyteleki 24 órás 

halászléfőző versenyről.  

A Novotelben mennyire jellemző a koktélfogyasztás? 

- Hétköznapi fogyasztás nem jellemző. Rendezvények, esküvők  al- 
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kalmával mindig felállítunk egy koktélpultot. Ilyenkor viszont igen 

sok elfogy. Pörgetni kell a dolgokat. Egy kétszáz fős rendezvényen 

kb. 500 koktélt kell megcsinálni.  

A karjaid bírják? 

- Azok bírják, a lábaim nehezebben. Amikor én pincérkedtem, azt 

mondtam, hogy ettől nehezebb nincs, mert borzasztóan elkezdtek 

fájni a lábaim. Nagy állóképességet igényel a felszolgálói szakma, 

de sokkal rosszabb egy helyben állni. A pultot úgy szoktuk 

berendezni, hogy ne kelljen sokat járkálni, mindent elérjek jobbról-

balról. 

Indulsz még mixer versenyeken? 

- Amíg úgy érzem, hogy nem öregedtem ki belőle, van hozzá 

ambícióm, meg anyagi hátterem, addig mindenképpen. A Pannonia 

Kupán, a 2007-esen kötelező részt vennem, mert a vándorkupát 

meg kell védenem.  

Azt mondod, hogy vándorkupát kaptál a győzelmedért? 

- Tulajdonképpen három kupát kaptam. Az eredményhirdetéskor 

derült ki, hogy volt egy technikai és egy kóstoló zsűri. A kóstoló 

zsűri nekem adta legtöbb pontot a Fancy kategóriában, ami azt 

jelenti, hogy az én koktélom volt a legjobb ízű. Ezért megkaptam a 

legjobb íznek járó különdíjat, egy üvegszobrot. A technikai 

kategóriában is első lettem, így az összesítettben én kaptam meg a 

vándorkupát. Ez egy hatalmas serleg. Jónás Évi budapesti mixertől 

nyertem el, ő adta át. Ha jövő évben nem sikerül megvédenem a 

címem, akkor máshová kerül a kupa.  

Anyagilag megérte részt venni ezen a versenyen? 

- Ez nem pénzdíjas volt, inkább egy gasztronómiai élményt nyúj-

tott. Meg tudtuk kóstolni egymás italát, meg tudtuk nézni, hogy ki 

mivel dolgozik. Ki tudtam menni Ausztriába, ami szerintem 

nagyon jó dolog, mert nem túl sok magyar mixernek adatik meg, 

hogy meghívják egy külföldi versenyre. Nekem ez volt már a 

második lehetőségem, mert 2003-ban Dubrovnikba kaptam  meg-

hívást, ott második lettem. Az is egy hatalmas nagy élmény volt. 

Szenzációsan kitettek magukért a horvátok, most meg az osztrákok. 

Horvátországban meglepetésként elvittek egy misére a dubrovniki 

kikötőbe, melyet II. János Pál pápa pontifikált.  Ausztriában  a  leg- 
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nagyobb élmény az volt, amikor megnéztünk egy borospincét. Az 

osztrák szőlősgazda bemutatta, hogyan készül nála a bor és meg is 

kóstolhattuk. Nagyon aranyos, szimpatikus fickó volt. Finom borai 

voltak. 

A munkahelyed támogat a versenyzésben? 

- Két nagy szponzorom van, mert nem olcsó dolog az utazgatás. A 

cégemtől kaptam autót, meg a kártyát a tankoláshoz, tehát tulajdon-

képpen az ausztriai utazásomat a munkahelyem kifizette. A kinti 

dolgokat nekem kellett fizetnem, de a szállás például csak 10 Euró 

volt. A Bacardi-Martini cég pedig rengeteg felszerelést biztosít szá-

momra. Gondolok itt poharakra, shakerekre, tálcákra, ruhára, meg 

ilyesmi dolgokra. 

Az alapanyag italokat vitted magaddal? 

- Ausztriába nem vittem, mert ott mindent biztosítottak. Azt hi-

szem, csak a zöldalma szirupot kellett vinnem, mert az nem volt 

nekik.  

Mi a véleményed a vörösboros kóláról? 

- Az egy szinte standard koktél. Van egy nemzetközi koktélos 

könyvem, amiben a kisfröccs "Spritz" néven szerepel, mint  stan-

dard koktél. Egy deci bor, egy deci szóda. A koktél fogalma alko-

hol és alkoholmentes ital keverékét takarja. A vörösboros kóla 

tulajdonképpen egy Long Drink.  

És nem szörnyülködik egy mixer a vörösboros kólától? 

- Nem, én szeretem. Ez egy egyszerű koktél, mint a kisfröccs is. A 

Bacardi rumos kóla is ugyanolyan egyszerű, mint a vörösboros 

kóla, csak nem bor van benne, hanem rum és citrom.  

Fejből mennyi koktél receptjét ismersz? 

- 50-et minden mixertől elvárnak. Én olyan 70-80-at tudok fejből.  

Alvin névre más már nem keresztelheti a koktélját? 

- De, keresztelheti, mert ez nem került be a standard koktélok közé. 

A világbajnokságok italai szoktak ezek közé bekerülni. Ha meg-

látnám valahol egy itallapon, én annak csak örülnék. Természete-

sen más mixer is elkészítheti, oda is adom mindenkinek. A Bacardi 

képviselője is elkérte, literes változatban fogják árulni egy helyen. 

Neked van-e kedvenc koktélod? 

- A kedvencem a Mojito, ebből rengeteget csináltam. Ez fehér rum- 
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ból, cukorszirupból, lime-ból, mentalevélből áll, ez össze van törve. 

Tört jeget rakunk rá és ásványvízzel felengedjük. Jól ki lehet 

csicsázni a mentalevéllel, koktél cseresznyével, lime cikkel, fekete 

szívószállal. Ezeknek a koktéloknak az a lényegük, hogy nem túl 

magas az alkoholtartalmuk, nem borzasztóan fejbevágósak, és 

emellett jó az üdítő hatásuk. A nők például jobban szeretik mond-

juk a Piña Colada-t. Az tejszínből, ananászléből, fehér rumból és 

kókuszszirupból készül. Ezt nagyon szeretik. 

Ezt lehet kapni készen, palackozva is. 

- Ilyen premixeket lehet kapni. Na ezen elszörnyülködtem. Mojito-t 

is láttam a Metroban. Ízben és látványban sem tudják pótolni a 

frissen elkészített koktélokét.  

És a Bacardi Breezer? 

- Nagyon divatos ital. Egyszer fogadást kötöttem egy diszkóban a 

tulajdonossal, hogy sokkal jobb italt készítek Bacardiból és üdítő-

ből, mint amit most ő iszik. Megnyertem a fogadást, és a következő 

hétvégétől már ott dolgozhattam. A fogadás tétje ugyanis az volt, 

hogy alkalmazni fog valamennyi időre, ha én nyerek.  

A mixereket egy jó kedélyű, bohém embereknek ismerem. Te is 

ilyen vagy? 

- Nagyon szeretem ezt a munkát. Itt megnyílik egy kapu a vendég-

gel, ami, amikor felszolgáló vagyok, az nincs ott. Aki odajön a 

mixerpulthoz, az szórakozni szeretne, érdeklődni az italok után. 

Ennél a munkánál nem te mégy az asztalhoz, hanem a vendég jön 

oda hozzád. Ez egy lazább kiszolgálási forma. Itt a vendégek 

igénylik, hogy beszélgess, foglalkozz velük. Jellemző, hogy én is 

viccelődök, meg hülyéskedek ilyenkor. Persze egy bizonyos hatá-

ron belül. Jókedvűnek tartom magam, amikor mixerkedem.  

Gondolom, hogy külföldiekkel is kapcsolatba kerülsz. Azokkal 

milyen nyelven beszélsz? 

- Legfőképpen angolul, meg németül. Vizsgám nincs egyikből sem, 

de mindkét nyelv simán megy. 

(-r -ly) 
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75 éves a jubiláló csengelei 

egyházközség 
 

 A Szent Imre napi búcsú már hagyomány községünkben. 

Ebben az évben azonban jubileumot is ünnepeltünk, az egyház-

község 75. és a templom 5. születésnapját. 

Az ünnepségsorozat péntek délután kezdődött, amikor taizéi 

imaórán vettünk részt. Társaimmal örömmel énekeltük a szép éne-

keket, a gitár hangja szinte beköltözött a lelkünkbe. 

 Szombaton kora délután játékos vetélkedők voltak, ahol célba 

dobtunk, gólyalábaztunk, lándzsát hajítottunk és fociztunk. A játék-

ban kifáradva mentünk uzsonnázni a bőségesen megterített asztal-

hoz, melyre a sok finom falatot szüleink és nagyszüleink készítet-

ték. 

 

 
 

A fiatalok játékos vetélkedőkön vehettek részt 
(fotó: Zólyomi-Katona Theodóra) 
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Ezután került sor a templomban lévő kiállítás megnyitójára, 

ahol Lantos tanár bácsi mondta el gondolatait a régi tárgyakról. 

Volt ott több mint 100 éves, latin nyelvű misekönyv, kézzel hímzett 

miseruhák és egyéb használati tárgyak. 

A kiállított tárgyak megtekintése után az iskolások Szent Im-

re testamentumát adták elő, a tőlük megszokott szinten. 

A nap fénypontja a szentmise volt, melyet Gyulay Endre püs-

pök úr mutatott be. Szentbeszédében kiemelte, hogy Szent Imre 

példáját az imádságos lelkületben mindenkinek követnie kell. Az 

ünnepi istentisztelet végén Laczkó Ferenc plébános atya ismertette 

az egyházközség 75 éves történetét bemutató igényes könyvet, 

mely méltó emléket állít mindazoknak, akik szolgálták és segítették 

ezt a közösséget. 

Hegedűs Dóra (5. oszt.) 

 
 

Kedvenc receptjeim 
 

Marhasült paradicsommártásban 
 

Hozzávalók: 4 szelet marhahús, 2 fej vöröshagyma, 4 nagy 

cikk fokhagyma, 8 közepes paradicsom, 1 citrom leve, 1 csokor 

bazsalikom, 3 dl fehér bor, kevés olaj, őrölt bors, só. 
 

Megforrósítjuk az olajat, és a húst megsütjük rajta, hirtelen, 

hogy az közepes rózsaszín maradjon. Kivesszük, tálalótálra tesz-

szük, és melegen tartjuk. A visszamaradt olajon megfonnyasztjuk 

az apróra vágott vöröshagymát, és a zúzott fokhagymát. Felöntjük 

borral, citromlével, és főzzük 10 percet. Meghámozzuk, kockára 

vágjuk a paradicsomot, és a hagymához adjuk. Amikor a paradi-

csom szétfő, keverjük hozzá az apróra vágott bazsalikomot, és 

sózzuk, borsozzuk. A hússzeleteket csak tálaláskor szórjuk meg 

sóval és borssal, köré öntjük a paradicsommártást, és forrón tesszük 

az asztalra.      

Nemere Ilona 
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Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 110 éve: 
 

Csengelei vadászat 
 

Vasárnap folyt le a csengelei vadászat, melyen Kállay Albert főis-

pán társaságában több meghívott vendég vett részt. A társaság 

kedvező eredménnyel tartotta meg az idei vadászatát, amennyiben 

1 róka is esett áldozatul. A zsákmány 127 nyúl, 16 kakas fácán (a 

tyúkokat ezúttal nem bántották), 2 fogoly. 
 

(Megjelent a Szegedi Hiradó 1896. november 11-i számában) 

 
Ezt írták Csengeléről 90 éve: 
 

Elítélt árdrágítók 
 

Huszti Antal csengelei lakos 44 koronát követelt a csöves kukorica 

métermázsájáért. A kihágási bíró hat havi elzárásra és 2198 korona 

mellékbüntetésre ítélte. A tengerit elkobozták. – […] 
 

(Megjelent a Szegedi Friss Ujság 1916. november 16-i számában) 

 
Ezt írták Csengeléről 50 éve: 
 

Községről községre 
 

A csengelei boltokban kifogyott a petróleum, az élesztő, a liszt, a 

só, a dohányféleség. A város dolgozóitól várják e nélkülözhetetlen 

cikkek pótlását. Vetési tervüket teljesítették. A Lenin Termelőszö-

vetkezet feloszlott. A múlt pénteken több mázsa burgonyát, ká-

posztát, túrót, tojást küldtek Budapestre. 
 

(Megjelent a Szegedi Néplap 1956. november 28-i számában) 
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Darts bajnokság 

 

Ifj. Vígh Attila 6 éve fennálló 
csúcsot döntött meg 

 
A Korona söröző közel egy éves szünet után november 3-án 

újabb versenyt rendezett a nyíldobók részére, melyen 10 versenyző 

küzdött a bajnoki címekért. 

Hagyományosan a Krikett volt az első versenyszám. A "vérre 

menő" játékot a magas íratott pontszámok jelezték. Elsőként ifj. 

Vígh Attila rakta ki tábláját, 51 hibaponttal. Nagy Gábor 162 

hibaponttal második, Mészáros Péter 207 hibaponttal harmadik 

helyezett lett. 

Mester 501-ben Nagy Gábor fogyasztotta el elsőként a pont-

jait. Mészáros Péter 16 pontjával második, Vincze Pál 51 pontjával 

harmadik lett. 

Dupla ki-beszállós 301-ben Vincze Pál lett a bajnok. A to-

vábbi sorrend: II. Túri Kornél 48 ponttal, III. ifj. Vígh Attila 178 

ponttal. 

A Shanghai versenyszám középdöntőjében ifj. Vígh Attila 

csúcsot döntött, 234 pontot dobott. Ezzel Nagy Gábor 182 pontos 

rekordját döntötte meg, mely 2000. november 17. óta állt fenn. A 

döntőben viszont ennél jóval kisebb pontszám is elegendő volt a 

győzelemhez, Csókási Tibor 136-tal lett bajnok. Második Nagy 

Gábor lett 109 ponttal, míg a csúcsdöntő ifj. Víghnek ekkor csak a 

harmadik helyezést jelentő 72 pontot sikerült összehozni.  

A legtöbb pont dobásánál (High Score) ifj. Vígh Attilának 

majdnem sikerült szintén csúcsot döntenie. 700 pontot dobott, ami 

mindössze 27 ponttal marad el a csengelei rekordtól. Túri Kornél 

515 pontja a második helyezésre volt elegendő, míg Vincze Pál 421 

pontja a harmadikra. 
 

Molnár Mihály     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  351  - 

 

 

Foci krónika 
 

Nem adták meg egy gólunkat 
 

Bajnoki mérkőzések: 

 

2006. november 4. Zsombó - Csengele 1:0 (1:0) 

Csengele: Demeter, Tóth, Venner II. B., Túri, Csala, Veszprémi, 

Mészáros, Heim, Horváth, Pálfi, Wenner I. B. 

Soha nem látott tartalékos összeállításban léptünk pályára a jelen-

legi listavezető ellen. Az első félidő 35. percében Veszprémi térd-

sérülése miatt a hátralevő 55 percet emberhátrányban játszottuk. 

Így is szereztünk egy gólt, de a játékvezető érvénytelenítette, 

mondván, hogy 20 cm-rel arrébb kell elvégezni a szabadrúgást. 

Fájó vereség, de a mérkőzés előtt látatlanban kiegyeztünk volna 

ezzel az eredménnyel. A látottak alapján azonban nem érdemeltünk  

vereséget.  

 

2006. november 12. Pusztamérges – Csengele 1:1 

Csengele: Mazán, Tóth, Kiss, Túri, Csala, Horváth, Heim, 

Várszegi, Wenner II. B., Wenner I. B., Juhos. 

Csengelei góllövő: Wenner I. B.    

A hazai csapat létszáma a 22. percben sérülés miatt 7 fő alá csök-

kent, ezért a játékvezető véget vetett a mérkőzésnek. A meccs ered-

ményéről majd a versenybizottság fog dönteni. 
Kun-Szabó Tibor 

 

 

Kiegészítések és helyesbítések a 

telefonszám-jegyzékhez 
 

Forgó Jenőné Május 1. u. 35.       06-30/8 593 920 

Géczi Csaba Kistelek, Tanya 318.      06-70/6 118 160 

Géczi Csabáné Kistelek, Tanya 318.     06-70/6 118 150 

Kucsora Péter Kistelek, Tanya 348.     06-30/9 950 270 
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H i r d e t é s e k  
 

Újra megnyílt a virágboltom!  
 

A Felszabadulás u. 13. szám alatti üzletemben újból fogadom ked-

ves vásárlóimat. Vágott és cserepes virágok, selyemvirágok, koszo-

rúk és ajándéktárgyak kaphatók. Várom régi és új vásárlóimat! 

 

Sándorné Zsóka 06-30/4 231 451 
 

Flavon max 
 

növényi színanyag koncentrátum, magas antioxidáns tartalmú étrend-

kiegészítő (lekvár állagú) forgalmazását megkezdtem.  

Azoknak ajánlom, akiknek fontos a saját és családja egészsége, 

aki nem fogyaszt naponta megfelelő mennyiségű gyümölcsöt, aki erő-

síteni akarja az immunrendszerét. 

Mindenkit szeretettel várok, aki érdeklődést mutat a készítmény 

iránt, személyesen és telefonon is. 

Törkölyné Harkai Erika 

Csengele, Tisza u. 25. 06-70/2 607 877 
 

Megjelent a csengelei római katolikus egyházközség hetvenöt 

évéről készült album 16 fekete-fehér és 29 színes képpel. A  ke-

mény borítós kötet 2000 Ft-ért megvásárolható a plébánia 

hivatalban, a faluházban és Sándor Józsefné virágboltjában 

(Felszabadulás u. 13.). 

Női pultost keresek jó kereseti lehetőséggel a Gól sörözőbe! 

Érdeklődni lehet a helyszínen az üzletvezetőnél. 
Eladó 14 db 4,5 m hosszú, 10 x 12 cm vastagságú, új állapotú gerenda, új 

betonkeverő, 200 db B 30-as bontott tégla, 20 db 170 cm-es bontott pala, 

25 db betonoszlop. Ugyanitt bontott vályog ingyen elvihető. Érdeklődni 

lehet este 7 és 8 óra között a 06-70/3 167 462 telefonszámon. 

Kaukázusi és kuvasz keverék kiskutyák (3 fehér, 4 barna) 500 

Ft/db-os eszmei áron eladók.    Dr. Torontáli Renáta  286 121  
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Minden hétfőn sörnap a Gól sörözőben! Ezeken a napokon 

mindig egy-egy fajta sör akciósan kapható.  
 

1989-es évjáratú, világoskék színű Lada 2107 típusú személygépkocsi 

tetőablakkal, magnóval, 2007 februárjáig érvényes műszakival eladó. 

Irányár: 110.000 Ft. Érdeklődni: Kiss László, Csengele, Tanya 646. 

06-70/4 973 108 

Tanya eladó kövesút mellett 5 hold földdel. Villany, nortonkút van. 

Buszmegálló 5 percre. Érdeklődni lehet a helyszínen Túri Ferencnél a 

Csengele, Tanya 682. szám alatt. 

900 négyzetméteres, bekerített porta eladó az Aranykalász u. 12. szám 

alatt. Víz, villany van. Eladó továbbá egy 5 mázsás utánfutó magasítóval, 

sátorral, új vonófejjel, friss műszakival és új forgalmival. Ár megegyezés 

szerint. Érdeklődni: Pálnok Sándor Csengele, Vadgerlés u. 18. szám. 

Telefon: 286 267. 

Új családi ház eladó a Csengele, Vadgerlés u. 16. szám alatt. Szociál-

politikai támogatás is igénybe vehető! Érdeklődni lehet a 06-30/3 883 

262 telefonszámon. 

Sírcsokor, koszorú, virág (ballagás, anyák napja stb.) rendelés leadható a 

06-30/2 658 284-es telefonszámon. Helyi temetéskor az itt rendelt 

kegyeleti virágok, koszorúk átvehetők a temető bejáratánál. A kiszállítás 

ingyenes. – Hunyadi Ilona 

4 sebességes Simson S51 motorkerékpár eladó. Érdeklődni: Süli István 

Csengele, Május 1. u. 56. Telefon: 06-30/5 830 923 vagy (62) 286 074. 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, 

vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy 

szerelhetően. Kormányos Zoltán Csengele, Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-

30/3 282 375.   

Négysebességű Simson S51B segédmotor-kerékpár újszerű álla-

potban eladó. Érdeklődni lehet a 06-70/3 751 075 telefonszámon. 
 

Mindenfajta villamos háztartási gép (fűnyíró, szivattyú, daráló 
stb.) teljes körű szervizelését, tekercselését vállalom. 

 

MOLNÁR TIBOR 
Csengele, Május 1. u. 1. szám  286 058 
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Eladó a Csengele, Akácfa u. 5. szám alatti ház! Érdeklődni: 

(62) 286 644 

Hobbitelek eladó a focipálya mellett, a Béke utca folytatásában. 

Nortonkút, 380 V-os villany van. Érd.: Hell Rudolf Csengele, 

Akácfa u. 10.  (62) 286 203 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

Imréné vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-

Mobil és Vodafone szolgáltatók készülékeire. 

Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz 

szállítás megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefon-

számon.  

Faluhoz nagyon közeli tanya 7 hold földdel eladó. Érdeklődni lehet 

Magony Antalnénál Csengele, Tisza u. 21. 06-70/2 113 951   

Csengelén, faluhoz közel tanya eladó 6 hold földdel. Központi 

fűtés, gáz, ipari áram van. Érdeklődni lehet Vörös Ferencnél 

Csengele, Tanya 619. 06-20/4 449 765. 
 

Gumiszerelést, -javítást és 
centrírozást vállalok! 

 

Új gumiabroncsok kedvező 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 rajzok, óvodai 
jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk 
egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, 
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várjuk szeretettel! 
 

Bővebb tájékoztatás: 
 

TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75. 

Telefon/fax: (06-62) 541 570 
 

 
2 és fél szobás családi ház garázzsal és melléképülettel eladó a 

Csengele, Dózsa György u. 19. szám alatt. Gáz és központi fűtés is 

van. Irányár 5,7 millió Ft. Érdeklődni lehet a 06-30/3 943 553 

telefonszámon.  
Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető. Hitelbírálat 

helyben. Törlesztési határidő: 1 évtől 4 évig terjedően. Érdeklődni 

lehet a 286 017 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.  
Az Aranykalász u. 27. szám alatti építési telek, fóliasátorral eladó. 

Érdeklődni: Olajos József Csengele, Dózsa u. 21. szám Telefon: 

06-30/7 432 417. 
Eladó 600 -öles zárt kert 3 db fóliasátorral. Érdeklődni: Túri 

István vízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám alatt.  
A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített, 

nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta 

eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Érdeklődni: 

Pigniczki Éva, Csengele, Május 1. u. 22.   286 191   
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz, 

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder 

stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-

hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező 

árak! 

Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig. 

 

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

 286 241 06-30/3 228 453 

 

Új szolgáltatások a Fotó szaküzletben 
 

- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

felvételek háznál és műteremben. Igazolványkép 

- Hagyományos és digitális fotókidolgozás 

- Képek digitalizálása CD-re, régi képek felújítása 

- Digitális gépről, kártyáról CD-írás, képek korrigálása kérésre 

- Video átírása DVD-re 

- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok 

- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek 

- Olaj-, pasztell- és akvarell képek 

- Szaktanácsadás 

Nacsa Jánosné fényképész 

Kistelek, Kossuth Lajos u. 16. 

 257 786, este: 329 659 06-30/5 479 521 
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