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Harsona kvartett

A hangversenyről szóló írásunk a 22. oldalon kezdődik!
(fotó: Törköly Ágnes)
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ootödik alkalommal

Most is teltházas volt a
karácsonyi koncert

December 26-án, karácsony másnapjan mát megszokott ren-
dezvényre gyülekezett falunk népe. Aki későn jött, annak bizony
csak állóhely jutott a karácsonyi koncerten.

16 órakor egy régi mazsorettes - mellesleg a2003-as nőnapi
bál szépe -, Erdély Viktória köszöntötte a megjelent vendégeket a
Csengelei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevében, majd
Sánta Ferenc polgármester mondott rövid beszédet. Elmondta,
hogy öt évvel ezelőtt hagyományteremtő céllal indult el a kará-
csonyi koncert, és ez be is vált, hiszen azőta minden évben meg-
rendezték. Reméli, hogy ez még nagyon sokáig így is lesz.

Elsőként a Lisú. Ferenc Zeneművészeti Egyetem harsona
kvartettje lépett fel. A budapesti zenészek nem voltak teljesen is-
meretlenek, hiszen ennek taga a csengelei Vörös József is. Együt-
tesük 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy a harsona kvartettet,
mint műfajt széles körben megismertessék. Marini, Bach, Mozart,
Saint-Saens műveket adtak elő, de nagy részünknek valószínűleg
Brahms V. magyar tánca volt ismerős, Műsorukat vastapssal fo-
gadta a közönség, a vendéglátók pedig egy-egy ajándékkal lepték
meg a fiatal muzsikusokat.

A harsonások után indult a rnűvészeti iskolások programja.
Az összes műsorszám mazsorett koreográfiáj át Czirokné Krizsan
Zsuzsanna készítette és tanította be, a zenekart pedig Czirok Zoltán
vezényelte.

A műsorban a.megszokott indulók mellett örökzöld sláge-
reket is hallhattunk. Én ide sorolom a Luis Armstrong előadásában
világhírűvé vált What a wonderful world (Milyen csodálatos a
világ) és az Apáca show című film "I will folow him" feldol-
gozását. Az "Elbűvölő dobok" című szerzemén7rt már korábban
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hallhattuk, de mostanra a pergő ritmusú zenére a mazsorettek
betanultak egy fergeteges koreográftát. Befejezésül a Fejérvári- és
a Radetzky-indulókat hallhattuk.

Számomra mindig meghatározó, hogy a táncosok hogyan
adják elő műsorukat. Mint tomagyakorlatot, fogcsikorgatva,vagy a
szőrakortatást szem előtt tartva, mosolyogva. Örömmel tapasz-
taltam, hogy egyre több lány az ltőbbit váIasztja, A sok gyakorlást
mutatta, hogy a másfél órás műsor alatt mindössze kétszer ejtették
el a mazsorett pálcát, e1yszer a gyerek, egyszer az ifiúsági cso-
portban. Különösen a gyermek csoportban látszott a profi felké-
szités a váratlan helyzetekre: a kislány nem ijedt meg, folYatta a
műsort, mintha a kezében lenne apálca, és csak akkor hajolt le érte,
amikor a koreográfia szeint is oda kellett érnie.

A koncert végén az általános iskola kórusa énekelte el a
"Mennyből az angyal" és a "Pásáorok, pásztorok" című dalokat a
fuvós zenekar kíséretével.

A konferáló egy ismeretlen szerzőtől származő verssel
köszönt el a közönségtől:

"Van öröm, mely soha nem apad,
S ez az öröm: add másolrrtak magad!
Míg élsz, magadat mindig adhatod,
Adj jó szót, vigaszt, s havanfalatot.

Derűt, tudást, vag,,békalő kezet,
Mindez tied! Add másnak - s nézheied,

hog1l nő vetésed, hozva dús kalászt,
meggazdagítva lelked asztalát.

s csoda történik: minél többet adsz,
Te magad annál gazdagabb maradsz."

utolsó aktusként a művészeti iskola kézművesei által -
Lantosné Horváth Irén és Lantos István vezetésével - készített
mézeskal ác s okkal q ándékozták meg a közönsé get.

Czirok hélzaspár, zenészek, mazsorettek: köszönjiik a szép
karácsonyi délutánt!

Molnar Mihály
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C Au s ztr áliáb ó l láto gatott h aza

"Végleg kint maradunk"
II. rész

Koncz Mártát az olvasók többségének nem kell bemutatnl Fiatal
korát Csengelén töltötte, majd a távolí fiildrészre, Ausztráliába
tdvozott. Házassdgot is ott kötött magyar férjével. Amikor az idei
télen hazalátogatott szüleihez, hozta magával egyéves kisJiát is. A
Csengelei Krónikának szívesen nyilatkozott, bdr nem volt
egyszerű az interjút összehozni.

Milyen nevet kapott a fiad?
- Brandon.
Miért nem magyart adtatok neki?
- Nagyon sokat kerestük, de nem találtunk olyan fiúnevet, ami
magyaí is meg angol is. Nem akartunk ugyanis olyat, ami meg-
nehezítené a kiejtést angolul. Olyat sem akartunk, ami a közeli
ismerősöknél illetve családban már előfordult (Daniel, Patrik). Így
nagyon lekorlátozódott a lehetőség, nem találtunk más megfelelőt,
csak a Brandont. Az interneten taláItam egy listát a magyar fiú-
nevekről, melyről 10-et kiírtam. Ezután összeültünk, és ebből lett
kiválasztva a Brandon.
A Brandon akkor magyar név?
- M a g y aro r szágo n b €1 e gy zett, anyakö nyv ezhető név .

A íiadat milyen nyelvre fogod tanítani majd?
- Magyarul tanítjuk, teljes mértékben. Ha majd bölcsödébe, óvo-
dába, meg iskolába jár, akkor fog majd angolul tanulni. Látom az
ismerősöknél, hogyha a szrjlő beadja a derekát és a könnyebbség
kedvéért angolul beszél a gyerekhez, al<kor képtelen rávenni, hogy
magyarul is megtanuljon. Természeténél fogva nyílván a könnyebb
utat választja a gyerek, s úgy van vele, hogyha egy nyelvet
beszélhetek, akkor miért beszéljek kettőt? Ismerőseim gyermekei,



Márti és Brandon

antikor hazajönnek Magyarországra, nem tudnak a nagyszül&kel
beszélni, btr amagyar nyelvet értik ugyan, de nem tudnak beszélni.
En ezt szeretném elkerülni. A családban csak magyarul fogunk
'oeszélni.

}Iagl ar kolónia van?
- \-annak magyarok, Gold Coast-on kifejezetten sokan. En nem
nlondanám, hogy túlságosan tartjuk velük a kapcsolatot. Úgy
tudonl. Gold Coast-on is van Magyar Ház, meg ahol focizni
szoktak a magyarok. Mi viszont nem vagyunk része ennek a
közösségnek. Brisbane-ben tudom hogy van elég nagy magyar
kolónia. össze is jámak. Csak én szerintem nem mindig a jó
szándék s,ezérli őket egy helyre, ezért mi inkább kimaradunk
belóle.
}Ii a ba.i velük?
-\em tudom, olyan érdekesek. Pletykálkodnak. Nem azvezérli
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őket, hogy segítsünk a másiknak, hanem hogy beszéljük ki a
másikat ahátamögött, meg ilyesmi, Az ilyet én nem szeretem.
Mennyire komolyan veszik az Ausztrália feletti ózonlyukat?
- A komolyság abban mutatkozik meg, hogy a híradóban mindig
bemondják, milyen erős a sugátzás (még télen is), valamint min-
denki rendesen keni magát naptejekkel. Aki vagánykodik, és nem
keni be magát egyszer ís, az csúnyán leég. Ott 30+ 116*.O.'
használnak áItalában, ez az, amit mi is használunk. Ha kimegyünk
a szabadba, nem feltétlen napozni, hanem mondjuk sétálni, akkor is
bekenjük magunkat, sapkát viselünk, a gyerekekre mindig min-
denki ráadja a napszűrős védőruhát. Ezen kívül nem beszélnek
sokat róla.
Azért lehet látni napoző embereket?
- Természetesen napozni napozunk, csak jól be vagyunk kenve.
En nem vagyon otthon annyira a napozási témában, de 30-as
védő faktorú krém mellett lehet azért barnulni?
- Egy icipicit barnulsz úgy is, nem leszel csoki, de ez nem is az a

terület, ahol érdemes csokivá válni, mert nagyon sok embernek van
bőrrákja. Évente mennek az emberek megnézetni a bőrüket.
Negatív tapaszta|atod van-e Ausztráliáról?
- Szeretem az országot, gyakorlatilag szeretek mindent benne. Van-
nak icipici dolgok, amik szóra sem érdemesek. Például az ősla-
kosokkal, az aboiginálokkal nem ígazán tudok szímpatizálni. Úgy
érzem, hogy rettentően kihasználják arendszert. Ők pozitívan meg-
különböztetettek. Nekik alanyi jogon jár a munkanélki.ili segély egy
életen át, s ráadásul magasabb összeg mint bárki másnak, sőt nem
is kell nekik munkát keresniük. A többi embemek is jár a mun-
kanélküli segély bármeddig, de nekik prőbáIkozni kell munkát
keresni. Ha például az aboiginál család nem városban, hanem
kiesebb részen él, akkor kapják ingyen a terepjárőkat. Kétévente
újat kapnak. Ha kifogy belőle a benzin, akkor otthagyja, annyira
nem érdekli az egész, ennyire támogatla az ország őket. Ha
bűncselekményt követnek el, az már enyhítő körülmény, hogy abo-

Ariginál. En nem hiszem, hogy ez jót szül. Engem kifejezetten
mérgesít. Nekik miért szabad azt, amit egy normál ember sem tehet
meg. Nekik míért jár az, ami egy normál embernek nem jár. Hiába
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mondják azt,hogy a fehér ember elvette tőle az országot. Ha annak
ideién a fehér ember nem ment volna be, akkor ők már rég kihaltak
l,olna. mert ők nem csináltak semmit. Nem termeltek, nem építet-
tek. nem alkottak semmit, kihaltak volna. Én úgy érzem,hogy nagy
szivességet tett velük a fehér ember, hogy betelepedett a földjükre.
\íost, amikor már folépültek a városok, a város legszebb pontjára
az:t mondják, hog)- az imahe|yük volt X ezer évvel ezelőtt és ezérI
szerintük arua őkjoggal tarthatnak igénl.t. Volt már rá példa, hogy
mee is kapták azt arészét a városnak
_{z aboriginálokat én az amerikai indiánokhoz tudnám ha-
sonlítani, akik gyönyörű népművészeti tárgyakat készítenek. Az
aboriginálok mit csinálnak azon kívül, hogy vannak?
- Lopnak. Elvileg van aboriginál népművészet, és elképzelem, hogy
r an néhány igazi művész, akik pöttyökkel rajzolnak dolgokat, ez
szép is tud lenni. Viszont elenyészően kevés az, aki művészkedik, a
többség egy hasznavehetetlen nép. En így látom. Személyes kon-
fliktusom is volt eggyel, azőta nagyon nem szeretem őket. Ok
néllail rám támadott, hátulról, Egy vadidegen aboriginál. Eppen a
festékszívástól el volt borulva az agya. A rendőrség meg sem
próbálta megtalálni. Ott volt néhány méterre, amikor a rendőrök
kijöttek, de nem is vették a fáradtságot, hogy utána nézzenek,hisz
ó eg_v aboriginál, és természetes, hogy ő ilyet megtehet.
Az érthető, hogy egy ilyen támadás után nem szereted őket. De
a köztudatban is benne van az őslakosok iránti ellenszenv?
- Igazáből nem hiszem, hogy eznagyon benne lenne a köztudatban,
mert nagyon sokan pártol1ák őket. Egy részből értem is, hogy
sajnálni kell őket, mert annyira elmaradottak. Nem tudnak egyről a
kettőre jutni, Nem tanulnak, szegények, nincs lehetőségük. De
miért? Mert nem mennek tanulni, nem akarnak dolgozni, elisszák a
pénzt, amit az állam ad stb. Sokszor én azt veszem észre, hogy
Ausztráliaban bizonyos embereknek nincs más dolguk, tehát hogy
lzga|mat vigyenek saját életükbe, kimennek az utcákra és külön-
böző dolgokért hőbörögnek, hol a ,,szegény" aboriginálokért, hol
azokért, akik törvényellenesen akartak bejutni az országba.
A szülés előtt mivel foglalkoztál?
- Könyvelő vagyok kint is. Itthon mérlegképes könyvelő voltam, de
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a végzettségemet Ausztráliában nem fogadták el. Ezjogos is, mert
más a szaknyelv, és más a törvény is. Újra kezdtem az iskolát
Brisbane-ben, és elvégeztem az egyetemet könyvelés szakon. Utá-
na Sunshine Coast-on kaptam munkát, azért is költöztünk oda. Egy
adótanácsadó irodában dolgoztam, ahol éves adóbevallásokat ké-
szítettünk magánszemélyektől kezdve mindenkinek. Ott alkalmaz-
tak két évig, még a terhességem alatt is. Nagyon aranyosak és em-
bercentrikusak voltak. Úgv kezeltek, hogy azt mondták, ha jól
érzem magam, jojjek be, ha nem, csak küldjek egy sms-t vagy
szóljak oda, hogy később jövök. Nagyon barátságosan, babacent-
rikusan kezelték a szituáciőt. Mindig mondták, hogy ha kevesebbet
szeretnék dolgozni, csak szóljak, csökkentsem az őráimat. Szülés
után is azt mondták, hogy maradjak otthon, ameddig akarok. Majd
ha a baba jobban alszik éjjel, akkor szóljak nekik, hogy engem is
tudjanak foglalkoztatni. Fokozatosan kezdtem munkába állni, Első
alkalommal hetente kétszer mentem be két őrára. Ez fokozatosan
emelkedett. A végén már elég sok órát dolgoztam. Már egy fontos
területet akartak nekem átadni, de ekkor már tudtuk, hogy el fo-
gunk költözni.
Mondtad, hogy a magyar szaknyelv különbözik az angoltól.
Nehóz volt az egyetemet elvégezni?
- Nem mondanám, hogy nehéz volt. A könyvelési résú, főleg az
elején, nekem nem kellett tanulnom. Aztánjöttek a nehezebb dol-
gok, amik teljesen újak voltak. Az egyetemen nem csak könyvelést
tanítottak. Könyvelés csak az egylk ága volt, de tanulni kellett
például a jogot is, meg egyéb tantárgyakat, amiknek semmi köze
sincs a könyveléshez, viszont az általános műveltséghez hozzá
tartozik. Én nagyon szorgalmasan tanultam, Szerintem aki idegen
nyelvű, és nem szorgalmas , az nem sok jót remélhet így, egyetemi
szinten. Szorgalommal, kitartással nem volt olyan vé§zes.
Magyarországon egyetemi végzettséget csak annak lehet szerez-
ni, aki rendelkezik idegen nyelvű vizsgával is. Ausztráliában is
így van?
- Nem, ott nem kell nyelvi vizsga. Nem nyomj ák az idegen nyel-
veket, mert az angollal majdnem mindenhol boldogulni lehet.
A könyvelőket itthon is elóg jól fizetik. Es Ausztráliában?
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- Ott is jó fizetést kapnak, de foleg azok, akik többéves tapasz-
talattal bírnak. Azt hiszem, hogy sok-sok év után én is jól fogok
keresni.

-{kkor még most nem?
- \íost még gyakorlatilag kezdő ftzetésért dolgozom. Annak
ellenére, hogy én itthon is könyvelőként dolgoztam négy évig. A
mag},arországi főnökeimmel is felvették a kapcsolatot és kikérték a
l,éleményüket. De végül is kezdőként vettek fol, mert abban a
témakörben soha nem dolgoztam.
A férjed mikor jönhaza?
- Most nem jön haza. Úgy szeretném, hogy legkö ze|ebb már együtt
jöjjünk. A 2007-es falunapokra szeretnék hazajönní, mert hallom,
hogy a falunapok gyönyöní. Már évek őta azt dédelgetem, hogy
majd egyszer arra jövökhaza.
Interneten tartod a kapcsolatot a szülőkkel? Annak idején a
Faluházban láttam anyukádat a számítőgép előtt.
- Most már nem annyira, mert anyu nehezen gépel. Egyszeníbb
felhívni. De képeket még mindig szoktam kiildeni, vagy a Falu-
házb a, v agy a szomszédokhoz.

(-r -ly)

Az adó 1 oÁ-ávaltámogassuk a
csengelei civil szervezeteket!
Bízony ár a minden j övedelem adőt fizető tudj a, ho gy adój ának

l %-át a törvényi előírásoknak megfelelő egyesületeknek,
alapírván yoknak aj anlhatj a fel,

C s en ge l én az a],ábbiak l ehetnek kedvezmén y ezettek:
Csengelei Művészeti és Ifjúsági Alapítvány
Adőszáma: 1 8469 1 09- 1 -06
Csengelei Polgárőr Csoport
Adószáma: 1 8463653-1-06
Kérjük az adőzőkat, hogy éljenek a felajánlás lehetőségével,

ezzel ts támogatva a csengelei szervezeteket!
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Postautalvány
,, ,,",.,245,r:. ,

Jcc.-
,,, :1_,59Q;- ,,,'.,

675,-

1,;',,,.',|90r :l,, .,

910,-
,..,t agO;_.,;;

1 760,-
, :,:,., :'2 41a i,:._.:'.

+ 640,-

ldőgarantált csomagokhoz igénybe vehető szolgá
: Ktildem_ényfelúétel,.hánné1,1léftlilhélY_eíl'''..:.
,!fe!adfsolíén!,90yk]üld9[r,éj,_1y,.1díjál.]'' ".,,,Küidemény,íelvétel háznál, telephelyen

(keitő vagy több küldemény dtja)
postai lezárás

Valan]ennyi időgarantált csomagdij Iatlalmazza a 2 nlunkanapos
nyomkóVetést, íelelőssé9vállalást a kúldemények értéke alap]án
jelZéS sZólgál|a(áSokat íoVábbá küldemónytípustól és rendelteté
mazza a kélszeri kézbesítésl kísérletet, a délutáni (H-P 17 20'j),
(o8-12'") kérhetőSé9ét, az "áru-íizetés" és a "cimzelt kezébe" szo11



:l,,1S Postafutár, Belfö|di és Nemzetkőzi EMS Gyorsposta, Posta WorldExpress és időgarantált
csomag szolgáltalásainkkal kúldeményei gyorsan, rneghatározott időn belűl jutnak el a cím-

zetthez. A részletekrő| a (1) 333 - 7777-es teleícnSZámon Vagy a WW\,V.posta.hu honlapunkon

n;,últunk bővebb íeIvilágosítást
{ íc,Iünrelett árak bruttö á,a<. Az AFA mérlé{et es az SZJ számokat az Állalános Szerződésr
:3|tételekben részletezzük,

LeVélpoStai Európai országokba""

:,:r|::...;.l.;.r; Neme|sőbbségi Elsőbbségj

Leveíezőlap,képes levelezőlap 120,- ,140,-

Egyéb külföldre

NemelsoDDsegl trISoDDsegl

140,- 160,-

.. S2ábvári/-levé| : :,':.,,1;,'.

20 g-ig 170,-

_ Egyéb levél
20 g-ig 185,-

:,.,,:,sO+i§,].,,.,''' :., 
"..'270,_

100 g-iq 310,-
150 g-ig 430,-
250 g-ig 650,-
350 9lg , 890,-
500 g-ig 1 25a,,

1000 g-ig 2 280,-
1500 g-ig 2 BB0,-

2000 g-ig 3 470,-,

M zsák 0-5000 g-ig 4 25a,-
M zsák 5000 g feiett kg-onként 670,-

190,-

210.-
340,.
420,-
s+o,_

950,_
í ron-
1 E20,-
J alu,-
4 690,-
5 850,]
< 1R^ _

79o,-

E ürÓPai:: országokba**
970,-

, '.1],,' 11 670;:
2 370,-

,,::..3''070,:':. '

3 770,-
_._: l:. ,] 1700,-.

190,_

,1.. ., ],.] :,,,],.] 
'.,

210,-'" 3s0;.l _...:,,

390,_
,: :'520,;];,l_,,i

7B0,-
l ll:t:Ó?Ó,i,:l],.l]

1 490,-
:]2]7E0-;;.',]:,l.

3 590,-
'1..4.,:3p0.:]' , ,

6 590,_
' ''i,25O'í,. .

220,-

l, l] .: ,..:]1 ]:,,

240,-

..],,,'4Ó&:].:':
470,-

,',: ]:68.0;. .]
1 070,-

],:.1.:].'+F0,1.,:

2 030,_

",lr'o7q1;.1,,
5 380,-

,]§:790;:.::
7 579,:,

,: 1,36_0.i::'.

2 a75_,.

:l.'|9énype úetiétő i2ólgáltá{ások (al,aiid,íj9n,íelüt)
A]ánlott
Ertéknyllvanltas
utánvétel
Tértivevény

l.§3j§i,.ké3Oe;, ;:,;,

e-visszajelzés

A nyllvánítótt,érték'mínden megkezdeiÍ 5ÓoÚ.Ft,ji.úün.140;i
230,-
))n -

160i..': ': ,: 
'ali:':::i,": ..'., ,:,

600,_

48,- . ,-:,::,,: :,.: ,,:

1675,_
a aa o

jnR8_
Éa
[,; vöö,-

:aiasok

,;:::s lési garanciá1, a
:+::s 1és és E-elóre-
-:,:3 iJggően tartal-
:::aD3ti kéZbeSítéS

áléitesjlé,d] (giY!sszá_jolzé§ kűlönszol gáltátii§hoz)

Pl!§!a"Vi!t{§!qx . :: ',-]:,..:'l,.: : ._

1 oldal díjq *. .

,2.qldatl§íja.,;, .'",',: ., : :

3 o|dq! díja 
.

4 9|dat..dljq,.i,::::,, 
::;:, i:l,:,1'1._.1,.

5 oldal díja
Minaen,:továUbi +i,1], oldál :díja

'-EUröpai országok
Albánia, Andoria, Ausztria, Belgium, Bosznia_Hercegovina, BUlgária. cipíus, Csehország, Dánia,

Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciao§Zág, GörögorSZá9, Hollandia, Horvátország,

írország, lzland, Lengyeloíszág, LetlorSZá9, Liechtensteln, LitVárlia, LuXemburg, Macedónia, Málta.

Moldovi, l\,4onaCo, Nagy Br;ldnnia eS Eszak irorszag. Nénleíország, Norvégia, o aszország

oroszország, Portugália, Ron]ánia, San Marino, spanyolorsZág, SVáic, SVédország, Szerbia_

\§\
Nlagyar Posta

E§yéb..külfoldre '' :, ,

1 900,_
.: 2,,90.Q,l...,,,,."'

3 700,-, 
4 600,: ,.. 

,. 
, 

.,.,,]

5 500,-
: g0o,_] l :j.], l j.: '.

Montenegró, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán
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Ttsztelt Adományozők!
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik
adományaikkal segítették Nikolett gyógyulását. A műtét január 4-
én megtörtént. A műtétig hosszú út vezetett. Hogy eddig elju-
tottunk, külön köszönettel tartozunk Nagy Tamásnak, Bagi Gézá-
nénak, Bugi Gézának és Gyapjas Ferencnénelr.

KöszönetteI:

Kovács József és családja

Köszönet a gyermeknek
nyuj tott támo gatásértl

2005. december 9-én fordultam Csengele lakosságához, a
falunkban élő Kovács Nikoletta műtétjéhez és további gyógyu-
lásához kértem segítségüket. A kérésre megdobbantak a szívek,
sokan kerestek fel, hívtak, üzentek, levelet küldtek részemre, és az
adományok ért házhoz is mentem. Köszönöm !

Ugy érzem, hogy élnek közöttünk olyan emberek, akik tud-
ják, hogy mit jelent betegen, vagy beteggel együtt élni. Köszönöm,
ho gy me gbíztak b ennem, é s adományaikkal hozzáj ámltak Nikoletta
mielőbbi gyógyulásához.

Ezekkel a szaval<kal szeretném megköszönni dr. Tóth Tibor
jegyzőnek és Sánta Ferenc polgármesternek az engedélyüket, és
azoknak az embereknek, akik felhívásomra adományaikkal fejezték
ki érzelmeiket a család iránt,

Ady Endre versével kívánok magam és a Kovács család
nevében nagyonjó egészséget és boldog új évet!
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"Emberi sors kibírni mindent,
csak menni, menni tovább,
kibírni mindent ki kell
Az élet folyamán"

Bagi Gézáné

Az adományozók névsora
A 20 napos adománygyűjtés során 319.900 Ft jött össze,

melyet Bagi Gézáné a Polgármesteri Hivatalban - a polgármester
és a jegyző jelenlétében - adott át Kovács Nikoletta szüleinek.

Á t irgy.rmek gyógykezeléséhez a következők járultak hoz-
zá: özv. Agárdi Mihályné, Áaam Lajosné, Árvai Kálmán, Bagi Gé-
záné, Bagi István, Balogh Ferenc és családja, Balog János, Bangó
Péter, Baranyi lldikó, Baranyi József, Baranyi Zsolt, Bencsik
János, id. Csáki Lajos, Csáki Lajosné, Csáki Lászlóné, Csókási
Antal és neje, Csókasi László, Csókási Tibor, ifi. Csókasi Zoltán,
Dora Zoltánné, Fehér Kálmán, Feketéné Gémes lldikó, Forgó
Jenő, Forgó Norbert, Forgó Péterné, Gémes Péterné, Grezsáné
Franczia Aranka, Gyapjas Ferencné, Gyovai József, Gyovai Jó-
zsefné, Gyovai Tibor, Hegedűs Erzsébet, Hegedűs Tibor, Horváth
Isn,ánné, Horváthné Bencsik Szilvia, Hencz Lajosné, Huszka Sán-
dor, Huszka Sándorné, Jaksa Attila, Joó Mihályné, Kiss Ferenc,
Kiss Nándor, Kordás István és neje, Kordás Sándorné, Kor-
mán1,osné Arany Georgina, Kovács István, Kovács Szilveszter,
Kucsora Péter, Kurucz Edina, id. Kurucz Mihály, László Erzsébet,
Magony Józsefné, Magyar Attila, Málik Istvánné, Míg Istvánné,
Molnár János, Molnár Mihály, Nagy Tibor, ifi. Novák Jenő, Pölös
Józsefné (Kati néni), Rácz Ferencné, Rényiné dr, Torontáli Renáta,
Sánta Attila, Sánta Ferenc, Süli István és családja, Szekeresné
Huszka Katalin, Széll János és neje, Toldi Józsefné, Tóth Csaba,
Tóth Istvánné, Tóth Jánosné, Tóth Sándor, Tóth Tibor, Tóth Zsolt,
Verovszki József, Vinars Ferenc, Vincze Róbert, Vígh Attila, Vígh
István, Vízhányó Béla.
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T anyagondnoki szo 1g áItatás
Az Önkormányzat 2006. január 2-től tanyagondnoki szol-

gáItatást indított be. Ennek céIja a település jellegéből, foldrajzi
elhelyezkedéséből, nagyságából eredő települési hátrányok enyhí-
tése, az alapvető szüksé gletek ki el é gíté sét se gítő szolgáItatás okhoz
v alő hozzájutás bizto sítás a.

A szociális feladatok ellátása területén különösen az alapel-
l átás b izto s itása, étkeztetés, e gész s é gü gyi irtt ézmény ekb e v aló b ej u-
tás az időskorúak részéte. Családsegítő feladatok, bevásárló utak
szervezése, temetői járat biztosítása. Az időskoruak beszállítása a
kisteleki rendelőinté zetbe, mint szakellátásba (vérvétel, szemészet
stb.). Különféle ügyintézésben valő részvétel, és segítés a lakosság
részére. A szolgáltatást igénybe venni kívanók közvetlenül fordul-
hatnak a tanyagondnokhoz, a szociális gondozóhoz, az igyinté-
zőhöz és a háziorvosához.

Reméljük, ezen szolgáltatással is a lakosság jobb kiszol-
gáIását tudjuk biztosítani. KérJük, vegyék igénybe e tédtésmentes
szolgáltatásunkat!

Sánta Ferenc polgármester

CIII. Kuszi Kupa

Nagy Gábor nagy bravúrja
A Korona sörözőben december 2-I-én zaj|ott le a III. Kuszi

Kupa meghívásos darts verseny, melyen 8 játékos mérkőzött meg.
A szokásos versenyszámokon (dupla ki-beszállós 301, Kri-

kett, Mester 501, Shanghai, High score) kívül még csatlakozott a

dupla ki-beszállós 501 is. Minden versenyszámban megállapításra
került a helyezés, és ez alapján pontszámokat kaptak a versenyzők.
Mészáros Péter az ötödik forduló után még az első helyen állt, de a
végén csak a negyedik hely jutott neki. Nagy Gábomak az utolsó
forduló második helyezése is győzelmet hozott, négy pontta| előzte
meg a második helyezett Fődi Zoltán.
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A közel 10 éve folyó bajnokságok során még nem fordult elő
az. hogy a Shanghai l,ersenyszámban valaki az első körben szimp-
lát. duplát és triplát dobjon. Most ezt Nagy Gábor megtette, és
gvorsan "lezenéltette" a gépet.

A III. Kuszi Kupa összesítése a következő:

Helyezés
és név

i. \aey Gábor
II. Fődi Zoltán
IIL Müller Gábor
f\-. Mészáros Péter
\'. \/íeh Attila
\-I. Kopasz József
\-IL Csókási Tibor
\IIIL Ifi. Tisóczki Ferenc

A Kuszi Kupa darts vierseny résztvevői
(fotó: Molnár Mihály)

?a
a

Z.

I

u0

a

ln
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oFoci krónika

Új"bb teremfoci eredmén)lek
Kisteleki teremfoci torna "A" csoport:

Jan.7. Kuszi FC (Csengele) - Vigadó (Kistelek) 6:5 (1:3)
Kuszi FC: Dénes Zsolt, Gábor Zoltén, Urbán Flórián, PáIfr,LászIő,
Wenner Balázs, Brinszky Adrián. Csere: Haraszti Roland, Szabó
Béla, Sándor Miklós.
Csengelei góllövők: Brinszky (3), Urbán (2),Szabő.
Remek színvonalu és hangulatú mérkőzésen a hazaiak már 4:]-re is
vezettek, de Urbán remek játékának köszönhetőenfordítani tudtunk
és megnyertük a mérkőzést. Kószönjük a csengelei szurkolólcrtak a
bíztatást.

Kiskunmajsai terem-labdarúgó torna ltAll csoport:

Jan.7. JUVE (Csengele) - Green Monsters (Kkmajsa) 2:2
JUVE: Haraszti Roland, Pálnok József, Kővágó Antal, Haraszti
Zsolt, Fekete Roland, i{. Tisóczki Ferenc, Pigniczki Arpád, Sisák
Csaba.
C s engelei gőIszer zők: Har aszti, P i gniczki.
Erős bírói segítséggel a hazai csapat döntetlent tudott elérni.

Jan. 8. JUVE - Alsóváros (Kkmajsa) 2:7
JUVE: Tóth János, ílarasrti Roland, Pálnok József, Kővágó Antal,
Haraszti Zsolt, Fekete Roland, Szatmái Béla, Sisák Csaba, Soós
István, Pigniczki Árpaa
Csengelei góllövők: Soós, Tóth,
Nem jött ki a lépés.

Kiskunmajsai terem-labdarúgó torna "B" csoport:

Jan.7. MEBO (Csengele) - Rútbulls 2:5
MEBO: Csáki László, Yincze Ferenc, Yincze Sándor, Rózsa Ist-
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r,án, Kiss Nándor, Kovács Szilveszter, Dorogi András, Rácz Csaba,
Poőr Zoltán, Áaam Lajos.
Gólszerzőink: Rózsa, Vincze F.
Az első félidő ]:]-es döntetlent hozott, de már a szünetben nem az
ellenféllel, hanem a magunk hibáival foglalkoztunk, ami a csapaton
belüli veszekedéshez vezetett. Igy az eredmény magáért beszél,

Jan. 8. MEBO - Roma 1:2
MEBO: Csáki LászIő, Yincze Sándor, Rózsa István, Kovács Szil-
veszter, Kiss Nándor,Rácz Csaba, Adám Lajos, Dorogi András.
Góllövőnk: Kiss.
Ezen a szinten kimondottan jó mérkőzést játszottunk, és amikor az
ellenfél is elismeri, hogy döntetlen eredmény is születhetett volna,
akkor már csak a szerencse hiányzott.

Kun-Szabó - Pigniczki - Kiss

Hirdetések
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Im-
réné vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18,), Pannon GSM, T-Mo-
bil és Vodafone szolgáltatók készülékeire.

B és B Kerékpár Bt.
kerékpár kis- és nagykereskede|e4_

T*s {--§
\;"Í v 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 77. \Y"" l

Telefon: 06-2014 882 262
E-mail : dhsbikes@yahoo. com

WEB: www.dhs.atw.hu
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Jó állapotban lévő 6 terítékes Siemens mosogatógép (nem
beépíthető) eladó! Erdeklődni: Sántáné Czombos Mónika
Csengele, Árpád u. 17. ü 06-70/5 14g 275

Eladó 3 clb 11,5 kg-os és ] db 23 kg-os PB-gózpalack. Erdektődni
lehet a 06-30/9 25B 372 telefonszámon.

Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz
száIlitás megoldható. Érdeklődni lehet a 06-3012 098 273
telefonszámon.

Faluhoz nag/on kozeli tanya 7 holdfolddel etadó, Erdeklődni lehet
MagonyAntalnénál Csengele, Tiszau.2]. d06-70/2 113 951

Faluhoz 500 m-re 2 hold föld villannyal, nortonkúttal,
szerszámtárolóval eladó. Eladó továbbá egykapcsos és
kétkapcsos szegő tetőcserép,,2 db 1,1,,5 kg-os PB-gázpalack és
eqr jó karban lévő Simson S51 típusú motorkerékpár.
Erdeklődni: Tisóczki István Csengele, Akácfa u. 11. Telefon:
(62) 286 068 vagy (06-20) 2 555 586.

Csengelén, faluhoz köze| tarrya eladó 6 hold ft'lddel, Központi
fűtés, gáz, ipari áram van. Erdeklődni lehet Vörös Ferencnél
Csengele, Tanya 619. É 06-2014 449 765.

Gumiszerelést. -i avítást és
centrí r ozást vállalok !

IJj gumiabroncsok kedyező áron kaphatók!

Longa István autó- és gumiszerelő
Csengele, Felszabadulás utca
Telefon: (06-30) 3 538 409
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2 és fél szobás családi hdz garázzsal és melléképülettel eladó a
Csengele, Dózsa György u. 19, szám alatt. Gáz és központifűtés is
l,,an. Iránydr 6,5 millió Ft. Erdeklődni lehet a 06-30/3 943 553
telefonszámon.

Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető. HitelbíráIat
helyben. Törlesztési határidő: 1, évtől 4 évig terjedően. Erdek-
lődni lehet a286 017 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.

1710 négyzetméter területű porta eladő az Arpád utcában, a
Fa|uház mögött. Erdeklődni: Süli István Csengele, Május 1. u. 56.
Telefon: (62) 286 07 4 vagy (06-30)5 830 923

Eladó 600 E-öles zártkert 3 db fóliasátorral. Erdeklődni: Túri
István vumű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám a|att.

A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május I.t1.22. B 286 191

Gépihímzé s!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai
jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk
egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak,
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várju k szeretetteI !

Bővebb tájékoztatás: TTM CREATOR HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.

Telefon/fax: (06-62) 541 570
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Táp -takarmány kere skedésemben tizelő - és építő any agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel héz-
hoz szállitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tarlási idő: keddtől szombatig 7-től13 őráig,

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

@ 286 241 il06-30l3 228 453

Uj szolgdltutdsok a Fotó szaküzletben
- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

felvétel ek háznál é s műter emb en. Igazolv ánykép
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfelújítása
- Digitális gépről, kartyáról 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

N a cs a Jáno sné fénykép é s z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

B 257 786, este: 329 659 doa-sOts 479 521

v"mfu A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer meg|elenő 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


