
 

 

 
 XVI. évfolyam 22. szám                  2008. november 15. 

 
 

Vincze János Alkotói dijas 
   

 
 

A megyei tárlatról szóló írásunk a 331. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – November 

 

16. 

1891-ben ezen a napon született Darányi József (†1961), aki 

1931-től az iskolagondnokság tagja volt. Tagja volt az 

egyházközségi képviselő-testületnek, és esküdtként is 

tevékenykedett.  

18. 

1961-ben ezen a napon hunyt el Breinovics Vilmos mérnök, 

aki 1938-ban a csengelei lelkészlakot tervezte.  1990-ben 

ezen a napon alakult meg a Csengelei Polgárőri Önvédelmi 

Csoport (későbbi neve: Csengelei Polgárőr Csoport). 

20. 

1905-ben ezen a napon született Bagi Sándor (†1963), aki 

1934-1936 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

zászlótartója volt. Az 1940-es években a motormalomban 

olajütéssel foglalkozott.  

21. 

1895-ben ezen a napon Szeged város közgyűlése 9 új tanyai 

iskola építését hagyta jóvá, köztük egyet Csengele felső 

részén.  1956-ban ezen a napon született Longa István autó-

szerelő mester.  1967-ben ezen a napon hunyt el Fehér 

György gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egye-

sület választmányi tagja volt 1929-től. 

23. 
1994-ben ezen a napon hunyt el Sztankai István ferences 

szerzetes, aki 1951-1978 között a csengelei plébániát vezet-

te.   

24. 

1963-ban ezen a napon született Csáki László, aki 1996-ban 

az országos rally-túra bajnokság H1 kategóriájában II. 

helyezést ért el.  1968-ban ezen a napon született Vig 

Tünde Katalin, aki 1987-1988 között a belterületi iskolában 

orosz nyelvet tanított.  1987-ben ezen a napon hunyt el 

Börcsök András, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

zászlótartója volt 1943-1946 között. 1944-ben a Független 

Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja 

lett. 

25. 
1967-ben ezen a napon született Losonczi Árpád, aki 1994-

1999 között a csengelei focicsapat tagja volt. 
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26. 

1916-ban ezen a napon született Dorogi Géza (†2006), aki 

1951-1977 között az általános iskola igazgatója volt. 2001-

ben vasdiplomát kapott.  1945-ben ezen a napon született 

Nagy Czirók Gyöngyvér, aki 1980-2006 között az általános 

iskolában tanított. Tanítványai sikeresen vettek részt a 

környezetvédelmi és polgári védelmi versenyeken, országos 

és nemzetközi szinten is. Kitüntették "A csengelei iskoláért" 

plakettel.  1975-ben ezen a napon hunyt el Magyar Antal, 

aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja 

volt 1929-től.   

27. 

1887-ben ezen a napon született Szűcs Mihály (†1960), aki a 

Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csengelei 

alosztályának számvizsgálója volt 1917-től.  1943-ban ezen 

a napon született Bella László, aki 1972-1975 között az 

Egyesült Tsz elnöke volt. 

29. 
1950-ben ezen a napon született Auer Mihály, aki 1978-tól 

az Aranyhomok  Tsz elnökhelyettese, 1988-ban elnöke lett. 

30. 

1920-ban e naptól kezdődően tüzelőhiány miatt szünetelt a 

tanítás a Külsőcsengelei iskolában (1921. március 4-ig).  

1944-ben ezen a napon hunyt el Balogh Mihály földmunkás, 

aki 1919-ben a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szö-

vetsége Csengelei Helyi Csoportjának titkára volt. Csen-

gelén vörösőrként szolgált.  1968-ban ezen a napon készült 

el a Vadgerlési iskola villamosítása.  

 
 

 

Egy születésnapra 

 
2008-as évszámot írunk egy pár hónapig. Hány csengelei 

lakosunk van, aki ez évben olvaszthatja el 70 gyertyával a 

születésnapi tortáját? Sajnos egyre kevesebben. Akiket pedig egy 

nagy család szerető ölelése, köszöntése vesz körül, egy kezemre is 

ráfér. 
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Egy embert ezek közül mindenki ismer a faluban. 1938. 

október 22-én született. Itt lett köztünk 70 éves dr. Varga Ferenc 

főorvos úr. 1972-től gyógyít Csengelén. Mivel a nekrológ még 30 

év múlva esedékes, így a teljesség igénye nélkül tudhatunk életéből 

pár adatot. Sportolt, focizott, edzői végzettsége van. 1968-ban a 

Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült. Ko-

rábban, 1957-ben ifjúsági gerelyvető megyei bajnok volt. Első or-

vosi diplomáját 1963-ban, másodikat 1995-ben, harmadikat 1998-

ban szerezte. Jelentős része volt a Csengele-Ering testvérközségi 

kapcsolat létrehozásában. Írhatnánk még közéleti szerepléseiről, de 

majd minden 10 év múltán szaporítjuk az információkat. 

Hadd kívánjunk betegtársaimmal együtt neki születésnapja 

alkalmából több évtizedre még jó egészséget, sok erőt, hogy a sok 

kis unoka csicsergésének hallgatása mellett tudjon, bírjon időt sza-

kítani ránk is, akik mindig Tőle vártuk, hogy panaszainkat meg-

hallgatva enyhítsen a fájdalmunkon! 

 

 
 

Szertár építése a focipályánál az 1970-es években 
(fotó: CSK Archívum) 
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Belegondoltunk már abba, hogyan lehet aludni egy egész 

életen át, hogy bármikor csöröghet a telefon, csengethetnek? Akkor 

is ugrott, ha álmában hallotta… Sietett az ágyból, asztal mellől, 

fürdőkádból, télen-nyáron, éjszaka, esőben, motorral, biciklivel, 

sárban elakadó autóban, orvosi esküjét híven betartva. Ezt az állan-

dó ügyeletet nem lehet pénzzel, köszönömmel eléggé megköszön-

ni. Ha valamikor lesz díszpolgári cím a faluban, ő az elsők között 

van, akik ezt megérdemlik. 

Úgy teltek évtizedek, hogy egyszer sem ment szabadságra! 

Az utóbbi években néhányszor már megpróbált pihenni, regene-

rálódni, de már a hegymászás évtizedekkel előbb sem volt könnyű 

egy szép várhoz. 

Sokan nem viselték el segítő szándékú kritikáit, hogy hogyan 

kellene az egészségre vigyázni, mellyel az életüket hosszabbíthat-

nák meg. Szeretjük kiváló humorát, gyermekszeretetét, vidám ked-

vét, vigasztaló szavait.  

Aki úgy gondolja, csak úgy egyszerűen, de őszinte lélekkel 

mondja ki magában legalább: Isten éltesse a 70 éves Doktor urat, 

legyen köztünk sokáig Csengelén! 

Tné és betegtársai    

   

 

Homokmozgások Csengele 
történetében 

 

Nem kell geológusnak lenni ahhoz, hogy megállapítsuk, tele-

pülésünk homokon terül el. Az M5-ös autópálya építéséhez több 

homokbányát nyitottak Csengele területén. Az erdő mellettiben 

szakemberek (Kiss Tímea, Nyári Diána és Sipos György) a futó-

homok-mozgást vizsgálták, és eredményeiket régészeti adatokkal 

vetették össze a "Homokmozgások vizsgálata a történelmi időkben 

Csengele területén" című tanulmányukban. 

Az erdő melletti  homokbánya 9 négyzetkilométeres területén  
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16 régészeti lelőhely található. Az első állandó megtelepülés a 

bronzkorban történt. Először a Vatyai kultúra népe szemelte ki ma-

gának Alsócsengele egy részét, akikhez majd a Szőreg-Perjámos 

kultúra kapcsolódott az időszámításunk előtti 19-13. században. A 

későbronzkorban a Dunántúlról érkező Halomsíros kultúra emberei 

telepedtek meg itt, és ebben az időszakban feltehetően sűrűn lakott 

is volt a terület. A vaskorban – időszámításunk előtti 9. század és 

időszámításunk szerinti 1. század közötti időben – csökkent a né-

pesség létszáma. Az állattartó szarmaták nagyobb lélekszámú kö-

zösséggel foglalták el a környéket. A számos középkori lelőhely 

közül a kunok települései emelkednek ki, ami alapján feltételez-

hető, hogy Csengele fontos szerepet töltött be a kun települési 

rendszerben, amit az itt feltárt vezéri sír is igazol. 

A kutatók a geológiai eredményeket összevetették a régészeti 

adatokkal. E szerint a mintaterület legalján, egy valamikori tóme-

derben az első homokrétegek időszámításunk előtt 1200-1500 kö-

zött rakódtak le. Ekkor nedves, hűvös klíma volt itt, a növényzet 

egyre zártabbá vált. A Halomsíros kultúra népe nagyállattartással 

foglalkozott, valószínűleg a túllegeltetésük miatt indult meg a 

futóhomok, és kezdte el feltölteni a tavat. Az időszámításunk sze-

rinti 3-4. századból származó leletek szerint több szarmata tele-

pülés volt a mintaterületen. A túllegeltetett homokbuckák tetejét 

hordta el a szél, tovább töltve a tavat. Az avarok idején, a 6-7. 

században a folyamat folytatódott, és a 8. században fejeződött be. 

Az Árpád-korból sok lelet ismert, bár a geológusok megállapítása 

szerint nem volt futóhomok mozgás. A korábbiaknál jóval nagyobb 

mozgás a 14. században fordult elő, a kunok idejéből. Ők főleg 

állattartással foglalkoztak, és az intenzív legeltetés vezetett a futó-

homok megindulásához. Későbbi időszakban homokmozgásra uta-

ló koradatok nem kerültek elő.                              

A tanulmány mellékel egy érdekes térképet is, melyen feltün-

tették azoknak a leleteknek a helyét, melyek a környéken az őskor-

ból, a bronzkorból, a szarmata-korból, a népvándorlás korából, az 

Árpád-korból, a késő-középkorból és a kunok idejéből származnak.  
                    

Molnár Mihály 
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Vincze János Alkotói 
díjat kapott 

 
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 

más szervezetekkel együttműködve ez év tavaszán hirdette meg a 

XX. Országos Képző- és Iparművészeti Tárlatot "Amator Artium" 

címmel. Ezt a kiállítást háromévente rendezik meg.  

A megmérettetésre olyan alkotók jelentkezhetnek 3-3 művel, 

akik nem végeztek semmilyen képző- vagy iparművészeti főiskolát, 

egyetemet, és nem hivatásszerűen foglalkoznak alkotóművészeti 

tevékenységgel.  

Csongrád megyei válogatásra 65 alkotó 195 pályaművel 

jelentkezett. A festők mellett grafikusok, fafaragók, szobrászok, 

gyöngyfűzők és  szövők is megmérettettek. A szakemberekből  álló  

zsűri végül  110 alkotást kiállításra alkalmatlannak talált.  

A megmérettetésre a falunkbeli fafaragó, Vincze János három 

alkotását küldte be. Két szobrával (Kenyérszelő, Köpülő asszony) 

és egy domborművével (Kiskondás) a zsűri igencsak meg lehetett 

elégedve, hiszen mindhárom alkotást javasolta a megyei tárlatra. A 

bíráló bizottság elnöke – a Magyar Művelődési Intézet képzőmű-

vészeti referense –, Dóri Éva az alkotónak elmondta, hogy őrizze 

meg naiv művészeti stílusát, nem kell túlzottan "szobrászkodnia".          

A kiválasztott műveket a szegedi megyeháza aulájában állí-

tották ki. A tárlatot 2008. november 10-én nyitották meg. Itt öt 

kiállító Alkotói díjat kapott, köztük Vincze János fafaragónk is a 

"Kenyérszelő" szobrával. A díj azt jelenti, hogy a jövő év tavaszán 

Budapesten megrendezendő országos tárlatra az alkotása további 

zsűrizés nélkül került be. 

Vincze János kb. másfél éve kezdett el kiállításokon szere-

pelni. Az eltelt rövid idő alatt számos elismerést kapott, és most 

már országos szinten fogja öregbíteni Csengele hírnevét.   
  

Molnár Mihály 
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Polgárőrök a temetőnél 

 

 
 

Tíz évvel ezelőtt számos gépkocsit kifosztottak a csengelei 

temető parkolójában, míg a gyászolók elhunytjaik sírját gondozták. 

A polgárőrség ekkor úgy döntött, hogy ennek véget kell 

vetni. Ezért már kilencedik éve a halottak napját megelőző héten 

egész nap, reggeltől estig az önkéntes bűnmegelőzők vigyázzák a 

temetői parkolót. Idén 24 fő vett részt ebben a munkában, összesen 

104 órát teljesítve. Tevékenységüknek köszönhetően ez évben sem 

okozhattak a bűnözők kellemetlen perceket a sírokat látogatóknak.  

Hogy nem alaptalan a tolvajoktól való védelem, arra jellemző 

volt a halottak napját megelőző pénteken történtek. Egy bűnöző 

banda egy csengelei élelmiszerboltba tért be, és néhány dolgot 

fizetés nélkül vitt volna magával. Szerencsére a talpraesett eladók 

ezt meg tudták akadályozni. Valószínűleg nem a bolti lopás miatt 

jöttek falunkba, hanem a temetői nagy jövés-menés csalogatta ide 

őket. Ott viszont egyből kiszúrta a szemüket a polgárőr feliratos 

autó, és jobbnak látták távozni. 

M. M. 
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Kétnapos Szent Imre búcsú 
 

A csengelei templom védőszentjének, Szent Imrének ünnepét 

november 7-én és 8-án rendezte meg az egyházközség. A prog-

ramok – a szentmise kivételével – a Faluházban kerültek megtar-

tásra. 

Az első napon, este Iváncsits Tamás és barátai léptek fel. A 

bólyi kántor felesége énekelt és furulyázott, a sógora énekelt és 

gitározott, Inváncsits pedig az ének mellett gitározott és szintetizá-

toron játszott. A másfél órás koncert alatt jórészt egyházi 

indíttatású dalok hangzottak el, de szerepelt benne háborúellenes és 

személyes indíttatású szerzemény is. Több részletet adtak elő "A jó 

pásztor" című rockoperából is. A koncert végén az érdeklődők 

vásárolhattak Inváncsits Tamás zenei CD-iből és DVD-jeiből. A 

rendezvényen kb. 100-an vettek részt, akik megtekinthették a hitta-

nosok által a Biblia éve alkalmából készült rajzokat, festményeket 

is. Nekem külön tetszett egy 6 éves gyermek grafikája,  melyen 

megpróbálkozott az őskáosz ábrázolásával. A legszebbre a na-

gyobbak üvegfestményei sikerültek.   
 

 
 

Gyógyírt osztanak a "csodapatikában" 
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Készülnek a mécsesek az esti felvonuláshoz 
(fotók: Molnár Mihály) 

 

 

Másnap, szombat délután elsőként a családok által készített 

süteményeket várták a Faluházba. A "Csodapatikát" vezető hölgy-

nek két csengelei zsűritag, Kuklis András és Kiss Ferenc segített a 

legfinomabbak kiválasztásában. Első helyezett lett a Novák család 

Tiramisuja. Második helyen a Sági család diós kosárkái végeztek. 

Harmadik helyezést ért el a Sánta család virslis sütije. 

A délutáni programok párhuzamosan haladtak. A gyerekek 

részére csapatversenyt rendeztek. Diótöréssel, szögbeveréssel, ku-

koricamorzsolással kellett megbirkózni, de volt gladiátor torna, os-

torral célba csapkodás, és futni kellett a lábak között tartva egy 

kólás üveget, vagy pedig sziámi ikerként, lábaknál összenőve. 

Akinek volt kedve – és soknak volt – az mécsest készíthetett az esti 

körmenethez, vagy pedig rajzolhatott. A "Csodapatikában" kicsi és 

nagy egyaránt gyógyírt kapott lelki problémáira.  
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A felnőttek részére egy kisebb teremben a családi életről 

tartottak előadásokat. A lajosmizsei Sápi család a tanyai élet örö-

meiről és nehézségeiről szólt, külön részletezve a gyermekvállalás 

problémáit. A csólyospálosi Telek család pedagógus házaspár, 

szintén tanyán élnek. Ők a mesélésbe annyira belemerültek, hogy a 

tervezett 20 perc helyett 50 percesre sikeredett az előadásuk. Be-

fejezésül a szegedi Csányi család beszélt az egyházmegyében vég-

zett családpasztorációs munkáról. 

Sötétedés után a Faluháztól indult a körmenet. A felvonulók 

kis mécsesekkel és fáklyákkal haladtak a Felszabadulás és Lehel 

utcákon át a templomig,  közben egyházi dalokat énekeltek. 

A szentmisét Janes Zoltán csongrádi plébános celebrálta, 

Laczkó Ferenc kisteleki plébános segédletével. A zene most nem 

orgonán szólt, hanem a csólyospálosi Telek házaspár énekelt gitár-

kísérettel, átvéve a kántori munkát. A szentbeszédben Szent Im-

réről emlékeztek meg, és a családi élet fontosságát hangsúlyozták.  

A kétnapos búcsú színvonalának összegzése nagyon egysze-

rű: bravó Katona Attila, bravó Zólyomi-Katona Theodóra! 
 

Molnár Mihály     
 

 
 

Mesemondók 
 

A csengelei általános iskolások részére november 10-én 

mesemondó versenyt rendeztek, két korcsoportban. Az eredmények 

a következők: 

1-2. osztályosok: 1. Laczkó Petra, 2. Hajagos László, 3. Var-

ga Viktória, 4. Seres Bálint, 5. Vörös Andrea. 

3-4. osztályosok: 1. Csáki Szandra, 2. Becsei Balázs, 3. Forgó 

Judit, 4. Lantos Réka, 5. Turcsán Dóra.                                   

 F. Gy. 
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Kántor és rockzenész   

 
A kétnapos Szent Imre búcsú első napján Iváncsits Tamás és 

barátai léptek fel a Faluház színpadán. A bólyi hittantanár és 

kántor a koncert után válaszolt lapunk kérdéseire. 

 

Internetes információk szerint Mohácson egy ferences általános 

iskolában tanít. 

- Ez a nyáron megváltozott, átjöttem a bólyi általános iskolába. 

Most már nem csak a bólyi egyházközség kántora vagyok, hanem a 

bólyi iskolában is tanítok. Hittant, technikát, számítástechnikát. 

Volt önnek szorosabb köteléke a ferencesekkel? Gondolok itt 

arra, hogy esetleg Ön is szerzetes volt. 

- Nem, nem.  

Kitől örökölte a zenei tehetségét? 

- A családból hoztam. Az édesapám nem volt képzett zenész, de 

szépen zongorázott. A bátyám főleg a dzsessz műfajában játszik 

jól. Ezekből rám is ragadt. Nagykanizsán születtem, ott is nőttem 

fel. Ott jártam zeneiskolába. Eleinte klasszikus, hagyományos szak-

ra jártam, később jött egy dzsessz zongoratanár, akitől rengeteget 

tanultam. Később végeztem egyházzeneit is, kántorképzőt. 

Mondja, hogy a zenei indíttatás az apukájától származik. 

Gondolom, hogy az egyházi is. 

- Igen a szüleim nagyon mélyen hívő emberek voltak. Édesanyám 

még él, édesapám sajnos már nincs köztünk.   

A koncerten gitárral és szintetizátorral szerepelt. Játszik még 

más hangszereken? 

- Ide tartozik még az orgona és a zongora is, mint billentyűs hang-

szerek. 

Bólyon van orgona? 

- Van egy szép, nagy barokk templomunk, és annak az orgonáján, 

szoktam játszani. 

Kérem mutassa be Bólyt néhány szóban! 

- Nagyon szívesen. Bóly félúton van Villány és Pécs között.  
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Iváncsits Tamás rockzenész 
(fotó: Molnár Mihály)  

 
A villányi borvidék ismerős… 

- A bólyiak is nagyon büszkék a borukra. Én jómagam nem 

szeretem, de büszkék rá. Egyébként egy 3900 lakosú kisváros. A 

legtöbbjük német származású, tehát sváb. Mi, magyarok kisebb-

ségben vagyunk a német többségű városkában.  

Milyen az egyházi életük? 

- Van egy fiatal plébánosunk, igen lelkes, aki megmozgatja a fia-

talokat. Én meg segítem a magam eszközeivel. Orgonálok, diák-

miséken gitározom. Az iskolában hittant tanítok, ezzel is próbálom 

az ő munkáját segíteni.  

Mi az a diákmise? 

- A vasárnapi mise főleg felnőtteknek szól. Szombat este szokott 

lenni egy másik mise, ahol a diákok vannak többségben. Ott főleg 

gitározunk. Vannak énekek, melyek a miséhez passzolnak, ezeket 

játsszuk. 

Tíz kazettája, CD-je jelent meg eddig. A dalai a címek alapján 

egyházi indíttatásúak. Van egy "Afrika" című szerzeménye is. 

Ez kakukktojás? 
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- Igen, egy-két profán témájú dalom is akad. A Kereszt és gyűrű 

lemezen van egy szerelmes dal is. A többség kétségkívül bibliai, 

egyházi eredetű.  

A zenét és a szöveget is Ön szerzi? 

- Így igaz.      

A zeneszeretet édesapjától örökölte, de kitől van a költői 

indíttatás? 

- Édesanyám magyartanár, és nagyon szereti a verseket. Talán 

ebből ragadt rám valami.  

2007-ben mutatták be a vértanúhalált halt Brenner János 

rábakethelyi káplán életéről és haláláról szóló "A jó pásztor" 

című zenés drámát. Azóta több helyen is előadták ezt a művet. 

Színházi előadásokra kell gondolnunk? 

- Huszonkét előadás volt eddig. Volt néhány színház is, de tá-

gabban kell értelmezni az előadási helyszíneket, például iskolai 

színháztermekben is felléptünk. Templomban csak egy előadás 

volt, mert nem volt a faluban más alkalmas helyiség.  

Elég szűkösen férhettek el a templomban? 

- Igen, negyven szereplővel szűkösen voltunk, de azért a szen-

télyben elfértünk.  

Szó volt arról is, hogy a darabból film készül. Hogyan áll a 

megvalósítás? 

- Tíz hónapos forgatás, és két hónap utómunka után elkészült a 

film. Néhány hete szerzői kiadásban megjelent DVD-n. A sze-

reposztás nem változott a színpadihoz képest. Talán annyiban, hogy 

jöttek statiszták szép számmal, 80-100 ember kellett. A rendező 

személye, Lauer Ferenc megmaradt.  

Volt köze a filmhez azon kívül, hogy Ön a szerzője? 

- Igen, a főszereplő én voltam. Igazából mást szerettem volna fő-

szereplőnek, de az nem vállalta. Volt még egy jelöltünk, de ő sem 

vállalta. Be kellett ugranom, mert másképp nem lett volna film.  

Énekel is a filmen? 

- Igen. A filmben 17 dal van, melyben 10-et énekelnem kellett.  

"A tékozló fiú" és "Damaszkusz" címmel korábban is voltak 

zenés drámái. Csak egyházi jellegű darabokat tud elképzelni, 

vagy esetleg más téma is számításba jöhet? 
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- Nem tettem elhatározást, de igazából ezeket tekintettem fontosnak 

feldolgozni. Hogy mit hoz a jövő, azt még nem tudom. Lehet, hogy 

5-10 év múlva lesznek egészen más darabjaim is. De főleg az 

egyházi témakörben érzek súlyt.  

"A tékozló fiú" rockopera, a "Damaszkusz" rock-musical. Van 

különbség a két műfaj között? 

- Igazából jelentős különbség nincs. A Damaszkusz kicsit musi-

calesebb, van benne egy-két komolyzenei betét, ezért talán túl 

kemény hangzású lenne a rockopera megnevezés. 

A "Damaszkusz" című színdarabjának 2004-es kisvárdai 

bemutatásán 29 fős tánckar is közreműködött. Kellett ez a 

show elem? 

- Talán jó értelemben lehet show elemnek nevezni. Ezen a be-

mutatón nem vettem részt, egy református lelkész volt a fő 

szervezője. A kisvárdai református gyülekezet tagjai adták elő ezt a 

darabomat. Bevallom, ezt az előadást nem láttam. 

A szövegkönyv tartalmaz ilyen elemeket? 

- Vannak benne táncos elemek, de nem muszáj eltáncolni.  

El tudja képzelni, hogy majdan valamelyik dala misén is 

elhangozzon, mint egyházi ének? 

- Igen, de olyan merész még nem voltam, hogy ott játsszam ezeket. 

Végül is ez helyi szinten dől el, hogy milyen a plébános úr hozzá-

állása. A Szeretet himnusza című dalomat viszont esküvőkön szok-

tuk játszani.  

A budapesti Sportcsarnokban 15 ezer néző előtt adták elő a 

Szent Pál életét bemutató "Damaszkusz" című rock-musicaljét. 

Ezzel a csúcsra ért? 

- Nézőszámban mindenféleképpen ez volt a csúcs. A második 

helyezett egy Kisstadionbeli fellépés volt, ahol kb. 10 ezer ember 

előtt szerepeltem. Nem az a lényeg, hogy hányan vannak, elme-

gyünk kisebb helyekre is. Ha tízen vannak, akkor tízen, ha öten, 

akkor öten.  

Évente 30-40 koncertet ad. Bírja energiával? 

- Ezek a koncertek inkább feltöltődést adnak nekünk.  

(-r -ly)     
  

.     
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Darts bajnokság 

 

Túri 180 pontos dobása 

 
A Korona söröző október 31-én tartotta soron következő 

versenyét. Tizenöt résztvevő küzdött a különféle versenyszámok-

ban a bajnoki címekért. 

Krikettben Vígh Attila rakta ki először a tábláját és 59 hiba-

ponttal bajnok lett. Mészáros Péter 60 hibaponttal második, ifj. 

Vígh Attila 151 hibaponttal harmadik lett. 

Mester 501 elődöntőjében ritka dobásokat láthattunk: Túri 

Kornélnak sikerült három tripla 20-at dobnia, de nem sikerült  

továbbjutnia.  A  döntőben Kiss E. Levente fogyasztotta el elsőként  

 

 
 

A darts verseny bajnokai a szervezővel 
(fotó: Molnár Mihály) 
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a pontjait. Kertész József 4 ponttal a második helyen, Csókási Ti-

bor 5 ponttal a harmadik helyen végzett.  

A dupla be-kiszállós 301-ben Vígh Attila nullázta le elsőként 

a pontjait. A további sorrend: II. Csókási Tibor (4 pont), III. Nagy 

Gábor (54 pont). 

A Shanghai versenyszám döntőjében Kiss E. Leventének si-

került a legtöbbet dobnia, és 92 ponttal megszerezte a bajnoki cí-

met. Nagy Gábor 66 pontja a második, Vígh Attila 55 pontja a har-

madik helyezésre volt elegendő.  

A legtöbb pont dobásában (High Score) Mészáros Péter vég-

zett az élen 604 ponttal. Nagy Gábor 555 ponttal második, Kiss E. 

Levente 542 ponttal harmadik lett. 

A verseny végén Kiss E. Levente egy-egy pohár pezsgővel 

kínálta meg játékostársait a kétszeres bajnoki címének elnyerése al-

kalmából.  

M. M.   
 

 
 

Előadás paprikatermelőknek 

 
A Zöldségtermesztési Kutatóintézet 2008. november 25-én 

(kedden) 15 órakor előadást rendez a csengelei Faluházban. 

A tájékoztató során ismertetik a paprikafajtákat, a növény-

védelmi teendőket, valamint a 2008-as év tapasztalatait. Konzul-

táció keretében a termelők kérdéseire is válaszolni fognak. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A részvétel ingyenes. 

 

Sz. K. 
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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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