
XII. évfolyam 8. szám 2004. április 15.

Forgó nyerte a CBA bicikIijét

A sorsolásról szóló írásunk a ] ]4, oldalon olvasható!
(fotó: Molnár Mihály)
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OBMX kerékpdr volt afőnyeremény

Húsv éti nyeremény sorsolás
a CBA-ban

Egy hónappal ezelőtt vette kezdetét az a nyereményjáték,
amely itánt nagy volt az érdeklődés a csengelei Korona Marketben,
A vásárlóknak csupán annyt volt a feladatuk, hogy a Henkel, az
Univer és az akciós nyul csokifigurák vásárlásáről készült blok-
kokat bedobják a megfelelő gyújtődobozokba. Ezután mindenki
mar csak a sorsolás napjátvárta, vajon ő lesz-e az, aki Fortuna ke-
gyeibe,lép.

Aprilis 9-én délelőtt 10 órakor megtörtént a nyertes szelvé-
nyek kihúzása. Az ijzlet vezetőjének, Málik Istvánnénak Sági Ildi-
kó segített kiválasztani a szerencsés nyerteseket. A nagy plüss nyu-
szit Ritkáné Sutka Mónika nyerte, a szennyesruha-tartó Erdélyi
Ferencnéé lett, míg a hűtőtáskának Szabó Ferencné örülhetett. Vé-
gü1 mindenki izgatottan várta, hogy ki lesz az, aki hazavlheti a
BMX kerékprárt. A szerencse úgy hoúa, hogy Forgó Jenő lett a
boldog tulajdonos. Információink szerint nem ő fogja használni,
hanem azunokái.

A sorsolás közben és aú. követően a vásárlók sonka és kalács
falatokat kóstolhattak, valamint a nap folyamán kis fonott kalácso-
kat kaptak ajándókba,

Mindazoknak, akik aHenkel termékek által szerettek volna
nyemi, még nincs okuk elkeseredésre. Ugyanis a CBA Alíöld Kft,
Szegeden fog tartani egy sorsolást, ahol lehetőség nyílik egy auto-
mata mosógép megnyerésére. Lehet, hogy épp egy csengelei vásár-
lónak fog kedvezni akkor is a szerencse.

A bolt vezetői és dolgozói gratulálnak a szerencsés
nyerteseknek, és továbbra is szeretettel váq'ák a régi és új vásár-
lókat.

Süli Gabriella



115 -

O Költők, írók, újsúgírók

Gsengele irodalmi
vonatkozásai

A szomszéd településen, Kisteleken született az íjságíró és
költő Kisteleki Ede (1861-1931). Szegedi lapok munkatársa is volt.
Ebben a minőségében járt 1899-ben Csengelón és a ftildárveré-
sekről írt egy hosszabb, költői vonásokat is tartalmazó tudósítást a
Szegedi Hiradóba.1

Örkény István (1912-1979) írónak riportjai is srirűn jelentek
meg. O 1947-benjárt településünkön. A "Poros úton" című írása a
ítjldosztás utáni újgazdák életéről szólt.2

Móra Ferenc (1879-1934) írőt, költőt, régészt stb, nem kell az
olvasóknak bemutatni. Több csengelei is tudni véli, hogy nálunk is
folytatott ásatásokat. Ez persze nem igaz. Az viszont igen, hogy
l932-benkót alkalommal is a csengelei eúészhínba költözött ki,
ott keresett csendet az fuáshoz, Első alkalommal nem volt szeren-
cséje, mert éppen végrehajtók laktak ott, A magány helyett zajt,
sírást és keserves jqszavakat talált. Azonban nem ment üres kézzel
haza, itteni élményeiből megírta a Földhözragadt Janosék című mű-
vét. Következő alkalommal mar nyugodt körülményeket talált, így
tudta folytatni az Atanykoporsó című regényét. Reggeltől estig az
erdőben dolgozott. Kicsi, összecsukhatő székét vitte magával, de
guggolva is tudott írni.3

A Horthy-rendszer csengelei tanítói előszeretettel foglal-
koztak alkalmi versek irásával, melyeket különfele ünnepségeken
adtak elő. 1937 decemberében a kormányzót ünnepelték, amikor
Orosz Ferenc tanitő é,s Takács Mihály iskolaigazgató egy-egy köl-
teményét is előadták,4 A következő évben az elemisták jártak sze-
gedi kiránduláson. A polgármester köszöntésére Orosz Ferenc írt
egy verset, mely fenn is maradt5:
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Maga előtt lát eg/ sereg
Tany ár ól j ö tt gy er eket.
A szívünkben föllobog most
A hála és szeretet.
Mert megadta Méltóságod
Az alkalmat minehink,
Megnézni a várost, melynek
A polgárai leszünk,
köszönetünk szavaiba
E fohászunk cseng bele:
Méltóságodra Isten
Bő áldását hintse le!

1939-ben Orosz Ferenc n agyobb f ábav ágta a f ejszéjét. Ját-
szópajtások címmel 4 felvonásos színművet íft. Elsőként a belső-
csengelei iskola növendékei adták elő 1939. május 14-én, az áIIo-
más melletti vendéglőben rendezett felvidéki est keretében. A
szövegkönyv sajnos elkallódott. Témájáről csak annylt tudunk,
hogy felvidéki vonatkozású volt.6

Egy másik, csengelei vonatkozású színpadi mű előadásfuől a

Délmagyarorczág tudósított l946-ban, Az űjszegedi kenderfonó-
gyár kultúrgárdája aYtncze István által irt "Csengelei kisleány" cí-
mű 3 felvonásos, zenés vígjátékot mutatta be, a szerző rendezé-
sében.7 Sajnos aszindarab tartalmírőInem tudunk semmit.

I993-ban néhány hónapot Csengelén lakott Soós Iswárrné
amatőr költő. Bemutatkozásakor elmondta, hogy a versei - az ak-
kor még csak zátrt körben terjesztett - Börtön Úlsagtan is meg-
jelentek. A Csengelei Krónika két költeményét választoíta ki köz-
lésre. Most a "Májrák!" címűt elevenítjiik fel:

Na tedd csak le!!!
Azt a bűzös poharat!
Ezt nekem nemrég
A csengelei doktornő mondta.
Szót fogadtam, letettem.
S azóta igen kis mértékkel
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Étek e bűnös szenvedéllyel.
S magamon tapasztalom,
Sokra, igen sokra mentem vele.
Van egészséges életem.
Sőt már gondolkodni
Is nagyon jól tudok.
Hogy a sok szesz
Az nem mást, mint
Májrákot okoz.

Az l99O-es években három helyi lakos, Árvai Kálmánné,
Czakő Ildikó és dr. Yarga Ferencné tollából jelentek meg újsá-
gunkban költemények. Erdekes módon a férfiak nem jeleskedtek
ezen a területen.

Nemere Istvánt (1944- ) sem kellolvasóinknak bemutatni. Az
irodalom szinte minden területén alkotó író 2000 nyarán fedezte fel
azt a csengelei tanyát magának, melyben a munkásságához s zük-
séges nyugalmat és csendet megtaláIta, A legtermékenyebb magyar
szerzőnek eddig 379 kötete jelent meg. Ebből kb, 30 már Csenge-
lén íródott.

Molnár Mihály

Források:
1.) K. E.: Puszta megszállás (Szegedi Hiradó 1899. aug, 3., p, 5-6.)
2.) Örkény István: Poros úton (Délmagyarország1947. máj. 1., p.

4-5.)
3.) Horváth Dezső: Móra kőpárnája (Csongrád megyei könyvtári

fuzetek 2I., Szeged 1994)
4.) Kormányzó ünneplése Csengelén (Tanyavilá g 1937, dec. I2., p,

6.)
5.) A csengelei elemisták szegedi kirándulása (Tanyavilág 1938,

okt.2,,p.3-4,)
6,) Felvidéki est Csengelén (Tanyai Hiradó 1939. még.I4.,p.3.)
7.) "Csengelei kisleány" (Délmagyarorczág1946. jul.30., p. 4.)
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olcsó internetezési
lehetőség

Villámgyors Internet a nap 24 őrájában - telefonvonal hasz-
nálatanélkül - mikrohullámon mítr nettő 4500 forinttól! Válogat-
hat, ahol minden felhasználó meglalálja az izlésének és pénz-
tár c áj ának me g fe l e 1 őt.

Előnyök:
- folyamatos Internet elérés 24 őránkeresztül.,
- nagy sebesség lefelé és felfelé egyatánt,
- nincs szükség telefonvonalra,
- nincs idő és sebességkorlát,
- több számitőgép ís ahálőzatra kapcsolható,
- az adott mikrohullámu háIőzaton belüli forgalmat nem

számláIlák.
Bővebb információt a www.ihc.hu weboldalon találhat, vagy

az ihcomp@ihc.hu e-mail címen, illetve a 06-2012 309 945 tefonszá-
mon teheti fel kérdéseit.

Április 22-én 17 őrátől a csengelei Faluházban lesz tájékoz-
tató, ahol készségesen válaszolnak a felmerülő kérdésekre.

l

Iskolai versmondó verseny
Általános iskolánk marcius 29 -én versmondó versenf rende-

zett, A versek váIasztásínál figyelembe vettük a gyerekek egyéni-
ségét, tiszta, szép beszédét. Így születtek meg mind a két korcso-
portban a szép eredmónyek.

2-2 továbbjutó volt a kisteleki területi megmérettetésre. Az I.
korcsoportból Hegedűs Dóra és Nagy D. Bence, a II. korcsoportból
Csókási Tímea és Kurucz Katalin képviselte iskolánkat.

A gyerekek Kisteleken is b izonltották t ehetségüket, ü gyes-
ségüket. Hegedűs Dóra II., Nagy D. BenceIII., Kurucz Katalin [V.,
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Csókasi Tímea Y . helyezést ért el.
Hegedűs Dóra II. helyezésével továbbjutott Szentesre, a me-

gl,ei döntőbe, ahol második lett.
Büszkék vagyrrnk tanulóinkra, hiszen tovább vitték Csengele

jó hírnevét. Köszönji,ik atartítő nénik és a szülők segítségét a felké-
szítésben.

Nagy Gáborné

ocsengele szatymuzon

szomszédoItunk
Idén Csengele 5. alkalommal vett részt a már hagyományosnak
mondható szomszédoló rendezvénysorozaton. Ennek a rendezvé-
nynek a segítségével minden évben más Csongrdd megyei tele-
pülés kulturális életével ismerkedhetünk meg, Idén Szatymazzal
láttuk vendégül egymást. Március 20-ún ők jdrtak núlunk, egl hét
m ű lv a, 2 7 - é n S zaty m a z fo g a dt a C s e n g e l e fe llép őit.

Kormányos Lászlő alpolgrármester köszöntő szavai után kez-
dődött a műsor, amire szereplőink már hetekkel a fellépés előtt
készültek.

Elsőként az Ütőegyüttes lendületes latin muzsikájú program-
ját|áthatta és hallhatta a közönség. Első számuk a latin Fusion volt,
második számként a Tico-tico című szerzeményt adták elő, és
végül Domenico Modugno nagy sikerű Volare dalát dolgozták fel,
saját ritmikával ötvözve. Az együttes tagjai közt találhattuk felké-
sútő tanárukat, Greksa Tibort is, aki a gyerekekkel együtt ismét
nagy sikert aratott. A közönség ütemes vastapssal jutalmazta őket,

Az együttes után a művészeti iskola kezdettől fogva működő
csoportjai következtek a csengelei Fúvószenekar és mazsorett
csoportok. Első számuk a Happy Marching Band volt, közben a
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nagy mazsorett csoport táncolt, majd a Fúvószenekar előadásában a
Macskajaj című film zenéje és a Flashlight című Dixieland feldol-
gozás következett, végül Muppet-show a kis mazsorett csoporttal.
czirok zoltán és czirokné Klrizsán zsuzsanna felkészítő tanárok
kitartó munkája ismét sikeres produkciót eredményezett.

Ezután Hegedűs Dóra, Nadányi Zoltán: Az első pogácsa című
versét szavalta el. Dórát a legnagyobb korcsoportú társastáncos lá-
nyok követték, akik egy disco formációt mutattak be.

A Furulyaegyüttes, amely 2-3. osztályos gyerekekből áll,
gyermekdalokat adott elő.

Furulya után vers következett, Nagy D. Bence, Nuricsány
Lászlő: A nagy tyúkper című versét szava|ta el,

Ezután stílusváltás következett, Rényi János szintetizátoro-
zott, majd a Csengelei Népdalkör és Citerazenekat székely népda-
lokat énekelt. A rendszeres próba mindig meghozza gyümölcsét,
Kedvelte őket a közönség, műsoruk nagyon jól sikenilt. Rényi
Lászlő készítette fel őket.

Bécsi keringővel folytatódott a műsor, Ez a koreográíia a Mi-

Sikerrel szerepelt a citerazenekar
(fotó: Sövény Tibor)

kulás-báli nyitótánc volt, a 6. osúáIyos társastáncosok előadásá-
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ban láthatta a közönség.
Ezután ismét egy vers következett, Kormányos Adrian Ne-

mes Nagy Ágnes: Szetyepotya Péter című versét adta elő. Vers-
mondóinkat Csókási Zoltfutné és Nagy Gáborné tanitő nénik készi-
tették fel.

Hell Tímea és Tóth-Andor Bea Dragomiszkij: Ványka-Tány-
ka című művét furulyááák el.

Ismét egy discó formáció következett, melyet a 4. osztályos
társastáncos növendékek mutattak be, majd Muhel Kata gyönyöní
hangj án egy népdalcsokrot énekelt.

A felső tagozatos színjátsző csoport Arany János: A bajusz
című elbeszélő költeményét adták elő, Ez az előadás a művészeti
iskola félévi bemutatójára készült, akkor és most is nagy sikere volt
a közönség körében, melyért felkészítő tanáruknak, Heim Gézáné
Márti néninek jar köszönet.

A latin-amerikai táncok közül cha-cha-chatláthatott a közön-
ség a 4, osztályos társastánc csoporttól.

Műsorunkat kánkánnal záríuk, melyet a nagy mazsorett cso-
port adott elő, nagy sikert aratva aközönség körében.

A műsor után Rényi LászIő képviselő köszönte meg a ven-
déglátást Burkusné Gycingyinek 

"gy 
csokor virággal, és egy aján-

dékc s omag gal az alp o l gárme ster úmak Korm ányo s Lászlőnak.
Minden szereplőt terített asúal várt, finom süteménnyel,

szendvi ccsel, üdítővel láttak vendé gü1 minket.
Szeretném megköszönni a felkészítő tanétrok munkáját, hi-

szen Csengele idén is egy nagyon színvonalas műsorral lépett fel,
amely a szorgalmas gyerekek mellett nekik is köszönhető.

A színvonalas műsorok mellett, ami még emlékezetesebbé
teszi ezt a rendezvényt, hogy hosszú évek óta nem látott ismerősök
találko ztak b e sz é l g ettek e gyrn ás s al, űj b aútságok szü l ettek.

Remélem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy jől érez-
tük magunkat, jövőre folytatjuk!

Szomszédolő gála Mórahalmon lesz 2004, május 23-án, ahol
Csengelét az Ütőegyúttes fogj a képviselni,

Törköly Ágnes



A T eleház szolg áltatá s ai
Fénymásolás (fekete-fehér)
'{4 egyoldalas
A4 kétoldalas
A3 egyoldalas
A3 kétoldalas

Nyomtatás
,{4 fekete-fehér (szöveg)
A4 fekete-fehér (képekkel)
A4 színes (szöveg)
A4 színes (képekkel)

Irodai szolgáltatások
Fax küldés
Fax fogadás
Számítőgéphasználat
szkennelés

Névj egyk árty a készítés
Fekete-fehér
Színes

Internet hasznáIat

Spirálozás
1-100 oldalig
100 oldal felett
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10 Ft/oldal
15 Ft/lap
20 Ftloldal
35 Ft/lap

10 Ft/oldal
20Ftloldal
30 Ft/oldal
70 Ft/oldal

100 Ft/oldal
25 Ftloldal
I20Ftlőra
50 Ft/oldal

15 Ft/db
20Ftldb

450 Ftlőra

150 Ft
200 Ft

A Teleház nyitva tartósi ideje: hétfő 9-]7, kedd ]3-]7,
szerda 9-17, csütörtök ]3-]7, péntek9-17, l2-től 13 óráig
ebédszünet van,
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A Faluház nyitva tartási rendje
Hétfő 09 - 17 Könyvtár

13 - I7 Társastánc és zeneoktatás
20 - 22 Asztalitenisz

Kedd 14 - 15 Szinjátszás
14 - 16 Kézműves foglalkozás

Szerda 09 - 17 Könyvtár
13 - I7 Társastánc és zeneoktatás

Csütörtök 14 - 18 Zeneoktatás
14 - 16 Kézműves foglalkozás;' szolfézs
19 - 21 Népdalkör
20 - 22 Asztalitenisz

Péntek 13 - 14 Gyógytorna
17.45 - 19.15 Dzsúdó

Szombat 09 - 12 Zene és tánc oktatás

l@lrndrenc receptjeim

Pácolt ponty
Hozzávalók: l kg ponty, íél dl ecet, 30 dkg vöröshagyma, 2

babérlevél, olaj, szemes feketebors, só,
A halat megtisztítjuk, felszeleteljük, besózzuk, és egy őrán át

állni hagy'uk. Ezután a szeleteket forró olajban sárgára sütjük, és
egy tálba tesszük. Annyl vízbe, amennyi a halat jól el fogja lepni,
ecetet, szemes borsot, szeletelt hagymát, babérlevelet és sót
teszünk, ezt felfonaljuk, kihűtjük, és ahalra öntjük. Legalább egy
napot hagyjuk étni, azután fogyaszthatjuk. Ha hűvös helyen tartjuk,
akár két hétig is eláll, Igen finom előétel' 

Nemere Ilona
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Kiegészítések és helyesbítések a
telefo n sz á m-j egy zékhez

GécziJózsefné Petőfi u.12. 06-7015 021899
Szabó Lajos ifj. Móra Ferenc u. 14. 06-3019 252 098
Szabó Lajosnó ifj. Móra Ferenc u 14. 06-30/2 939 II9
Tűzottóság Petőfi u. 13. 06-3014 356 335

I

\É]\+\V

oFoci krónika

Folytatődott a gólőzőn
Bajnoki meccsek:

2004. április 4. Károlyi DSE (Szeged) - Csengele 2:5 (0:2)
Csengele: Demeter, Bűza, Góra, Heim, Pálfi, Várszegi (Pálnok
60.'), Sándor, Kubát, Haraszti R., (Szabó 70,'), Túri (Zsemberi i

80.'), Wenner (Csala 75.').
Gólszerzőink: Sándor (2),Haruszti R. (2), Várszegi.
Rangadó mérkőzésen az 50. percben már 5:0-ra vezettünk. A
végére egy kicsit fellazult a védelmünk, de azért így is magabiztos
győzelmet arattunk.

2004. április 10. Csengele - Forráskút 6:1 (3:0)
Csengele: Demeter, Sándor (Pálnok 60.'), Heim, Túri (Szabó 60.'),
Buza, Wenner (Zsemberi 75.'), Pálfl Kubát (Csala 55.'), Góra,
Yárszegi, Juhos.
Góllövőink: Heim (2),Yárszegi (2), Sándor, Wenner.
A nagyszájú vendégeket csak az irreális talajú pálya mentette meg
a kétszámj egyű vereségtől.

Kun-Szabó Tibor
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Hirdetések
Beköltöáető, rendezett, jő ál|apotú, kicsi tanyát keresek megvé-
telre. Telefon:06-70l2 839 209

Kismamák figyelem! Eladó jó állapotban lévő fehér rácsos
kisg1,,erek ágy kis pelenkázós szelcrénnyel + hozzá színben és
mintában illő baldachin (2 éves, o szegedi Faktum bútorboltból
való). Továbbá eladó jó állapotban lévő szürke és finom apró
spárgamintás dupla kerekű babakocsi (mózeskosaras, később
sportkocsivá alakítható). Eladó még sötét drapp mintával
glermekhordozó, és szinte új állapotban lévő járóka apró rócsos
hólóval. Irányárról annyit, hogy ha komolyan érdekel,
megegyezünk. Erdeklődni a 06-20/9 778 889 telefonszámon, illetve
este ]8-]9 óra között a 28ő 069 telefonszámon. Arvai Kálmánné
Csengele, Vadgerlés u. ]7, szám.

3 db 12-es 30 méter hosszú főliaváz, erősített, colos vázból eladó.
Telefon: 06-3014 101 484.

1300-as Lada eladó. Érdeklődni: dr. Balikó Katalin 
= 

286 0I7.

Szdntást és tárcsázást vállalok! Kucsora Péter 106-30/9 950 270

Eladó 600 D-öles zárt kert 3 db fóliasótorral. Erdeklődni; Ttiri
István vízmű-kpzelőnél, Csengele, Tisza u. ] 5. szám alatt.

2120 négyzetméter alapterületű hobbikert eladó a Mdjus 1. utca
végén (Széa Jdnossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni
lehet: Kuklis András, Csengele, Mdjus 1. u. 21. szám.
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A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Érdeklődni:
Pigruczki Eva, Csengele, Május I. u.22. @ 286I9I

EIadó gázzal működő palántanevelő ágl és 400 db paprikakaró.
Eladó továbbá a csengelei 535. számú tanya I hektár földdel.
Nortonkút ls ipari áram van. Erdeklődni lehet: Balázs Ferenc
Csengele, Arpád u. ]4, szám. ( 286 21]

H Zildkártyakészítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin izemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részére zöldkártya készítést vállalom (gazizemú-
ekre nem)!

Vastag Zoltán autószerelő mester
J ászszentlászló, Kossuth u. 17 .

6 06-30/9 084 061

Ha bőrproblémúi vannak, allergiúja, be nem gyógyult sebeí,
reumás fájdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgásai, arc-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterdpids
kezelést nagy méretű ldmpdval.

Érdeklődni: Kormányosné Vúradi Ildikó gyógytornászntíl a
Csengele, Felszabadultís u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban)

& A legujabb technika
ELEKTROMO§ KEREKPAR!
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg.
Árusítás é s g aranciális s zewiz a
138.500 Ft

Há|őzatről tölthető. Egy
100 km üzemköltsége 50 Ft.
csengelei benzinkútnál. Ára:



-l28-

Táp{akarmány kereskedésemben tűzelő - és építőany agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag,.ód",
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től13 őráig,

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

8 286 24I a06-30/3 228 453

Fotó szakíjzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermelrsorozat, ballagás, eskt;vőJakodalom, egyéb rendemé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
válas zt ékban kaphatók !
- Fénykepezőgép j avítás, szaktanác s adós.
- Filmkidolgozás l nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Na cs a Jáno s n é fény kép é s z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6,

@ 257 786, este: 329 659 d06-30/5 47g 521

Cjén"gelei ,-

KffiJiújftfl,

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgarőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Seerkesaőség: Csengele, Felszabadulá s utca 2li, E-mail: csengele@freemail.hu
Alapítószerkesztő;MolnárMihály Fe|elősszerkesztő:konteszJózsefiré

v A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő tapja


