XXI. évfolyam 6. szám

2013. március 15.

Faültetés a templomkertben

A munkáról szóló tudósításunk a 101. oldalon olvasható!
(fotó: Molnár Mihály)
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NAPTÁR – Március
1947-ben ezen a napon született Csókási Tibor vállalkozó,
akit 2002-ben tiszteletbeli polgárőr címmel tüntettek ki a
polgárőr mozgalom kimagasló támogatásáért.  1981-ben
ezen a napon született Haraszti Zsolt, aki 1994-ben az or16. szágos bajnok atlétikai csapat tagja volt. 1995-2004 között a
csengelei csapatban focizott.  1987-ben ezen a napon hunyt
el Bangó Péter, aki kéményseprőként és postai kézbesítőként is dolgozott.
1899-ben ezen a napon született Drinóczki Béla (†1977), aki
a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több tisztséget
töltött be.  1912-ben ezen a napon született Gyurkovics Ferenc (†1982) gazdálkodó, aki leventeoktató volt. 1948-ban
az alsócsengelei MDP alapszervezet gazdaságvezetőjének
18. választották meg.  1977-ben ezen a napon hunyt el Balog
Imre földműves, aki 1919-ben csengelei vörösőr volt. 
1983-ban ezen a napon született Csányi Krisztina, aki 2002től fogorvosi asszisztens. 2010-től a Csengelei Polgárőr
Csoport helyettes titkára.
1910-ben ezen a napon született Sinka István (†1981), akit
az 1949-es községgé alakuláskor bírónak választottak. 1951től a Lenin Tsz, 1961-től az Aranykalász Tsz elnöke volt. 
1918-ban ezen a napon született Szalai Kálmán, aki a II.
világháború során ismeretlen hadszíntéren eltűnt.  1923ban ezen a napon született Rokolya József (†2008) bognár. 
19. 1960-ban ezen a napon született Rényiné dr. Torontáli Renáta, aki 1990-től az I. számú háziorvos. 2006-ban a polgárőr
mozgalom kimagasló támogatásáért tiszteletbeli polgárőr
címmel tüntették ki.  1969-ben ezen a napon született Varga Levente, aki 1987-1990 között az általános iskola képesítés nélküli pedagógusa volt. 1992-ben közművelődési előadóként tevékenykedett.
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1865-ben ezen a napon született Nagy Antal (†1953), aki a

20. Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1929-től.
1921-ben ezen a napon született Szűcs József, aki a II.
világháború során hadifogságba esett. 1947-es hazatérése
után a fogságban szerzett betegségében hunyt el. Neve
szerepel az I-II. világháborús emlékművön.  1967-ben ezen
a napon született Vígh Attila, aki 1995-től a Korona söröző
kocsmárosa. Amatőr dartosként 1999-ben megnyerte a Halas Kupát.
1945-ben ezen a napon hadifogságban hunyt el Török
Mihály, aki 1944 novemberében került szovjet fogságba. 
1965-ben ezen a napon hunyt el Sárhegyi Károly, aki 1942től az Erdősarki iskolában, 1957-től a belterületi iskolában
tanított. Az egyházközség képviselő-testületének a jegyzője
volt.  1975-ben ezen a napon született Muhel Zsolt, aki
1997-1998 között a csengelei focicsapat tagja volt.
1947-ben ezen a napon hunyt el Petrás István, aki a
Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt
1929-től.  1969-ben ezen a napon született dr. Farle
Csabáné Sánta Ildikó, aki 1990-től az általános iskolában
tanít.
1947-ben ezen a napon született Kiss Ferenc, aki 1992-től az
Öregmalom vendéglő tulajdonosa. Kb. 15 éven át a Hazafias
Népfront községi titkára, 1980-1990 között a községi tanács
tagja volt.  1957-ben ezen a napon hunyt el Samu Bálint
kovács.
1957-ben ezen a napon született dr. Balikó Katalin fogorvos,
aki 1980-tól gyógyít falunkban.
1967-ben ezen a napon született Vörös Tiborné Bartucz
Gyöngyi, aki 1985-1988 között a takarékszövetkezet pénztárosa volt. 2002-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.  1971-ben ezen a napon született Czakó Ildikó,
aki 1993-1996 között az általános iskola gazdaságvezetője
volt. 1996-tól a Vetter Hungary Kft. pénzügyi ügyintézője.
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27.

28.
29.

30.

31.

1945-ben ezen a napon született Lippai Viktória (†2003),
aki 1964-1965 között a Pántlika úti iskolában tanított. 
1955-ben ezen a napon született Papp Illés, aki 1997-1999
között a METÉSZ csengelei szervezetének alelnöke volt. 
1971-ben ezen a napon született Széll János, aki 2000-től a
Vénusz presszó tulajdonosa.  1990-ben ezen a napon hunyt
el Kovács Zoltán lazarista szerzetes, aki 1950-1951 között
Csengele lelkésze volt.
1989-ben ezen a napon hunyt el Nagy Imre, aki 1962-1967
között a Daka-kocsmát vezette.
1915-ben ezen a napon született Túri György, aki 19511961 között erdész volt.  1970-ben ezen a napon született
Vígh Csaba, aki 1992-től tagja volt a csengelei focicsapatnak.
1876-ban ezen a napon született Papp Mihály (†1961), aki
1934-től Szeged város törvényhatósági bizottságának képviselője volt. Tagja volt a mezőgazdasági bizottság I. csoportjának, és a tanyai szakbizottságnak is.  1909-ben ezen a
napon tartják a közigazgatási bejárást a csengelei vasútállomás építésének ügyében.
1912-ben ezen a napon született Török Sándor, aki a II. világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált
halt.

Fogadóórák
Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 18 órától lakossági fogadóórát tart a faluházban. A következő
alkalom húsvét miatt április 8-án lesz.
Bozó Béla r. főtörzsőrmester, csengelei körzeti megbízott páratlan számú hetek szerdáján várja a panaszosokat a faluházban 911 óra között. Március 27-én lesz a következő fogadóóra.
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Faültetés a templomkertben

A templom melletti kertet fenyőfákkal ültették be korábban,
de a belvíz miatt azok nagy része kipusztult. Az egyházközség úgy
döntött, hogy helyükre strapabíróbb akácot ültet, illetve egy sor
gyümölcsfát is telepít.
A faültetésre az elsőként kijelölt időpontot el kellett halasztani a csapadékos időjárás miatt. Viszont február 25-én 10 társadalmi
munkás jött össze, és az égiek is kegyesek voltak, szép idő volt a
munkához.
A nagyszámú segítségnek köszönhetően a kb. 500 facsemete
gyorsan a földbe került, és az eredetileg kétnaposra tervezett munka
mintegy 6 óra alatt véget ért.
Kép és szöveg:
Molnár Mihály
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Rendkívüli önkormányzati ülés
Március 6-án rendkívüli ülést tartott Csengele község önkormányzati képviselő-testülete a polgármesteri hivatalban. A tanácskozásról Kormányos Sándor alpolgármester és Tóth Tibor képviselő hiányzott.
Elsőként a Csengele Községi Sport Egyesület két támogatási
kérelmét tárgyalta meg a testület. Az elsőben kisbusz vásárlásának
segítését kérték az önkormányzattól. A sportolók 3.900.000 Ft-os
támogatást nyertek el, melyhez további 1,2 millió forint kellene,
hogy megfelelő járművet vásárolhassanak a focisták szállításához.
A polgármester megjegyezte, hogy a kisbusz az egyesület tulajdonába kerülne, a fenntartási költségeket a CSKSE-nek kell kigazdálkodnia. Varga Árpád képviselő felvetette, hogy érdemesebb lenne nagyobb buszt venni. A válasz szerint erre nem ad lehetőséget a
pályázat, illetőleg a nagyobb járműhöz már tachográf is kell, ami
problémát jelentene a sofőröknek. Lantos István megkérdezte, hogy
iskolai célra kölcsön lehet-e majd kérni a buszt. Kun-Szabó Tibor
megígérte, hogy az iskola és a civil szervezetek is használhatják
majd, de a tankolást nekik kell állniuk. A hozzászólások után a
képviselő-testület egyhangúlag támogatta a sportkör kisbusz vásárlását.
A másik kérelem is a Csengelei Községi Sport Egyesülettől
érkezett. Az önkormányzatban már korábban is felvetődött, hogy a
focipályán található udvari WC már nem felel meg a jelen kornak,
de akkor csak saját pénzből lehetett volna megoldani. A sport egyesület viszont most 6,3 milliós támogatást szerzett, amihez ha további 2,7 milliót kap az önkormányzattól, akkor 9 milliós költséggel ki tudják bővíteni az öltözőt. Az elkészült tervek szerint a bíróknak külön tusolója és illemhelye lenne, ami hamarosan előírás
lesz, továbbá női és férfi, valamint mozgáskorlátozott WC-t is kialakítanák. A főbejárat előtti terasz tetőzetét pedig az épület teljes
hoszszára meghosszabbítanák, és a harminc éves nyílászárókat is
kicserélnék. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a beruházás támogatásával. A munkálatok a foci szezon végén kezdődnek
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el de az augusztusi sportnapra már be fognak fejeződni. Katona
Attila képviselő felvetette, hogy a lengyel focistákat viszontlátogatásra meg kellene hívni.
A polgármester bejelentette, hogy három árajánlatot kért az
ifjúsági táborozóhely bebútorozásához. A legolcsóbb ajánlat nemesfából készültekre érkezett, így az fog megvalósulni. A további
berendezések megvásárlása, a villanyvezetés és a kerítés elkészítése is bele fog férni kb. 3 millió forintos összköltségbe. Felvetettem, hogy riasztó berendezést is fel kellene szereltetni, ha már
ilyen sokat költünk, és az bele is fér az eredeti keretbe. Lantos
István képviselő tudatta, hogy felmérték, hogy milyen felszerelések
kellenek. Katona Attila képviselő kérdésére elhangzott, hogy már
az idei nyáron lehet használni a táborozóhelyet. Felvetődött az is,
hogy valakinek koordinálni kellene az igénybevételeket. Külön
gondnok kijelölését a polgármester nem tartotta célszerűnek,
helyette a faluházvezető megbízását javasolta.
Az ülés végén Kun-Szabó Tibor felvetette, hogy a Gól sörözőhöz kivezetett csapvíz kivitelezési költségeit, az anyag- és szerelési költséget ő fizeti, de a rendszer önkormányzati tulajdonba kerül. Olyan információi vannak, hogy már mások is rá akarnak csatlakozni, de a költségekbe nem akarnak beszállni. A polgármester
javaslatára a kérdésben nem született döntés, a jogi szabályozásnak utána fognak nézni.
Más tárgy nem lévén a rendkívüli ülés véget ért.
Molnár Mihály
képviselő

Kiegészítések a telefonszám-jegyzékhez
Csókási Antalné Kossuth Lajos u. 18.
Gyógyszertár Petőfi Sándor u. 20.
László Erzsébet Tanya 203.

+36 30 2 102 956
286 120
patika.csengele@invitel.hu

+36 30 7 692 044

- 104 -

Elindult a fociszezon
Március elején elindult a megye II-es bajnokság tavaszi szezonja.
A csengelei labdarúgás híreiről és terveiről kérdeztem Kun-Szabó
Tibor elnök-edzőt.
Milyen személyi változások történtek a focicsapatban?
- Úgy tűnik, hogy biztosan bennmaradunk a megye II. osztályban,
és jövőre úgy sem akarunk idegenlégiósokat foglalkoztatni, hanem
a saját ifinkből hat embert építünk be a csapatba. Ősszel 85-90 %ban helyi vagy csengelei kötődésű játékosokkal fogunk szerepelni.
Így értelmetlen pénzkidobás lett volna a távoli idegenlégiósok ide
hozatala. Horváth Péter fél év után Vésztőre igazolt. Ő Gyuláról
járt, tudjuk, hogy messze van, sokba kerül az útiköltség, amit ki
kellett fizetni neki. Megköszöntük Erhard Szilárd munkáját, aki
Szegedre ment az UTC-hez. Miklós Csaba a Szegedi Vasutasba
távozott. Egy játékost, Váci Bélát Szőregtől igazoltunk, aki szegedi
lakos.
Hogyan indult a szezon?
- Nagyon jól indultunk. Az elmúlt hét péntekén voltunk balástyai
teremtornán az U11-es csapatunkkal. A 11 éves focistáink olyan jól
szerepeltek, hogy az öt csapatból az első helyezést hozták el. Az
első meccsen megverték Baksot 2-0-ra, majd Kistelek II. csapatát
2-1-re. A harmadik mérkőzésen Balástya csapatát 4-3-ra győzték
le. Az utolsó meccsen a másik veretlennel, Kistelek I. csapatával
mérkőztek meg, és 2-0-ra győztek. Négy mérkőzésből négy győzelemmel első helyen végeztek. Nagyon meg voltam elégedve velük.
A többi csapat gyenge volt?
- Nem mondanám, inkább a mi 11 éves korosztályunk az átlagon
felül ügyesebbek. Kiemelném a Pigniczki ikreket, Seres Rolandot,
Pigniczki Gergőt és Lesták Arnoldot.
Az ifi csapat hogyan szerepelt?
- Az első fordulóban Deszk vendége volt az algyői műfüves pályán.
Ott 6-0-ra nyertünk. A felnőtt csapatunk másnap az Universitas
ellen játszott Szegeden, ott 2-1-es siker született. A felnőtt csapa-
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tunk jelenleg 4. helyezett. A realitásokat figyelemben véve a 8-10.
hely között fognak végezni. Az ifjúsági csapatnál a dobogó a cél.
Az ifjúsági csapat feljebb tud lépni egy osztállyal?
- Csak akkor, ha a felnőtt csapat is feljebb lép. Megye III-ban nincsenek utánpótlás csapatok, a megye II-ben már vannak. De az
utánpótlás szereplése attól függ, hogy a felnőtt csapat milyen osztályban szerepel. Két évvel ezelőtt azért vállaltuk be a megye II.
osztályt, hogy az utánpótlás csapatokat versenyeztetni tudjuk.
Az önkormányzat megszavazta az öltöző felújítási munkálataihoz a támogatást, a 9 milliós beruházáshoz 2,7 milliót kaptok.
Milyen munkálatok lesznek?
- Teljes nyílászáró csere lesz, a közel 40 évvel ezelőtti ablakokat,
ajtókat mind kicseréljük. A vizesblokk kivételével minden helyiségben padlóburkolat csere lesz. A játékvezetői öltözőhöz külön tusoló és WC épül. Eddig ők együtt fürödtek a játékosokkal, ezt a
következő években már nem fogja megengedni a szabályzat. A
vendégek és nézők számára kívülről megközelíthető WC lesz, női,
férfi és mozgáskorlátozotti. Lesz egy kisebb helyiség a mészhidrát
tárolására is. Az épület előtt, ahol most van a kis terasz, az épület
teljes hosszában lesz egy 3 méter széles terasz.
A beruházás előkészítése hogyan áll?
- Teljesen rendben van. Az építési engedély és a költségvetés is
meg van hozzá. Holnap visszük be a pályázatírónak az önkormányzati határozattal. Tehát gyakorlatilag minden meg van. Június közepén, amikor vége lesz a bajnokságnak, akkor indulna a kivitelezés,
és az augusztusi sportnapokra be is fejeződne.
Kész lesz?
- Kész, a kivitelező vállalta a határidőt!
Gépkocsit is vesztek. Ehhez is megszavazták 1,2 milliós önkormányzati támogatást.
- Igen. A szegedi KÉSZ Kft. 3,9 millió forintot ajánlott fel az adójából, ehhez jön a helyi támogatás. Elsősorban Mercedes Sprinter
94-esben gondolkodunk. Annak elég jók a paraméterei a fenntartás
szempontjából, és az utastere is elég bő, kényelmesen tudnak utazni
benne kisebbek, nagyobbak. Elsősorban ilyet szeretnénk, reméljük,
hogy sikerül.
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Mikor fog frissülni fiatalokkal a felnőtt csapat?
- Tavaly tavasszal úgy sikerült bennmaradnunk a megye II-ben,
hogy a fiatalok is játszottak a felnőtt csapatban. Tíz éve kezdtük az
utánpótlás nevelést. A 1993-as születésűeknek az volt a kérése a
nyáron, hogy ne szedjék még őket széjjel, ne igazolják le őket a
felnőttekhez, hogy hadd tudják végig játszani a szezont, és meglátszódik majd a 10 év munkája. Ők maximálisan álltak hozzá a dolgokhoz, meghálálták a bizalmat, holtversenyben első helyen fordultak a Makóval a megye II. osztályban. Most tavasszal már 2 ponttal
a mi ifi csapatunk vezet.
Készülsz-e már a sportnapokra?
- Igen. A tegnapi nap folyamán egyeztettem Polonkai Zoltánnal, a
magyar öregfiúk válogatott menedzserével. 99 %, hogy az öregfiúk
válogatott lesz a vendég a sportnapokon, ami augusztus 10-én és
11-én lesz megtartva. Katona Attila képviselő keresett meg, hogy
szeretné a sportnapokra meghívni a lengyel focicsapatot, akiknél 23 éve mi voltunk kinn. Ennek én nagyon örülök, és akkor szombaton egy gyerektornával nyitnánk a sportnapot.
(-r -ly)

150 ezer letöltött oldal
Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a Forgó Gyula által
alapított „Csengelei információk” internetes honlap: 2013. február
5-én letöltötték róla a 150 ezredik oldalt.
Február hónapban jelentősen megemelkedett az oldal olvasottsága. Míg januárban 2.703 oldalt tekintettek meg, addig a következő hónapban már 4.205-re voltak kíváncsiak. Ehhez valószínűleg az is hozzájárult, hogy a youtube segítségével most már
egészben meg lehet tekinteni a farsangi rendezvények videóit is.
Ha a „Csengelei információk” olvasottsága a jelenlegi szinten
marad, akkor a jövő év tavaszán várható a 200 ezredik letöltés. A
honlap a www.csengeleiinformaciok.hu címen érhető el.
M. M.
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Csocsó versenyek
A Gól söröző az utóbbi időben két asztalifoci bajnokságot
rendezett. A február 9-i versenyen nyolc csapat vett részt, és az
alábbi végeredmény született:
1. Barina László – Krizsán Mihály
37 pont
2. Hevér Dávid – Vörös Róbert
36 pont
3. Csáki Lajos – Csúri József
34 pont
4. Csúri Szabolcs – Jónás János
18 pont
5. Mag Elemér – Váradi Piroska
14 pont
6. Lunka János – Csókási Szilárd
11 pont
7. Gera Vilmos – Váradi Adrián
8 pont
8. Kovács László – Csókási Bertalan
4 pont
A március 1-jén tartott versenyen öt csapat indult, és a következő sorrend alakult ki:
1. Barina László – Túri Tibor
37 pont
2. Tóth Tibor – Széll Zoltán
30 pont
3. Mikók Sándor – Palánkovics Sándor
25 pont
4. Csúri József – Hevér Dávid
17 pont
5. Csúri Szabolcs – Magyar Zoltán
4 pont


Darts versenyek
A Gól sörözőben február 1-jén és március 1-jén szerveztek
nyíldobó bajnokságot. A vetélkedők Mester 501, Krikett, Shanghai,
legtöbb pont dobása (High Score), dupla kiszállós 301 és dupla bekiszállós 301 versenyszámokból álltak, és az első négy helyezettet
pontozták. A pontok összesítéséből alakultak ki a végső sorrendek.
A február 1-jei eredmények:
1. Darányi Zoltán (Kiskunhalas)
16 pont
2. Venkei Pál (Szeged)
15 pont
3. Vincze Pál
13 pont
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A február 1-jei és március 1-jei dobogós helyezettek
(fotók: Kun-Szabó Tibor)
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4. Csókási Tibor
7 pont
5. Nagy Gábor
5 pont
6. Nagy D. Bence
2 pont
Sipos Róbert (Kiskunhalas)
2 pont
A versenyen szerepeltek még, de pontot nem értek el: Mészáros Péter, Csáki Martin, Jónás János, Putnoki János és Balkó István (Kiskunhalas).
A március 1-jei eredmények:
1. Nagy D. Bence
16 pont
2. Csókási Tibor
10 pont
3. Nagy Gábor
9 pont
4. Mészáros Péter
7 pont
5. Venkei Pál (Szeged)
6 pont
6. Vincze Pál
5 pont
7. Putnoki János
4 pont
8. Csáki Martin
3 pont
9. Jónás János
0 pont


Visszatekintő
Ezt írták Csengeléről 75 éve:

Szórakoztató-est Alsócsengelén
(A Tanyavilág tudósítójától.) Igen kedves estével fejezték be
a népművelés keretében tartott tanfolyamot március 5-én este Alsó-
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csengelén. Megjelent Hübner József népművelési titkár, Balogh
Jenő plébános, a csengelei tantestület majdnem minden tagja és az
iskolakörzet lakossága.
A megjelenteket Katona Pál üdvözölte rövid, talpraesett,
szívből jövő szavakkal. Kedves egyfelvonásosak szórakoztatták a
közönséget. Igazán tehetséges szereplőket válogatott össze a lelkes
tanítónő. Szerepeltek: Baranyai Vera és Erzsi, Víg Ilona, Erdélyi
Maca, Kocsoh Júlia, Sejben Lajos, Víg Sándor, Pap Mihály, Kővágó Mihály, Balázs Péter, Zsilkó Gergely, Vörös István és Kurucsai
József.
Fölragyogott minden szem, amikor megjelent Erdélyi Bözsi
és Papp Juci magyar ruhában és eltáncolták a magyar kettőst.
Igazán ügyes II. elemista kislányai vannak Bogyóné áll. Tanítónőnek, akik elvégzik az édesanyjuk helyett a nagymosást. Igaz,
hogy csak ének és mosási gyakorlattal. De, ha rákerül a sor,
biztosan elvégzik majd anyukájuk helyett idővel.
Türelmetlenül várta minden szám után a megjelent közönség
a tanítónőt, hogy megjelenjen és kedves közvetlenséggel bejelentse a következő számot. Annyi kedvesség és szeretet csendült
meg a hangjában, hogy a megjelentek csak hálát és ragaszkodást
érezhettek a tanítópár iránt. Műsor után teaestély volt.
Balogh Jenő plébános köszönte meg – elsősorban a tanítópárnak, az odaadó, fáradságos munkát, másodsorban Hübner József
népművelési titkárnak, hogy lehetővé tették a tanfolyam megtartását; a lakosságot pedig arra kérte, hogy tovább is ápolgassa a ragaszkodást és szeretetet a tanítójuk iránt. Hübner József népművelési titkár is köszönetet mondott és hasonlóképpen kérte a
lakosságot, hogy ilyen szeretettel viseltessék továbbra is a vezető
tanítópárral szemben, mint eddig.
Az összetartás és megértés a közös munka megteremtésére,
mint Alsócsengelén láttuk, tudjuk mindnyájan, hogy elsősorban és
főként a tehetséges tanítópártól indul ki. Mert ők adnak példát, amit
a lakosság követhet.
(Megjelent a Tanyavilág 1938. március 13-i számában)
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Botrány a focimérkőzésen
Március 10-én Sándorfalva II. csapata vendégszerepelt a
Csengele pályáján. A megye II. osztályú mérkőzés 44. percében a
sándorfalviak szerint bíró rosszul ítélt, ezért azt megtámadták.
Fellökték, majd a földön fekvőbe még bele is rúgtak. A mellbelökést nem, a rúgást azonban tagadják, szerintük véletlenül rúgtak
bele, csak szemléltetést tartottak arról, hogyan talpaltak a csengeleiek.
A rendet a helyi rendezők állították helyre. A bíró nem fújta
le a meccset, hanem két sándorfalvi játékost kiállított.
A fociban sajnos nem ritka eseményt a labdarúgó szövetség
fegyelmi bizottsága fogja szankcionálni.
M. M.

A Katona-Zólyomi házaspár
egy interjúkötetben
A nagy népszerűségnek örvendő hitoktató házaspárral tavaly
nyáron hosszabb beszélgetést közölt az Új Ember című hetilap,
melyben a Milánóban megrendezett családok világtalálkozójáról és
a tanyavilágban végzett tevékenységükről nyilatkoztak.
A katolikus lap interjúiból nem régen egy kötetet állítottak
össze, melybe a csengelei házaspárról készült írás is bekerült. Mint
Katona Attila elmondta, nagy megtiszteltetés volt számukra a püspökök, művészek és tudósok közé bekerülni.
M. M.
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Kedvenc receptjeim

Ponty kapros csuszatésztával
Hozzávalók: 1,5 kg-os ponty, 10 dkg libaszalonna, 1 nagy fej vöröshagyma, 2 dl tejföl, 2 evőkanál liszt, 1 csokor kaporlevél, 1 evőkanál vaj, só.
A halat megtisztítjuk, és keresztben kétujjnyi darabokra vágjuk.
Megsózzuk, és állni hagyjuk. A libaszalonnát apró kockákra vágjuk, kiolvasztjuk, és megpároljuk benne az apró kockára vágott vöröshagymát. Fölengedjük 1 dl vízzel, és belekeverjük az apróra vágott kaprot. A tejfölben elkeverjük a lisztet, és a kapros levet besűrítjük. Közben enyhén sós vízben kifőzzük a csuszatésztát. Egy
tűzálló tálat kikenünk vajjal, beleterítjük a kifőtt, lecsepegtetett csuszatésztát, elrendezzük rajta a halszeleteket, és leöntjük a kapros
szósszal. Forró sütőben 15 perc alatt készre sütjük.
Nemere Ilona

Kun Szabó István nótáskönyve
24. rész

56. Lehullott a piros rózsa…
Lehullott a piros rózsa legutolsó szirma,
Ráborulok a párnámra őszi estén sírva.
Elsírom a bánatomat, búcsúzom a nyártól,
Búcsúzom a szerelemtől, a hulló rózsától.
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Megloptad az életemet, nem vádollak érte,
Nem akarok szánakozást szerelem helyébe.
Nem kérem én az Úr Istent, hogy verjen meg téged,
Csak azt kérem, őszi estén sose álmodj szépet.
[Szövegíró: Járossy Jenő]

57. Hazudni kell…
Hazudni kell, bár a szívem bele szakad,
Hazudni kell, hogy mindég tiéd marad.
Hogy senki másért, csak teérted ég,
Hogy minden gondolatja, csókja a tiéd.
Akár hogy fáj ne tudja meg senki sem,
Az égő vágy majd elpihen.
Hazudni kell, bár szívem bele szakad,
Hazudni kell, hogy csak tiéd marad.

58. Megbánja még
Megbánja még, hogy mást is szeretett,
Ne hidje azt, hogy minden télre jöhet új nyár.
Még lesz idő, hogy újra elzokogja nevemet,
S könnyezve nézeget egy szomorú levelet.
Egyszer majd sír, mert annyit nevetett,
S a lázas szája a csókra ugyan úgy várt.
S múltat vissza hívni, higgye el, nem lehet,
Megbánja még, hogy mást is szeretett
(folytatjuk!)
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Hirdetések
Faluhoz 1 km-re levő, 2,5 szobás, fürdőszobás tanya, fúrott kutakkal, ipari árammal, 4 kh földdel, értékes fákkal eladó. Érdeklődni
lehet a 06-70/5 180 093 telefonszámon.
Régi pénzeket, iratokat, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes
hagyatékot vásárolnék. Telefon: 06 30 3 686 949 Verovszki József
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűzhelyeket) és ócskavasat felvásárolom. Telefon: 06-30/4 018 317
Emeletes, 3 + 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, mosókonyhás, külön WC-s, nagy garázsos szerkezetkész (ajtó, ablak bent van) tégla
ház, dupla portával (2 utcát átérő) eladó. Irányár 5 millió forint.
Érdeklődni telefonon lehet: 06-62/286 120 és 06-62/286 045.
Csengele, Dózsa György. u. 1/A.
Pí-víz kapható a csengeli benzinkúton. A japán szabadalom
alapján előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz
fizikai és biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A
tapasztalatok szerint segíti a szervezet méregtelenítését, erősíti az
immunrendszert, növeli az ellenálló képességet a betegségekkel
szemben, gátolja a kórokozók terjedését a szervezetben, fokozza a
regenerálódást, a sérült szövetek helyreállítását, csökkenti az
allergiás tüneteket, hatásosan csökkenti a stressz érzékenységet,
növeli a teherbíró képességet és lassítja az öregedést. Hatása
néhány hét után észlelhető. Naponta 1-1,5 liter fogyasztása
ajánlott. 1,5 literes műanyag flakonokban kapható, szénsavas és
szénsavmentes változatban. Egy üveg ára 120 Ft.
Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több
gyógyszert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anyagot
fogyasszanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga termékeket. A mikroalgák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisztítást, sejtvédelmet és a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki
Ön is elérhető áron, garanciával! Érdeklődni lehet a 06-20/5 210
172 telefonszámon.
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Tárcsázást, szántást és aratást vállalok. Érdeklődni: Széll János +36
30/8 536 229
A Csengele, Felszabadulás u. 2/C. szám alatti 2 szintes családi ház
gazdasági épületekkel eladó! Irányár: 10,5 millió forint. Érdeklődni: 0630/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámokon.
A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek javításra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 3 236 305
4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóliával
együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137
Szántást (8000 Ft/hold) és tárcsázást (4500 Ft/hold) vállalok! Balázs
Tibor +36-30/9 677 763.
A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbikert
eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. +36-30/2
098 096
Akácfa (2500 Ft/mázsa) és olajfa (2000 Ft/mázsa) kuglizva, házhoz szállítva eladó. Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 260 Ft/mázsa.
Érdeklődni: Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. +36-30/9 677 763
Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor +36-30/6
377 970
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné
vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Telenor, T-Mobile és Vodafone
szolgáltatók készülékeire.

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 házhoz 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 +36-30/3 228 453

Fotó és videó felvételek készítése
- Vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények fényképezését és videózását.
- Gyermek felvételek készítése háznál.
- Olaj, pasztell és akvarell képek árusítása
Elérhetőségeim:

Nacsa Jánosné fényképész
Szeged, Zentai u. 10.
+36-30/5 462 265
E-mail: nacsafoto@t-online.hu

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap
Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Krónikás Egyesület
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6765 Csengele, Felszabadulás u. 2/A.
+36 30 6 957 919 E-mail: csengele@freemail.hu Példányszám: 100
Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Gémes Antal
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