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lA falugazddsz rovata

Beadási határidő
Azok a termelők, akik részt vesznek a félig önellátó gazdaság szer-
kezetátalakítása programban, a 2007 -es kifizetési kérelmüket július
31-ig nyújthatják be a területileg illetékes Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatalhoz, Szükséges nyomtatvány és segítség-
nyúj tás a falugazdásznál.

Halászzsolt

KIB cÉ s zírftSEK, HBI,vREIGA zíT Ásox
A JÚNIus 21_t TE§TüInTI ülnsnór

MEG.IELENT CIKKEI" KAPC§OI,ATBAN

Felelős Szerkesztőj ének
Csengelei Krónika

Csengele Község Képviselőtestülete 2007. június 21-i üléséről a
Csengelei Krónika 2001, július 1,-i számában megjelent egy cikk,
melyet Dr. Apró Zsolt képviselő írt. Ezen cikk sajnálatos módon
több valótlan tényt állít, illetve való tényt hamis színben tiintet fel.
A lakosság pontos, egyértelmű és valós tájékoztatása érdekében
kérj ük az a|ábbi helyrei g az ítás közzétételét az új s á gb an.

Dőlt betűvel a képviselő úr áItal írt,2007. július 1-én megjelent
cikkből idézünk, utána következik az idézett bekezdés pontosítása,
helyreigazítása. Az egyértelműség kedvéért közöljük, hogy a
tisztelt képviselő úr,illetve képviselőtársunk alatt Dr. Apró Zsoltot
kell értenünk.
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.,Bejelentette, hogy az óvoda kerítése, mint az uj óvoda építéséhez
kapcsoIódó többletmunka, is elkészült, "
Az űj ór,oda a községnek 2,5 miltió Ft-ba került. Ennyi volt az
önrésze azoknak a pályázatoknak, amelyekkel 80,5 millió Ft-ot
nyerrtink az őyoda építésére. Természetes, hogy ilyen arányú
támogatás esetén szívesen vállaljuk az olyan ,,többletmunkákat",
mint a kedtés elkészítése. szívesen tennénk ezt a jövőben is,
például az iskola felujitásánál.vagy az oly sokat emlegetett tanyai
dúlőutak kiépítésénél is, ha ilyen arányú támogatást lehetne hozzá
p ály ázni. S aj no s j e 1 en l e g ily en p ály ázat kiíw a nin c s .

,,Áz építkezés finanszírozására, figllelemmel a beruházás
yolumenére, előre láthatóan nem lesz elegendő a most erre a célra
elkiilönített I0,3 millió Ft, az nagyjából a költségekfetétfedezi.''
Ezen valótlan állítás a faluházban lévő színpad felújításáról,
átépítéséről szól. Az állítás azonbanteljes mértékben valótlan, ilyen
a testtileti ülésen nem hangzott e7, a 10,3 millió Ft a teljes
bekerülési költsége a beruházásnak, melyet természetesen a
közbeszerzési törvénynek megfelelően közbeszereztetünk /több
ajánlat közül lesz a kivitelező kiválasztva/, aközbeszerzési eljárás
már jóval a testületi ülést megelőzőenmegkezdődött /június II-énl
az ajánlatok bekérésével. A leghatározoLtabban visszautasítjuk
tehát azt az állítást, hogy ,,a kiadások ily módon történő
kettébontására a polgőrmester ur elmondása szerint azért van
szükség, mert így a beruházás kívül esik a közbeszerzési törvény
hatályán. Ezen megoldás mellett a kivitelezéssel - a megbízás a
csekély beszerzési értékre tekintettel - mindennemű egyéb eljárás
nélkül a kiválasztott vállalkozó megbízható. " Ez a becsületsértő,
1ágalmaző, rosszhiszemű állítás teljességgel valótlan, 4z
önkormányzat és a polgármester nem kerülte é, ,r..n kerüli ki a
közbeszerzési törvényt, hiszen a közbeszerzési eljárás már jóval
hamarabb elkezdődött /június 11-én/. Szintén valótlan az ís,hogy a
beruházás összköltsége nem ismert, ismételten hangsúlyozzuk, -
ahogy ez a testtileti ülésen is elhangzott -. a beruházás
összköltsége 10,3 millió Ft, amelyből 8,3 millió Ft a támogatás.
Ez a tény la beruhézás összköltsége/ egyébként az első cikk
megj elenésének időpontj ában még olyan önkormányzati érdekkör-
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be tartoző gazdasági üzleti titoknak minősült, amelynek megőrzé-
sére a képviselők felesküsznek megválasztásuk után, hogy a titkot
megőrzik, nem pedig újságban közzéteszik. Azért volt a beruházás
összköltsége az első cikk megjelenéskor különösön gazdasági titok,
mert az első cikk megjelenésekor a közbeszerzési eljárás még le
sem zárult"

A szennryíz-beruházással kapcsolatos táj éko ztatőr őI a következő-
ket írta:

,,Tájékoztatta továbbá a megjelenteket, hogy azon telektulaj-
donosok esetében, akik a moratórium tartama alatt sem kötik meg a
szerződést, számíthatnak arra, hogy a kaltségeket az érintett telelcre
ráterhelik. "
Ez a bekezdés talán mondanunk sem kell, hogy a szennyvizbe-
ruházással kapcsolatos. Először is a moratórium fogalmárói:
türelmi időszakot jelent. Nem hisszük azonban, hogy a lakosság
pontos tálékoztatásához az ilyen idegen szavakhasználata szüksé-
ges, különösen akkor, ha az adott idegen szónak van magyar
megfelelője, mint jelen esetben is.
Az állitás egyrészt nem teljes mértékben felel meg a valóságnak,
másrészt olyan színben ttinteti fe| az Önkormányzatot, amely csak
szankcionál, és nem szól kellően artől, hogy milyen nagy
jelentőségű a község életében kömyezetvédelmi és egyéb
szempontból is - a szennyviz-hálőzat kiépítése, és arról, hogy a
lakosság több, mint négyötöde mélr aláírla a szerződést. A valóság
az, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatos határozatokat a
vízikőzmű társulás hozza, nem az önkormányzat. Az pedig
mindenki előtt ismeretes és nyilvánvaló, hogy a csatorna azok előtt
is végig fog haladni, akik nem írták alá a szerződést, mivel nem
lehet belőle szakaszokat kihagyni. A szetződést alá nem írók
ingatlanára a költségeket természetszerűleg ráterheli a vízlközmű
társulás, hiszen nem a többi lakos fogja viselni azok költségeit, akik
nem írják a|á a szerződést.

,,A képviselő-testület a 2006. november ]6-ai ülésén a
p o lgármes teri indín ányra határoz atb an köt el ezt e a p ol gármes tert
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az ezzel kapcsolatos tervek elkészíttetésére. E program megva-
lósítását a képviselő-testület az idei évi költségvetésben fejlesztési
célként jelölte meg, e célra költségvetési forrást különített el. E
priorálás ellenére a tanyaprogramra vonatkozó tervdokumentáció
nenl fellelhető, ebből fakadóan erre pályázat nem nyújtható be. A
képviselői kérdés a képviselő-testület döntései és a tényleges
önkormányzati lépések közti ellentmondás okait kereste. Sónta
Ferenc előbb úgy emlékezett, hogy a pályázat elkészítésre őt
katelező határozatot a testület nem hozott. Miután a létében vitatott
határozat aláírt másolati példányát felmutattam... "
A fentiek közül több tény nem felel meg a valóságnak. A mélyen
tisaelt képviselő úr vélhetően nincs tisztában azzal, hogy mit
mutatott fel, ugyanis a hivatkozott határozat nem tartalmazta a

tanyaprogíamhoz a tervek készítését, A hivatkozott határozat a
következő:

13 1/2006. (XI.16.) Önk.h.
Tárgy: Polgármester megbízása pályázatokhoz szükséges tervek
elkészíttetésére

IJatár ozat

Csengele Község Önkormányzati Képviselő-testtilete úgy
határozott, hogy

megbizza Sánta Ferenc polgármestert a pályázatokhoz
szükséges tervek

elkészittetésével:
- Temető út szilárd burkolata
- Ady Endre utca szilárd burkolata
- Szegfú utca szilárd burkolata
- Iskola felújítása
- József Attila tér kiépítése (kőszínpad)
- F aluhéu bővítés- Tanuszoda
- Árpád utcai játszőtér felújítás
- Mérlegház kiépítés
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Enől értesül:
1. Sánta Ferenc polgármester
2. Dr. Tóth Tibor jegyző

K.m.f.

Sánta Ferenc sk.
polgármester

Dr. Tóth Tibor sk.
jegyző

,,Sánta Ferenc tehát jól emlékezet|" mivel a l,ntározatban a
tanyaprogramhoz tervek készítése nem szefepel, Elmondjuk azt is,
hogy miért: önkormányzatunk olyan pályázatokhoz készíttet
terveket imivel a tervkészítés is pénzbe kerül/, amelyekre van
pá|yázati kiírás és amelyre az önkormányzatnak lehet pályázni.
A tanyaprogralffa vonatkozóan jelenleg sajnos nincs pályázatí
kiírás" El kell mondanunk továbbá, hogy a tanyaprogramot nem a
polgármester vette le a napirendről, hanem a kormány. Ha
valamikor a jövőben ki is írják az eríe vonatkozó páIyázatot -
sajnos nem sok esély van rá, mivel a mostani kormányrrnknak nem
a vidékfejlesztés a legfőbb gondja,- az elthez szükséges terveket,
ahogy a pályázatot is a Dél-Alfoldi Regionális Fejlesztési
Tanácsnak kell elkészíttetni, mivel ő jogosult pályázni, nem pedig
az önkormányzatok. Az önkormányzatoknak kizárő|ag a
felmérésekhez kapcsolódó adatszolgáltatás volt a feladata,
amellmek maradéktalanul eleget is tetttink"
A dűlőutak kiépítésének a megvalósítása címzett támogatás
útján amelyet tisztelt képviselő úr javasolt nem
megvalósítható, A Kistelek Környéki Települések Többcélú
Társulásában Sánta Ferenc polgármester mát régőta alelnöki tisztet
tölt be, így igen pontosan rálát ene, ezért biztosan állíthatja, hogy
ennek csak elméleti lehetősége van meg, gyakorlati valósága|apla
nincs.
Cikkében a szemétszállítássa| kapcsolatos an az alábbiakat írta:
,, Lehetőség van a rászorulók esetében arra, hogy a szemétdíj egy
részét az önkormányzat ánállalja. A rászorulók esetében a
hozzájárulás mértéke egységesen 20 %,
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-4nnak ellenére, hogy az önkormányzat ezen szociális intézkedése
eg,,előre nem közismert, az ánállalt díjalcra már jelenleg is havi
60-7 0 ezer forintot költ, "
Annak ellenére, hogy az enől szóló önkormányzati rendelet sza-
báll,szeru kihirdetése meglörtént, lehetséges hogy a tisztelt képvi-
selő úr - aki a kihirdetés időpontjában még nem volt képviselő -
Vecsésen erről nem szerzett tudomást. Szerencsére a lakosság azon
része. akít ez érint, erről tudomást szerzett és igénybe is veszik a
támogatást, erről mindennél többet mond az a tény, hogy 229
személy kap ilyen támogatást.
., Kaíona Attila képviselőtársam bejelentette, feleségével a
csengelei egyházközösség nevébenfelvették a kapcsolatot egy olasz

faluval, amelynek eredményehlnt a kazeljavőben egy kisebb
csoportot szeretnének fogadni. E törekvéséhez kérte az
önkormányzat erkölcsi és egyéb támogatását. Polgármester úr
l,állalta, hogy az önkormányzat mikrobuszának rendelkezésre
bocsátásával segíti a csoport orszógon belüli utazásait."
Magy ar án mondva Tolnát-B ar any át ö s szej árj ák a kö zsé g buszával.
Ez is pont annyira igaz, mint a szinpadberuházás költségéről szóló
része az előzőleg megjelent cikknek"vagy a tanyaprogram terveivel
kapcsolatos határozat aláírt másolati példánya. Valótlan állítások,
melyeket a polgármester személye irántí rosszindulat szült. Nem az

országon belüli ltaztatáshoz biztosítja az Önkormányzat az

autóbuszt, hanem az o|asz vendégek szálláshelye /amely
Ópusztaszeren van/ és Csengele közötti utazáshoz,, ahogy ez a

testületi ülésen is, tisztelt képviselőtársunk előtt is elhangzott.
Megjegyezni kívánjuk továbbá, hogy Katona Attila ezen kezde-
ményezését teljesen önerőből, saját költségén fedezi, vélemé-
nyunk szerint támogatnunk, megbecsülnünk kellene az ilyen
kezdeményezést, nem pedig azt keresni, hogy hol rughatunk bele,
hiszen érttink teszi, amittesz,
,,A szociális ellátórendszert jelentősen befolyásoló dantés, hogy a
testület hozzájárult ahhoz, hogy a jegyző a gyermekjóléti
s z o l gál t at ás ok, v al amint a c s al áds e gít ő s z o l gál at e ll át á s ár a ki ado t t

műkadési engedélyét visszaadja. E szolgáltatások biztosításáról az
önkormányzat a jövőben a kistelek környéki Települések Többcélú
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Társulás a útj án gondoskodik. "
Ehhez csak annyit tennénk hozzá a pontos tájékoztatás érdekében,
hogy ez jogszabályból fakadó kötelezettségünk volt, nem önként
döntötttink így.
,,kisebb mértékben szintén módosult a lakásbérleti rendelet, a
t es tül et a s z o ci ál i s b érl akás ok kiut al á s i fel t ét el eit v ált o zt att a me g.
Szintén a pontos tájékoztatás érdekében elmondjuk, hogy nem a
kiutalási feltételeket v á|to ztattlk me g, hanem ke dvezőbb p áIy ázati
lehetőségeket biztosítunk a jövőben a pá|yázőknak, hogy többen
i s benyúj thas s ák p ály ázatukat.
Gól söröző:
,,A polgármester nyíltan állást foglalt, nem támogatja, hogl az
önkormányzat az üzletek éjszakai nyitva tartásáról rendeletet
alkosson. "
A polgármester mindig nyíltan szokott állást foglalni egy adott
kérdésben, mivel azt másként nem is lehet. Az viszont tény, hogy
kétféle javaslatot terjesztett a testiilet elé. Az egyik, hogy ne
alkosson rendeletet, a másik pedig egy konkrét rendelettervezet
volt az üzletek éjszakai nyitva tartásáről. A testület egyhangúlag
úgy döntött, hogy nem alkot rendeletet.
Befejezésként visszaemlékezünk, hogy több mint 10 éve nem volt
arra szükség, hogy helyesbítést, pontosítást kelljen közzétenni a
képviselő-testület üléséről megjelent cikkel kapcsolatban. Mindig
az egyík képviselő, mindig más tájékoztatta azujságon keresztiil a
tisztelt lakosságot az ülésről, tették ezt - egyéni meggyőződésüktől,
nézetkülönbségtől függetlenül - mindig pontosan, egyértelműen
valós dolgokat leírva, nem pedig elferdített tényeket, valótlansá-
gokat közölve. De úgy léúszik, hogy a mondás nagyon is igaz:
,,egyszer minden jónak vége szakad."
Nem értjük viszont, hogy ez a fajta alaptalan vádaskodás,
rosszindulatu rágalmazás - amely az előző számban írt cikkben
megjelent - milyen módon tudja községünk javát, előrehaladását,
fejlődését szolgálni?
Nem értjük meg, hogy az, ha valótlan tényeket állít közülünk egy
képviselő a helyi újságban az önkormányzatlejáratásfua törekedve,
az miként szolgálja a lakosság érdekét, hogyan segítiaz önkor-
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mányzati munkát?
Vagy lehet, hogy a háttérben nem is a lejáratási szándék húzódik
meg, hanem a tudatlanság?
Hiszen Vecsésen lakva nehéz lehet tudomást szerezni a csengelei
közügyekrőI, nehéz a csengelei választópolgárokkal való kapcsolat-
tartás, panaszaik meghallgatása, szinte lehetetlen, Nem így van,
tisaelt képviselőtársunk?
Továbbvisszik ezt a gondolatot, lehet talán, hogy a csengelei
választópolgárok ha tudták volna, hogy a képviselő urat nem a
Csengeleo Tanya 503. alatt kell majd keresniük lahogy azt a
válasáások előtt címeként közöltel hanem Vecsésen, akkor meg
sem választották volna? Lehet hogy ez is a választók egyfajta be-
csapása volt, mint erre már láttunk példát a rnagyar politikai
közéletben.
Felkérjük az igen tisztelt képviselő urat, szánjon egy kis időt
/velős elfoglaltságai közepettel az előbbi felvetésekre, gondolja át
azokat.
Fetkérjük továbbá hogy amennyiben képviselő kíván maradni, úgy
rendszeresen járjon a képviselő-testület üléseire és munkameg-
beszéléseire, ne úgy mint eddig tette, hogy egyetlen testtileti mun-
kamegbeszélésen sem volt jelen, testíileti-ülésre is csak rendszer-
telenül járt, hiszen így nem lehet pontos képe az önkormányzati
munkáról és lehet hogy pont ezért állított valótlanságokat is az
újságban. A választópolgárok pedig nem azért választották meg,
hogy ne járjon az ülésekre, hanem azért, bogy részt vegyen az
önkormányzat munkájában. Amennyiben erre nincs lehetősége
/nem tud eljárni Vecsésről az ülésekre/, akkor felkérjük adja át a
helyét annak, akinek ez nem okoz gondot és aki tevékenyen is
részt venne az önkormányzatí munkában, a község fejlődésén
munkálkodva.

Csengele Község Képviselő-testtilete Sánta Ferenc polgármester

(A kérésnek medelelően a szöveghez nem nyúltunk, a helyesírdsi
hibákat is benne hagytulr; - A Szerk.)
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Csengelére is eljönnek a
vete rán motorosok és autósok

2001.július 2I-én (szombaton) veterán motoros és autós találkoző
lesz Balástyán, melyet felvonulás követ" A régi jarművek szerel-
mesei több település mellett falunkba is ellátogatnak. Erkezésük 12
és 13 óra között várhatő a Vénusz presszóhoz.

Sz. P. I.

Betlehem ből pannon hal mára
Karácsony előtt elhatároztlk a nyolcadikos hittanosokkal,

hogy ismét felelevenítjük községünkben a falujárő betlehemezést.
Nagyon jól sikerült a kis darab, összesen nyolcszor adtuk elő, és
minden háanál nagy tetszés fogadta, Ilyenkor szokás, hogy a há-
zígazda valamiféle kis ajándékot ad a kompániának. Kaptunk aján-
dékot bőven, s mellé még a perselyünk is megtelt, amit egyik pász-
tor lelkesen rázogatott a házigazda orra előtt. Akkor elhatároztuk,
hogy ebbő| a pénzből kirándulást szerveziink a magyal kultura
bö lc s őj éhez, P annonhalmár a, a B encé s F ő ap átságba.

Nem volt könnyű időpontot egyeztetnünk, de végül június 26-án
sort kerítetttink a kirándulásra. A délelőtt folyamán a több mint
ezer éves kolostort látogattuk meg, ahol egy érdekes, interaktív
tárlaVezetést kaptunk, Először egy kisfilmet néztünk meg a bencés
apátság törlénetéről és jelenéről, majd vezetőnk visszakérdezte a
hallottakat a gyerekektől. Ezután egy szétszedhető makettet hoztak
elénk, s ebből kellett felépítentink a monostort. Megcsodáltuk a
szép templomot, a monostor kerengőjét s végül azt a hatalmas
könyvtárat, ami méltán teszi Pannonhalmát a magyar szellemi élet
egyik kőzpontjává.



-23l-

Látogatásunk végén kimentünk a temetőbe és megkerestük a sokak
által ismert és szeretett Kovacsics Vince ferences szerzetes sírját,
aki Sztankaí atya mellett sokáig volt kántor Csengelén. A keresés
közben egy másik csengelei pap nyughelyét is megtaláltuk. Kovács
Zoltánlazaista szerzetes 1950 és 1951 között (a legnehezebb idő-
ben) volt falunk plébánosa. Mindketten Pannonhalmán haltak meg
az idős szerzetesek szétmára fenntartott otthonban.

Kirándulásunkat Győrben folytattuk. A székesegyházban
megnéztiik Szent Lászlő hermáját, s a belváros egyéb nevezetes-
ségeit. Az idő sajnos nem volt valami kedvező a sétára, mert na-
g1,on fujt a széI, s az eső is csepergett. Azjutott eszembe, hogy
amikor l996-banl,IL Janos Pál. ptrya Győrben járt és szentmisét
mutatott be, ugyanilyen nagy szél volt. A pápai mise végén, amikor
a kivonulás következett volna, a Szentatya hirtelen visszafordult, s

azt mondta az egybegyűlteknek, hogy a Szentlélek elevenítő ereje
úgy járja átamagyarokat, mint ahogyanezaz erős szél fuj,

En is ezt kívánom a fiataloknak, akik a nyolcadikból elbal-
lagv a talán utolj ára voltak így együtt kirándulni.

Szeretném megköszönni mindenkinek a támogatását, aki se-

gítséget nyújtott akár a betlehemezésnél, akár ennél a kirándu-
lásnál.

katona Attila

Telefontu lajdonosok!
A Csengelei Krónika következő számával fog megjelenni a
csengelei telefonszámok és e-mail címek frissített jegyzéke. Kérjük
azokat, akilcttek új teleíonja van, vag/ a szómuk megváltozott, azt
tudassák a szerkesztőséggel. Kb. 800 telefonszámot tartalmaz a
jegyzék, így csak akkor tudjuk javítani, ha jelzik a változást, Az uj
e-mail címeket is várjuk!

A Szerk.
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Még bizonytalan a
baj n oks ág végered ménye

Befejeződött a 2006/2007-es megye III-as labdarúgó bajnokság.
Az elmúlt évadról, a csapat jövőjérű, valamínt az augusztusi
sportnapról kérdeztem a sportkör elnök-edzőjét, Kun-Szabó Ti-
bort.

Véget ért a bajnokság, viszont a megy€ III-as tabella nem
taláLhatő meg a labdarúgó szövetség honlapján. Nincs még
végeredmény?
- Attó1 fligg a helyezésünk, hogy jóváhagyják egy büntető pont
levonását tőlünk. Ettől fiigg, hogy harmadikok vagy negyedikek
leszünk. Évközben már 6 pontot levontak csapatunktól - szerinttink
jogtalanul -, melyet az MLSZ is jóváhagyott. A páIytn e|ért
eredmények alapján másodikak vagyunk, a zöld asztal mellett
valószínűleg negyedikek.
Mikor lesz ebben döntés?
- Már kellett volna, hogy legyen. ValószínűIeg azért nem találod az
interneten, mert még nem döntöttek benne. Július 9-íg nyári szünet
is volt a szövetségnél.
Ki lett a gólkirály a csengelei focisták közül?
- Wenner 31 góllal, A tavalyi teljesítményéhez képest ez vissza-
esés, akkor 5S-szor talált a hálóba.
Mikor használjátok először a csengelei pá|yát?
- A sportnap alkalmából szeretnénk avatni, augusztus 1l-én és 12-
én. A megnyitóra várunk minden pályaépítő társadalmi munkást!
A legutóbbi foci krónikában írtad, hogy utoljára szerepe| ez a
csapat ilyen összeállításban. Mik a terveid a következő
bajnokságban?
- Mindenképpen szeretném a hely íiatalokat beépíteni, ami persze
nem mehet úgy, hogy rögtön 11 játékost berakunk. A régi csapatból
marad 6-7 ember, és ehhez csatlakozik 14 csengeleiftatal Bzfoga
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alkotni a megye III. osztályú csapatunkat.
Tudod már, hogy kik maradnak?
- \agfából már igen, de van még egy megbeszélésünk, Ott fog
kidenilni, hogy ki marad és ki nem. Van olyan, aki maradna, de mi
nem tartunk rátgén5lt, van olyan, aki önszántábőltávozik.
I- rbán Flórián marad-e?
- A jelenlegi állás szerint marad.
Szépen rendbe hozták a páLyát. Régóta ígérte egy vállalkozás,
hogi,be is keríti. Ebből nem lesz semmi?
- Kedtés lesz,ígéretvanrá. Apályát az önkormányzat saját erőből
újította fel. Elfogadjuk azt az indoklást, hogy jelenleg a kerítésre
nincs keret. De ígéretet tett rá a polgármester úr, hogy mihelyt tud-
nak rá pénzt elküloníteni, meg foglák csinálni. A céges felajánlás 6-
7 éve ígérte meg a kerítést, de azőta ott is változások torténtek.
Térjünk rá a sportnapra!
- Augusztus 11-én és 12-én, szombaton és vasárnap lesz a XII.
Csengelei Sportnap.
Lesz-e Csengele Vándorkupa a focistáknak?
- Nem lesz, már az utolsón sem volt. Többek között azért, mert az
négy mérkőzést jelentene egy nap, és a fiatal pályának nem tenne
jőt ez a megterhelés.
Akkor milyen meccsek lesznek?
- Lesz egy serdülő meccs a nagypályán, azzal nyitunk. Utána egy
kispályás öregfiúk mérkőzés következik, majd a vasárnap folyamán
egy Magyar Kupa mérkőzés \esz. Az ellenfelet még nem tudjuk,
mert még nem volt meg a sorsolás.
Ki lesz a sztárvendég?
- Fekete Pákó van tewezve. Remélem, sikerül megnyemem a
s zp onz orok at a támo gatás|to z.
Lesz színpad?
- A községi nagy szinpad fel lesz állíNa.
Milyen újdonság lesz a programban?
- Az elején volt, aztánpár évígnem került megrendezésre, az autós
ügyességi verseny. Most kimondottan ladások részére rendezünk
vetélkedőt vasárnap délelőtt. Más típusú autókkal ne jöjjenek, csak
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Ladáva|. Jogosítvány, biztonsági öv és bukósisak haszná|ata
kötelező. Mindenki saját felelősségére vehet tészt a versenyben.
Műúton |esz az autóverseny?
- Nem. A futballpálya és a nádas közötti fiives részen rendezzúk
meg, megfelelő biztonsági előírásokkal.
Több éven keresztül volt tűzijáték Az idén lesz-e?
- Amikor elkezdttik, T2 éve, akkor még nagy kuriózumnak számi-
tott aíűzijáték, mert szinte csak augusztus2O-án lehetett látni. Most
már szinte minden kömyező településen komoly tiiztlátékot
szerveznek. Itt jelenleg nincs keret, hogy ilyet szewezzünk, meg
rnár nem is új donság. lnkább a sztárv enőégre orientálódunk.
A sportnap megrendezése elég sok pénzbe kerülhet. Belépődíj
lesz-e?
- Helyi vállalkozókat, szponzorokat, őstermelőket keresek meg
támogatásért. Természetesen aki tud, az segít, aki nem, az nem, De
a részvétel mindenkinek ingyenes lesz, és remélem, hogy mindenki
jól fogia éreznimagát!

Cr -ly)

Xll. csENGELEl sPoRTNAPoK
TERVEZETT PROGRAMJAI

2007. augusztus 11. (szombat)
16.00 Pályaavatőmegnyitó

Köszöntőt mond Sánta Ferenc polgármester
Társ adalmi munkások j utalmazása

17.00 Csengele serdülő - Szank serdülő nagypályás labdarugó
mérkőzés
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19.00 Csengele öregfiúk - Szank öregfiúk kispályás labdarugó
mérkőzés

20.00 Batlus főző és sütögető party zenei aláfestéssel, a billen-
tytiknél Rácz Roland

2007. augusztus 12. (vasárnap)
09.00 Lada autós ügyességi verseny I. futam

BuKóSISAK, JocosÍrvÁxv Bs gIzroNSÁGI öV
HA SZNÁLATA KÖT ELEZő l ! |

l 1.00 Lada autós ügyességi verseny II. futam
12,30 Ebéd. Pacal pörkölt augusztus 4-ig előrendelhető a Gól

sörözőben.
13.30 Sörivó verseny
14.30 Pénzdíjas 1l-es rugóverseny
l6.00 Fúvószenekar és mazsorett bemutató
17.00 Csengele - ? Magyar kupa labdarúgó mérkőzés
l9.30 Eredményhirdetések
20.00 -22.00 Utcabuli kívánságműsorral. A mikrofon mögött DJ

Roberto
2L30 Sztárvendég: Fekete Pákó
22,00 -24.00 Retro buli DJ Tokajival
24.00 Tombolasorsolás, Fődíj: színes televiziő és még sok-sok

értékes nyeremény

A rendezvény alatt búcsúi kavalkád vária
a kedves látogatókat.

Hideg italokról és a iő hangulatról a Gól
söröző és csapata gondoskodik!

Legyen egy jó nupju - jöjjön el u
Sportn&prű!



-236-

o Foci krónika

Kis pályás ku pagyő zelem
Tömörkényen

Július ]-én20 csapat részvételével kispályás labdarugó tornát
rendeztek Törmörkényen, melyet a Kuszi FC-GóI söröző focistái
nyertek meg.

A legjobb 10 közé jutásért játszott mérkőzéseink:
Kuszi FC-GóI söröző - Szeri (Csanytelek) 3:2 Góllovőink:

Erhardt (2), Gábor.
Kuszi FC-GóI söröző - MFC (Tömörkény) 4:4 Gólszerző-

ink: Erhardt (2), Dancsok, Kiszner,
Kuszi FC-GóI söröző - Pusztaszer 6:2 Góllavőink: Erhardt

(5), Dancsok.
A legjobb 6 közé jutásért játszott meccsünk:
Kuszi FC-GóI söröző - Tömörkény (megye II. o.) 7:I

Gólszerzőink: Kiszner (3), Erhardt (2), Gábor, Urbán,
A legjobb 3 közé jutásért játszott mérkőzés:
Kuszi FC-GóI söröző - Olin (Szentes) 3:l Góllövőink: Kisz-

ner, Erhardt, Gábor.
A kupáért vívott körmérkőzések:
Monopol (Pálmonostora) - Batyu BT (Csongrád) 2:0
Kuszi FC-GóI söröző - Batyu BT (Csongrád) 4:0 Gólszer-

zőink: Erhardt (2), Urbán, Kiszner.
Kuszi FC-GóI söröző - Monopol (Pálmonostora) 1:1 Gól-

lavőnk: Gábor. A Monopol ellen elegendő volt a döntetlen is a tor-
nagyő zel em me gszet zéséhez.

A Kuszi FC-GóI söröző focistái voltak: Demeter János,
Gábor Zoltín, Kazán Attila, Kiss Balázs, Kiszner Antal, Erhardt
Szilárd, Urbán Flórián, Dancsok Csaba.

A torna gólkirálya a Kuszi FC-GóI söröző labdarugója,
Erhardt Szilárd lett 16 góllal.

Kun-Szabó Tibor
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Hirdetések

ry.*f;jrlllliry4,lyl^ii§li@@@ár ll ííf;ffiL

Dr. Sikter András állatorvos i

Rendelési ideje hétfőtől péntekig:

l délelótt 8-9 és délután 17-18 között

*r******F*JP,e,'m?j**-$l?-:X,,9,,"9j,,?.,,":,:,,

ftvíűRő és grőnit §reffité§gfrfutrlező őron!
Egyszemélyes műkő síremlékek 160.000 Ft-tól, kétszemélyes

műkő síremlékek 260.000 Ft-tól. Az elkészített műkő síremlékekre
10 év garanciát vállalok!!!

Egyszemélyes gránit síremlékek 300.000 Ft-tól, kétszemélyes
gránit síremlékek 400.000 Ft-tól, Az elkészitett gránit síremlékekre
50 óv garanciát vállalok!!!

Érdeklődni lehet:

Rácz zo|tán sírkőké szítő, kistelek
Telefon: 06-3013 948 785

Olajfa, fúzfa, akácfa tűzifának összevágva, házlloz szállítva 1600
Ftlmázsaáron eladó. Érdeklődni:BalétzsTibor d OO-:Olq 677 163
Aratást, bá|ázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor
a 06-30/6 377 970
Kuvasz-kaukázusi kiskutyák (4 fehér, 4 barna) gazdit keresnek.
RényiLászló E 286 121

Simson segédmotor-kerékpár eladó. Erdeklődni: Koncz Lajosné
Csensele. Dőzsau.4. § 286 086
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, áIlvá-
nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen
vagy szerelhetően. Kormányos ZoltánVadgerlés u. 6. Telefon: 06-
3013 282 315
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]992-es éujáratú, Opel Vectra ].8 i típusu személygépkocsi eladó.
Erdeklődni, Erdélvi Ferencné Akácfa u. 6. l 286 109
30 db körbálás lucerna széna (szállítással is), valamint egy 4 lapos
villanytűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi
Józsefnél a Táoboltban d 06-3013 228 453

Jó minóségű kis- és nagybálás széna és lucema eladó. Házhoz
m ható. Erdeklődni lehet a 06-3012 098 2'/3 telefonszámon.

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné
vegyesboltjában (Felszabadulás u. 1B.), Pannon GSM, T-Mobil és

szolsált at ók kés zül ékeire.

Gu miszerelést. -javítást és
ce ntrírozást vá I Ia lok!

Ú; g.r.rriabroncsok ked y ező áronkaphatók !

Longa lstván autó- és gumiszerelő
Csengele, Felszabadulás utca

Telefon: (06-30) 3 538 409

Gépi hímzés!
Céglogók, emblémák, saját tewezésű rajzok, óvodai jelek, névre
szóló tortilközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés
szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztár saságoknak, baráti
köröknek, magánszemélyeknek. Vár1 uk szeretettel !

Bővebb tájékoztatás:

TTM GREAToR tlÁz
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75., telefon/fax: (06-62) 541 570
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; Táp-takarmány kereskedésemben tizeIő- és építőanyagot (PB-gáz, ,.

l betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder !
l stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhany napos határidővel ház- i
l'l

i hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező ;
i árak| :
: Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráig. :

:
1l

: Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. i. !
i E 286 24I (É. 06-30/3 228 453 
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A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó: Kucsora Péter

Szerkesztőség; Csengele, Felszabadulásutca2lA. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefiré

A lap szerkesztése a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásából vásárolt
számítógépen készül.

' Új szolgáltatások a Fotó szalaizletben
- Eslrúvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

felv ételek háznál é s műt er emb en. Igazolv ánykép
1 - Hagyományos és digitális fotókidolgozás

- Képek digitalizálósa CD-re, régi képekfelújítása

i - Di4itális 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

Nacs a Jánosné fenyképés z
Kistelek, Kossuth Lajos u. 16.

É06-70/2 803 013




