
 
 
 

 
 XV. évfolyam 10. szám                          2007. május 15. 
 

 

Kőrösi újra főzőbajnok 
 

 
 

 A főzőversenyről szóló írásunk a 154. oldalon olvasható! 
(fotó: Kun-Szabó Tibor) 
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Pályázat szociális bérlakásra 

 
A Csengele Árpád u. 23. szám alatti szociális bérlakás 1. 

számú bérlakása megüresedett. A bérlakásra pályázhatnak 
elsősorban azok a családok, akik szociális helyzetük miatt eddig 
lakhatási körülményeiket nem tudták megoldani. 

A pályázat benyújtásának feltételei: 
- csengelei állandó lakhely, 
- büntetlen előélet, 
- lakbér és rezsiköltség vállalása. 

Előnyt élveznek: 
- fiatal házasok, 
- munkahellyel rendelkezők, 
- szociálisan rászorulók, 
- akik nem rendelkeznek ingatlannal más településen sem. 

A pályázat benyújtásának helye: Csengele Község Önkor-
mányzata (Sánta Ferenc polgármester). 

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. június 15. 
A pályázatot az önkormányzati képviselő-testület 2007. 

június 30-ig bírálja el. 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Sánta Ferenc 

polgármesternél a Polgármesteri Hivatalban.                                  
 
 
 
 

Anyáknapi ünnepség az 
iskolában 

 
Május első vasárnapján emlékezünk meg az édesanyákról. Az 

általános iskola tanulói a legközelebbi tanítási napon, pénteken tar-
tották meg szokásos rendezvényüket. 
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Az iskolások közös énekkel köszöntötték az édesanyákat 
(fotó: Lantos István)   

 
 

Bevezetésként Lantos István tanár, alpolgármester mondott 
köszöntőt, majd színpadi előadások következtek. A fiatalok két 
részletben adták elő műsorukat. Előbb az alsósok szerepeltek, majd 
a felső tagozatosok léptek fel. Hallhattunk furulyaszólót, verseket, 
prózákat, melyeket közösen előadott dalok tarkítottak. A közel egy 
órás műsor befejezéseként az egész iskola közösen énekelte el a 
"Szeretem az anyukám" című dalt. 

A művészeti iskolások különféle technikával készült festmé-
nyekkel, rajzokkal készültek, melyeket a rendezvény résztvevőinek 
kiállítottak.   

Az ünnepség végén a gyerekek virágokkal köszöntötték édes-
anyjukat. 

M. M. 
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A XIII. Falunapok programjai 
 

Május 26. (szombat) 
09.00  Mazsorettek és fúvószenekarok felvonulása a faluban  
   (Kunszentmártoni Fúvószenekar, Debreceni Maskara Ala-
   pítvány mazsorettcsoportja, Röszkei Mazsorettcsoport,  
   Csengelei Fúvószenekar és Mazsorettcsoport) 
09.15  Kiállítási megnyitók a Faluházban (kiállítók: Nacsa János- 
   né festő, Vincze János fafaragó, Széll Renátó fajáték ké- 
   szítő, Koncz Lajosné gobelin készítő) 
09.45  A falunapok ünnepélyes megnyitása 
10.00  Kulturális műsor a Faluház melletti színpadon 
10.30  - 12.30  Térzene a Faluház melletti színpadon 
11.45  A motoros találkozó ünnepélyes megnyitása   
12.30  Mazsorettek és zenészek átvonulása a motoros találkozóra 
13.00  Motoros bemutatók és vetélkedők 
16.00  Motoros felvonulás 
Este:  Diszkó a víztoronynál 
 
Május 27. (vasárnap) 
08.15  A "Világi apostolok" című fotókiállítás megnyitása a  
   templomban 
08.30  Szentmise a templomban 
09.30  Koszorúzás az I-II. világháborús emlékműnél 
10.00  Torta-túra ügyességi vetélkedő és lakossági főzőverseny 
14.30  Lovas kocsis felvonulás a jászszentlászlói Puszta Ötös  
   vezetésével és a Huszár Bandérium kíséretével 
20.00  Utcabál a Faluház mellett. Zene: Sánta István zenekara 
 
Május 28. (hétfő) 
13.00  A "Csengelei tudósítások 1859-1949" című könyv átadása 
   és dedikálása a Faluházban 
16.00  Polgárőrség – Rendőrség kispályás labdarúgó mérkőzés a  
   focipályán 
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A csengelei egészségügyi 
napok mérlege 

 
Idén május 7-10. között kerültek megrendezésre az egészségügyi 
napok. A különféle vizsgálatokon megjelentek számadatai a 
következők: 
- látásvizsgálat 20 fő, 
- véradás 27 fő (ebből 23 fő adhatott vért), 
- vérnyomásmérés 139 fő, 
- tüdőszűrés 542 fő, 
- urológiai szűrés 15 fő. 

T. Á.  
 

 
 

Sokan éltek a szűrési lehetőségekkel 
(fotó: Molnár Mihály) 
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●Pörköltfőző verseny 
 

Újra Kőrösi lett a győztes 
 

A május 1-jei hosszú hétvégén a Gól söröző újra vetélkedést 
szervezett a bográcsok virtuózainak. A második alkalommal is kö-
römből kellett a pörköltöt elkészíteni.  

Tíz bográcsban rotyogott az étel. A Balikó Béla vezette há-
romtagú zsűrinek nem volt könnyű dolga a bírálattal. A tiszta ver-
seny érdekében a főzők neveit nem tudhatták, csak sorszámok alap- 
ján értékelhették a pörköltöket.  

A II. "Arany Fakanál" körömpörköltfőző verseny nyertese 
Kőrösi Sándor lett, aki tavaly is megszerezte az első helyet. A két 
második díjas – holtversenyben – Csányi Róbert, illetve Rényi 
László lett. A harmadik helyen is azonos pontszámot szerzett két 
versenyző: Tóth Zoltán és Dorogi András. A helyezetteken kívül 
részt vettek még a vetélkedőn: Balázs Tibor, Gyovai József, Minkó 
Norbert, Sebők Imre és Vörös Tibor. 

A remek hangulatú főzőverseny zárásaként éjfélig mulatoztak 
a résztvevők és a szurkolók. 

K.-Sz. T.        
 
 
 
 

Csak egy A N Y A ? 
 

Nem olyan régen egy ismerősömtől kaptam a következő 
cikket, melyre az Interneten bukkant rá. 

Egy nőtől – miközben jogosítványát újította meg egy önkor-
mányzati hivatalban – egy adatfelvevő hölgy megkérdezte, hogy mi 
a jelenlegi foglalkozása. A megkérdezett egy ideig tétovázott. Bi-
zonytalan volt, hová is sorolja magát. 
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- Arra gondolok – magyarázta az adategyeztető – hogy van-e 
munkája, vagy csak..? 

- Természetesen van munkám! – csattant fel a nő. – Anya 
vagyok. 

- Nincs "anya" kategóriánk foglalkozásként. A "háztartásbeli" 
fedi le ezt. – mondta az adatfelvevő segítőkészen. 

Már el is felejtettem ezt a történetet, mígnem egyik nap 
ugyanilyen helyzetben találtam magam a városházán. A hivatalnok 
nyilvánvalóan egy karrierista nő volt. Magabiztosan, hatékonyan 
dolgozott, olyan jól csengő címet viselt, mint például „hivatali ki-
kérdező” vagy „városi adatfelvevő”.  

- Mi a foglalkozása? – kérdezte. 
Mi késztetett arra, hogy ezt mondjam? Nem tudom. A 

szavak egyszerűen kibuggyantak belőlem: 
- Gyermekfejlődési és emberi kapcsolatok területén dolgo-

zom társkutatóként. 
A hivatalnok abbahagyta pillanatnyi munkáját, golyóstolla 

megállt a levegőben. Felnézett, mint, aki rosszul hallott. 
Megismételtem a titulust lassan, kihangsúlyozva a leglényegesebb 
szavakat. Aztán csodálkozva láttam, hogy ezt mind leírta nagy 
fekete betűkkel a hivatalos kérdőívre.  

- Megkérdezhetem – mondta a nő érdeklődve – egész 
pontosan mit csinál ezen a területen? 

Hűvösen, az izgalom legkisebb jele nélkül a hangomban, 
szinte kívülről hallottam, amint így válaszolok:  

- Folyamatos kutatási programban veszek részt (melyik anya 
nem?) laboratóriumban és terepen is (normálisan azt mondtam 
volna kint és bent). Dolgozom a Felettesemnek (elsőként az Úrnak, 
aztán egész családomnak), és van már négy kreditem is (mindegyik 
lány). Természetesen a munkámhoz tartozó tevékenység igényli a 
legtöbb figyelmet az ember-szakmákban (melyik anya tagadja?) és 
gyakran dolgozom 14 órát 1 nap (inkább 24-et). Ebben a munkában 
jóval több a kihívás, mint más, „átlagos” foglalkozásoknál. A 
jutalom inkább a megelégedettség, mint pusztán a pénz.  

Érzékelhetően folyamatosan nőtt az elismerés a hivatalnok 
hangjában,  amint  kitöltötte a nyomtatványt. Felállt és személyesen  
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kísért az ajtóig. Miközben hazafelé vezettem, fényes új karrierem 
lebegett a szemem előtt. 

Otthon 13, 7 és 3 éves labor-asszisztenseim üdvözöltek. Az 
emeletről hallottam új (6 hónapos) kísérleti modellünket gyermek-
fejlesztési programunkból, amint új hangmintáit próbálgatja. Úgy 
éreztem, ütést mértem a bürokráciára. Hivatalos feljegyzés készült 
rólam egy, az emberek számára elfogadhatóbb foglalkozásról. „Egy 
újabb anya”, vagy „Anyaság” már nem hangzik elég jól. Micsoda 
pompás pálya! Különösen, ha van egy titulus is az ajtón. Netán ez 
teszi a nagymamákat „haladó” kutatási munkatárssá a gyermek-
fejlesztési és emberi kapcsolatok területén, a dédnagymamákat 
pedig a haladó kutatási munkatársak ellenőreivé? Szerintem igen! 
Még azt is gondolom, hogy a nagynénik kutatási munkatárs asz-
szisztenssé léphetnének elő!  

Kérlek, tudasd ezt a jó hírt a többi anyával, nagymamával, 
nagynénivel vagy más barátoddal, akiket csak ismersz. Legyen 
kevesebb gond és több áldás házadon, és kizárólag a boldogság 
lépjen be ajtódon! 

Lejegyezte:  
Zólyomi–Katona Theodóra 

 
 
 
 

Elsőáldozás 
 

 Az első találkozás mindig nagy jelentőséggel bír életünkben. 
Nincs ez másként akkor sem, mikor Jézussal találkozunk a kenyér 
és a bor színe alatt, az Oltáriszentségben.  

Templomunkban május 6-án, 10 fiatal volt részese ennek az 
élménynek, ők most először járultak szentáldozáshoz. A csengelei 
elsőáldozók a következők voltak: Gurdics Dávid, Hajagos Henri-
etta, Hegedűs Nóra, Lantos Viktória, Papp Zoltán, Pék Réka, Szűcs 
Roland, Tóth Bettina, Tóth Sándor, Vidács Máté. 
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(fotó: Nacsa Jánosné) 
 
Az ünnepélyes pillanatot természetesen hosszú felkészülés 

előzte meg. Tavaly elsőáldozó-jelölt, az idén pedig elsőáldozó 
fiataljaink aktívan részt vettek a hittanórákon, rendszeresen jártak 
templomba. Közülük sokan buzgón segédkeztek az oltár körül is: 
ministráltak, felolvastak. A szentmisén verssel és hófehér virággal 
köszönték meg szüleiknek, hogy lehetővé tették számukra a nagy 
találkozást, hogy nem csupán testi, hanem lelki táplálékot is 
biztosítottak nekik, s lelki fejlődésükre is gondjuk volt. 

 Jó volt látni az ünneplőruhás gyerekeket, akik nem csak 
kívülről voltak fehérben, de lelküket is tisztává tették, s szívüket is 
díszbe öltöztették. Jó volt látni a sok készülődést, az ünneplést, a 
meghatódottságot, az örömöt. Mindezeken túl csupán annyit kíván-
hatunk, hogy az elsőáldozás egyben ne az utolsó legyen, hogy 
fiataljaink – velünk együtt – gyakran éljenek a szentáldozás adta 
kegyelmekkel. 

Katona Attila  
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Egy kis fotós etika 
 

Több íratlan szabály van, amit fényképezés közben illik 
betartani: 

1.) A fotós megörökítője és nem főszereplője a rendez-
vénynek (ez talán a legfontosabb). Igyekezzen csendben, nem feltű-
nően mozogni! Beszéd alatt csak a legszükségesebbet, Himnusz 
alatt egyáltalán ne járkáljon! A tiszteletadás rá is vonatkozik! 
Himnusz alatt sosem történik olyan esemény. Amit feltétlen meg 
kell örökíteni. Fényképezés közbeni tornamutatványok (padlón 
fekvés, térdelés, csúszkálás, létrán lógás, asztalra felállás stb.) el-
vonják a nézők figyelmét az eseményről. Nem illik, és nincs is ér-
telme. 

Megtörtént eset: Templomban az ifjú pár csendesen, nyu-
godtan ülve hallgatja a szertartást végző papot. Egy, a családhoz 
tartozó fotós nő a mellettük lévő nagy, üres helyen térdelve, leha-
salva, a papot vagy 4-5-ször körbejárva fényképezett. Mondanom 
se kell, a tisztelt násznép nem az ifjú párt figyelte, hanem az izgő-
mozgó, a helyhez nem méltóan viselkedő hölgyet. Gondolom, a 
takarítónő örült a legjobban, mert a szoknyájával feltörölte az oltár 
előtti részt. Hogy milyen képeket készített, azt nem tudom, csak 
elképzelem. A közönség kiválóan szórakozott!   

2.) A fotós olyan képeket nem készít, ami később veszekedés, 
vita forrása lehet (pl. a szomszédunkat nem örökítjük meg más 
asszonyával félreérthetetlen pózban)! Nem mutogat olyan képeket, 
ami a rajta lévő emberek személyiségi jogait sérti. Sokan készíte-
nek felvételeket lakodalmakban. Jó tanács: vacsora közben teli 
száj-jal, vagy éjfél után ittas ismerőseiket ne örökítsék meg! Más-
nap vagy egy hét múlva ezek a képek már nem is olyan humorosak, 
józanul másképp nézik őket. 

3.) Más fotós elé nem illik állni! Ha pici is a hely, mindenki 
elfér, ha akarjuk. 

4.) Sportszerűség. A kis ördög rengeteg apró bosszúságot 
okozhat  (kifogy-megakad  a  film,  lemerül az elem, elromlik a gép  
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stb.). Természetesen mindig a legrosszabb időben. Ha lehet, 
segítsünk egymáson! Nekem mindig szokásom magamnál tartani 
ezer apró cikket, hátha kell valamire, valamikor. Filmért, elemért és 
csavarhúzóért, tanácsért bizalommal fordulhatnak hozzám! 

Mindenkinek jó fotózást kívánok! 
Nacsa Jánosné  

   
*  *  * 

 
Ez az írás 12 évvel ezelőtt már megjelent lapunkban. A mai 

rendezvények megörökítésének tapasztalatait ismerve nem árt ezt 
újra feleleveníteni. – A szerk.  

 

 
Árpád-kori rézpénzt találtak 

Templomhalomnál 
 

A csengeleiek közül sokan tudják, hogy a majsai út mellett, 
Templomhalomnál a középkorban egy templom állt. Az épület 
alapjait 1891 októberében Reizner János szegedi régész vezetésével 
tárták fel. Az ásatás során érmek nem kerültek elő. A templom 
építési idejét a kutató nem tudta behatárolni, mert valószínűleg 
valamikori kincskeresők teljesen elpusztították a kormeghatározó 
apszist. A történeti adatok alapján feltételezte, hogy a 15. század-
ban pusztulhatott el az építmény.   

A templom melletti temető feltáratlan maradt, az nagyon 
régóta mezőgazdasági művelés alatt áll. A szántások során gyakran 
kerülnek felszínre emberi csontok. Az idei tavasszal egy rézpénz is 
előbukkant. 

Az érmét III. Béla korában (1172-1192), bizánci mintára – a 
magyar középkorban  egyedülálló  módon –  réz lapkából verték. A  
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A talált rézpénz elő- és hátoldala 
(fotó: Nacsa Jánosné) 

 
 

 
pénzből egy darab hiányzik, vagy levágták, vagy letörték. Egy lyuk 
is található rajta, mely arra utal, hogy díszként használhatták.   

A magyar pénzeket főleg Réthy László Corpus Nummorum 
Hungariae és Huszár Lajos Münzkatalog Ungarn című könyve 
alapján szokták meghatározni. A falunkban előkerült érme Réthy-
nél az I. kötet 98. sorszámán, Huszárnál a 72. sorszámon szerepel. 
Érdekes megjegyezni, hogy Réthy 1899-ben még IV. István (1162-
1163) korából származónak tartotta         

Az érmet Verovszki József találta, és beszolgáltatta a szegedi 
Móra Ferenc Múzeumnak. A megtalálónak köszönőlevelet küldtek. 
Dr. Nagy Ádám, a múzeum numizmatikusa szerint Csongrád me-
gyében gyakran kerülnek elő Árpád-kori ásatásokból III. Béla réz-
pénzei.   

Hamarosan egy kard is a szegedi múzeumba kerül, melyet 
szintén Templomhalom mellett találtak, több évtizeddel ezelőtt. 

 
Molnár Mihály    
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Foci krónika 
 

Pálfit kiállították 
 

Bajnoki mérkőzések: 
 
2007. április 28. Csengele – Ruzsa 6:1 (1:1) 
Csengele: Mazán, Dancsok, Kiss, Pálfi, Vozár, Dombi, Mészáros, 
Heim, Veszprémi, Wenner I. B., Juhos. 
Gólszerzőink: Wenner I. B (3), Juhos (2), Dombi. 
Erősen tartalékos csapatunk a szezon győzelmét aratta a télen 
megerősített ruzsai csapat ellen. 

 
2007. május 5. Szatymaz – Csengele 5:4 (3:3)   
Csengele: Mazán, Tóth, Kiss, Heim, Pálfi, Sándor, Várszegi, Mé-
száros, Horváth (Csala 70.'), Wenner I. B., Juhos. 
Csengelei góllövők: Sándor, Várszegi, Pálfi, Juhos. 
3. perc 1:0, 13. perc 1:3, 15. perc 2:3, 45. perc 3:3, 66. perc 5:3. 
Ekkor kiállítva Pálfi, mert kérdőre merte vonni a jó indulatú sán-
dorfalvi rendőr játékvezetőt, hogy miért adta meg a szabálytalan 
lesgólt. 75. percben 5:4. 80. percben Wenner I. B. büntetőt hibá-
zott. 88. percben a teljesen üres kapunál Wenner I. B. két méterről 
a kapu fölé rúgta a gólhelyzetben a labdát.      

 
2007. május 13. Csengele – Forráskút 4:3 (2:1) 
Csengele: Mazán, Tóth, Kiss, Túri (Dombi 46.'), Dancsok (Horváth 
60.'), Várszegi, Kubát, Sándor, Mészáros, Urbán (Csala 90.'), Wen-
ner I. B. 
Gólszerzőink: Wenner I. B. (2), Urbán (2).  
A lelkesen játszó vendégcsapat ellen egy Urbánnal jobbak voltunk.  

 
Kun-Szabó Tibor    
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H i r d e t é s e k  
 

Simson segédmotor-kerékpár eladó. Érdeklődni: Koncz Lajosné 
Csengele, Dózsa u. 4.   286 086 
Jó kereseti lehetőséggel pultost keresek a Gól sörözőbe! Kun-
Szabó Tibor 06-30/9 258 372 
Eladó kb. 1500 db műanyag ültető cserép (8 cm-es átmérővel). 
Érdeklődni lehet délben és este a Csengele, Felszabadulás u. 10. 
szám alatt. Telefon: (62) 286 089 Kővágó Pálné 
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-
nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 
vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-
30/3 282 375 

 
 

Műkő és gránit síremlékek 
kedvező áron! 

 

Egyszemélyes műkő síremlékek 160.000 Ft-tól, kétszemélyes 
műkő síremlékek 260.000 Ft-tól. Az elkészített műkő síremlékekre 
10 év garanciát vállalok!!! 

Egyszemélyes gránit síremlékek 300.000 Ft-tól, kétszemélyes 
gránit síremlékek 400.000 Ft-tól. Az elkészített gránit síremlékekre 
50 év garanciát vállalok!!! 
 
Érdeklődni lehet:     
 

Rácz Zoltán sírkőkészítő 
Kistelek 

Telefon: 06-30/3 948 785 
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1992-es évjáratú, Opel Vectra 1.8 i típusú személygépkocsi eladó. 
Érdeklődni: Erdélyi Ferencné  Akácfa u. 6.  286 109   
30 db körbálás lucerna széna (szállítással is), valamint egy 4 lapos 
villanytűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi 
Józsefnél a Tápboltban 06-30/3 228 453  
Négysebességű Simson S51B segédmotor-kerékpár újszerű állapotban 
eladó. Érdeklődni lehet a 06-70/3 751 075 telefonszámon. 
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 
vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobil és 
Vodafone szolgáltatók készülékeire. 
Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz szállítás 
megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefonszámon.  

 

Gumiszerelést, -javítást és 
centrírozást vállalok! 

 

Új gumiabroncsok kedvező áron kaphatók! 
 

Longa István autó- és gumiszerelő 
Csengele, Felszabadulás utca 

Telefon: (06-30) 3 538 409 
 
 
 

Gépi hímzés! 
 

Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre 
szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés 
szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti 
köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk szeretettel! 
 

Bővebb tájékoztatás: TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75., telefon/fax: (06-62) 541 570 
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz, 
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder 
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező 
árak! 
Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig. 
 

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1. 
 286 241 06-30/3 228 453 

 

Új szolgáltatások a Fotó szaküzletben 
 

- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-
felvételek háznál és műteremben. Igazolványkép 
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás 
- Képek digitalizálása CD-re, régi képek felújítása 
- Digitális gépről, kártyáról CD-írás, képek korrigálása kérésre 
- Video átírása DVD-re 
- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok 
- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek 
- Olaj-, pasztell- és akvarell képek 
- Szaktanácsadás 

Nacsa Jánosné fényképész 
Kistelek, Kossuth Lajos u. 16. 

  06-70/2 803 013 
 

========================================================= 
      A Csengelei Polgárőr Csoport 

                 havonta kétszer megjelenő lapja 
    

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó: Kucsora Péter 
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás utca 2/A.  E-mail: csengele@freemail.hu 
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály               Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefné 

A lap szerkesztése a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásából vásárolt 
számítógépen készül. 
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