
 

 

 
 XVI. évfolyam 17. szám                 2008. szeptember 1. 

 
 

Juhász József, a főzőbajnok 

 

 
 

A megyei polgárőr napról szóló írásunk a 237. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Szeptember 

 

1. 

1929-ben ezen a napon született Csókási István, aki 1957-

1964 között a belterületi ÁFÉSZ-boltot vezette. 1964-1989 

között a községi tanács előadója, majd csoportvezetője volt. 

 1932-ben ezen a napon született Atlasz Henrik, aki az 

1952/53-as tanévben a belterületi iskolában képesítés nélküli 

tanító volt.  1936-ban ezen a napon kezdte meg működését 

az első lelkész, Jachan Ignác.  1996-ban ezen a napon indult 

meg az oktatás a művészeti iskolában. 

2. 
1933-ban ezen a napon született Angermayer Károly 

(†1989), aki 1970-1975 között az Egyesült TSZ 

főkönyvelője volt. 

3. 

1925-ben ezen a napon született Máté Tóth László pék, 

akinek 1954-1961 között falunkban volt péksége.  1957-ben 

ezen a napon hunyt el Katona (Sander) Ferenc, aki az 1920-

as évektől volt boltos Csengelén.  1965-ben ezen a napon 

született Horváth Lívia, aki 2001-től a művészeti iskola 

szolfézstanára volt. A rézfúvósokat és a furulyásokat ő kíséri 

zongorán. 

5. 

1929-ben ezen a napon született Czibolya Jánosné Laczkó 

Terézia eladó, aki 1963-1974 között a Honfoglalás majori 

boltban, 1974-től 1984-ig a belterületi ÁFÉSZ-boltban 

dolgozott.  

6. 

1911-ben ezen a napon született Kun-Szabó István (†1945) 

bognár, aki szovjet hadifogságban hunyt el.  1942-ben ezen 

a napon született Tölgyes Tibor pálosrendi szerzetes, aki 

1978-1991 között Csengele plébánosa volt.  1985-ben ezen 

a napon született Erdélyi Viktória, akit 1999-ben "A 

csengelei iskoláért plakettel tüntettek ki. A 2003-as nőnapi 

bálon bálszépének választották.  1976-ban ezen a napon 

indult meg a szegedi buszjárat a Pántlika úton, de a 

végállomása még 8 km-re volt a falutól. 
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7. 
1943-ban ezen a napon született Franczia Jenő, aki 1963-

1966 között az általános iskolában képesítés nélküli tanár 

volt.1986-1990 között tagja volt a községi tanácsnak. 

8. 

1922-ben ezen a napon született Horváth Andrásné Szőke 

Erzsébet, aki 1941-1959 között a Vadgerlési iskolában taní-

tott.  1931-ben ezen a napon született Király Jánosné Ká-

polnai Julianna, aki a népdalkörnek alapításától tagja.  

1947-ben ezen a napon született Törköly Ferencné Vörös 

Judit, aki 1978-1992 között az ÁFÉSZ benzinkútját vezette.   

 2001-ben ezen a napon szentelte fel Gyulay Endre püspök 

a templomot.  2001-ben ezen a napon hunyt el Papp Ist-

vánné Papp Terézia, aki 1947-1995 között a belterületi isko-

lában tanított. 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel 

tüntették ki. A csengelei népdalkört alapításától haláláig ve-

zette. 

9. 
1909-ben ezen a napon született Petróczi István, aki a II. 

világháborús harcokban a Don-kanyarban 1943-ban eltűnt.  

10. 
1927-ben ezen a napon született Terecskei Sándor (†1996), 

aki 1963-ban a Kelőpatak Tsz elnöke lett. Az önkéntes rend-

őri csoportot és az önkéntes tűzoltó egyesületet is vezette.  

11. 
1943-ban ezen a napon született Rácz Ferencné Buknicz 

Julianna, aki alapításától tagja a népdalkörnek. 

12. 

1917-ben ezen a napon született Török József, aki a II. 

világháborús harcok során ismeretlen körülmények között 

hősi halált halt.  1985-ben ezen a napon született Pigniczki 

Erika, akit 2000-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tün-

tettek ki.  1986-ban ezen a napon tartották az első diák 

sportnapot.  

14. 

1922-ben ezen a napon született Szalai József (†1996), akit 

az 1956-os forradalom alatti magatartása miatt internáltak. 

Tagja volt az Ideiglenes Nemzeti Bizottságnak és nemzetőr 

is volt.  1943-ban ezen a napon született Varga László 

(†1994), aki 1982-től haláláig a belterületi iskolában tanított. 

Másodállásban a községi könyvtárat vezette, illetve az 

iskolai tűzoltó szakkört vezette.  
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15. 

1875-ben ezen a napon született Báló Antal Mihály (†1918), 

aki 1900-1905 között a Templomhalmi iskolában tanított.  

1944-ben ezen a napon halt meg Horváth András, aki az II. 

világháborúban, az erdélyi harcok során tüzérségi lövedék 

becsapódásakor vesztette életét..  1998-ban ezen a napon 

hunyt el Sutka Zoltán, akit az 1956-os magatartása miatt 

börtönbüntetésre ítéltek. 1991-ben megkapta az 1956-os 

Emlékérmet.  

 

 Kiegészítések és helyesbítések a 

telefonszám-jegyzékhez 

 

Hegedűs Rudolf Tanya 569. 06-30/5 269 683 

Kovács Istvánné Tanya 627. 
286 314, 06-30/2 691 432 

kovacsneidu@citromail.hu 

Nemere Ilona Tanya 95. 
06-30/9 598 442 

nemerei@vertigoweb.hu 

Nemere István Tanya 95. 
06-30/2 671 15 

nemere@vertigoweb.hu 

Törköly István Tanya 48. 06-30/4 750 278 

 

Bocsánat! 

Az ez évi második telefonszám-jegyzék megjelenése után Pálnok 

Józsefné jelezte szerkesztőségünknek, hogy abban Törköly Istvánt a 

Tanya 40. szám alatti lakosnak jelöltük, melyet ő nagyon sérelme-

zett. Gépelési hibánkat nem menti az a körülmény sem, hogy az már 

négy éve így jelent meg, ezért elnézést kérünk Pálnoknétól és he-

lyesbítjük: Törköly István nem a Tanya 40. szám alatt, hanem a 48. 

szám alatt lakik. Olvasóinkat továbbra is kérjük, hogy ha hibát ta-

lálnak a jegyzékben, akkor azt jelezzék szerkesztőségünknek! 
 

A szerk.         
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XII. megyei polgárőrnap 

Juhász József, a főzőbajnok 
 

Augusztus hónap első szombatja hagyományosan a Csongrád 

megyei polgárőrök ünnepnapja. Ilyenkor egy-egy településen 

összegyűlnek az önkéntesek és családtagjaik. Idén Szentes város 

adott helyt a rendezvénynek. 

A Csengelei Polgárőr Csoport eredetileg úgy tervezte, hogy a 

takarékoskodás jegyében az idei polgárőr napot most kihagyja, de 

egyre többen jelentkeztek olyanok, akik saját költségeiken is 

szerettek volna ezen a kikapcsolódáson részt venni. Nagy részük 

majdnem minden eddigi polgárőrnapon részt vett, és jó emlékeik 

vannak róluk. Végül 23 felnőttből és 5 gyerekből álló csapat indult 

útnak, saját személygépkocsikkal. 

A Kurca patak partján vertünk sátrat, és gyorsan meg is 

kezdődött a kukorica főzése. Juhász József is alágyújtott a 

bográcsnak. A délelőtt a különféle bemutatók megtekintésével, a 

bazársoron vásárlással, na és persze sörözéssel telt el. A gyerekek 

az ugrálóvárat – meg a szülők pénztárcáját – rohamozták. 

Délre a Juhász-féle marhapörkölt is elkészült, melyből egy 

tányérnyit zsűrizésre is beadtunk. A legjobb ítésznek azonban a 28 

fős csapat bizonyult, szinte teljesen kiürítve a bográcsot. 

Délután a fellépő művészeké volt. Volt amatőr énekes, aki 

profi módon adott elő mai táncdalokat, és hastáncosok is felléptek. 

Ihos József (Kató néni) egy megasztárossal együtt szerepelt, majd 

Payer Andrástól hallgattuk örökzöld slágereit.  

A versenyszámok közül horgászásban és főzésben neveztünk 

be. Az eredményhirdetéskor a főzőverseny győzteseként Juhász 

Józsefet hívták ki a kupa vételére. Ez egyesületünk történetében 

nagy eredmény, hiszen az előző 11 év alatt csak egy III. helyezést 

bírtunk ebben a versenyszámban elérni.                                 

Az ebéd költségeit a résztvevők adták össze. A két gáz-

palackot régi szponzorunk és tiszteletbeli tagunk, Baranyi József 

biztosította, a főzni való kukoricát és a burgonyát is ajándékba 

kaptuk. Köszönjük a felajánlásokat!                         Molnár Mihály                                  
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Képriport a Sportnapokról 
 

            
 

      Egy épített versenyautó                                 Rajt után 
 

             
 

    Mazsorettek a focipályán                  Egy 11-est rúgó versenyző  
 

            
 

          Eredményhirdetés                      A magyar rock & roll király 
 
 

(fotók: Molnár Mihály) 
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Varga Ferenc országos bajnok  

 
Július hónap végén, Sárbogárdon rendezték meg az íjászok 

országos bajnokságát. A csapatversenyben 17 társulat mérkőzött 

meg egymással. A falunkból elszármazott, és jelenleg Szegeden élő 

Varga Ferenc is tagja volt az egyik háromfős csapatnak, amely 

elnyerte az országos bajnoki címet, a debrecenieket megelőzve. A 

versenyzők csigás íjjal lőttek a 70 m-re felállított célra. 

Örömmel nyugtáztuk, hogy egy Csengeléről elszármazott 

sportoló ilyen szép eredményt ért el. 

M. M.   

       

 
 

Varga Ferenc, kupával a kezében 
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Vincze János újra 
Pusztaszeren 

 
A pusztaszeri természetfilm fesztivál egyre rangosabb 

rendezvényként könyvelhető el az országban. Ezt is jelzi, hogy a 

fővédnökséget az országgyűlés alelnöke vállalta el. 

Az elmúlt évben a falunkbéli Vincze János amatőr fafaragót 

is meghívták, hogy a fesztivál kísérő rendezvényeként mutassa be 

szobrait. Alkotásainak színvonalával akkor annyira meg voltak 

elégedve, hogy az idén is meghívást kapott. Harminc darabból álló 

tárlatát sokan megtekintették, és a vendégkönyvbe is bejegyezték 

benyomásaikat. Ezekből néhány idézet: 

Ifj. Kollányi Ágoston, a Delta című tévés ismeretterjesztő 

műsor rendezője: "Nem csak film van a világon… szerencsére. Itt  

 

 
 

Népszerű geológus, Juhász Árpád is megnézte a kiállítást 
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Az ifjú filmes hölgy Vincze János díjával 
(fotók: Vincze Róbert) 

 
minden szobor számomra egy élet, egy világ. És csak nézegetem 

őket. Köszönjük! 

Dr. Fiar Sándor televíziós szerkesztő-rendező: "Gratulálok, 

kevés van, ami értékesebb lehet ennél! Szépek, múltba merengők, 

hagyományőrzők, természetesek… Jó egészséget kívánok!" 

Juhász Árpád, Kossuth-díjas geológus: "Két formában is 

felfedeztem magam a kiállított, kitűnő szobrok között. Egyrészt 

Árpád vezérként, másrészt Juhász II. címen. Gratulálok, további 

sok sikert!" 

Az is jelzi, hogy a méltató beírásokat nem csak udvarias-

ságból tették, hogy dr. Fiar Sándor a "Bilincsben", Juhász Árpád 

pedig a "Juhász II." című szobrokat megrendelte a szobrászunktól.  

Vincze János – a természetfilmekhez kapcsolódva – egy 

kiterjesztett szárnyú sast ábrázoló szobrot ajánlott fel különdíjként, 

melyet a zsűri döntése alapján egy fiatal filmes hölgy vehetett át az 

alkotótól.  

M. M.    
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Polgárőr kirándulás 
 

Strandolás, szinte egyvégtében  
 

A csengelei polgárőröknél évtizedes hagyomány, hogy nya-

ranta felkerekedik a csapat, és Magyarország egy-egy tájegységével 

megismerkedik. Ahogy a nagyvállatoknál mondják, nevezhetjük 

ezt akár csapatépítő tréningnek is, hiszen közösen megoldandó 

feladatok is vannak a nyaralás mellett. Gondoljunk csak arra, hogy 

egy csapat megvacsorázatásához mennyi munka, szervezés kell! 

Az idei kirándulás célpontja a román határnál lévő Gyula 

városa volt. A polgárőrökkel, és azok családtagjaival megtelt a 

busz, 40 fős társaság indult útnak. Mint általában, most is gondok 

voltak a sok-sok csomag elhelyezésével, de a találékony önkéntes 

bűnmegelőzők ezt a problémát is megoldották. 

 

 
 

Szépen fogy a zúzapörkölt 
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Délelőtt 11 óra tájban megérkeztünk a gyulai három csillagos 

Thermal kempingbe. Mint kiderült, egy kicsit hamar, hiszen még 

két szobát még takarítani kellett. Délre viszont mindenki 

elhelyezkedett, megebédelt, és indulhatott a méltán népszerű 

Várfürdőbe. A strandon mindenfajta medencét meg lehetett találni, 

a hideg vizestől kezdve, a langyoson a 38 fokosig. Aki akarta, 

kipróbálhatta a 100 m-es csúszdát, a hullámfürdőt, a vállmaszírozó 

sugarat és még sok mindent. Bizonyára nem tévedek, ha azt 

állítom, hogy az egésznek legjobban a polgárőr gyerekek örültek. 

Akinek volt még ereje, az a szomszédságban lévő téglavár lépcsőit 

is megmászhatta, ahonnan szép panoráma tárult a városra, illetve a 

vár történetét bemutató kiállításokat nézhetett meg. Aki akart, a 

bazársoron beszerezhette az ilyenkor előírásszerű ajándékokat.  

Az első nap estéjén közös vacsora volt a kempingben. Még 

itthon, Szabó Béla főszakács irányításával elkészítettük a zúzapör-

költet, és a lefagyasztott étket csak fel kellett melegíteni. Bereginé 

Zsuzsa mama gondoskodott a galuskáról, ami olyan jól sikerült, 

hogy gyorsan el is fogyott. A laktató pörkölttel hamar eltelt a 

vendégsereg, így még a kemping személyzetének is jutott belőle. A 

betegsége miatt most kórházban lévő Király Jánosné helyett Czakó 

Jánosné vállalta magára a réteskészítés fáradalmait. Viszont a 

nyaralók úgy belakmároztak a pörköltből, hogy nem igazán bírtak a 

süteményből már fogyasztani, pedig a szemük még kívánta.  

Szombat délelőtt a Gyulavári kastélyt néztük meg, melyet 

egy éve újított fel egy alapítvány, és a környező állatvilágot, 

népéletet és még sok-sok mindent bemutató kiállításokat hozott 

benne létre. A múzeumlátogatás után egy kis torna következett a 

játszótéren, majd Béres András egy régi ismerősének kocsmájába 

hívta meg a csapatot egy-egy italra. Délután újra szabad program 

következett. Legtöbben újra a Várfürdőbe mentek. Este egy kis 

cseverészés után foci láz tört ki. Egy kisméretű labdát kergette 

gyermek és idős egyaránt. Volt, aki nem is tudta, hogy kivel van, 

de azért rendületlenül küzdött. A kapukban két erősség, Béres 

András és Baranyi József hárította a labdát. A mérkőzésnek a 22 

órai csendespihenő vetett véget. 
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Béres András a gyulavári kocsmárossal (fotók: Molnár Mihály)  

 
Vasárnap délelőtt ellátogatunk még a gyönyörűen berendezett 

Százéves cukrászdába, illetve annak abba a részlegébe, ahol a 

kézzel készített bonbonokat árulták. A borsos árú édesség nem sok 

ember hozott lázba, helyette inkább süteményt ettek, vagy valami 

italt fogyasztottak. Dél körül értünk Orosházára, ahol néhányan 

leszálltunk, a többiek viszont Gyopárosfürdőre mentek strandolni.  

Végezetül a polgárőr kirándulók nevében megköszönöm, 

hogy régi szponzorunknak és tiszteletbeli polgárőrünknek, Csókási 

Tibornak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a buszát, és a fia, ifj. 

Csókási Tibor fizetség nélkül elvállalta a sofőrködést. Az esti va-

csorát Baranyi József, Király Jánosné, Bangó Péter és Czakó János-

né felajánlásai tették lehetővé. Így a 2008-as kirándulásunkhoz a 

polgárőrség kasszájából nem kellett semmi pénzt felhasználni. Kö-

szönjük a szíves támogatásokat! 

Molnár Mihály     
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A 16. évfordulón 

 

Az újságunk első száma 1992. augusztus 20-án jelent meg. 

Az évfordulóról lapunk most nem kívánt megemlékezni. A szer-

kesztőség viszont kapott egy levelet, mely különösen jól esett ab-

ban az időszakban, amikor a Csengelei Krónikát, a szabad véle-

ménynyilvánítás lapját egyesek szeretnék elnémítani. 

Íme a levél szövege: 

"Köszöntjük a Csengelei Krónika alapítóit, munkatársait! 

Megtiszteltetésnek tartjuk, hogy kiadványaikkal, szülőfalunk 

korabeli és aktuális életének történéseit, fáradságos, de kitartó 

munkával tárják az idősek és a fiatalabbak elé egyaránt. Mi, akik 

már nem élünk szeretett falunkban, a lehetőségekhez képest tudunk 

tájékozódni a csengelei emberek életéről, sikereikről, kudarcaikról. 

Köszönjük! Így kívánunk további jó munkát, jó egészséget és min-

den jót az érintett munkatársaknak! 

Őszinte tisztelettel a Csengeléről Elszármazottak Klubja 

tagjainak nevében: 

Gera István (Kecskemét)     
 

 

 
 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 30 éve: 
 

Kormányosék gazdasága  
 

CSONGRÁD és Bács-Kiskun megye találkozásánál egymást 

érik a szebbnél szebb, virágzó tanyák. A karbantartott, többnyire  
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hófehérre meszelt házakat körülvevő gazdasági udvar jelentős 

állattartásról tanúskodik. Jól megrajzolt kazlak, istállók, legelő jó-

szágok mindenütt. Az árokpartok frissen kaszáltak, néhol még ott 

illatozik elszállításra várva a széna. Bács-Kiskunban csaknem min-

den udvar tömérdek libától fehérlik, a három kilométerre levő 

Csongrád megyei Csengele községben inkább tehenet, sertést, juhot 

látni. 

Csengele kisközség. Határában az út mentén viszonylag kö-

zel egymáshoz, tanyák sora húzódik. Az egyiket hosszú fóliasátrak 

szegélyezik, mellette paprikaföld jelzi, kertészkedik is a gazda. 

Kormányos Sándor és a felesége. Hogy mással is foglalkozik, azt 

ez év áprilisában tudtuk meg, amikor az Állatorvostudományi 

Egyetem aulájában 10 tehene után értékesített 48 881 liter tej érté-

kesítéséért átvette az 1977.évi tejtermelési verseny II. díját. 

Hatalmas szám ez, különösen, ha belegondolunk, mennyi 

munka, gond is van azzal a tíz tehénnel! S még ha csak az volna! 

De ott van még két vemhes és egy vemhesítés előtt álló üsző, egy 

elsőborjas tehén, s egy néhány hetes kisborjú, egy kihelyezett né-

met öves kan, két koca, huszonhárom süldő, temérdek baromfi, 

1200 m² fólia alatti paradicsom, három hold szabadföldi paprika, 

három hold lucerna, legelő, még sorolni is sok.  

Kormányosék fiatal emberek. A gazda, a csengelei Arany-

homok Termelőszövetkezet tagja, a növényvédelemben dolgozik. 

A tsz támogatja a háztájit, segíti a takarmánybeszerzést, földet ad 

bérbe, megveszi a felkínált állatokat, a tej, a burgonyatermesztés, a 

kantartás után munkanapot ír jóvá, vagyis lehetőséget ad szorgal-

mas tagjainak, hogy minél többet termelhessenek a saját, s végső 

soron a népgazdaság hasznára. Kormányosék pedig élnek a lehe-

tőséggel. Elsősorban tejet termelnek. Együtt laknak a fiatalasszony 

– Erzsike – szüleivel, akik sokat segítenek a munkában. Magukra 

vállalják a háztartás gondját, tevékenykednek az állatok körül. A 

tehenek mellé még így is fogadniuk kellett egy segítséget, aki a 

fejést, az abrakolást, almozást végzi. "Pedig nem szívesen bízzuk 

másra, mert csak az a munka van rendesen elvégezve, amit magunk 

végzünk" – vélekedik Erzsike. 

NAPONTA HÁROMSZOR fejnek, az átlagosan 150 liter  
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tejet reggel és este viszik a csarnokba. Saját fogyasztásra alig hagy-

nak, a család csak tejeskávé formájában fogyasztja a tejet. Impulsa 

típusú fejőgéppel gyorsítják és könnyítik munkájukat. A tehén-

tartást a fejés miatt tartják a legtöbb lekötöttséget igénylő állattar-

tási ágnak. Pedig a hatalmas mennyiségű takarmány beszerzése 

legalább annyi időt igényel. Ekkora állománynak havonta 15 mázsa 

abrak kell. A tavalyi 160 mázsás kukoricatermésük négy hónapig 

volt elég. Szolnokról répaszeletet is vesznek, évente 250 mázsát. 

Egy etetésre egy lapát répaszeletet, fél vödör darával keverve adnak 

a tehén elé. Jól is tejelnek tőle. Hát még, ha korpát, korpapótlót is 

lehetne kapni Csengelén! A tömegtakarmányt nyáron a legelő szol-

gáltatja, többnyire azonban egyéb zölddel – lucernával – is ki kell 

egészíteni. 

Legelőjük a kert végében terül el, a tsz-től bérlik. Oda pány-

vázzák ki a tehenet tavasztól őszig, amíg ki nem sül a fű, mert a 

bekerítés, vagy a pásztor fogadása drága lenne. Nincs messze, mé-

gis fáradságos a nagytejű jószágokat kora reggel kihajtani, a déle-

lőtt folyamán arrébb kötni, hogy friss fűhöz jussanak, délben be-

hajtani fejésre, aztán délután kezdeni mindezt előröl. 

Néha gond a termékenyítés. 2-3 inszeminálás szükséges egy 

borjúhoz, s ez a háztáji teheneknél bizony egy kicsit sok. Gyakori 

viszont az ikerellés. Egy időben a tüdőgyulladás sem volt ritka, ma 

már azonban csak elvétve fordul elő. 

A teheneket leginkább magyartarka bikával termékenyítik, 

noha van már egy holstein frízzel keresztezett vemhes üszőjük és 

egy szopós borjuk is. Mindkettőt eladják. Nincs elég bizalmuk a 

furcsa színű, a magyar tarkától elétérő jellegű állatokhoz. 

A TÖBBI JÓSZÁG inkább csak kiegészítő jellegű. A szép 

öves kan tartásáért munkanap-jóváírás jár. A tsz-től származó kocát 

moslékkal etetik így a házkörüli maradék sem vész kárba. Igen jól 

beváltak, 12-13 malacot adnak fialásonként. A hízókat az állatfor-

galminak értékesítik, húszra kötöttek szerződést az idén. Ezeket 

már táppal etetik. Néhány hízó marad a családnak is. 

A baromfiak otthonosan mozognak az egész udvaron. Ellát-

ják tojással a ház népét, friss hússal a váratlan vendéget, nem adnak 

el belőlük. 
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Kormányosék másik fő jövedelemforrása a tehenek mellett a 

szabadföldi fűszerpaprika, és a fóliaalatti paradicsom. Termeszté-

sük szintén sok munkával jár. 

A hajszolt munkatempó, a lekötöttség megviseli az embert. 

Ha munkája gyümölcsét élvezni is szeretné, előbb-utóbb csök-

kenteni kell tevékenykedést, hogy maradjon idő a most hétéves, 

értelmes, kedves Sanyikára, s Erzsike szülei is pihenhessenek végre 

egy kicsit. Számolás következik. A tehenek és paradicsom sok 

együtt, valamelyiket előbb-utóbb csökkenteni kell. 

Bálint Katalin 
 

(Megjelent a Kistenyésztők Lapja 1978. szeptemberi számában)  

 

 
Darts bajnokság 
 

Tarolt ifj. Vígh Attila   
 

A Korona söröző 2008. augusztus 8-án rendezte soron 

következő nyíldobó bajnokságát. A nyári időszakban korainak 

bizonyult a 18 órás kezdés, így egy órás késéssel indulhatott el a 

küzdelem. Végül 15 versenyző küzdött a bajnoki címekért, bár nem 

sok esélyük volt, hiszen mindet ifj. Vígh Attila szerezte meg. 

A Krikett versenyszámban döntőjében elsőként ifj. Vígh 

Attila rakta ki a tábláját és 35 hibaponttal végzett az élen. Tóth 

György 56 ponttal második, Vígh Attila 121 ponttal harmadik 

helyezett lett. 

Mester 501 döntőjében ifj. Vígh Attila fogyasztotta el 

elsőként a pontjait. Túri Kornél 146 pontjával a második helyen 

végzett, míg Haraszti Roland 161 pontja a harmadik helyezésre volt 

elegendő. 

A dupla be-kiszállós 301 végső hajrájában szintén ifj. Vígh 

Attila fogyasztotta el pontjait, megszerezve harmadik bajnoki 

címét. Nagy Gábor 2 pontja az "ezüstérmet" hozta meg számára, 

míg a dobogó harmadik fokára Putnoki János került 10 ponttal. 
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Ifj. Vígh Attila most egyedül ült a bajnokok padjára 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
A Shanghai versenyszám első elődöntőjében Túri Kornél a 

negyedik pályán játszott, és az első körben sikerült dobnia egy 

szimplát, egy duplát és egy triplát. Ezzel véget is vetett az első for-

dulónak, és nagy riválisától, Nagy Gábortól megkapta a "Shanghai-

király" kitüntető címet. Túri viszont a döntőben már a negyedik 

helyre szorult. Az első itt is Vígh Attila lett 136 ponttal. A további 

sorrend: II. Haraszti Roland 15 pont, III. Csókási Tibor 86 pont.  

A legtöbb pont dobása (High Score) sem hozott meglepetést, 

a döntőben itt is ifj. Vígh Attila végzett az élen 493 ponttal. A 

sándorfalvi Dékány Gábor 487 pontjával második lett, míg 461 

pontjával Nagy Gábor a harmadik helyre szorult. 

A sok versenyző miatt a vetélkedő éjjel fél kettőkor ért véget. 
 

Molnár Mihály      
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H  i  r  d  e  t  é  s  e  k 
 

Kistelek központjában, 4 szoba + nappalis, összkomfortos, pad-

lásteres családi ház, üzlethelyiséggel, 2 gépkocsibeállásos ga-

rázzsal eladó. Irányár: 17,5 millió forint. 06-70/6 198 117 

Tárcsázást (4.700 Ft/hold+ÁFA) és szántást (9.000 Ft/hold+ÁFA) 

vállalok.  Érd.: Széll János 06-30/8 536 229 

A csengelei vasútállomástól kb. 1 km-re, erdő mellett tanya 

eladó, melléképületekkel és 15 hold földdel. Érdeklődni: 06-

30/5 445 846. 

A Kiskunmajsai úttól 400 m-re, a Vetter Kft. közelében két hold 

szántóföld eladó! Érdeklődni: Barna László Kistelek, Tömörkény 

u. 17. 06-30/5 052 895 

Eladó Csengelén a Vadgerlés u. 18. szám alatti összkomfortos, 2 

és fél szobás családi ház, melléképületekkel. Vegyes tüzelésű ka-

zán, fa, szén, gáz is, konvektoros. Ugyanitt eladó 1 db üstház, 1 db 

szőlőprés, kb. 400 db műanyag cserép, 1 db Hajdú típusú, 200 lite-

res villanybojler olcsón. Érdeklődni lehet: Pálnok Sándor Csen-

gele, Vadgerlés u. 18.  (62) 286 267  (30) 4 448 598 

Eladó egy Simson segédmotoros kerékpár és egy Bajai szivattyú!  

 (62) 286 078  
 

Hajnal – Bazár 
Megújult árukészlettel várjuk vásárlóinkat!!! 

◉ Import tisztított női, férfi és gyermekruhák   ◉ Avon termékek 

◉ Cipők         ◉ Plüss figurák            ◉ Táskák 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 8.30 – 15.30, Szombat: 8 – 12 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!!! 

Kiskunmajsa, Félegyházi u. 15. 
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Kitűnő állapotú kéttengelyes utánfutó és egy 4 lapos villanytűzhely 

újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Józsefnél a 

Tápboltban 06-30/3 228 453  

Kisteleki háromszobás, téglaépítésű családi ház, a központhoz 

közel, eladó! Érdeklődni: 06-30/8 555 259  

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029 
Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgozót ke-

resek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban Sándor 

Józsefnénál. 

Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa. 

Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: Balázs 

Tibor, Csengele, Tanya 531. 06-30/9 677 763 

A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal 06-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 06-30/6 

377 970 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, víz-

melegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-

hetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/3 282 375 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobile és Vo-

dafone szolgáltatók készülékeire. 

Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz szállítás 

megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefonszámon. 
 

 

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 

 

A kisteleki Fotó szaküzletem megszűnt! 
 

 -  Továbbra is vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények    

     fényképezését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj-, pasztell- és akvarell képek árusítása  

 

Új elérhetőségeim: 

Nacsa Jánosné fényképész 
Szeged, Zentai u. 10. 

06-70/2 803 013 vagy 06-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 
 

 

 

 

========================================================= 
  

                       Havonta kétszer megjelenő közéleti lap 
 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei  Krónikás  Egyesület  

Szerkesztőség és kiadóhivatal:  6765 Csengele,  Felsza- 

badulás u. 2/A.    (62) 286 335         (30) 6 216 223        

E-mail: csengele@freemail.hu            Példányszám: 130            

Felelős  kiadó  és  felelős  szerkesztő:    Molnár  Mihály                             

A lap  szerkesztése a Nemzeti Civil Alapprogram  támo- 

gatásából  vásárolt  számítógépen  készül. © Copyright reserved! A lap másolá-

sa csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad 

a szerkesztőség álláspontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  
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