
§elei

XI. évfolyam 17 . szám

a

2003. szeptember 1.

0riástökök akertben

Cikkünk a 268. oldalon olvasható!
(fotó: Molnár Mihály)
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O IX. Csengelei Sportnap

Buli két nopon ót
Második alkalommal kezdtük szombat este a sportnapot,

melynek egyre nagyobb a sikere. A sütögetéssel egybekötött
nosztalgia diszkó négyőrai zátása 5 őráig elhúzódott, de már reggel
hétkor ismét gyülekeztünk a focipálya felújított öltözője körül.

A fél kilenctől kezdődő meccsen a csengelei labdarúgók 3:1-
re győzték le Zsombó csapatát és jutottak az esti dontőbe. A követ-
kező focimérkőzésen Tömörkény csapata 5:0-ra nyert Szank ellen,
és így ő lett a háztgazdák ellenfele a döntőben,

Délben Horváth János (,,Gumis Jani") és remek karate csapa-
ta tartott egy színvonalas bemutatót a csengelei Rény Virág ve-
zetésével.

Az ebéd elfogyasú.ása után kezdődött az autős ügyességi
verseny C sáki Lajos szervezésében. Nyolc fő aratott nagy közön-
ségsiker1 (és port) a nézők körében, majd kisebb vita után kialakult
a sorrend:

I. Süli Tamás
II. Béres Ferenc
III. Zelei Ferenc
IV. Törköly Árpád
V. Deák József
VI. Pál Krisztián
VII. Martus László
VIII. Szabó István.

Különdíjat kapott a Ladások között speciális Trabantjával induló
pál krisztián.

Délután következett apénzdijas 11-es rugó verseny harminc
fő nevezővel. Bajnokcsapatunk kapitánya, a veterán Szabó Péter
szerezte meg M első helyet . Ezzel is bizonltva, hogy ,jő az öreg a
háznáI".
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A labdarugó vádorkupa harmadik helyéért lejátszott
mérkőzésen Zsombó 3:2-re verte meg Szank csapatát.

Az öregfiúk mérkőzésen csapatunk 2:I arányban veszített
Kiskunmajsa csapata ellen. Csengelei góllövőnk Csúri János volt.

A foci döntőjében a megye II. osáályú Tömörkény csapata
2:I arányban nyert a tartalékos házígazda csapat ellen és egy évig
őrizheti a vándorkupát. A torna különdíjasai: Zsemberi Marcell
gólkirály (Csengele), Túri Béla legjobb játékos (Tömörkény), Ke-
resáes Lász|ő legjobb kapus (Csengele). Négy játékvezető közre-
működésével sikerült közmegelégedésre a focimeccseket megren-
dezni. Köszönet jár ezért Kertész Lászlőnak, Hegyesi Gáborrrak,
Csóti Mihállnak és Fodor Lajos sporltársaknak.

Az ünnepélyes eredményhirdetés után Kormányos Gábor, a
Csongrád Megyei Labdarugó Szövetség főtitkára és Sánta Ferenc
polgármester adta áta megye Itr. osztályú bajnokcsapat tagjainak
az okleveleket és aranyérmeket.

2I őrátől utcabál vette kezdetét a DOMIX együttes közre-
működésével,.majd 23 őratől a mindenki által váwa váít tűzljáték
következett. Ejfelkor volt a szokásos tombolasorsolás. A legsze-
rencsésebb Sutka Mihály volt, ő vihette haza a TT Művek által
felaj ánlott színes televiziőt,

A buli reggel 6 órakor ért véget.
Mindez nem jöhetett volna létre szponzorok támogatása

nélkül: Csengele Község Önkormányzata, Dénes Balázs, Málik
Istvánné (CBA), id. Lengyel János, Csúri József, Csókási Zoltán,
Magony Imre, dr. Bereczlly Lóránd, Baranyi József, Kucsora
Mihály, Nagy Gábor, Böröcz Sándor, Tóth Zoltán, Mészáros Péter,
Nemere István, Harkai István, Molnár János, id, Tóth Ferenc,
Szűcs Imre, Fehér Kálmán (szeszJőzde), Balázs Tibor, Vórös Tibor,
Balogh János, Forgó Jenő, Czibolya András, Longa István, Kuklis
András, Csókási László, ifi. Zsolnai Ferenc, Tóth Csaba, Széplaki
Tibor, ifi. Lengyel János, ifi. Vörös József, Vígh István, irt. Tóth
Isnán, ,rt Széplaki Sándor, Tisóczki Ferenc, Tóth Tibor (TT
Művek), Novák Imréné, Ferenczik Edina, Baranyi lldikó, Vígh
Attila és Víghné Juhász Anett, Bencsik Zoltán, Beke Csaba (Mini
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cliszkont), Kiss Ferenc, Árvai Kálmán, Hunyadi Ilona (Jázmin
virágbolt), Rényiné dr. Torontáli Renáta.

A helyi szponzorok támogatása sajnos nem lett volna
elegendő a tűzíjáték megrendezéséhez. Vidéki támogatóink segí-
tettek ebben: Zsemberi Marcell (Szeged), Bozó Csaba (Ópusz-
taszer), Boldogh Ferenc (FEVA 2000 Kít, Baks), Tóth János
(Kistelek), Nemes-Nagy Zsolt (Sándorfalva), Kónya Antal (Móra-
halom), Vígh Zoltán (Kistelek).

A rendezvény lebonyolításában segítettek: Törköly Ágrur,
Túri Anikó, Kun-Szabó Antalné, Böröcz Katalin, Kelemen Kata,
Csáki Lajosné, Rácz Ferenc, Kurgyis Dezső, Kurgyis István, Dudás
István, Hegedűs Rudolf, ifi. Horváth Péter, Csókási Jenő, Csáki
Lajos, ifi. Csáki László, Tóth Sándor (,,kis Baranyi"), Túri Kornél
és a Csengelei Polgárőr Csoport.

Köszönöm a szponzotoknak és a segítőknek a színvonalas
megrendezéshez nyújtott segítségüket! Külön köszönet a helyr
önkormányzatnak, hogy kulturáltabb környezetben fogadhattuk
vendégeinket!

Kun-Szabó Tibor

oRekord méretű termés

,
oriástökök a kertben

Czlbolya András idős korára való tekintettel már nem foglalkozik
kertműveléssel. Azért, hogy aháza melletti földje mégse maradjon
parlagon, aá feles művelésben Tóth György gondozza. Április
hónapban - több más növény mellett - takarmánytököt is vetett. A
gömbölyű növények mára igen szépen felcseperedtek. A legna-
gyobbiknak tűnő a mázsán 45 kg-ot nyomott. A szomszéd sertései
ennek igen örülhettek, hiszen a fele rész őket illette.

M. M.
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E gyh ázkőzs égi zar ándo klat
2003. augusztus I7-én, kora hajnalban nagy mozgolódás

volt a csengelei templom előtt. Negyven ember gyűlt össze, hogy
eg}mapo s zar ándoklatra indulj on.

Az űticéI a Siklóstól néhany kilométerre fekvő, igen népszerű
zarándokhely, Máriagyűd volt.

Máriagyűd a 18. században vált híres zarándokhellyé, ami-
kor a pestisjárvány idején sokan mentek el a gyűdi templomba,
lrogy a Szűzanya szobra előtt gyógyulásért imádkozzanak. A cso-
dás gyó gyul ás okró 1 hálaadő táb lác skák tanúskodnak.

Ezen a napon is rengeteg zarándokcsoport érkezett, aklk
kereszttel és lobogókkal kezükben, lelkesen énekelve dicsérték
Szűz Máriát Az ünnepi szentmisét Mayer Mihály pécsi megyés-
püspök tartotta, és szentbeszédében felhívta a hívek figyelmét ar-ra,
hogy minden kereszténynek ugyanolyan aliaatosan és Isten-szere-
tetben kell élnie, ahogyan a Szűzanya is tette.

A szentmise és a püspöki áldás után csoportunk Siklósra
indult, ahol megtekintetttik a váraí, amely fél tucat kiállítással é s
c so daszép ki lát ás s al kápr áutatott el b ennünket.

A siklósi várból Pécsre indultunk, ahol először a székes-
egyházat néztik meg. Itt megdöbbenve vettük tudomásul, hogy a
belépőjegy igen drága (500 ft/fo), de a látvány kárpótolt minket: a
falfestmények szépsége, a kincstárban összegyűjtött régi egyházi
ruhák és kellékek gazdagsága, az altemplom ódon illata lenyűgöző
volt.

Háromnegyed órás önfeledt nézelődés után a székesegyház
falainak kellemes hűvöséből ismét kiléptünk a tűző napra, hogy
tízperces séta után megtekintsünk egy másik híres épületet, a
dzsámit.Ez atemplom még a török uralom alatt, aXYI. században
épült, s magán viseli a török építészetjegyeit: ablakai szamár-háti-
vesek, kőrácsosak. A XX. században átalakították, építettek hozzá.
Ezen az új részen a falakat bibliai témájí, illetve a magyar törté-
nelem nagy eseményeit bemutató festmények díszítik.



- 210

A zarándokok egy csoportja a máriagyűdi templomnál
(fotó: Vinczéné Besze Erika)

Sok látnivaló lett volna még, ám időnk nagyon elszaladt. Arra
azonban még vállalkoztunk, hogy felmenjünk a pécsi tv-toronyhoz.
A közel 200 méter magas tornyot az 1970-es évek elején építették
az 535 méter magas Misina-tetőre. A bátrabbak, akiknek volt
merszük a torony ]5 m magasan lévő kilátójába felmenni, innen
gyönycirködhettek apáratlan kilátásban, búcsúzhattak el Pécs váro-
sátó1.

Fárasztő, de szép nap volt. Remélem, mindenki űgy érthaza,
hogy a lelki, szellemi gyarapodás nyugalma és békéje töltötte el,

Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni Vincze
Jánosnak, az egyházközség világi elnökének a szewezést, valamint
Korom Mihálynak, autóbuszunk vezetőjének, hogy épségben érhet-
tünk haza c s al ádj ainkhoz.

katona Attila
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Csengele földrajzi nevei III.
Molnár Mihály

A vastaggal szedett földrajzi név után kapcsos zárójelben
következik az a - szerző által ismert - legkorábbi év, amikor írásban
a címszó megjelent. Néwáltozatok esetén az írásbeli említést kiilön-
külön feltüntettem. Az irodalmi hivatkozások a cikk végén
találhatók. A *-gal jelölt nevek elavultak, ma már nem hasz-
nálatosak. A faldrajzi nevek elhelyezkedését feltUntető térképet a
sorozat végén közöljük.

81.) *Kordás-féle szélmalom |1961: Kordás malmaa6]: Kordás
Mihály szélmalma volt,
82.) Korona söröző: ||995a7l: Vígh Attila tulajdonában lévő
italbolt, mely 1995-ben nllt meg. (Május 1. u. 52, szám)
83.) Könyvtár |19633'1, t963-ig a művelődési otthonban, utána a
pártházban, majd a Takarékszövetkezet régi helyén működött
(Felszabadulás u. 14.). I994-ben a Faluházba költözött.
84.) *Kőzépső-csengelei iskola |1933 : középsőcsengelei iskolaa8,
1937:Középcsengelei iskolaa9]: A Mételyesdülői iskola 1937 előtti
elnevezése.
85.) *Közrét U7471] Csengele felső részén, a jászszentlászlói és
p ető flszállás i határnál kö zö s használ atű rét v o lt.
86.) Községháza |I94I: közigazgatási kirendeltségsO, 1968: ta-
nácsháza23, 1 990 : Polgármesteri Hivatal] : 19 43 -tő| működő hivatali
épület (Petőfi u. 13. szám)
87.) Kővágó-kanyar |I99l22l: A majsai út mellett, a Kővágó
tanyánál lévő kanyar népies elnevezése.
88.) *Krausz-iskola: lásd Pántlika úti iskola!
89.) *Kultúrotthon 

[195951]: Lásd múvelődésiházl
90.)*Külső-csengelei iskola [1899: Külső csengelei iskola52, 1933:
külsőcsengelei iskolaa8]: 1897-1974 között működött iskola. A
Templomhalmi iskola 1937 előtti elnevezése.
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91.) *Laczkő Mózes szőlője [193636]: Szőtő terület volt a
Feketehalomnál, Kasza B enj amin szőlőj e mel l ett
92.) Lehel utca: A kalandozásokban résztvevő Lehel (+955)
v ezéről elnevezett utca.
93.) *Lelkészlak |1938: lelkészlaks3, 1940: plébánia371: A pap
lakása volt, jelenleg plébánia hivatal találhatő benne. (Május 1. u.
32, szám)
94.) *Lenin utca |I99I54]: A neve 1991-ben Akácfa ltcáraválto-
zott,
95.) *Leventeotthon 

|t94037l: A jelenlegi körzeti megbízotti iroda
helyén állt. (Felszabadulás u. 1 1.)
96.) *Lóúsztatő: Két helyen volt ilyen mesterségesen létrehozott
tavacska. Az egyrk a kelőpataki iskola mellett, a másik a majsai
határkőzelében, a Bogaras és Törköly tanyákmellett.
97.) *Lődomb: Az 1960-as években sportlövészet céllára mester-
ségesen létrehozott domb volt a falu keleti határáná|, A 2002-es
évre széthordták.
98.) Majsai hármas |l9l45a/1l: Dűlő a Kiskunmajsa, Kömpöc és
C s engel e hármas hatámáL
99.) Majsai út Il897: majsai országútl', 1899, majsai út55 ]: Kis-
kunmajsára vezető út.
100.) *Malina-féle tanya [18999]: Malina Gyula tanyája volt.
Helye nem ismert.
101.) *Marhahajtó-út 

|19Z026l: A Pántlika út régi neve.
102.) Május 1. utca: A település egyik utcája;1983-ban nevezték
el,
103.) MÁV-állomás [1909: csöngölei állomás56]: Kistelek, Tanya
31Q szqln a]4!! lalál\atő vasútállomás.
104.) Mezőgazdasági bolt [1996571: t996-ban megnyílt, mezőgaz-
dasági munkákhoz való eszközöket árusító bolt. (Felszabadulás u.
40. szám)
105.) Mételyes [1899: mételyes járás58, í957: Métejös131: Vadger-
lés határrész másik elnevezése.
106.) Mételyesdűlői iskola [198567]: A Vadgerlési iskola régi elne-
vezése.
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107.) *Motormalom 
[1934: lisztörlő és darálómáioárl 1995: mo-

tormalom65 ]: I93 5 -19 60 között működött malom.
108.) Móra Ferenc utca: Móra Ferenc (I879-r%4) író-költőről
elnevezett utca.
109.) *Művelődési ház |t96l62l: A Dékány-kocsmából került
kialakításra. 1975-ben bezáték és lebontottak. Ma családi híu áll a
helyén (Felszabadulás u. 2lC,)
110.) *Művelődési otthon Ii96823]: Lásd művelődésihaz!
111.) *Nagy Antal utca: A Fűzfautca 1989 előtti elnevezése.
112.) *orvoslakás 

[1919: orvos laktanya63 , 1938: orvoslak.a]: A
csengelei orvos korábbi lakása az erdő mellett. l974-ben lebon-
tották
113.) orvosi rendelő [196331]: A belteruleten 1963-ban épült fel.
Jelenle.g aIL számúháziorvosi rendelő. (Május 1, u.23.)
114.) Öregmalom vendéglő [199565]: A korábbi motormalom épü-
letéből, a felső szint lebontásával kialakított vendéglő. (Felszaba-
dulás u. 16. szám)

Forrdsok:

]' ]<ile"et"t a szegedi be§árvilágból (válogatta: dr. Bálint Sándor; Budapest
1961.) l46, p,
"' M. M.: Mesnvílt a Korona söröző (Csengelei Krónika 1995. máj. 15., 176. p.)a8 Tanítói kinávázések Szeged könyékén (T*anyai Ujság 1933. szept. 10,, 5. p.)a9 A tanyai iskolás gyerekek tud6vész-iertoi<ittsege (Tanyai Ujság 1937. aug.
29., a. p.)
il A közeljövöben megkezdi működesét csengelén is a közigazgalási kiren-
deltseg (Tanyai Hiradó l941, október 19., 1. p.)

., }:e9, Vilmos: Megérte a fáradtságotl (Népművelés 1959, július, 24. p.)

.. Ujabban bezárt iskolák (Szegedi Hiradó 1899. január 31,, 5. p.)
53 A csengeleiek örömére kész-a lelkészlak (Tanyavil ág 1938. okt,23.,4. p)" Csengele Község Képviselő-testiiletének 30/l99l. (YI. 26) Önk. határozata
(Községi Könyvtár, CsengeIe)
'*" Jakabf|, Lajos: Szeged sz. kir. Város dűlőbeosztási térképe (Melléklet Szüts
Mihály : Szeged mezögazdasága [Szeged, 19 l 4] cimű kötetébén)
" Kiküldött mérnök a kr"ilterületen (Szegedi Hiradó 1899. febr. 25.,4, p.)
5o A csöngölei állomás (Szeged és Vidéke 1909. márc. 23., 5. p)
'' M. M.: Mezőgazdaságibolt nyílt (Csengelei Krónika 1996.Útc.15., 79. p,)
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58 Földárverések (Szegedi Hiradó 1899. aug. 1 ., 4. p.)

'n Bálint Sándor: Szegedi szőtárIL (Akadémiai Kiadó, Budapest 1957) .155. p.
uo Juhász Antal; A szegedi táj tanyáí (In: A Móra Ferenc Múzeum Evkönyve
|982183-2., Szeged 1989,2l. kép a 100. és 101. p. között)
6l Hirdetmény (Tanyai Ujság 1 934, ápr. 29., 8. p.)
u' Eszmecsere Csengelén, Komócsin Zo|tát és Győri Imre elvtársak látogatása a

községben (Délmagyarorczág 1967 . máj. 13.)
63 Földmunkások és Kisgazdák országos Szövetsége Csengelei helyl csoportja

taglainak névsora 1919-ból (Csongrád Megyei Levéltár)
uo 8000 pengős kerettel nagyszabású ínségmunkát végeztet a város a tanyákon
(TanyaiUjság 1938. febr. 11., 1. p.)
u' Molnár Mihály: A csengelei motormalom törlénete (Csengelei Krónika 1995.

ápr. l.,110, p.)

kiállítás o k kisteleken
Augusztus 24-én érdekes kiállítások nlltak szomszéd váro-

sunk múzeumában,
Tanács Attila csengelei rádiőgyűjtő - akit néhány hónapja

mutattunk be lapunkban - régi hangdobozait mutatja be a nagy-
közönségnek. Kiállítása igen ízlésesre sikerült,

A természetfotóiról és festményeiről ismert Nacsa Jánosné
most régi fotóeszközeit - fenyképező és filmfelvevő gépek, vetítők,
filmhívó berendezések, stb. - mutatta be. Érdekesek voltak az első
világháboru idején készült fenyképei is.

A gyűjtők kérésére közlöm, hogy akinek felesleges rádiója
vagy fotós felszerelése yan, azok értesítsék őket. Szívesen
fogadnak minden felaj ánlást.

Akim Kisteleken jár, érdemes megállnia a műzeumnál, mely
a Rákóczi utcfuan, a volt rendőrségi épületben található. A
tárlatokat hétköznap 8-12 és 13-16 óra között lehet megtekinteni.

M. M.



275

vito rlázők a szántó föld ö n
Már eleve ritkaságnak számít, hogy vitorláző repülőgép

landol Csengele tanyavíIágában. De az, hogy e gyszeffe h árom i s,
azmég inkább.

Augusztus I7-én délutánján ilyen esemény történt. Infor-
mációink szerint a Pántlika út közelében, Auer Mihály földjén, a
Vetter Kft. gyümölcsösénél és a jászszentlászlői haíárnál lévő
Gaz s ovi c s- fö ldön szá|lt |e sz erenc s és en egy- egy v itorláző .

A szegedi repülőtér tqékoztatása szerint a gépek nem tőlük,
hanem Matkópusztáról szálltak fel, ahol a szlovén repülósök
rendeáék meg nemzeti bajnokságukat (az ő hegyes vidékük nem
igazán alkalmas a vitorlíaásr a).

M. M.

OPolgárőr kirdndulás

Jókedvvel, bőséggel
Hagyománnyá váIt az utőbbi 5 évben, hogy nyár vége felé

útra kerekednek a csengelei polgárőrök és Magyarország egy-egy
nevezetesebb területét meglátogatlík. Az idén Sopron környékére
és komáromra esett aválasztás,

A szombat hajnali indulásra 4I fő jött össze. A napközbeni
utazás során a légkondinak köszönhetően sem kellett a saját le-
vünkben főnl Az első nagyobb megállónk Székesfehérváron volt,
A városközpontot és a Bory-várat néztük meg. A társaságot az
utóbbi jobban elvarázsolta. Útkazben még ebédelni megáIltwtk, az
étel minősége feledhető volt. Délután 2 őratá$ban érkeztünk meg a
soproni kempingbe. Elhelyezkedés, tusolás, átöItözés után elindul-
tunk a bolondvár megtekintésére. Egy helybéli tájékoztatása szerint
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Az Eszterházy-kastély

is nehéz odatalálni és be is jött neki: az egyik kereszteződésben
rossz felé fordultunk, és egy.tévétoronyhoz jutottunk. Végül nagy
nehezen csak oda találtunk. Erkeztünkre avárűr azonban biciklire
pattant, és hiába kiabált utána a felesége, szó nélkül elhajtott. Így
Taródinénak kellett elmesélnie a vár történetét. Az épületben
rengeteg régiség van összehalmozva, különösebb rendszerezés - és

megvilágitás - nélkül. Mindenesetre érdemes volt az 50 éves épít-
ménl megnézní, valóban középkori hangulatot árasztott. Az egyrk
polgárőrünket a várúrnő elsősegélyben részesítette, megkínálva egy
pohár pálinkával. Este szabad program volt. Aki akart, kimehetett a

belvárosba. A csapat nagy része azonban sajgó lábait pihentette.
Vasárnap reggel Fertőrákosra vitt bennünket a busz. Kez-

detnek a Kristály múzeumba látogattunk. A szemet gyönyörköd-
tető ásványok mellett ősmaradványokat láthattunk. A Kőszívű em-
ber fiai című filmből is ismert kőfejtőben nagy sétákat lehetett ten-
ni. A föld alatti termekben kellemes hűvös volt. Aki akart, kis
elektromos szerelvényen utazva nézhette meg a települést. Az or-
szághatárnál lévő Mithras-szentély kissé csalódást okozott, főleg,
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hogy a teremőr sem igazán tudott rőlatqékoztatást adni. Ebéd után
Fertő tavi sétahajőzás következett. Az egy órás út alatt atő magyar
részét kOrbejártuk, megáIlapítva, hogy igen alacsony vízállás van.
Kedves színfolt volt a hajónál megjelenő sirály csopot1, aklk a viz-
be dobált kenyérdarabokat szedegették fel, A következő megálló-
hely a bátrabbaké volt. A nyári bobpályán egymás után száguI-
doztak a csengelei ek, az erre szánt másfel őrát jőI kitöltve. A kem-
pingbe haladva megáltunk a Tesconál, hogy a kiürült készleteket
feltöltsük. Este megint szabad proglam volt a városban, de ezen
már csak kevesen vettek részt, a többiek a szálláson pihentek. A 22
órára meghirdetett népdal koncert éjjel egy őráig lzrtott, csak a
biztonsági szolgálat megjelenése tudott neki véget vetni.

Hétfő reggel Fertődre indultunk. Az E szterházy-kastély felú-
jítás alatt áll, így az épületek homlokzatai takarva voltak. Az tde-
genvezető kalauzolásával jártuk végig a hercegi termeket. Régi
fényképek mutatták az egykori pompát, mely mára igencsak
megcsappant. Komárom felé haladva megálltunk a monostori erőd-
nél. A sok várat látott embernek is új volt, hiszen egészen más
stílusban épült, mint a középkori várak. Sem a tatár, sem a török,
sem az osztrák nem tudta elfoglalni a zseniálisan megtewezett
eródítményt, A batezer katona elszállásolására alkalmas épületek
még a katonaviselt embert is lenyűgözték. Komáromban város-
nézés következett. Akiknek volt útlevelük, azok átgyalogolhattak
Szlovákiába megkóstolni a híres Aranyfácin sört, és megnézhették
a szé4en rendbe hozott óvárost.

Hazafelé a szokásos megállóhelyünknél, Solton akarlunk va-
csorázni, azonbut pont előttünk érkezett két turista busz. Így to-
vább kellett mennünk a kiskőrösi csárdába. A tervezett időpontban,
éjjel 11 órakor érkeztünk meg a faluba.

Az egész kirándulás annyiban volt polgárőr, hogy a busz-
költség fe|ét a szervezet állta. Az összes többi kiadást a résávevők
fedezték,

M. M.
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Ujra Ruzsai Sportnap!
A hagyományokhoz híven szeptember második szombatján (13-án)
Ruzsára várlák a megye sportolóit. A fél kilenckor kezdődő talál-
kozón a szokásos versenyszámokban (tenisz, asztalitenis z, atléíIka,
kispályás foci, kézilabda, lövészet, sakk) lehet összemérni a tudá-
sokat. Aki bővebb információt szeretne, azhivla Kun-Szabó Tibor
CSKSE-elnököt a 06-3019 258 372 telefonszámon.

o Foci krónika

Gőlzáporral indult a bajnokság
Bajnoki mérkőzések:

2003. augusztus 20. Baks - Csengele 2:10 (1:8)
Csengele: Keresztes, Szabó (Palotás 46.'), Ambrus (Mészáros
55.'), Bűza. Pálfi, Sandor (Haraszti Zs. 65.'), Kubát (Zsemberi
70.'),Yátszegi, Heim, Wenner (Csala 46,'), Juhos.
Csengelei góllövők: Juhos (3), Kubát (3), Várszegi (2), Palotás,
Pálfi.
A nagyhangu hazai közönség már a második percben elnémult.
Ekkor Juhos kezdte el a gólesőt, mely örömfociba ment át, pedig
csapatunk teljes baloldala (Turi, Haraszti R., Góra) hiányzott.

2003. augusztus 23. Csengele - Tempo-Taxi (Szeged) 3:1 (0:0)
Csengele: Keresztes, Buza, Ambrus (Haraszti R. 46,'), Túri, Pálfi,
Sándor, Yárszegí, Kubát, Heim, Juhos, Wenner (Csala 65.'),
Csengelei gőIszerzők: Juhos, Kubát, öngól,
A hazai pálya előnyét élvezve sikerült kiharcolnunk a három

Pontot' 
Kun-Szabó Tibor
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Hirdetések
&A legújabb technika

ELEKTROMOS xEnErpÁnt Há|őzatrő| tölthető. Egy
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg. 100 km üzemköltsége 50 Ft.
Árusítás é s g aranciális s zerviza csengelei benzinkútnál. Ára:
138.500 Ft

Eladó a Csengele, Kelőpatak u, 29. szám alatti 900 négyzetméteres
építési telek. Nortonkút, villany van. Érdeklődni lehet: Pigniczki
Eva Csengele, Május I.11.22, szám. l286 I9I

JAWA 350-es Twin Sport motorkerékpár eladó. Irányár 100.000
Ft. Érdeklődni lehet: Balogh János Csengele, Tanya 210. i{ 06-
3012 098 253.

MTZ-SO-as traktor eladó. bányér:400.000 Ft. Érdeklődni: Szabó
Béla Csengele, Tanya 701 . É 06-3012 951 901

*********************************

Ha bőrproblémúi vannuk, allergiája, be nem gyógyult sebei,
reumds fájdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgtísai, arc-
és homloküreggyulladása vagy egyéb problémdi, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápiús
kezelést nagy méretű lámpúval.

Érdeklődni: Kormúnyosné Vtírudi Ildikó gyógytorndsznál a
Csengele, Felszabadulds u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban)

* *** * ** ** ***** * **** *** * ***** ** * *+k
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Táp_takarmány kereskedésemben tizelő _ és építőanyagot (PB _ gaz.

befongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag. sóder

stb.) ii árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel haz_

hoz száIlitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező

árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-tőI 13 őráig.

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

n 286 24I @06-3013 228 453

Fotó szakiizlet Kisteleken, a posta mellett!

- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
_ Gyiermeksorozat, ballagás, esküvő_lakodalom, egyéb rendezvé_

nyekfelvétele,
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy

vál asztékb an kaphatók !

- Fényképezőgép j avítás, szaktanács adás.

- Filmkidolgozás ] nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nacs a Jánosné fényképész
Kistelek, Kossuth Lajos u, ] 6,

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

A Csengelei Polgárőr Csopofi
havonta kétszer megielenő lapja

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

Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2la. E-mail: csengele@freemail.hu

Alapítószerkesztő:MolnírJr{üály_______T':9_r_":1::1_5:T:,_ j:,j:§
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