
 

 

 
 XVII. évfolyam 9. szám                           2009. május 1. 

 

Női darts bajnokok 
 

 
 

A versenytől szóló írásunk a 141. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Május 

 

1. 

1925-ben ezen a napon született Putnoki János bányász, aki 

1953-1957 között csengelei tanácselnök volt. 1956-ban nem-

zetőrként is tevékenykedett.  1972-ben ezen a napon szüle-

tett Djurucsin Goran, aki a balkáni háború alatt Magyar-

országon talált menedéket. 1993-1994 között a csengelei 

focicsapat tagja volt.  1974-ben ezen a napon adták át a 

napköziotthonos óvodát. 

2. 

1915-ben ezen a napon született Zsigó János, aki a II. 

világháborús harcok során 1944. október 6-án az újkígyósi 

elágazásnál eltűnt.  1995-ben ezen a napon nyílt meg a 

Május 1. utcában a Korona söröző. 

3. 

1929-ben ezen a napon született Korom Mihály (†1988), aki 

az 1960-as években a volt malom helyén működő termény-

forgalmi cseretelepet vezette.  1945-ben ezen a napon szü-

letett Baranyi József, aki 1992-től táp-takarmány, tüze-

lőanyag, építőanyag és zöldség-gyümölcs kereskedéssel 

foglalkozik. 1980-ban 2 millió km balesetmentes vezetésért 

emlékplakettet kapott.  1999-ben ezen a napon kezdte meg 

kultúros munkáját Törköly Ágnes a Faluházban.  2006-ban 

ezen a napon adták át a MEBO Kft telepéhez vezető 500 m-

es aszfaltozott utat. 

4. 

1900-ban ezen a napon született Mustoha Pál (†1988), aki 

1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi 

tagja volt.  1984-ben ezen a napon született Horváth József, 

aki 2000-től tagja a citerazenekarnak. 

5. 

1893-ban ezen a napon született Szabó Mihály (†1957), aki 

a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek 1929-től jegyzője, 

1934-től 1941-ig ellenőre volt. A Független Kisgazdapárt 

csengelei szervezetének választmányi tagja lett 1944-ben. 

Tagja volt a földosztó bizottságnak. Az 1949-es községgé 

alakuláskor képviselőnek választották meg.  1948-ban ezen 

a napon született Horváth Ferenc régész, aki 1975-ben a Bo- 
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5. 

gárháti templom romjait tárta fel. Ennek közelében, 1998-

ban egy kun vezéri sírt talált. 2002-ben jelent meg "A 

csengelei kunok ura és népe" című könyve. A 2004-es 

falunapokon "Kunok Csengelén" címmel tartott előadást.  

1983-ban ezen a napon született Vörös József, aki falunkból 

elsőként jutott be a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. 

Számos hazai és külföldi versenyen részesült elismerésben.    

6. 
1988-ban ezen a napon hunyt el Víg Sándorné Fábián 

Erzsébet, aki 1954-1965 között a Kelőpataki iskolában, 

1965-1988 között a belterületi iskolában tanított. 

7. 

1932-ben ezen a napon Seiler Lajos bronzkori agyagedé-

nyeket szolgáltatott be a szegedi múzeumba, melyeket a 

Mételyes dűlőben talált amatőr ásatása során.  1978-ban 

ezen a napon hunyt el Valkovics Péterné Tímár Piroska, aki 

1976-ig a községi tanács hivatalsegéde volt. 

8. 

1921-ben ezen a napon született Kulmann István (†1943), 

aki a II. világháborúban a Don-kanyarban ismeretlen körül-

mények között hősi halált halt.  1930-ban ezen a napon 

született Fejes Sándor, aki 1994-2002 között az általános is-

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

tüntették ki.  1945-ben ezen a napon szovjet hadifogságban 

hunyt el Kun-Szabó István bognár.  1949-ben ezen a napon 

nyitották meg a napközi otthont. 

9. 

1891-ben ezen a napon született Magyar Antal (†1975), aki 

a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja 

volt 1929-től.  1912-ben ezen a napon született Movik An-

tal, aki 1978-1980 között a belterületi iskolában tanított.  

1912-ben ezen a napon született Halász Zoltán, aki a II. vi-

lágháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1914-ben ezen a napon született Samu Illés, aki a II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között eltűnt. 

10. 

1879-ben ezen a napon született Papp János (†1964), aki 

1932-1936 és 1941-1943 között a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület elnöke volt. 1936-ban Szeged város törvényható-

sági bizottságának tagja lett.  
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11. 

1889-ben ezen a napon született Túri Ferenc (†1960), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től.  1924-ben ezen a napon a Belsőcsengelei isko-

lában felavatták az I. világháborúban hősi halált halt Töl-

cséry Ferenc tanító emléktábláját.  1944-ben ezen a napon 

született Túri István, aki 1979-2006 között a vízművet ke-

zelte. A METÉSZ csengelei szervezetének elnöke volt 1997-

1999 között.  1949-ben ezen a napon jelent meg a Magyar 

Közlöny azon száma, melyben a belügyminiszter elrendeli 

Csengele községgé alakítását.  2006-ban ezen a napon és 

14-én II. világháborús aknagránátokat találtak szántás köz-

ben a Tóth tanyánál.  

12. 
1967-ben ezen a napon a községbe látogatott Komócsin 

Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, ország-

gyűlési képviselő. 

14. 

1891-ben ezen a napon született Erdélyi Péter (†1966), aki 

1939-1940 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

alelnöke volt. Esküdtként is tevékenykedett. Az egyházköz-

ségi képviselő-testület tagja volt 1947-től.  1960-ban ezen a 

napon született Farkas Anna, aki 1981-1982 között a belte-

rületi iskolában tanított 

15. 

1919-ben ezen a napon született Deutsch Edéné Katona Ró-

zsa, aki 1939-1944 között a csengelei postahivatalt vezette. 

Pálmonostora község első díszpolgára.  Egy, az 1940-es 

években megjelent kiadvány szerint ezen a napon van Csen-

gele névnapja.  1974-ben ezen a napon megkapta a Magyar 

Honvédelmi Szövetség az engedélyt a csengelei lőtér építé-

séhez.  1999-ben ezen a napon adták át az óvoda kibővített 

konyháját a hozzáépített ebédlővel.  
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Önkormányzati ülés 

 

Csengele község önkormányzata 2009. április 23-án tartotta 

soron következő ülését a polgármesteri hivatal házasságkötő ter-

mében. 

Sánta Ferenc polgármester a kormányváltás miatti politikai 

helyzet elemzésével kezdte. Kiemelte, hogy a jelenlegi Bajnai-kor-

mányt illegitimnek tartja. Megítélése szerint a megszorítások egy 

előre megírt forgatókönyvet követnek, az intézkedések többsége 

már a Gyurcsány-kormány idején felvetődött, Bajnai az MSZP 

korábbi programját pusztán végrehajtja. A kormány jelenlegi célját 

elsősorban nem a válságkezelésben, hanem a politikai hatalom 

mindenáron történő átmentésében látja. A jelenlegi helyzetben 

alapvető fontosságúak az európai parlamenti választások: politikai 

fordulatra kizárólag akkor van esély, ha a lakosság a szavazás során 

nyíltan elutasítja a hatalomgyakorlás jelenlegi gyakorlatát. 

A megszorító intézkedések az önkormányzatok számára is 

komoly bevételcsökkenést irányoznak elő: a kormány az önkor-

mányzatok állami támogatásának akár 30 %-os csökkentését is 

elképzelhetőnek tartja. Jellemző továbbá, hogy az önkormányzatok 

számára korábban kiírt pályázatok elbírálásával a központi állam-

igazgatási szervek késlekednek. Csengelének jelenleg több pályá-

zata is elbírálás alatt áll, nem egy esetében azonban az elbírálási 

határidő már régen lejárt. Ennek ellenére még csak tájékoztatást 

sem kaptunk a késedelemről. 

A közelmúltban az önkormányzat a közút kezelőjével és az 

általános iskolával közút menti szemétgyűjtést szervezett. A rend-

szeres szemétszállítás bevezetése és a hulladékudvar megnyitása 

ellenére a gyerekek két nagy pótkocsi szemetet gyűjtöttek össze. 

A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Felsza-

badulás és a Petőfi utca kereszteződésében parkolók és védőkor-

látok kerültek kiépítésre. A képviselő-testület útján is kérte a lakos- 

ságot, vigyázzanak rájuk, segítsenek azok állagának megőrzésében. 
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Április 19-23. között az idén is megrendezésre kerültek az 

egészségügyi napok. A rendezvény lebonyolítása idén nem volt 

zökkenőmentes, az első napon a tüdőszűrés műszaki okokból nem 

üzemelt. Az önkormányzat kezdeményezésére 2009. május 5-én a 

tüdőszűrés kiesett napját pótolják, ahová a rendezők várják a 

lakosságot. 

A polgármesteri beszámoló kitért továbbá arra, hogy a tele-

pülés területén a közelmúltban több tűzeset történt, a legnagyobb a 

gátőrház környékén, ahol nagy területen égett le a nádas és a gyep. 

A tüzet hét tűzoltó autóval sikerült elhárítani, az oltásban a csen-

gelei tűzoltók is részt vettek. 

Heim Géza iskolaigazgató kérte, hogy az általános iskola ál-

tal jogszabály szerint kötelezően közzéteendő közérdekű adatait az 

önkormányzat honlapján (www.csengele.hu) tehesse közzé. Katona 

Attila az egyház nevében szintén jelezte, hogy a tárhellyel kap-

csolatban jelentkező problémáik miatt a honlapjuk tartalmát szeret-

nék az önkormányzat honlapjáról elérhetővé tenni. A honlap tartal-

mának felülvizsgálatához kapcsolódóan jeleztem, hogy az önkor-

mányzatot magát is terheli egyes közérdekű adatok vonatkozásá-

ban a honlapon történő közzététel kötelezettsége, és az önkor-

mányzat honlapján a jogszabályban rögzített minimális adattarta-

lomnál kevesebb található meg. Javasoltam e hiányosságok pótlását 

is. 

A képviselő-testület megvitatta és kisebb pontosítások után 

elfogadta az önkormányzat zárszámadási rendeletét. 

Sánta Ferenc ezt követően ismertette a falunapok tervezett 

programját. A műsorok nagyobbrészt a már kialakult hagyományok 

szerint alakulnak. A rendezvény előirányzott együttes költsége 1,3 

millió forint.  

A képviselő-testület hosszas vita eredményeként felhatalma-

zást adott a polgármesternek, hogy a lengyelországi Nowa Slupia 

önkormányzatával a kétoldalú kulturális kapcsolatok kiépítése és 

ápolása végett három éves időtartamra együttműködési megállapo-

dást írjon alá. A megállapodás aláírására várhatóan a 2009. május 

17-én fog sor kerülni, amikor  a  településről egy  kisebb  delegáció  
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teszi tiszteletét a városban. 

A képviselő-testület jogszabályváltozások miatt módosította a 

település Közbeszerzési Szabályzatát. Elfogadta továbbá a község 

Esélyegyenlőségi Programját, valamint Közfoglalkoztatási Tervét. 

A közfoglalkoztatás a jelenlegi közhasznú munka keretében történő 

foglalkoztatás helyébe lépő szociális ellátási forma. Az önkormány-

zat célja, hogy valamennyi aktív korú, hátrányos munkaerő-piaci 

helyzetű munkanélküli csengelei számára fel tudja ajánlani a köz-

célú munka lehetőségét. 

A testületi ülés végén kezdeményeztem a vasárnap 17 óra 5 

perckor a csengelei vasútállomásra induló busz indulásának koráb-

bi időpontra történő áthelyezését, hogy azzal elérhetővé váljanak a 

17 óra körül Kiskunfélegyháza és Szeged felé közlekedő vonatok. 

Sánta Ferenc ígéretet tett, hogy a probléma elhárítása érdekében a 

szükséges intézkedéseket megteszi.    

Dr. Apró Zsolt 

 képviselő 

 

 

 

Tűz a csatornaőr-háznál 
 

Április 16-án 20 óra körül Csengele külterületén, a csatornaőr 

házánál volt tűz. A lángok a vasúti sínek mellett terjedtek el, ami 

arra vall, hogy a tűz egy vonatból kidobott csikktől keletkezhetett. 

A nagy szárazság miatt a tűz gyorsan terjedt. Ebbe az elha-

ladó vasúti szerelvények keltette légörvények is besegítettek.  A tűz 

erejére jellemző, hogy az egyik útba eső élő fát is izzásra késztette. 

A helyi önkéntesek mellet négy állami gépjármű fecskendő is kivo-

nult a helyszínre, hiszen épületek is veszélyben voltak, valamint a 

közelben lévő nádas miatt a lángok gyorsan továbbterjedhettek vol-

na. 

Az országban továbbra is tűzgyújtási tilalom van életben. 
 

M. M.    
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"Csengelei információk" honlap 

 

10 ezer oldal letöltés 
 

Az elmúlt év szeptemberében indította el Forgó Gyula a 

"Csengelei információk" elnevezésű internetes honlapot. A szer-

kesztésbe Törköly Ágnes, Katona Attila és Molnár Mihály is bese-

gít. Az eltelt hét hónap alatt úgy tűnik, hogy az olvasók megsze-

rették ezt az új információs csatornát. Ezt bizonyítja, hogy április 

22-én már a 10.000-ik oldalt töltötték le róla. 

A weboldalon nagyon sokféle írást lehet falunkról olvasni, 

önkormányzat, iskola, művészeti iskola, rendőrség, tűzeset, polgár-

őrség, egészségügy, sport stb. témakörökben.  

A honlap a www.csengele.web44.net címen érhető el. 

M. M.      

 
 

 

Már lopják a képeit! 
 

T. Tóth Renáta fotóst nem kell különösebben bemutatni olvasó-

inknak. Nem túl régen számoltunk be sikereiről, és falunk közön-

sége is találkozhatott már a falunapokon kiállított képeivel. A 

Csengelén felnőtt és jelenleg Szegeden élő alkotót kérdeztük mun-

kásságáról. 
 

Az általános iskola és gimnázium után fotós boltban is dol-

goztál. Ez a Sunphoto, melyet az e-mail címedben használsz? 

- Nem, ez az én honlapom címe, ez az én márkanevem, nem egy 

cégnév. Szeged a napfény városa, innen a Sunphoto, melyben a sun 

napot jelent magyarul.    
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Jelenleg is fotós boltban dolgozol? 

- Nem, az édesapámnál dolgozom a szegedi bemutató teremben, 

ahol az általa gyártott marógépeket mutatom be működés közben. 

Akkor ezek szerint értesz a gépekhez! 

- Hát persze, én is a műhelyben nőttem fel. 

Szereted is csinálni? 

-Igen! 

Nem sokat gondolkodtál a válaszon! 

- Nekem tetszik az, hogy nem sok nő mondhatja el magáról, hogy 

mi az az "előtolás" vagy "fogásmélység". Én erre büszke vagyok.   

A Somogyi Hírlap írta rólad, hogy "az életharmóniája egy 

fénytörésnyire sem kétséges". Ezt te is így érzed? 

- Örülök, hogy ezt látták bennem. Amikor kiállításra képeket vi-

szek, igyekszek egy bizonyos hangulatot bemutatni az embereknek. 

Nem ez volt az első, és remélem nem ez lesz az utolsó. Megpró-

bálok egy komplett egészet vinni a képeimből, ami arra a témára 

jellemző. Természetesen voltak ennél kaotikusabb kiállításaim, 

mint például a csengelei.  

A csengelei kaotikus volt? 

- Csengelén volt egy Eklektika nevű kiállításom, ami egy teljes 

káosz volt. Volt ott természetfotótól kezdve, portrén át a csiga-

bigáig minden, nem egy téma köré épült fel a tárlat. A káoszon itt 

azt kell érteni, hogy nagyon sokféle típusú kép volt látható. Any-

nyira sokoldalú volt az egész, hogy az már gömb. 

Valószínűleg ezt nem vette rajtad kívül senki sem észre! 

- Lehetséges. De általában valamilyen témáról készült képeket 

szoktunk egyszerre kiállítani. 

Szokás a fotósoknál, hogy kiválasztanak egy témát, és azt 

körbejárják, körbefotózzák?   

- Abszolút. Az, hogy én Csengelén ezt az eklektikát megcsináltam, 

kirívó eset volt. A fotósoknál ez nem szokás. Van mindig egy téma, 

és az arról készült képeket állítják ki. Ha portréfotózásról van szó, 

akkor minél több embert, minél többfajta arcot kell megörökíteni. 

Én azt vettem észre, hogy az emberek örülnek annak, ha mindenki 

megtalálja az őt érdeklő fotót, a természetfotót, az aktot, vagy 

bármit.  
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A Csengele Lexikonban benne van, hogy 1996-ban te voltál az 

első nőnapi bál szépe? Ez megváltoztatta-e az életed? 

- Ez akkor nagyon megtisztelő volt, de az életemen nem változta-

tott semmit. 

Tervezed még, hogy újra kiállítasz Csengelén? 

- Ha szükségét érzik neki, akkor igen, természetesen.  

Ha legközelebb jössz, akkor már nem "káoszos" lesz a tárlat? 

- Lehet, hogy káoszos lesz. Nem tudom még, az adott hangulattól 

függ minden. Van, amikor a nőiességet kell bemutatni, de van ami-

kor egészen másra kíváncsiak, például a depresszióra.  

Térjünk át a technikára! Használnak-e még filmet a fotósok? 

- Igen, én is használok. Van otthon egy fekete-fehér laborom, elő-

hívom a negatívjaimat és kinagyítom papírra.  

Amiket a csengelei kiállításodon láttunk, azok nem digitális 

felvételek voltak? 

- Voltak digitálisak is. 

Nemrég közöltük az Ördög és az Angyal című képeidet… 

- Azok digitálisak voltak. Az ördög mögötti tűz is saját felvételem, 

tavaly ennek a parazsán égett meg a talpam. A szüleim simán át-

mentek a parázson, én meg megégtem… 

Az Angyal szárnyait is ráretusáltad a képre? 

- Nem. Ilyen szárnyakat lehet vásárolni, és én simán ráraktam a 

hátára. Fel lehet venni, mint egy hátizsákot.    

A digitális technikában szinte minden megvalósítható. Meny-

nyire szabad belenyúlni, belejavítani a képbe? 

- Bármennyire, a fotós etika ezt nem tiltja. Mindenki a saját sza-

bályrendszere szerint dolgozik.      

Azt tudjuk, hogy az első géped Pajtás volt. Most milyen gépen 

dolgozol? 

- Most két Canon gépet használok. Az egyik digitális, a másik még 

filmes.  

A nagyítások elég sokba kerülnek. Bírod ezt anyagilag? 

- Nagyításokat kizárólag csak kiállításokra készíttetek. Amiket 

viszont elkészíttetek, azok ezt meg is érdemlik.  

Szoktál eladni a képeidből? 

- Azokat  nem  eladásra,  hanem bemutatásra készítem. Kaposváron 
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        T. Tóth Renáta: Pin-up 

 

Három fotómat megvásárol-

ták, egy szaklapba tették be 

őket,  de  ez  ritka  alkalom 

volt. 

Lopják is a képeidet. Ez 

elismerés? 

- Igen,  nagyon boldog    vol-

tam. Budapesten volt a kiál-

lítás, 20 képpel szerepeltem 

rajta. Mi is megnéztük a kiál-

lítást, mégis hogyan néz ki. 

Számolom  a  képeket,  de 

csak 18-at találok. Kérdezem 

a  rendezőt, hogy  két  kép 

annyira nem tetszett, hogy ki 

sem állították. Kiderült, hogy 

a reggeli nyitás óta ellopták 

őket. Erre nagyon büszke    

vagyok. 
         

 

Mit ábrázoltak a képek? 

- Az egyik az éjszakai Balatont ábrázolta, a másik meg Szent-

endrén készült. 

Milyen kiállítás volt ez? 

- Ez is egy eklektikus kiállítás volt, a reszelőtől kezdve a glamourig 

volt benne.   

Mindenkinek van kedvenc fotója. A tied melyik? 

- Mindegyik az. Minden héten jön egy újabb. 

A művészeti ágak közötti határok kezdenek elmosódni. A 

fotózásban is van ilyen tendencia? 

- Igen, ezt hívják digitalartnak. Ez is nagyon szép, nagyon jó. Ha 

van időm, én is szeretek a képpel játszani, torzítani, másik hátteret 

berakni, belerajzolni, kicsit elvinni egy másik világ felé. Ehhez 

viszont sok idő kell, csak akkor foglalkozom vele, ha éppen nem 

tudok magammal mit kezdeni.  
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Csak a természetfotóknál lényeges, hogy éles legyen a felvétel, 

vagy más képeknél is? 

- Fontos az élesség, mert akkor nem lenne mit nézni. Vannak olyan 

képek, melyeknél homályos a kép, de ezen is legalább egy pontnak 

élesnek kell lenni, mondjuk egy portrénál a szemeknek.  

Más művészeti ágaknál rendszeresen vannak zsűrizések. A fo-

tósoknál nincsenek ilyenek? 

- Lehetne zsűriztetni a képeimet. Nekem elég, ha azokat tárlatokon 

bemutathatom, vagy pályázatokon szerepelek velük. Ha valamit a 

szívemből fotózok, azt általában a zsűri is megérzi.  

Szegeden sok amatőr fotós van? 

- Igen, sokan vagyunk, de a többiek elbújnak valamiért.  

Fotókiállítások is vannak Szegeden? 

- Persze. Most is voltam egyen a Megyeházán. 

Mik a terveid? 

- Tavasszal workshop-ot szervezünk Orosházára. Ez azt jelenti, 

hogy amatőr fotósoknak segítünk tanulni, segítünk abban, hogy 

modellt fotózhassanak. Lesz stúdiós és kültéri fotózás is. Nagyon 

jópofa a szálloda bárrésze. A közös fotózás során lányok fognak 

majd autót szerelni, mely a fiúknak biztosan tetszeni fog. 

Tehát ti fogjátok tanítani őket? 

- Nem kifejezett tanítás ez, inkább segítség. Lehetőséget adunk a 

fotózásra, és ha kérdésük van, feltehetik azt. Tavaly Fonyódra 25 

fős német csoport jött ilyen workshop jellegre. Szeretnének tanulni, 

nagyon szépek a magyar lányok, szép Magyarország, ezért eljöttek 

Fonyódra. Mi meg segítettünk nekik. Ugyanezt megcsináltuk de-

cemberben és januárban is, de már magyaroknak.  

Nehéz modellt szerezni? 

- Nem. Persze vadidegenhez nem mennek el a lányok, vagy fiúk. 

De akit már ismernek, ahhoz elmennek.  

Sokba kerül a modell? 

- A fotózásért nem kapnak pénzt, viszont az elkészült fotókból 

kapnak. Ő adja az idejét, és ezért képeket kap cserébe. Pénzről itt 

szó nincs. Így mindenki jól jár.  
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A férfiakat érdekli az aktfotózás… 

- Szoktunk ilyet is csinálni, és nem csak a férfiakat érdekli. A 

workshop-okon négy-öt női fotós is van, és őket is ugyanúgy ér-

dekli az aktfotózás.  

Más művészeti ággal, például a festészettel foglalkozol-e? 

- Nem is lenne rá időm, de nem is szeretnék. Tinédzser koromban 

és is festettem, de azt a fényjátékot, amit a fénykép meg tud őrizni, 

azt nem tudja pótolni az ecset.  

(-r -ly)    

  

 
 

Egy oldal a csengelei focinak 

 
A Nemzeti Sport című napilap újságírója, Sinkovics Gábor 

nemrég falunkban járt, és a csengelei labdarúgásról írt egy egész 

oldalas tudósítást a 2009. április 26-i számban. 

A "Csengelei csoda" alcímmel megjelent írás azt a problémát 

járta körül, hogy a kisebb csapatoknak nagy gondot jelent már a 

megyei bajnokságban való szereplés, mivel hatalmas összegeket 

kell kifizetni tagdíjra, nevezési díjra, bírói pénzekre. Ezért sokan 

otthagyták a megyei labdarúgó szövetséget, és Legenda-Lajcsi Ku-

pa néven saját versenyzési lehetőséget hoztak létre.  

Az újságíró megszólaltatta Urbán Flórián sokszoros magyar 

válogatottat, aki Csengele színeiben játszik. Elmondta, hogy reme-

kül érzi magát Csengelén, hihetetlenül jó baráti társaságba került. 

Szerinte falunkban élnek-halnak a sportágért, ráadásul vannak 

ügyes fiatalok is. 

Kun-Szabó Tibor elnök-edző vázolta az okokat, hogy miért 

hagyták ott a megyei bajnokságot. Közel félmilliós költséget taka-

rítanak meg azzal, hogy a Legenda-Lajcsi Kupában szerepelnek, itt 

ugyanis jóval kevesebbek a költségek. 

A cikk szerzője írt Készhárom Sanyiról, a csengelei vezér-

szurkolóról is.                                                                                   ■         
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Csongrád megye zenész-
tanulói Csengelén 

 
A művészeti iskolások seregszemléje nem újkeletű dolog 

falunkban, hiszen már 12 éve elkezdődött a Falusi Művészeti Isko-

lák Találkozója, amit évekig megrendeztek. 500-600 tanuló foga-

dása azonban óriási szervezőmunkát igényelt, ezért néhány évi 

szünet után úgy döntöttek, hogy kizárólag csak a zenész tanulóknak 

fognak versenyt rendezni (korábban színjátszók, kézművesek, tán-

cosok is szerepeltek). Így jött létre a Csongrád Megyei Kistelepü-

lések Művészeti Iskoláinak Hangszeres Versenye. 

Első alkalommal április 25-én fogadták az ifjú zenészeket. 

Három korcsoportban (alsó- és felsőtagozat, valamint középiskola) 

versenyeztek a résztvevők, ezeken belül rézfúvós, fafúvós, zon- 

gora és egyéb hangszer kategóriákban. Az utóbbi kategóriának kö-

szönhetően láthattunk-hallhattunk olyan – Csengelén "egzotikus" – 

hangszereket, mint például a klarinét, fagott és xylofon. 

A háromtagú zsűri Bács-Kiskun megyei művészeti iskolák 

igazgatóiból állt. A maratoni hosszúságú fellépések alatt több mint 

70 gyerek mutatta be tudását.  

Az este 6 óra tájban tartott eredményhirdetéskor sok falunk-

beli zenészt is kihívtak az oklevelek és ajándékok átvételére. A 

csengeleiek közül az első korcsoportban, rézfúvós kategóriában 

Holo Patrik (trombita) III. helyezést, Pigniczki Dóra (trombita) II. 

helyezést, Farkas Ákos (vadászkürt) I. helyezést ért el. A második-

harmadik korcsoportban, rézfúvós kategóriában Tóth Andrea 

(trombita) III. helyezett, Nagy D. Bence (vadászkürt) II. helyezett 

lett (I. helyezést nem adtak ki). Felkészítő tanárjaik: Czirok Zoltán 

és Gömöri Balázs.     

A tervek szerint jövő évben újra megrendezik a kistelepü-

lések zenésztanulóinak seregszemléjét. 

M. M. 
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Tévés riporter fafaragónknál 
 

 
 

Műhelybemutató a tévés szerkesztőnek 

 

Vincze János fafaragó már két alkalommal állított ki a pusz-

taszeri természetfilm fesztiválon. Itt sok tévés emberrel ismerkedett 

már meg, mint például Juhász Árpád geológussal, vagy a Magyar 

Televízió szerkesztő-riporterével, dr. Fiar Sándorral. Az utóbbi sze-

mélyt a magyarországi tájakat bemutató "Főtér" című műsorban 

láthattuk szerepelni, amint a helyi embereket megszólaltatja. 

Dr. Fiar nemrég Szegeden járt és régi ígéretét teljesítve eljött 

Csengelére is családjával, meglátogatni Vincze Jánost. Az igen 

közvetlen személyiségű tévés szakember megnézte a fafaragásokat, 

és kíváncsi volt a műhelyre is. 

Kép és szöveg: 

Molnár Mihály     
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2009 évi Egészségügyi Napok 
 

Az idei egészségügyi Napok is a megelőzés fontosságára, az 

egészségmegőrzésre irányították a figyelmet. Vizsgálatoknak  dön-

tően a Faluház adott helyet, de az egészségházban és az I. számú 

orvosi rendelőben is voltak programok. A 4 napon át tartó 

rendezvényen  a következőképpen  alakult a megjelenés: 

 Tüdőszűrésen: 542 fő 

 Gyógymasszázson: 45 fő 

 Hallásvizsgálaton: 8 fő 

 Véradáson: 25 fő 

 EKG és vércukor vizsgálaton: 26 fő 

 Szemészeti vizsgálaton: 46 fő 

 Urológiai vizsgálaton: 13 fő 

 Vérnyomás, vércukor, choleszterin vizsgálaton: 150 fő vett 

részt. 

A résztvevők száma bizonyítja, hogy változik az emberek 

szemlélete, tudatosan tesznek az egészségük megőrzésükért. 

Az ortopédiai ellátás rajtunk kívülálló okok miatt nem való-

sult meg. Megértését kérem azoknak, akik számítottak erre a vizs-

gálatra! 

        Henczné Gut Julianna  
 

 

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 

ismét lesz tüdőszűrés  
2009. május 5-én 9-től 15 óráig a faluház melletti szűrőbuszban! 

 

40 év felett ingyenes, 40 év alatt és munkaegészségügyi alkalmas-

sághoz 920 Ft. Befizetési csekk a Polgármesteri Hivatalban be-

szerezhető. 

        Polgármester 
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Darts  
 

Harmadik női bajnokság 
 

A Korona söröző április 24-én tartotta legújabb női nyíldobó 

versenyét. A versenyen a szebbik nem 11 fővel képviseltette magát. 

A Krikett döntőjében Gera Tünde végzett az élen 36 hiba-

ponttal. Csányi Krisztina 76 hibaponttal második, Vörös Csilla 155 

hibaponttal harmadik lett.  

A legtöbb pont (High Score) dobásában Csányi Krisztina lett 

a bajnok 524 ponttal. Mészáros Gyöngyi 366 pontja a második, 

Olajos Aliz 339 pontja a harmadik helyezést biztosította. 

A Mester 501 döntőjében Kontesz Krisztina fogyasztotta el 

elsőként a pontjait, megszerezve ezzel bajnoki címét. Kuklis Mari-

ann 66 ponttal második lett, míg Olajos Aliz 79 ponttal a harmadik 

helyen végzett. 

A dupla be-kiszállós 301 most mumusnak bizonyult, többen 

csak elég későn tudták elkezdeni a pontjaik fogyasztását. A döntő-

ben Vörös Csilla végzett az élen. Mészáros Gyöngyi 5 pontjával a 

második helyre, Kontesz Krisztina 6 pontjával a harmadik helyre 

szorult. 

A Shanghai versenyszámban Vörös Csilla 49 pontjával meg-

szerezte második bajnoki címét. Csányi Krisztina 29 pontjával má-

sodik, Magyar Krisztina 28 pontjával harmadik lett.    

 

Molnár Mihály     

 
 

Helyesbítések a telefonszám-jegyzékhez 
 

Kiss Sándor Tanya 94. 06-30/9 437 344 

Olajos Csaba Dózsa György u. 21. 06-30/9 676 364 
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H i r d e t é s e k 
 

14.000 km-t futott 2003-as évjáratú Harley Davidson Sporster 

883-as motorkerékpár eladó. Érdeklődni: 06-20/9 194 641 

Eladó bontásból származó 3 db háromszárnyas, redőnyös ablak, 

kisablakok, ajtók és 2 db gázkonvektor. Érdeklődni lehet Kuklis 

Andrásnál a Május 1. u. 21. szám alatt.  (62) 286 190  

Pultost keresek a Vénusz presszóba. Érdeklődni lehet a helyszínen, 

vagy a 06-30/2 614 070 telefonszámon. 

Volkswagen Polo 1.2 típusú személygépkocsi, 2003-as évjárat, 

benzin üzemű, új gumikkal, sötétített üveggel, 48 ezer km-rel ela-

dó. Érdeklődni: Balog János 06-30/2 098 273 

Volkswagen T4 1.9 TD tehergépkocsi – 1996-os, 3 személyes, 

platós, szervokormányos – megkímélt állapotban eladó. Érdek-

lődni: 06-30/8 173 864 vagy 06-30/3 113 667  

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

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

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 villany-

tűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Jó-

zsefnél a Tápboltban 06-30/3 228 453  

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029 

Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgo-

zót keresek 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, állvá-

nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 

vagy szerelhetően. 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 
 

Fotó és videó felvételek készítése 
 

 -  Vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények fényképe-   

     zését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj-, pasztell- és akvarell képek árusítása  
 

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 
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