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Óriás szalmabábuk a 

falu szélén 
 

 
 

A falunapokról szóló írásunk a 184. oldalon kezdődik!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Június 

 

16. 

1899-ben ezen a napon született Molnár János (†1978), aki 

1935-től tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottsá-

gának. 1936-1941 között és 1946-ban a Csengelei Mező-

gazdasági Egyesület elnöke volt.  1960-ban ezen a napon 

született Sándor József, aki 1997-ben postai kézbesítő volt. 

2008-tól újra ebben a beosztásban dolgozik.  1962-ben ezen 

a napon született Erdélyi Ferencné Varga Andrea, aki 1984-

1994 között az általános iskolában tanított.  1993-ban ezen 

a napon csődeljárás indult a Turkey-Pipe Mezőgazdasági 

Termelő és Kereskedelmi Kft. ellen. 

17. 

1920-ban ezen a napon kezdtek elárverezni 1200 hold földet 

25 évi haszná1atra.  1946-ban ezen a napon született Tör-

köly Ferenc (†2008), aki 1983-1992 között szikvízkészítő 

kisiparos volt. 1998-tól haláláig az önkéntes tűzoltók pa-

rancsnokaként tevékenykedett. 

19. 

1888-ban ezen a napon született Gyovai Péter (†1957) föld-

műves, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben 1929-

től választmányi tag, 1933-tól zászlótartó és 1941-1943 kö-

zött körgazda volt.  1979-ben ezen a napon hunyt el 

Csillagvári István, aki az 1970-es években a vízmű kezelője 

volt.  

20. 

1941-ben ezen a napon született Vízhányó Béláné Tisóczki 

Erzsébet, aki 1973-1977 között gáz cseretelep-vezető, 1977-

1979 között postai kézbesítő volt.  1949-ben ezen a napon 

született Koncz Lajosné, aki 2001-től tagja a népdalkörnek.  

21. 

1963-ban ezen a napon hunyt el Bagi Sándor, aki 1934-1936 

között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója 

volt. Az 1940-es években a motormalomban olajütéssel fog-

lalkozott. 

22. 
1977-ben ezen a napon született Szabó Zsolt, aki 1993-1998 

között a csengelei focicsapat tagja volt. 
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23. 

1898-ban ezen a napon született Fábián Lajos (†1981), aki a 

csengelei motormalom vezetője volt az államosítás után.  

1912-ben ezen a napon született Len Péter (†1971), aki 

1946-ig rendőr volt.  

24. 

1886-ban ezen a napon született Csicsai János (†1953), aki 

vitézi telkét Csengelén kapta. A csengelei leventék főok-

tatója volt.  1948-ban ezen a napon tették le a cséplőgép fe-

lelősök az esküt Gyáni Imre főispán előtt. 

25. 

1911-ben ezen a napon született Kurucsai Péter (†1989), aki 

1945-ben polgárőr volt.  1982-ben ezen a napon született 

Hencz Teodóra, aki 1995-ben az Aranyeső néptánccsoport 

alapító tagja volt. 1997-ben "A csengelei iskoláért" plakettel 

tüntették ki. 

26. 
1933-ban ezen a napon született Fejes Sándorné Kasornya 

Olga, aki 1994-1995 között az általános iskolában tanított.   

27. 

1940-ben ezen a napon született Bangó Péter (†1987), aki 

kéményseprőként és postai kézbesítőként is dolgozott.  

1986-ban ezen a napon avatták fel a takarékszövetkezet új 

épületét. 

28. 
1912-ben ezen a napon született Valkovics Péter, aki a II. 

világháború során 1944-ben hadifogságba esett és hamaro-

san meghalt.  

29. 

1944-ben ezen a napon született Törköly Péter (†1997), aki 

előbb tagja volt a községi tanácsnak, majd 1990-1994 között 

önkormányzati képviselő volt.  1953-ban született Pálinkás 

István, aki 1985-től az általános iskola karbantartója. 

30. 

1907-ben ezen a napon született Kopasz Pál (†1972), akit az 

1949-es községgé alakuláskor a képviselő-testület tagjává 

választottak.  1960-ban ezen a napon szűnt meg a csengelei 

motormalom működése.  1991-ben ezen a napon Sztankai 

István aranymisét, Laczkó Ferenc és Tölgyes Tibor ezüstmi-

sét tartott a csengelei templomban. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



-  184  - 

 

 

XV. Csengelei Falunapok 
 

Az ez évi falunapok május 30. és június 1. között kerültek 

megrendezésre. A három napon történt eseményeket az alábbiak-

ban elevenítjük fel. 

 

Fafaragások, szalma- és csuhéfonatok, csipkék 

és festmények kiállítása 
 

A falu ünnepe során mindig képzőművészeti tárlat is fogadta 

az érdeklődőket. A sok kiállító miatt az idén két termet kellett 

igénybe venni. 

Vincze János amatőr fafaragó mintegy 40 alkotásból álló tár-

latát dr. Varga Ferenc háziorvos nyitotta meg. Az ő beszédéből idé-

zünk: 

"Kedves barátok, családtagok, rokonok, ismerősök, és mind-

azok, akik szeretik és tisztelik földink személyét és művészetét. 

Ma megint ünnepre jöttünk össze. Vincze János fafaragó és 

naiv szobrászművészünk találkozóra hív kiállítási meghívóján 

bennünket az ősökkel, akik nem is olyan régen ezen a földön 

dolgoztak, éltek, és örökül hagyták ránk, hogy mi is örökül hagy-

hassuk utódainknak. 

János művészete szemünk láttára virágzik, kiteljesedik. Pa-

raszt őseink életszeretete, szorgalma, munkabírása köszön vissza 

alkotásain és alkotásaiban. 

Tehetsége megfelelő lelkesedéssel és kitartással egyesülve az 

eredmények sem maradnak el. Az első, 2007-es csengelei kiállítása 

óta készített 50-70 fából faragott múltat és jelent. Ezek a szobrok 

nem hagyják hidegen a nézőket, de a bíráló művészeti bizottságokat 

sem. 

Jánosunk jelen van már a helyi és országos zsűrik előtt. Kiál-

lított szobrain és a kiállításokon keresztül jelzik az utat, amit a 

kezdetektől  a  jelenig megtett. Technikailag javult, de nem "szobor- 
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kodik"! Szemlélete egységes, töretlen, bizalommal és hittel teli. 

János megfelel a naiv szobrászművészet elvárásainak. Ami egyé-

niségének legjobban megfelel, ami több a szobrain, ami egyedi ízt 

ad másokénál, az a mozdulat művészete. Neki elhisszük a talics-

kának nekifeszülőtől, hogy a talicska nehéz, az út rossz, és hogy a 

talicska haladni tudjon, a nekifeszülőnek erősnek kell lenni. A 

favágónak a fejszével, hogy a fa görcsös volt, és ezért pihenni kell, 

de így is győzni fog a nehézségeken és a vágott fa meleget fog adni 

vagy megfőzni a krumplistarhonyát. A pipázó pihen, a kenyérszelő 

pedig biztosan keresztet rajzolt a késsel a megvágandó kenyér 

hátára. Minden alakban látszik, hogy a művész határtalan szere-

tettel és lelkesedéssel fogott hozzá az alak és a mozdulat megö-

rökítéséhez. 

A szobrai elviszik a nézőt a mesébe, vagy a valóságba. 

Tovább  gondolkodásra kényszerítik az egyszerű embert  és a pallé- 

 

 
 

Dr. Varga Ferenc kiállítási megnyitóját tartja 
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rozott tudásút is. Biztos állásfoglalásra és szemléletre késztet mind-

annyiónkat. A művészet tisztasága és következetessége örömmel tölt 

el bennünket. A művész célja, hogy a néző értse és szeresse őt. Ez 

megvalósul szemlélődésünk közepette. […] 

Gondolkoztam, mondjak-e még valamit erről a tehetséges, 

csillogó szemű, boldog emberről? Rájöttem, a szó sokszor kevés, 

ezért beszéljenek helyettem az alkotások. 

Kérem a megjelenteket, fogadják olyan szeretettel a művészt 

és a műveit, mint amilyen szeretettel ő azokat bemutatja ismételten 

kedves falujának!"  

Varga doktor megnyitó beszéde után Sánta Ferenc polgár-

mester emléklappal és egy üveg borral köszönte meg Vincze János-

nak, hogy munkáit bemutatta.  

A többi alkotó a tükörteremben állított ki. A megnyitó beszéd 

tartására a másik háziorvost, Rényiné dr. Torontáli Renátát kérték 

fel. Ő így mutatta be a kiállítókat:    

         "Szeretettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket, a falu vezető-

ségéből megjelenteket, Vincze képviselő urat és alkotóinkat, akik 

közül kettőt már ismernek, a másik kettőt nem. Szeretettel köszön-

töm őket, és köszönöm, hogy felkértek, mint tavalyi kiállítót, hogy 

most bemutató lehessek. Úgy gondoltam, hogy egyenként monda-

nék néhány szót. Elbeszélgettem minden egyes alkotóval korábban.  

Jójárt Rozáliát mindannyian ismerik. Ő falunk lakója is volt 

néhány évig. És talán ő az, aki legrégebben foglalkozik ezzel a cso-

dálatos népi hagyománnyal. Ahogy elmondta nekem, kislány korá-

ban apai nagymamájától tanulta meg a szalmafonás művészetét. 

Azóta, ha meglát egy gabonatáblát, akkor már gyönyörűség tölti el, 

és azonnal szeretne vele foglalkozni. Az eredményt itt láthatják. Ő 

az, aki talán a legmagasabb szinten műveli a művészetet. 1999 óta 

tagja a Dél-alföldi Népművészeti Egyesületnek. 2004-ben elnyerte 

a népi iparművész címet, ami a köznyelvbe a népművészet mestere 

címként került be. Ő nagyon sokoldalú művész, nem csak a szalma-

fonással, hanem a csuhéfonással, szövéssel, kerámiával, és az 

utóbbi években festészettel is foglalkozott. De szerelmese maradt a 

szalmafonásnak, azon belül is az alkotmány ünnepére, a kenyér 

ünnepre a koszorúfonásnak. Az ő figurái kifejezik mind  azt az alko- 
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tás szépségét, amire ő az utóbbi években az életét tette, a ha-

gyományőrzéssel együtt. Ami még nagyon-nagyon fontos, hogy 

mindezt a tudást és hagyománytiszteletet nagy szeretettel adja át 

azoknak, akik érdeklődnek iránta, illetőleg a fiatalságnak. Számos 

kiállításon vett részt a népművészeti egyesülettel. Külföldre is 

eljutottak a munkái igen sok országba. Ezeket hadd soroljam fel, 

mint volt falunkbelire legyünk büszkék: Románia, Örményország, 

Franciaország, Németország és Finnország. Gratulálunk neki, és 

nagyon sok-sok tartalmas évet kívánunk neki a további mun-

kájához!  

A következő alkotót, Koncz Lajosnét mindenki ismeri, falunk-

beli, oszlopos tagja a csengelei népdalkörnek is. Korábban gobelin 

művészként mutatkozott be, azok a munkái is gyönyörűek. Most új 

oldaláról ismerhetjük meg, ő is a csuhéfonást kezdte el Jójárt Ro-

zália ihletése alapján. Elmondása szerint két évvel ezelőtt meglátta 

Rózsika munkáit. Egy pillantás volt meglátni és megszeretni. Azóta 

az ő útmutatásai alapján nagyon szépen megtanulta ezt a technikát, 

melyet tovább szeretne fejleszteni. A virágjai közül a rózsával már 

eljutott a zsűrizésig, elfogadta azt is a népművészeti egyesület. 

Szebbnél szebb dolgokat csinál. Csak a téli hónapokban foglalkozik 

ezzel, mivel egyéb elfoglaltságai is vannak: kert, házvezetés, nép-

dalkör, unoka stb. De a téli hónapokat ezzel tölti. Szeretné a kíná-

latát bővíteni. A következők az állatfigurák lesznek, ahogy tudom. 

Őneki is gratuláljunk, hiszen két év alatt szinte művészeti szintre 

vitte a csuhéfonás mesterségét. További szép munkákat kívánunk 

neki! 

Herczeg Gáspárnét hadd mutassam be önöknek, aki Algyőről 

érkezett hozzánk. Őt jelképének vegyük, hogy az emberi alkotásnak 

és kifejezőképességnek a kor nem vet határt. A hölgy 79 éves, sokat 

letagadhatna a korából. Mindössze 10-12 éve foglalkozik festészet-

tel, mégpedig úgy, hogy egyszer csak gondolt egyet, hogy festeni 

szeretne, és akkor elkezdett festeni. Na most ilyennel elég ritkán 

találkozik az ember. Annyi előzménye van talán a dolognak, hogy 

kislány korában nagyon szeretett rajzolni. Az akkori iskolarend-

szerben az ő rajzait ki is választották, és vitték gyermekkiállításra, 

de ennyi volt az egész. Aztán évtizedek teltek el, munkás évek, rend- 
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Rényiné dr. Torontáli Renáta és a kiállítók 

 
szerváltások, és hopp, 61 éves korában elkezdett festeni, mindenféle 

előképzettség nélkül. Mindenféle előrajzolás nélkül készíti ezeket a 

határtalanul színpompás és látványos képeket. A saját gondola-

taiból, mintát sem használ, hanem egyszerűen kitalálja, hogy lát 

valamit, és azt lefesti. Ez elég ritkaság. Ahogy látják, az ő látás-

módja az, amit mindannyian,  egyszerű emberek szeretnénk. Látjuk, 

hogy mit látunk: fákat, erdőket, telet, nyarat, házat, embert, lovat, 

cigarettát. Én nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt körünkben, és 

azt kívánom, hogy számos évig forgassa az ecsetet így! 

Utoljára, de ugyanolyan nagy szeretettel köszöntöm Horváth 

Antalnét Pusztaszerről, akiről nyugodtan mondhatjuk, hogy a csip-

ke művésze, vagy a csipkehorgolás nagyasszonya. Gondolnák róla, 

hogy húsz éve szobafestő férje mellett szobafestőként dolgozott? 

Ilyet  is  nagyon  ritkán lehet hallani.  Igen  kreatív család, hiszen a  
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szobafestésben is gyönyörű kifejezésdolgokat lehet csinálni, szí-

neket, hangulatokat, szép szobákat. A fia is örökölt ebből valamit, 

aki egy Wartburgból valami csodálatos homokfutót csinált a saját 

kezével, ami működőképes is. Horváth Antalné nagyon sokféle kézi-

munkát tud. Ő is kislány kora óta műveli ezt. Horgoláson kívül kö-

tés, kalocsai, gobelin, de a horgolás lett a művészete, illetve a 

szerelme az utóbbi 10 évben. Azt mondja, ha van két perc szabad-

ideje, akkor is leül, és horgol. A minták határtalanul szépek, gazda-

gok, végtelenek. Szakkönyvekből, szakfolyóiratokból, mindenféle 

újságból, internetről szerzi be őket, és megvalósítja. Látják, hogy 

mennyiféle szépséget tud alkotni. Köszönjük, hogy eljött! Nagyon 

sok szeretettel, sok-sok évi további művelését kívánjuk a csipke-

készítésnek."  

A megnyitó beszéd után Sánta Ferenc polgármester emlékla-

pokat, és egy-egy csokor virágot nyújtott át a kiállító asszonyok-

nak.                                                  

A tárlatokat szombaton és vasárnap lehetett megtekinteni.  

 
Kulturális műsorok a sátorban 

 

Régi hagyomány már, hogy a falunapok mazsorett parádéval 

kezdődik. Idén is így történt. Elsőként a házigazdák táncos cso-

portjai kezdték meg a felvonulást, a fúvós zenekar dallamaira lép-

kedve. Őket a makói zenekar követte mazsik nélkül, majd a csong-

rádi zenészek következtek táncos lábú lányaikkal. A faluban tett 

nagy kör után mindhárom csapat a Faluház mellett felállított óriási 

sátorban gyülekezett, és együttesen eljátszották a Fejérvári indulót. 

A polgármesteri köszöntő után a csengelei ütőegyüttes követ-

kezett a tőlük megszokott sikert elérve. A népdalkör és citeraze-

nekar a megszokottól eltérően most vezetője, Rényi László nélkül 

lépett fel, és adta elő a népdalokat zenei kísérettel. Ezután sorban 

jöttek a csengelei, makói és csongrádi zenekarok, felváltva mazso-

rettekkel, vagy anélkül adva elő a zenekari számokat. Fél egykor a 

csengelei  mazsorettek a zenekarral  együtt átvonultak a motoros ta- 
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lálkozóra, de aki maradt, az is jól járt, mert a vecsési "Bájkeverők" 

fergeteges műsort adtak elő. Mindenféle zeneszámra mutattak be 

saját koreográfiás táncokat. A "komoly" díszletek közül nem ma-

radhatott ki a falusi kocsma sem.      

   
Motoros találkozó jégesővel  

 

Tízedik alkalommal került megrendezésre a csengelei moto-

ros találkozó. A Faluház melletti kulturális programok miatt az 

igazi élet csak délután indult meg. A rutinos konferanszié, Benedek 

Róbert irányításával zajlottak a programok. 

A mazsorettek és fúvósok Faluháztól való átvonulását kelle-

metlen felhőszakadás kísérte, melyet még jégdarabok is dúsítottak. 

A vetélkedők mellett, aki akart, tűzoltólétrára mászhatott. 

Fél ötkor indult a szokásos motoros felvonulás, ki a Vetter 

Hungary Kft. telepéig, majd vissza a faluba, ahol még tettek egy 

nagy tiszteletkört is.    

A visszaérkezés után következett az eredményhirdetés. Kü-

löndíjat kapott a Németországból érkezett Jürgen, aki egy három-

kerekű motorral, Strike-kal vezette a motoros felvonulást. Trak-

torgumi-forgatásban első lett Bartalos Tamás, második Széll János, 

harmadik Zelei Ferenc. A Simson gyorsulási verseny győztese  

Hell Pál, második helyezettje Nyerges Norbert, bronzér-mese  Sza-

bó Martin lett. Könyvtépésben Bányai Péter lett a bajnok, második 

helyen Gyöngyösi Norbert, harmadik helyen Bányai Gergely vég-

zett. A motorhang szépségversenyt egy MT-01 típusú jármű nyerte, 

melynek tulajdonosa Endre János. Tisóczki István a veterán Hoffer 

traktorokkal való felvonulásért, a Kócsó családból a két fiatal fiú a 

részvételért, az apa pedig a motorépítésért és a lelkes részvételért 

kapott különdíjat. Sándor Józsefné virágboltos felajánlását – négy 

bonbont – a motoros találkozó lebonyolításában segédkező négy 

lány, Zita, Nóra, Marcsi és Csilla kapta. 

A műsorok zárása után a KRB zenekar mutatkozott be rock 

and roll műsorával.   
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Traktor matuzsálemek is voltak a motoros találkozón 

 

 

Koszorúzás az emlékműnél 
 

A vasárnap délelőtt a megemlékezésé volt. A mise után a 

templom melletti I-II. világháborús emlékműnél gyülekeztek a 

megemlékezők. 

A Himnusz elhangzása után Sánta Ferenc polgármester mon-

dott beszédet: 

"2009 pünkösdjekor 15. alkalommal tudjuk megrendezni a 

falunapok keretei között az I. és II. világháborúban elesett hősi 

halottjainkról a megemlékezést. 1995 pünkösdjekor önkormányza-

tunk tett egy olyan íratlan fogadalmat, hogy minden évben, 

pünkösdkor megemlékezünk hősi halottjainkról. Ezt a fogadalmun-

kat eddig, és a jövőben is teljesítettük és teljesítjük.  
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Az emlékezés előtt szeretnék egy keveset utalni a történe-

lemre. Az első világháború 1914 és 1918 között zajlott a központi 

hatalmak, illetve szövetségeseik között. Ferenc Ferdinándot 1914. 

június 28-án az annektált Szarajevóban meggyilkolta Gavrilo Prin-

cip. Ez az esemény kirobbantotta a háborút. A két szemben álló 

szövetségi rendszer országai mozgósítottak és egy hónapon belül 

már háborúban álltak egymással. Új típusú háború kezdődött, mely 

az egész lakosságot sújtotta. A háborús veszteségek hatalmasak 

voltak, és így az első világháború emberáldozatainak száma mint-

egy kilencmillió fő volt. 

Ezek után a II. világháborús korszak történelmét elevenítsük 

fel. Történt 1939. szeptember 1. és 1945. szeptember 2. között. Ma-

gyarország Kassa bombázása után, 1941. június 27-én kapcso-

lódott be a háborúba. Először, még 1941-ben a Kárpát hadsereg-

csoport, majd a gyorshadtest kapcsolódott be a harcokba a keleti 

fronton. A szerencsétlen sorsú 2. magyar hadsereg 1942 áprilisá-

ban indult ki a frontra, és 1942 őszén a Don folyó mentén, a Don-

kanyarban építették ki a téli védelmi vonalaikat mínusz 30-40 fokos 

hidegben. 1943. január 12-én a doni arcvonal áttörése megpecsé-

telte a 2. hadsereg sorsát. Vesztesége meghaladta a 120 ezer főt. 

Magyarország 1944. szeptember 2-től 1945. április 4-ig vált had-

színtérré. 

Ezen történelmi kitérő után engedjék meg, hogy emlékezzünk 

közösen! Emlékezzünk mindig, amíg élünk, azokra a katonákra, hő-

sökre, akik életüket áldozták a hazáért, akár hazai, akár idegen föl-

dön! Emlékezzünk azokra, akiknek édesanyjukat, édesapjukat, gyer-

mekeiket, szerelmüket kellett itt hagyniuk, hogy meghozzák a keser-

ves véráldozatot, melyet aztán az utókor úgy hálált meg évtizedeken 

keresztül, hogy még a nevüket sem volt szabad kiejteni. Bármeny-

nyire telik is az idő, a fájó emlék az megmarad. Nem lehet a ténye-

ket szekrénybe zárni, úgy tenni, mintha semmi sem történt volna, 

mintha minden rendben lenne. Igenis, a történelemmel szembe kell 

nézni, meg kell beszélni. A miértre, a nagy miértre választ kell 

kapni, és választ kell adni gyermekeinknek, unokáinknak. Ez nem 

bocsánatos bűn, ezt nem lehet elfelejteni. Emlékeznünk kell arra, 

hogy mennyi  ölelés,   mennyi  vágy,  mennyi  remény maradt  velük  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



-  193  - 

 

 

együtt a harcmezőkön, mennyi akarás, tisztesség vált semmissé! Ők 

a harcok tüzében vesztek el, a kegyetlen bosszú, az értelmetlen 

háború oltotta ki életüket. Kegyetlen látvány a Don-kanyarban ma 

is – 200 kilométer hosszúságban és 30 kilométer szélességben – 

magyarok tízezrei csak úgy eltaposva, 30-40 centiméter mélységben 

fekszenek. Ők akkor ott ellenségek voltak, talán azok is maradnak. 

Nekünk pedig hősi halottjaink, és az apáink voltak. A mostani 

hatalomnak talán gondoskodni kellene, hogy a doni áldozatok 

méltó helyre kerüljenek, talán tartozna a nagy Oroszország ezzel a 

gesztussal. Úgy gondolom, hogy ez a megemlékezés a legkevesebb, 

amivel adózhatunk a hőseinknek. Ők az életüket adták." 

A polgármesteri beszéd után Laczkó Magdolna szavalta el 

Zempléni Miklós "Honvédeink sírkeresztjére" című versét, majd az 

önkormányzat, a római katolikus egyházközség, az iskola képvise-

lői, valamint a lakosság helyezte el az emlékművön  koszorúit, vi-

rágait. 

A megemlékezés a Szózat hangjaival zárult. 

                           
Torta-túra sok-sok fiatallal 

 

A játékos vetélkedő annyira összefonódott már a falunapok-

kal, hogy az idén már a 14. került megrendezésre. Az önkormány-

zat csapata ("Szorgos méhecskék") kivételével a többi jórészt gye-

rekekből állt, egy-egy felnőtt vezetésével. 

Rényiné dr. Torontáli Renáta és segítői ez évben is sokrétű 

tortúrát találtak ki a versenyzők számára. Törköly Ágnes állomá-

sánál székeken állva kellett úgy továbbhaladni, hogy az utolsót 

mindig előre adták. Az aknamező már korábban is volt, most be-

tonkockákon játszották. Baranyi Ildikó a tapintással való érzékelés-

re volt kíváncsi. Bekötött szemmel különféle terményeket, szem-

csés anyagokat kellett felismerni. Lantosné magyar órára várta a 

játékosokat. Először meghatározott betűkből szavakat, majd azok-

ból verset kellett összeállítani. A "Lézersugarak a múzeumban" 

című feladatnál a sugarakat kifeszített madzagok helyettesítették. 

Az összevissza álló "sugarak" között kellett végighaladni úgy, hogy   
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Székeket pakolva kellett továbbhaladni 
 

 

Ne érintsék azt, mert akkor megszólalt a csengő, és hibapontot kap-

tak. Dr. Varga Szabolcs páros activity-re várta a tortára éhezőket. A 

vállalkozóknak feladatot kellett húzni, és azt kézzel elmutogatni.        

A verseny végén igazi csapatmunkára volt szükség. A 

versenypályán mérkőztek meg a játékosok. Az egyik feladatnál 

bekötött szemű társsal kellett futni, a másiknál meg papírtáblákon 

kellett "mocsarat járni". Az utolsó feladatnál az egész csapat 

összekapaszkodott és együtt futva küzdötte le a szlalompályát.     

A XIV. Torta-túra végeredménye: 

I. Túrós Pite   53 pont  IV. Anonymus      40 pont 

II. Bátor csajok  43 pont  V. Szorgalmas Méhecskék 29 pont 

III. Dinnyepalánták 42 pont  VI. Mini Polgárőrök    19 pont 

A győztes csapat Rényi Virág baráti köréből állt össze. A ver-

seny során az alábbi verset hozták össze: 
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Csengelei Falunapok,      Csiga lapul a fűben, 

Fakulnak már a lapok.      Csuka úszik a vízben, 

Nyáron jön a sok kele,      Ez a teljes fauna, 

Száll a falu híre vele.      Erről szól a falunap. 

 

       Végső díj a csoki csali, 

       Várja Peti, Nóri, Pali.  

 

A vetélkedő végén minden csapat ajándékkosarat kapott, és a 

játékosok közösen fogyasztották el a tortát (igen hamar). 

 

Lovas kocsis felvonulás rekord létszámmal 
 

Csókási Zoltán és segítői az idén szép sikert értek el a lovas 

felvonulásban: mintegy 35 lovas és 1 szamaras kocsist, valamint 10 

lovast invitáltak meg a hagyományos felvonulásra.  

A menet a szokásokhoz híven a Faluháztól indult, hiszen itt 

látták ebédre vendégül a meghívottakat. Rendőrségi felvezetéssel a 

falu széléig haladt a 31 lovas járműből álló menet.  
 

 
 

Gyerek lovas kocsi szülői felügyelettel 
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Itt először a néhány hónapja alakult pusztaszeri táncosok mu-

tatták be műsorukat, melyben country nótákra táncoltak. Őket a ta-

társzentgyörgyi Mészáros család követte, melynek mind a négy fia 

lovakkal érkezett. Láthattunk pónilovakból álló pusztaötöst, csikós 

lófektetést, asztalnál ülő és evő lovakat, valamint pici lóvontatta 

szekereket. 

A bemutatók után folytatódott a felvonulás a faluban. Új 

megállóhelyként a Tanya-Anja panzió is bemutatkozott, vendégül 

látva a kocsikon érkezőket.  

A menet a Faluházhoz érkezett vissza, ahol a polgármester 

emléklappal, Csókási Zoltán pedig egy lófejet ábrázoló emlék-

tárggyal ajándékozta meg a lovasokat. 

 

Autós ügyességi verseny 
 

Pünkösd hétfőjére Kun-Szabó Tibor autós ügyességi versenyt 

hirdetett. A focipálya melletti területen nyolcan mérkőztek meg a 

bajnoki címekért. A következő eredmények születtek: 
 

I. kategória (1300 cm³-ig):   II. kategória (1300-1500 cm³): 

I. Lantos Szilárd       I. Csúri József 

II. Szász András Zsolt     II. Béres Ferenc 

III. Kiss Tamás       III. Ifj. Vörös Rudolf 
 

III. kategória (1500 cm³ felett): 

          I. Zelei Ferenc   

          II. Bosnyák Barnabás 
 

Abszolút helyezések: 

I. Zelei Ferenc        V. Kiss Tamás 

II. Lantos Szilárd       VI. Csúri József 

III. Bosnyák Barnabás     VII. Béres Ferenc   

IV. Szász András Zsolt     VIII. Ifj. Vörös Rudolf 

 
Kép és szöveg: 

Molnár Mihály  
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A csengeleiek 72 %-át nem 
érdekelte az EP-választás 

 

A június 7-i európa parlamenti képviselők választásán az 

1563 fő választásra jogosult csengeleiből 435 fő (27,83 %) jelent 

meg a szavazáson. Négy szavazat érvénytelen volt. 

Az országos, Csongrád megyei és a helyi eredmények a kö-

vetkezők (százalékban): 

 

Lista neve országos 
Csongrád 

 megyei  
csengelei  

FIDESZ-KDNP  56,37 58,32 83,29  

Magyar Szocialista Párt 17,37 17,64 5,10 

Jobbik Magyarországért M. 14,77  12,53 7,42 

Magyar Demokrata Fórum 5,3 5,9 2,78 

Lehet Más a Politika – HP 2,59 2,46 0,46 

Szabaddemokraták Szöv. 2,16 1,78 0,46 

Magyar Kom. Munkáspárt 0,96 1,21 0,46 

MCF – Roma Összefogás 0,46 0,15 0 

■ 

 

 

 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a 

rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, 

ismerősöknek, akik  

Süli Istvánné szül. Béres Ida 
temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkat 

enyhítették.  

Fia és családja 
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H i r d e t é s e k 
 

A Csengele, Felszabadulás u. 33. szám alatti ház eladó. Érdek-

lődni: Hegedűs Erzsébet, Csengele, Petőfi u. 2. 

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 

Tárcsázást (5.000 Ft/hold+ÁFA), szántást (9.000 Ft/hold+ÁFA) és 

aratást 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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