
 
 
 

 
 XV. évfolyam 20. szám                       2007. október 15. 
 

 

Darts bajnokok 
 

 
 

A jubileumi versenyről szóló írásunk a 317. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Motoros találkozók itthon 
és külföldön  

 
2007… Jó idő, minden héten motoros találkozók sokasága 

Magyarországon és külföldön. Több százezer fő ma már a moto-
rosok "tábora". Egy-egy találkozón több ezer ember van együtt. 
Ilyen sokaság ellátása, szórakoztatása nem kis feladat, és nagyon 
nagy felelősség a szervezők számára. 

Az idei legnagyobb Magyarországon az alsóőrsi Harley-Da-
vidson fesztivál volt. Az ide ellátogatók extra ellátásban része-
sültek. 9000 Ft volt a háromnapos belépő, de napijegyet is lehetett 
váltani. A táboron belül nem volt olcsó az ellátás, de volt minden. 
12.000 motor-motoros jelent meg, és vett részt az extra hosszú, 48 
km-es felvonuláson.  

Egész napos műsor volt; streetfighter show, minden negyed-
órában helikopterek vitték utasaikat, a legnevesebb magyar rock-
sztárok léptek fel. A híres The Animals utolsó fellépése is itt volt 
Eric Burton-nel. "A felkelő nap háza" című dal az ő nevéhez fűző-
dik. Veres Zoltán műrepülő kiváló bemutatóján és Szelei Ferenc 
bravúros motoros show-ján a vasparipák kemény legényei is ámul-
hattak. Sok csengeleivel is találkoztunk. A helyszínt biztosító 
kemping a Balaton partján van, így a motoros könnyen összekötheti 
a nyaralásával is. 

A második legnagyobb az újszilvási Devils Meeting volt közel 
6000 fő részvételével. Lassan növő fák nem lévő 40 °C-os 
árnyékában lehetett kempingezni. Hideg víz mindig van. A Balaton 
helyett a tűzoltóautókkal esőt permeteztek a fekete "ördögökre", 
nagy sikert aratva. Itt is kiváló műsorokkal, programmal várták a 
motoros társaságot. Kárpátia, Blues Company, Tankcsapda, és 
desszertnek István, a király rockopera. A Kárpátia együttes nemzeti 
túlfűtöttségű zenekar, komoly rajongó táborral. A történelem 
legnagyobb sorsdöntő témáival foglalkozik, amely a magyarságot 
bármikor veszélyeztette. A koncert végét jelentő magyar és székely  
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himnusz eléneklése még a "földről nehezen felállókat" is vigyázz-
ba állította.  

Tokaj, a keleti csücsök is kedvelt motoros találkozó helye. 
Gyönyörű környezet a Tisza partján a Tokaj hegy lábánál. Kedves 
a fogadtatás a lakosság részéről, jó szervezés a rakamazi motoros 
klubtól. A 3 napos programot az idén az eső elkerülte, de az oda és 
haza utat sajnos nem. Oda-vissza kaptunk a Jó Isten tusolásából, a 
csizmákból ki kellett önteni a vizet. Itt Deák Bill Gyula, a Kárpátia 
és még sokan mások léptek fel.  

Szeptemberben került sor a legszebb, legmeghatóbb motoros 
együttlétre. Bujdosó Janó felhívására ismét látogatást tehettünk 
adományt víve a romániai Déván élő árvaház lakóinak. Reggel fél 
hétkor indultunk, 4 °C volt és motoron is nagyon hideg. A kisteleki 
Virág Istvánnál gyülekeztünk, majd Nagylaknál állt össze a 357 
motorból konvoj. Rendőrségi felvezetéssel tettük meg a hosszú 
utat. Este 5 órára értünk oda. Az úton oda-vissza több száz kilomé-
teren át minden faluban, városban az utcán álló, várakozó emberek 
üdvözölték a magyar zászlókkal feldíszített motorokat. A templom-
ban a gyermekek által előadott műsor után átadhattuk a másfél 
millió forintos pénzadományt, valamint a pécsi motoros klub és 
Tóth Tibor külön ajándékait Böjti Csaba atyának, aki mindent 
megtesz a gyermekekért, és a magyarországi  kapcsolattartásért. Itt 
adtuk át a két kis teherautónyi egyéb adományt is.  

A Nyugati Jelen című újság már másnap így írt az eseményről: 
"[…] A motoros zarándoklat ötlete tulajdonképpen a sokunk 
számára szomorú december 5. után született. E napnak üzenetét 
akarta megcáfolni Bújdosó János magyarországi nevelőtanár, aki 
úgy döntött, zarándoklatra indul Erdélybe, nem is egyedül, hanem 
magával hív mindenkit, aki hajlandó motoron megtenni az utat, s a 
fizikai fáradtság mellett némi anyagi áldozatot is vállalni. Ötletét 
az egyik legmenőbb magyar motoros lapban hirdette meg.  Első 
évben 150-en jelentkeztek, tavaly már kétszer annyian, idén pedig 
több mint 350 motoros robogott be a dévai kolostor udvarára, ahol 
sokukat már ismerősként üdvözölték a ragyogó szemű gyermekek. A 
templomi hálaadás és a közös népdaléneklés idén sem maradt el, és 
természetesen a gyermekek motoroztatása sem. S amikor mindenki  
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kirobogta magát, a motorosok nagy hangerejű masináikon átvonul-
tak a Tholdy Horváth Péter nemrég visszaszerzett marosnémeti 
birtokára, ahol ideális sátorhely és finom meleg vacsora várta őket. 
No meg sok-sok gyermek, akiket csupán a sötétedés után 
felcsendülő koncert tudott elvonni a motorosok körül. […]" 

Hideg volt reggel, még hidegebb éjszaka a sátorban a földön, 2 
°C-ban. Este isteni finom paprikás krumpli volt bográcsokban 
főzve, kedvesen feltálalva az uradalom nyári teraszán. Reggel 
zsíros kenyér hagymával, húsos szendvics és meleg tea várta az 
orrukról a harmatot letörlő motorosokat. De senki sem vette elő az 
otthoni Pick szalámis kenyerét… Ezt tiszta szívből nekünk 
készítették és szolgálták fel a fiatalok a kastély udvarában, ahol 
még nem szárította fel a nap a "lovainkat". A 10 órakor kezdődő 
szabadtéri mise felemelő hangulata felejthetetlen volt. A 
pusztaszeri Grószné Edit tagként segítette az egyházi szertartást 
énekkel és zenével kísérő kórust. Megható volt látni a motoros 
szerelésben áldozó, hangosan imádkozó embereket, velünk együtt. 
A kastély úrnője végig ülte a misét és szerintem nagyon kellemesen 
csalódott. Előtte este is barátságosan fogadta ő és a fia a motoros 
csapatot. Sátrat verhettünk egy mesebeli, nagy, fákkal teli, szép 
parkban, amelynek egyik oldalát a Maros folyó zárta le. 
Elköszönve - a hideg ellenére – mindenki szívében csak a melegség 
volt és a kicsorduló szeretet. Az ottani gyerekek elmondhatják: se 
apám, se anyám, se hazám… Talán egy pici ideig, míg velük 
voltunk, pótolhattunk valamit.  

Gondoljunk rájuk és a hasonló sorsú gyermekekre terített 
asztalunk mellett a meleg lakásainkban. Tegyünk értük, amit 
szívünk diktál, amit lehetőségük enged! 

Kedves motoros társaink, írjatok élményeitekről, osszátok meg 
a többiekkel, merre jártatok! Merre szépek hazánk tájai, mit 
érdemes látni? Mit érdemes nézni, nem csak látni! 

Tóthné         
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Szent Imre ifjúsági zarándoklat 
 

A székesfehérvári egyházmegyében ifjúsági zarándoklatot rendez-
tek Szent Imre tiszteletére, és erre meghívást kapott a mi egyház-
községünk is. Nagyon lelkesek voltak fiataljaink, így tizennégyen indul-
tunk útnak szeptember 29-én, szombaton hajnalban. 

Reggel 8-ra értünk a Székesfehérvár közelében lévő Kincsesbá-
nyára, ahonnan a 12 km-es zarándoklat indult Bodajkra. Útközben hét 
állomáson álltunk meg elmélkedni, játékos feladatok segítségével 
komolyan átgondolni életünket. Az állomások közötti utat imádkozva, 
énekelve tettük meg. A zarándoklatot szentmise zárta Bodajkon, amit 
Spányi Antal püspök úr mutatott be. 

A  csengelei  fiatalok  reflexiójából  kiderült, hogy nagyon jól érez-
ték magukat: jó volt a társaság, jókat lehetett beszélgetni és egész nap 
gyönyörű időnk volt. Fizikailag kicsit elcsigázva, de lelkileg felfrissülve 
értünk haza a késő esti órákban. 

Hálás köszönet a program szervezőinek, hogy meghívtak 
bennünket. Bízunk benne, hogy egy gyümölcsöző kapcsolat első lépése 
volt ez a találkozó. 

Köszönet továbbá Csengele község önkormányzatának és Kucsora 
Sándornak, hogy ingyenesen elszállítottak bennünket erre a rendez-
vényre.                                                                                   

  Katona Attila 
 
 
 

 
 

A résztvevő csengeleiek egy csoportja 
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Szent Imre plébániák találkozója Csengelén 
2007. október 27. (szombat) 

 

11.00   Gyülekező a templomban, közös ima, köszöntő.  
11.15  Nagy Róbert atya előadása, és kiscsoportos beszélgetések 
   a felnőtteknek. Udvari játékok a gyerekeknek. 
12.30  Szerény ebéd 
13.15  A közösségek bemutatkozása (Kunágota, Gyomaendrőd, 
   Csengele, szegedi Szent Imre Kollégium)  
15.30  Játékos vetélkedők (nem csak) fiataloknak. 
17.00  Szentmise 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 

 

Busz indul a rákszűrésre 
 

2007. október 26-án 7 óra 30 perckor a tanyagondnoki busz mam-
mográfiai és rákszűrésre indul a Polgármesteri Hivataltól. Jelent-
kezni lehet a (62) 586 573-as vagy a (70) 4 591 438-as telefon-
számokon, illetve a Polgármesteri Hivatal 7-es számú irodájában. A 
mammográfiára beutaló szükséges a háziorvostól!                         

   

 

Tanulmányi ösztöndíj 
 

Csengele Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. 
évi fordulójához, mellyel a hátrányos szociális helyzetű felső-
oktatási hallgatókat ("A" típusú), illetve a felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó ("B" típusú) fiatalokat támogatja. Az önkor-
mányzat a pályázatot kiírta.  

A tájékoztató és a pályázati csomag beszerezhető a Polgár-
mesteri Hivatal 5. számú irodájában. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2007. október 31.            
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Önkormányzati ülés 
 

Csengele község önkormányzati képviselő-testülete 2007. 
szeptember 27-én tartotta soron következő ülését a polgármesteri  
hivatal házasságkötő termében. 

A polgármesteri beszámoló zömmel a falu különböző 
pályázatai, és beruházásai alakulásáról szólt. Így megtudtuk, hogy a 
Faluház bővítése a tervek szerint halad, jelenleg az épületgépészeti 
munkák folynak, és hogy előreláthatóan a november 20-ai telje-
sítési határidőre a munkák befejeződnek. Megtudhattuk azt is, hogy 
a közútfejlesztésre kiírt DAOP-pályázatra a tervek részben elké-
szültek. E program keretében az eredeti, augusztusban jóváhagyott 
tervek szerint a temetőút aszfaltozására, valamint a Felszabadulás 
utca felújítására kerülne sor. A beszámolóból értesült a testület 
arról, hogy a Polgármester a pályázatot úgy készíttette el, hogy 
abba belevonta a Május 1., a Lehel, az Ady Endre utca burko-
latának, valamint a Petőfi utcai parkolóknak a felújítását is. A pol-
gármester úr tudatta a testülettel azt is, hogy a korábban az iskola 
felújítására kapott felhatalmazással élve elkészíttette a főépület 
teljes tetőszerkezete cseréje és az épület felújítása mellett egy, az 
udvaron felépítendő aula terveit is, azokat elfogadta, sőt az illetékes 
szakhatóságokhoz engedélyeztetésre már be is nyújtotta. Ekkor 
értesült tehát a testület arról, hogy a tervek szerint az udvaron egy 
aula kerülne kialakításra, amely összekötné a főépületet és a régi 
iskolaépületet, lefedve a két épület közti terület nagy részét a 
főépület hátsó bejáratától a Petőfi utcáig. Az aulából a főépület 
vége mellett kapu nyílna a Petőfi utcára oly módon, hogy a 
jelenlegi oldalsó kapu valamelyest az udvar felé bentebb lenne 
elhelyezve, az így felszabaduló területen pedig parkolóhelyek ke-
rülnének kialakításra. A tervekben szerepel továbbá a nyílászárók 
és a padozat cseréje, az épület teljes akadálymentesítése, szigete-
lése és újravakolása, valamint a jelenlegi fűtési rendszer átalakítása 
is. A beruházás összköltsége kb. 200.000.000 Ft. Az összeg 95%-át 
a pályázat sikere esetén az  Európai Unió finanszírozza. Beszámolt 
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továbbá arról is, hogy az önkormányzat pályázott tűzoltótömlő-
szárítóra is, és hogy e pályázatunk sikeres volt. Szintén sikeres volt 
a Csongrád Megyei Közgyűléshez benyújtott pályázatunk: tervek 
előkészítésére 400.000 Ft-ot kapott a település. Ezzel szemben nem 
kapott támogatást a könyvtárállomány gyarapítása érdekében 
benyújtott pályázat. A polgármester úr a beszámolója végezetéül 
bejelentette, hogy a csatorna-építéshez megkaptuk az elvi vízjogi 
engedélyt. 

Elfogadásra került a költségvetés I. félévi teljesítéséről, 
valamint az iskola és óvoda tavalyi tanévi tevékenységéről szóló 
beszámoló. Heim Géza kiemelte, hogy most ősszel az 5., 7. és 8. 
osztályban bevezetésre került a kezdő szintű angol nyelvoktatás. 
Méltatta a sportpálya felújítását, az óvoda működésével 
kapcsolatosan azonban több problémát is felvetett: a legsúlyosabb, 
hogy a munkaügyi központ támogatása december 1-jétől történő 
részbeni megvonása miatt egy szakácsnő és egy dajka illetménye 
az intézmény költségvetéséből nem biztosított. A polgármester úr e 
körben a takarékosságra szólította fel az igazgató urat, utalva arra, 
hogy ugyanezen okból a téli hóeltakarítást az önkormányzat is a 
korábbinál kevesebb emberrel tervezi megoldani. Az igazgató úr 
jelezte továbbá, hogy az óvodában nincsenek szabadtéri játékok, és 
ehhez szintén pénzügyi segítségre lenne szükség. 

A jegyző úr a testület elé terjesztette a szervezeti és mű-
ködési szabályzat módosítását. Az előterjesztés lényegében néhány 
törvénymódosítás átvezetésére, illetőleg a közigazgatási hivatal 
törvényességi aggályai elhárítására irányult. Hozzászólásomban 
jeleztem, hogy a módosítások sajnálatos módon nem lettek követ-
kezetesen beépítve a tervezetbe, több rendelkezés szó szerint meg-
ismétlődik a szabályzatban, van úgy, hogy ugyanazon az oldalon. 
Jeleztem, hogy a jelenlegi és a korábbi módosítások következtében 
sérült a szabályzat szerkezete, így a rendelet átfogó felülvizs-
gálatára lenne szükség. A jegyző úr jelezte, hogy a kiküldötthöz 
képest kisebb korrekciókat már végrehajtott a tervezeten. Elismerte 
a felülvizsgálat szükségességét. Végül azzal a fenntartással került a 
rendelet elfogadásra, hogy rövid időn belül sor kerül a teljes 
revízióra.  
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A testület jóváhagyta az önkormányzat Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához való csatla-
kozását. Szövegezési hiányosságok miatt nem volt ilyen probléma-
mentes a tankönyvtámogatásról szóló önkormányzati határozat el-
fogadása, a jegyző úr ugyanis kétszeresen is rosszul határozta meg 
a támogatást igénybe venni jogosultak körét. A javaslat ugyanis „a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő általános, 
közép- és felsőfokú nappali tagozatos tanulókat” kívánta kedvez-
ményezettként megjelölni. A problémát az jelentette, hogy a ha-
tályos jog már nem ismeri a rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
intézményét − így a feltétel értelmetlen −, helyette a gyermek-
védelmi kedvezmény került bevezetésre. Másodsorban azért kifo-
gásolható a javaslat, mert a támogatásból kirekesztette volna a főis-
kolásokat és egyetemistákat, akik nem tanulói, hanem hallgatói 
jogviszonyban állnak az oktatási intézménnyel. Indítványomra a 
javaslat mindkét hiányossága korrigálásra került. E körben hang-
súlyozandó, hogy az előterjesztő nem kívánt egyetlen főiskolást, 
vagy egyetemistát sem megrövidíteni, csupán arról van szó, hogy a 
megfogalmazott javaslat nem volt összhangban az előterjesztői 
szándékkal. 

A polgármester úr kérte a képviselő-testületet, hogy járuljon 
hozzá az önkormányzat bankváltásához. Az előterjesztés sajátos-
ságát az adta, hogy banktitokra hivatkozással a pénzintézet díjaira 
vonatkozóan kifejezett kérésem ellenére sem kapott a testület sem-
milyen információt. A döntést pusztán a pénzintézet évszázados 
története, külföldi érdekeltségei, és a döntést kedvező voltának 
ismételt hangsúlyozása alapján kellett meghozni. Indítványoztam, 
hogy mivel a testület így nincs döntési pozícióban, ugyanis olyan 
dologról kellene állást foglalnia a képviselőknek, amelyről semmit 
sem tudnak, a döntés jogát ruházzuk át a polgármesterre és a 
jegyzőre. Indítványomat a polgármester úr nem bocsátotta szava-
zásra. Az eredeti előterjesztést a testület egy tartózkodás mellett 
elfogadta.  

Az ülés végén méltattam, hogy végre elkészült a község 
honlapja. Indítványoztam, hogy az önkormányzati rendeleteket, de 
legalábbis  a  legfontosabb rendeleteket helyeztessük el a honlapon,  
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hogy azok a lakosság számára megismerhetővé váljanak. A jegyző 
úr javaslatomat jónak minősítette, de egyszersmind időhiányra is 
hivatkozott, ami gátolja az indítvány teljesítését. A polgármester úr 
ezen indítványomat sem bocsátotta szavazásra. 

A polgármester úr bejelentette, hogy Bozó Bélát a Kisteleki 
Rendőrkapitányság vezetője rendőrnek nevezte ki, ezzel megoldód-
ni látszik a település rendőrgondja. Czakó János észrevételezte, 
hogy nem feltétlenül előnyös, ha helybéli tölti be ezt a pozíciót. 
Lantos István azonban kifejtette, bármilyen megoldásnak örül, 
amelynek eredményeként rendőri egyenruhában fog valaki a fa-
luban szolgálatot teljesíteni. 

A jegyző úr végezetül a település nevében megköszönte 
Katona Attilának az olasz vendégeink fogadása során végzett mun-
káját. 

Dr. Apró Zsolt képviselő 
 

Betörés a főutcán 
 

Október elején vakmerő betörés történt falunkban. Most az 
egyik Felszabadulás utcai családi házban jártak a hívatlan látoga-
tók, mit sem törődve azzal, hogy a tulajdonosok otthon alszanak.  

Otthonosan mozogtak a tetthelyen, még az emeletre is fel-
mentek. A tulajdonos régebbi típusú kamerája nem kellett, viszont 
elvittek egy női kézitáskát 40 ezer forint készpénzzel, bank-
kártyával, személyi iratokkal. A pénztől megfosztott táskára Ba-
lástyán túl, a régi 5-ös főút melletti árokban bukkantak.  

Olvasóink emlékezhetnek még arra, hogy hasonló bűncse-
lekmény történt falunkban az Árpád utcában. Ott is hasonló módon 
törtek be a házba, miközben a család az emeleten aludt. Még régeb-
ben az Öregmalom vendéglőben történt meg, hogy úgy rabolták ki, 
hogy a tulajdonos is ott aludt. 

A betöréses lopási ügyben a rendőrség folytatja a nyomozást. 
Reméljük, hogy ezeknek a rendkívül nyugtalanító eseteknek véget 
vetnek. 

M. M. 
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● 15 éves a Csengelei Krónika 
 

60.000 Ft-ot kapott a Krónika 
szerkesztője a jubileumra 

 
Másfél évtizede, 1992. augusztus 20-án jelent meg az első 

száma lapunknak, a Csengelei Krónikának. E szép évfordulóról 
újságunkban nem emlékeztünk meg, mert egy közelgő nagyobb 
jubileumra, a 300. kiadásra koncentrálunk. 

Csengele község polgármestere augusztus hónapban hívatott 
engem, a Krónika alapítóját, és egyben felelős szerkesztőjét. 
Naivan arra gondoltam, hogy a falu első embere nem feledkezett el 
a jubileumról, bizonyára meg akarja köszönni azt a sokévi 
társadalmi munkát, amit a falu lakosságának tájékoztatásában kifej-
tettem. Mint kiderült, erről szó sem volt, csak a Csengelei Króni-
kával kapcsolatos kifogásait ismertette. Mivel legfontosabb érve – 
mint oly sokszor – az volt, hogy amennyiben neki nem tetsző 
írások jelennek meg a lapban, akkor megvonja a polgárőrség támo-
gatását. Tévedés ne essék, ő sosem támogatta egy fillérrel sem a 
faluvédők egyesületét, ő mindig az önkormányzati támogatásra 
gondol ilyen esetekben. Ekkor bejelentettem a polgármester úrnak, 
hogy szeptember 1-jétől egy független egyesület veszi át a Csen-
gelei Krónika kiadását, amely nem kér és nem is fogad el önkor-
mányzati támogatást, így a polgárőrséget tovább nem lehet zsa-
rolni. A válasz erre az volt, hogy ő nagyon sokat tudna nekem 
ártani, de nem akar. Ezzel váltunk el.  

Csengele község polgármestere néhány nap múlva megtiltotta 
a Csengelei Gazdakör üzemeltetésében lévő Teleházban a falu lap-
jának fénymásolását. Csak olyan felelőtlenséget követett el, hogy 
elfelejtette közölni az okot a Teleház vezetőjével, aki sajnálkozva 
volt kénytelen velem tudatni, hogy a fénymásolást a polgármester 
számomra megtiltotta. Egy hónap múlva hivatalos levélben infor-
mációt kértem a polgármesteri  tiltás jogalapjáról.  Erre gyorsan  ki- 
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írattatta, hogy maximum 10 példányt lehet fénymásolni a gép mű-
szaki állapota miatt. Csak arról nem tudhatott, hogy pontos infor-
mációm van arról, hogy a fénymásoló nemrég lett teljesen felújítva, 
nem hogy rossz állapotban van, hanem nagyon is kitűnő állapotban. 
Ugyanis én szállítottam be szervizre hálából, amiért oly sok éven át 
lehetővé tette a Csengelei Gazdakör a sokszorosítást.  Az már csak 
hab a tortán, hogy ezt a típust pont nagyszámú fénymásolásra ter-
vezték. A hatalom álláspontját tükröző, meleg hangú polgármesteri 
levelet előző számunkban közöltük. A félreértések elkerülése vé-
gett szükséges leszögezni, hogy a lap fénymásolásáért az előírt díjat 
fizettük, semmi kedvezményben nem részesültünk. Csengele köz-
ség polgármestere talán azt gondolhatta, hogy a fénymásolási tila-
lommal nem lesz hol előállítani lapunkat. Csak arra nem gondolt, 
hogy a 21. században már nem távolság egy közeli településre 
átmenni, ahol van másik fénymásoló, sőt helyben is már két lehe-
tőséget ajánlottak fel. 

Szeptember 27-én volt az önkormányzat soron következő 
ülése, ahol érdeklődőként én is részt vettem. Itt Csengele község 
polgármestere látványosan kezet is nyújtott nekem, amit kénytelen 
voltam elfogadni. Gondoltam, valószínűleg befejezte a Csengele 
Krónika elleni bosszúhadjáratát. Tévedtem. 

Másnap, szeptember 28-án levelet kézbesített a posta a Pol-
gármesteri Hivatal bélyegzőjével. Elég keménynek tűnt a boríték 
tartalma, gondoltam, valamilyen meghívót küldenek nekem, milyen 
rendesek. Nem az volt, hanem egy határozat arról, hogy engedély 
nélküli címerhasználat miatt 30.000 Ft pénzbírsággal sújtanak, mi-
vel nem kértem engedélyt a Csengelei Krónika fejlécében a falu 
jelképének használatára. Semmi figyelmeztetés, egyből bírság, és 
persze a legmagasabb kiszabható összeg. Négy nap múlva újabb 
határozat érkezett, az is 30.000 Ft bírságról. A törvénysértő határo-
zatok ellen természetesen kifogásokat nyújtottam be. Az ügyre la-
punk még vissza fog térni.  

Hát ilyenek a közállapotok Csengelén, 2007-ben, a rendszer-
változás (demokrácia?) 17. esztendejében. 

 
Molnár Mihály felelős szerkesztő            
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50. darts verseny a Korona sörözőben 
 

Vígan győztek a Víghek 
 

Az első csengelei nyíldobó bajnokságot 1996. április 21-én 
rendezték meg a Korona sörözőben. Több mint egy évtized 
elteltével, 2007. október 6-án került sor az ötvenedik versenyre. A 
jubileumi vetélkedésre az első öt évben (1996-2001) valamely 
versenyszámban bajnokságot nyerőket hívták meg. 13 versenyző 
fogadta el az invitálást, köztük olyan veteránok is, akik már régen 
visszavonultak ebből a sportágból (Vörös Tibor, Tisóczki Ferenc, 
Kontesz László). 

Az első szám hagyományosan a krikett volt. Itt elsőként Vígh 
Attila tette ki a tábláját nulla hibapontos eredménnyel. A második, 
Nagy Gábor is nulla pontos lett, de őneki a Bulljai még hiányoztak. 
Harmadik helyen Csókási Tibor végzett 18 hibaponttal. 

Mester 501-ben elsőként ifj. Vígh Attila fogyasztotta el 
pontjait. Apjának, Vígh Attilának ekkor 16 pontja volt még, így ő 
második lett. Ifj. Tisóczki Ferenc 116 pontjával a harmadik helye-
zést érdemelte ki. 

Dupla ki-beszállós 301-ben ismét Vígh Attila lett a bajnok. 
Csókási Tibor 13 ponttal második, Vígh Csaba 43 ponttal harmadik 
helyen végzett. 

A Shanghai versenyszámban a verseny kedvéért Kistelekről 
kilátogató Vígh Csaba győzedelmeskedett 127 ponttal. Ifj. Vígh 
Attila az elődöntőben még 132 pontos eredményt ért el, de a 
döntőben már csak 90 pont jött össze, így a második helyre szorult. 
A harmadik helyen Csókási Tibor végzett 63 ponttal.  

Az utolsó versenyszám a legtöbb pont dobása (High Score) 
volt. A bajnok ifj. Vígh Attila lett 541 ponttal. A második helyen 
végző Vígh Attila az elődöntőben még 690 pontot hozott össze, de 
a döntőben már csak 478 pontot tudott produkálni. Vígh Csaba 475 
pontjával a harmadik helyet szerezte meg. 

A maratoni vetélkedő 6 és fél óra hosszáig tartott.       
   M. M.  
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H i r d e t é s e k 

 

 

 

 

Eladó Terra típusú, 7,5 lóerős, kétkerekű kistraktor hozzávaló 
ekével, ekekapával, rotátorral és pótkocsival. Érdeklődni 
lehet: Vígh István 06-30/2 901 020  
Eladó Csengelén a Vadgerlés u. 18. szám alatti összkomfortos, 2 
és fél szobás családi ház, melléképületekkel. Fűtése gázkonvek-
toros és radiátoros, gázzal és vegyes tüzeléssel is működő kazán-
nal. A garázs is fűtött. Eladó továbbá 900 négyzetméteres zárt te-
rületű porta az Aranykalász u. 12. szám alatt. Víz, villany van, ren-
dezett területű. Eladó még 1 db 200 literes Hajdú villanybojler, 1 
db üstház, 1 db szőlőprés, kb. 400 db műanyag cserép. Érdeklődni 
lehet: Pálnok Sándor Csengele, Vadgerlés u. 18.  (62) 286 267  
(3) 4 448 598  
A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 
eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal 06-30/3 043 366 
Lada 1500-as gépkocsi 1 év műszakival olcsón eladó. Érdek-
lődni: Törköly Ferenc Csengele, Felszabadulás u. 42. 286 184 
Wayteq N350 típusú műholdas navigációs rendszer (GPS) hivata-
los gyári szoftverrel, teljes európai térképpel, garanciával eladó. 
Irányár: 50 ezer forint. 06-70/5 059 162 
Olajfa, fűzfa, akácfa tűzifának összevágva, házhoz szállítva 1600 
Ft/mázsa áron eladó. Érdeklődni: Balázs Tibor 06-30/9 677 763 
Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 
06-30/6 377 970 
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-
nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 
vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-
30/3 282 375 
30 db körbálás lucerna széna (szállítással is), valamint egy 4 lapos 
villanytűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi 
Józsefnél a Tápboltban 06-30/3 228 453  
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Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 
vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobil és Vo-
dafone szolgáltatók készülékeire. 
Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz szállítás 
megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefonszámon. 

 

Gumiszerelést, -javítást és 
centrírozást vállalok! 

 

Új gumiabroncsok kedvező áron kaphatók! 
 
 

Longa István 
 autó- és gumiszerelő 

Csengele, Felszabadulás utca 
Telefon: (06-30) 3 538 409 

 
 

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, magánszemélyeknek. Várjuk szeretettel! 
 

Bővebb tájékoztatás:  
 

TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75., telefon/fax: (06-62) 541 570 
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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. 
  06-70/2 803 013 
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