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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.  1982-ben ezen a napon 

hunyt el Franczia Antal földműves, aki 1948-tól tagja volt a 

DÉFOSZ-zenekarnak.  1996-ban ezen a napon indult meg 

az oktatás a művészeti iskolában.  2007-ben ezen a napon a 

Csengelei Krónikás Egyesület vette át a Csengelei Krónika 

kiadását.  

2. 
1933-ban ezen a napon született Angermayer Károly 

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

lője volt.  

4. 

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

nek 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 dol-

gozott.  1976-ban ezen a napon született Kurucz Edina, aki 

2001-től a Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány felü-

gyelő bizottságának tagja. 

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 pálos rendi szerzetes, aki 

1978-1991 között Csengele plébánosa volt.  1985-ben ezen  
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6. 

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

lei 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. 

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. 

 1976-ban ezen a napon született Török Gábor, aki 1990-

2000 között a csengelei focicsapat játékosa volt.  2001-ben 

ezen a napon szentelte fel Gyulay Endre püspök a templo-

mot.  2001-ben ezen a napon hunyt el Papp Istvánné Papp 

Terézia, aki 1947-1995 között a belterületi iskolában taní-

tott. 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki. 

A csengelei népdalkört alapításától haláláig vezette. 

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

világháborús harcokban a Don-kanyarban 1943-ban eltűnt. 

10. 

1917-ben ezen a napon alakult meg a Szeged-Felsőtanyai 

Mezőgazdasági Egyesület Csengelei Alosztálya.  1927-ben 

ezen a napon született Terecskei Sándor (†1996), aki 1963-

ban a Kelőpatak Tsz elnöke lett. Az önkéntes rendőri cso-

port és az önkéntes tűzoltó egyesület vezetője is volt.  

1950-ben ezen a napon született Czibolya Józsefné Rabi Er-

zsébet, aki 1973-1974 között az Egyesült Tsz KISZ alap-

szervezetének titkára volt. 

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. vi-

lágháborús harcok során ismeretlen körülmények között hő-

si 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  
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12. 
sportnapot.  1991-ben ezen a napon a Csongrád Megyei 

Bíróság nyilvántartásba vette a Csengele Községi Sport 

Egyesületet. 

14. 

1911-ben ezen a napon született Borbály József sümegcsehi 

lakos, aki a II. világháborús harcokban, 1944-ben Csengelén 

halt hősi halált.  1922-ben ezen a napon született Szalai Jó-

zsef (†1996), akit az 1956-os forradalom alatti magatartása 

miatt internáltak. Tagja volt az Ideiglenes Nemzeti Bizott-

ságnak, és nemzetőr is volt.  1943-ban ezen a napon szüle-

tett Varga László (†1994), aki 1982-től haláláig a belterületi 

iskolában tanított. Másodállásban a községi könyvtárat, illet-

ve az iskolai tűzoltó szakkört vezette.  1981-ben ezen a na-

pon volt az első nem egyházi temetés Csengelén, amikor 

Huszkai János hamvait helyezték örök nyugalomra. 

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 a II. 

világháborúban, az erdélyi harcok során tüzérségi lövedék 

becsapódásakor vesztette életét.  1996-ban ezen a napon 

hunyt el Terecskei Sándor, aki 1963-ban a Kelőpatak Tsz el-

nöke lett. Az önkéntes rendőri csoport és az önkéntes tűzoltó 

egyesület vezetője is volt.  1998-ban ezen a napon hunyt el 

Sutka Zoltán, akit az 1956-os magatartása miatt börtönbün-

tetésre  ítéltek.  1991-ben megkapta az 1956-os Emlékérmet.  
 

 

Kommentár nélkül 
 

Idézetek Csengele Község Önkormányzatának 2009. évi költ-

ségvetési zárszámadásából: 

Belvízcsatorna felújítás: rendelkezésre állt: 1.000.000 Ft, eb-

ből felhasználva: 0 Ft. 

Külterületi dűlőutak útjavítása, feltöltés: rendelkezésre állt: 

1.500.000 Ft, ebből felhasználva 0 Ft.                                                                                                        
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Aranydiploma 

 

Sinka Ilona 1959. június 19-én kapott tanítói oklevelet a sze-

gedi Keméndy Nándor Állami Tanítóképzőben. Az ötven éves jubi-

leumra még az elmúlt évben járt volna az aranydiploma, de mivel 

csak később – némi unszolásra – nyújtott be erre kérelmet, az idén 

nyáron küldte el neki a jogutód Szegedi Tudományegyetem a dísz-

oklevelet és a hozzá járó nagyon szerény pénzjutalmat.  

A tanítónő végig, 1995-ös nyugdíjba vonulásáig falunkban 

tanított. Tehát túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy egész életét a csen-

gelei fiatalok nevelésére fordította. 

M. M. 

 

 
 

 

Palesztin határsértők 
Csengelén 

 

2010. augusztus 24-én a délelőtti órákban lakossági bejelen-

tést kapott a Csengelei Polgárőr Csoport vezetője, miszerint Csen-

gele tanyavilágában megviselt állapotú, magyarul nem beszélő sze-

mélyek keresik Budapestet. Az éppen szolgálatban lévő polgárőr 

járőr a helyszínre lett irányítva, akik két arab kinézetű férfit talál-

tak.  

A történtekről a polgárőrök értesítették a rendőrséget. A kiér-

kező helyi körzeti megbízott, Bozó Béla járőrtársával elfogta a két 

idegent, aki semmilyen útiokmánnyal nem rendelkeztek. Az elsőd-

leges megállapítások szerint Palesztinából jöttek illegálisan Ma-

gyarországra, és az M5-ös autópálya pihenőjénél eresztették őket 

szélnek. 

M. M. 
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Furcsa jutalmazások a 
polgármesteri hivatalban 

 

Az önkormányzati tudósításból tudjuk, hogy 2009-ben 4 pe-

dagógusnak a törvény által előírt jubileumi jutalom járt. Ezt előbb a 

polgármester önhatalmúlag visszatartotta, majd nagy kegyesen en-

gedélyezte a 3.900.000 Ft kifizetését. A saját beosztottjaival, és 

persze magával szemben nem szokott ilyen barátságtalan lenni, az 

elmúlt évben is – mint általában – kéthavi fizetésnek megfelelő ju-

talmat szavaztatott meg a képviselőkkel. 

Szerettük volna megtudni, hogy a hivatal köztisztviselői és a 

polgármester számszerűen mennyi jutalmat vett fel a falu pénzéből 

az utóbbi négy évben. Az írásbeli kérdésünkre a község jegyzője 

személyiségi jogokra hivatkozva a válaszadást megtagadta.  

Bizonyára Önök előtt is ismeretes a TASZ, a Társaság a Sza-

badságjogokért nevű szervezet. Ez az utóbbi időben arról lett hí-

res, hogy kiharcolta az egyetemi rektorok milliós fizetéseinek köz-

zétételét. Az ő véleményüket is kikértük a jegyzői válaszadás meg-

tagadásáról. Álláspontjuk szerint a köztisztviselők a jutalmukat 

közpénzek felhasználásából kapják, így az információ megtagadása 

jogtalan. A TASZ egyik ügyvédje el is készítette a bírósági bead-

ványt, így reményeink szerint bírósági ítélet fogja kötelezni a pol-

gármesteri hivatalt a titkolózás beszüntetésére. 

Hogy mennyi jutalompénzről is lehet szó? Becsléseink sze-

rint évente 5 és 12 millió között költhetnek a hivatalban erre. Ha 

ezt az utóbbi 10 évre vetítjük, akkor akár 100 milliót is kitehetnek a 

falutól magánzsebbe vándorolt közpénzek. Csak viszonyításkép-

pen: 80 millióba került a vadonatúj óvoda.    

Felvetődhet az olvasókban, hogy sajnálom a jól dolgozó tiszt-

viselőktől a megbecsülést. Erről szó sincs! Aki ezt a jutalmazási 

módszert bevezette, az veszi semmibe a jól teljesítőket. Hiszen a 

legrosszabbul dolgozó is ugyanannyit kap, mintha az élen lett vol-

na. Bizonyára ez is hozzájárult ahhoz, hogy egyesek  úgy beszélnek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



-  237  - 

 

 

az ügyfelekkel, mintha azok nem állampolgárok, hanem alattvalók 

lennének. 

Külön érdekessége az ügynek, hogy a hivatal dolgozóinak 

„járó” plusz kéthavi pénzt már az év elején, a költségvetés elfo-

gadásakor megszavaztatják a képviselőkkel, tehát ezután szó sincs 

itt jutalmazásról, ez már a költségvetésben előírt járandóság. 

Az egyik volt hivatali dolgozó mesélte, hogy amikor a volt 

munkatársát elhívta beszélgetni, az azzal hárította el az invitálást, 

hogy a hivatalról nem beszél semmit. Az önkormányzat a törvé-

nyek szerint a legszélesebb nyilvánosság bevonásával kellene, hogy 

végezze munkáját. Akkor mit is kell titkolni? Tán csak nem hall-

gatási pénz az az évi kéthavi plusz jutalom?  

G. A. 

 

Elhajtott a baleset okozója 
 

Augusztus 3-án a reggeli órákban egy csengelei lakos egy Volvo 

típusú személygépkocsival közlekedett Csengele irányából Kiskun-

majsa irányába, amikor az említett jármű előzésébe kezdett egy 

kiskunmajsai lakos által vezetett tehergépkocsiból és pótkocsiból 

álló járműszerelvény. Az előzés közben egy balról betorkolló ala-

csonyabb rendű útról kikanyarodott egy segéd-motorkerékpár, 

amelynek vezetője a jobbra történő kanyarodása során nem az 

úttest jobb széléhez sorolt, hanem az általa igénybe venni szándé-

kozott forgalmi sáv szélétől kb. 1 méterre bentebb kanyarodott. A 

járműszerelvény vezetője az ütközés elkerülése végett - az előzen-

dő gépkocsivezetővel szinte egyszerre - jobbra tekerte a kormányt, 

így a motorost nem ütötte el, de az általa vezetett szerelvény pót-

kocsijának a jobb oldali kerekei a másik gépkocsi bal oldalát végig-

radírozta, a visszapillantó tükröt letörte. A baleset feltételezett 

okozója a helyszínt elhagyta, és felkutatása a helyszínelés során 

eredményre nem vezetett. A közlekedési balesetben személyi sérü-

lés nem történt.                                                            (promenad.hu) 
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Lebukott Tigris 
 

A volt 400-as telep tulajdonosa nem túl gyakran jár az 

elhagyatott birtokán. Viszont július 28-án délelőtt váratlanul megje-

lent, és meglepve tapasztalta, hogy három ismeretlen férfi bontja a 

telepén lévő színt, és a lebontott anyag egy részét már el is szál-

lították. A sértett értesítette a rendőrséget, majd az említett három 

személy előállításra került a Kisteleki Rendőrkapitányságra. A 

kihallgatások során kiderült, hogy egy román állampolgárságú, 

Tigris becenevű személy – aki korábban ott bérlőként tartózkodott 

– adta el nekik az épületet bontásra. Tigrist is bevitték a rendőrök, 

aki a cselekmény elkövetését elismerte.  

A lopással okozott 900 ezer forint kár az eltulajdonított anya-

gok lefoglalásával megtérült.                                                           

 

 

Sorban törik fel a csengelei 
kocsikat 

 

 

Egy csengelei lakos tett feljelentést a Kisteleki Rendőrkapi-

tányságon, mivel gépkocsiját Üllés belterületén ismeretlen személy 

feltörte és abból eltulajdonította a rádiót, a gépkocsi forgalmi enge-

délyét és egy Sony Ericsson típusú mobiltelefont 50.000 Ft érték-

ben. Az ügyet a bűncselekmény elkövetésének helye szerint illeté-

kes Szegedi Rendőrkapitánysághoz tették át. 

Egy csengelei lakos fordult a Kisteleki Kapitánysághoz, mi-

vel augusztus 19-én dél körül a tulajdonában álló kisteherautót 

Kecskemét belterületén, egy autókereskedés parkolójában ismeret-

len elkövető feltörte, és abból a személyes iratait tartalmazó tárcát 

eltulajdonította. Az elkövető a jármű zárszerkezetének megrongá-

lásával 22.000 Ft kárt okozott. 

(promenad.hu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  239  - 

 

 

Fafaragónk kiállításai 
 

Vincze János csengelei faszobrász 2007-ben mutatta be elő-

ször a nagyközönségnek alkotásait. Azóta folyamatosan vesz részt 

kiállításokon. Járt már Szegeden, Algyőn, Sándorfalván, Szatyma-

zon, Kisteleken, Pusztaszeren, Ópusztaszeren, és szerepelt országos 

tárlaton is a budapesti Vajdahunyad várában. 

Ez év augusztusának elején a pusztaszeri természetfilm szem-

lén szerepelt, már negyedik alkalommal. Juhász Árpád geológus és 

Fiar Sándor televíziós műsorvezető már régi ismerősként üdvözölte 

Vincze Jánost. A vendégkönyvben található beírások szerint a láto-

gatókat nem csak a szobrok, hanem az alkotó közvetlen stílusa is 

elbűvölte. (A pusztaszeri szereplésről készült videóriport megte-

kinthető a Csengelei információk elnevezésű internetes honlapon: 

www.csengele.web44.net) 

Augusztus 20-án a Csongrád Megyei Önkormányzat biztosí-

tott egy kiállítási sátrat az ópusztaszeri emlékparkban fafaragónk 

számára. A kiállított szobrokat sokan megnézték, az alkotó alig 

győzte a látogatók fogadását, kalauzolását.  

M. M.        

 

Zenésztalálkozó 
 

Negyedik alkalommal adott helyet a csengelei zenésztalálko-

zónak a Vénusz presszó. Az este 7 órakor kezdődő rendezvényen 

eleinte kevesen voltak, csak sötétedés után jött a tömeg. A mula-

tozásba végül annyira belemerültek, hogy csak másnap délelőtt tá-

voztak az utolsó vendégek. 

A találkozó zenész vendégei voltak: Balázs Zoltán, Bozó Bé-

la, Csáki Dávid, Csáki István, Csáki László, Csáki Zoltán, Franczia 

József, Fülöp Attila, Géczi Csaba, Kun-Szabó János, Muhel Zoltán, 

Rácz Csaba, Süli István, ifj. Szabó Béla és Zsolnay Ferenc.    

M. M. 
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Fekete pont 
 

A polgármester, és az orruknál 
fogva vezetett képviselők 

 

Községünk polgármestere mindig szeret dicsekedni azzal, 

hogy milyen sikereket ért el a falu fejlesztésében. Ehhez általában 

azt is hozzá szokta még tenni, hogy a képviselő-testület segítségé-

vel. Az önkormányzatiság szellemiségéből adódik, hogy az önkor-

mányzatnak nincs vezetője, hiszen maga a kollektíva a vezető, a 

polgármester pedig a testületi határozatok végrehajtója. Ilyen egy-

szerű lenne a felállás, de nem Csengelén! Falunk első embere sok 

esetben elszólta magát, hogy ő az önkormányzat vezetője, és te-

gyük hozzá, igazat is mond, hiszen a képviselők hagyják magukat 

vezetni, és sok esetben megvezetni.   

Nézzünk néhány ilyen példát polgármesterünk 16 éves csen-

gelei pályafutásából! A kiskunmajsai út megépítése már nagyon 

régen napirenden volt, már az első önkormányzat is tervbe vette. A 

pénzhiány miatt azonban csak húzódott az ügy, amikor ifj. Kor-

mányos Sándor és Kiss Nándor képviselők felvetették, hogy mivel 

kevesebbe kerülne, építsék meg a Jászszentlászlóra vezető utat. 

Kapásból jött a polgármesteri elutasítás: nem lehet, mert nem szá-

mos útról van szó! Aztán teltek, múltak a hónapok, amikor már a 

faluvezetőnk állt elő, építsük meg a Jászszentlászlói utat. Biztos, 

hirtelen megváltoztak a szabályok. Ötletét még azzal is megfejelte, 

hogy a kiskunmajsai polgármester már nem is igazán akarja a maj-

sai út kivitelezését. A csengelei kisgazdák nem akartak hinni a 

fülüknek, ezért nem voltak restek, a szomszéd város első emberét 

megkérdezték, miért változott meg a hozzáállása? Ő persze nem 

tudott arról, hogy ő nem is akarja már az utat. Végül mindkét út 

csak megépült.         

1997-ben a Felszabadulás utcán a parkolók kivitelezése fele-

másra  sikeredett.  Az egész falu azon röhögött, hogy a kapubejáró-  
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kat kihagyták az aszfaltozásból. A polgármesteri indoklás szerint 

azért, mert a leállósáv kialakítását a jogszabályok nem engedé-

lyezték. Aztán mit ad isten, nemsokára leaszfaltozták a kapube-

járókat is. Itt csak az az érdekes, hogy a jogszabályok milyen gyor-

san megváltoztak a lakossági felháborodásra.  

2007 tavaszán egy háromgyermekes család lakásproblémá-

járól tárgyalt a képviselő-testület. A képviselők többsége azon volt, 

hogy a három kisgyerekre való tekintettel az elhelyezés megoldód-

jon, ezért a polgármester célszerűnek tartotta a döntés elhalasztását, 

a bérleti jogviszony lejártáig majd újra tárgyalják az ügyet. „Ter-

mészetesen” a következő ülést nem hívta addig össze, míg a lakás-

bérleti szerződés le nem járt. Ezután már nyugodtan össze lehetett 

hívni a következő önkormányzati ülést, ahol senki sem tette szóvá, 

hogy „Feri bácsi, jól átvágtál bennünket!”. 

Az előbbi ügyhöz tartozik, hogy a kilakoltatott háromgyer-

mekes anyukának főleg azért kellett mennie, mert a polgármesteri 

tájékoztatás szerint szolgálati lakásról volt szó, és azt nem kívánta 

átminősíteni szociális bérlakássá. Ezt tudomásul vették a képvise-

lők. Aztán jött a megüresedett fecskelakások pályáztatása, és vol-

tak, akik nem tudtak lakáshoz jutni. A jóindulatú – és a lakosságot 

képviselni akaró – képviselők felvetették, hogy a Nagy-Czirok-féle 

lakást oda lehetne adni a rászorulóknak. És itt jött az újabb megle-

petés! A polgármesteri válasz szerint nem lehet erre felhasználni, 

mert az már szükséglakás arra a célra, ha elemi vagy más csapás 

miatt valamely családot el kell helyezni. A képviselők azt is tudo-

másul vették, hogy szolgálati lakásból szükséglakás lett. Ha elő van 

írva, hát legyen ilyen is! Aztán nemsokára jött egy újabb csavar: 

már nem is olyan fontos a szükséglakás, csinálni kellene ott egy 

múzeumot. A pályázatot be is adták, úgy néz ki, hogy nyerő is lesz. 

Viszont egyik képviselő sem tiltakozott a folyamatos megvezet-

tetés miatt, hallgattak, mint a sír.            

A 2007. november 29-én tartott önkormányzati ülésen a 

polgármesteri hivatal tisztviselőinek 13. havi illetményéről döntöt-

tek. A jegyző ehhez hozzáfűzte, hogy a polgármesternek ugyan 

ilyen  nem  jár, de  neki is meg kellene szavazni plusz egyhavi fize- 
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tést. Csak arról feledkeztek meg, hogy ehhez viszont a háromtagú 

pénzügyi bizottság előterjesztésére lett volna szükség, amit az nem 

tett meg, mert elfelejtettek nekik szólni. Dr. Apró Zsolt figyelmez-

tette a képviselőket, hogy anélkül nem lehet dönteniük. A pénzügyi 

bizottságból csak az egyik tag volt jelen, így még rögtönzött dön-

tést sem tudtak hozni. Jegyzői felszólításra a képviselő – „ameny-

nyiben én vagyok a pénzügyi bizottság” megjegyzéssel – javasolta 

a polgármester megjutalmazását. Ezek után megszavaztatták a 13. 

havi illetményt, egy tartózkodás mellett. Ugyanez megtörtént 2008-

ban a köztisztviselők jutalmazásakor is, akkor sem foglalkozott 

senki az előírásokkal. A kialakult polgármesteri jutalmazási gya-

korlat nem csak szabálytalan, hanem törvénytelen is. Ugyanis az 

1994. évi LXIV. törvény 4/A. §-a szerint a polgármestert csak a 

meghatározott időszakban végzett munkájának értékelése alapján 

lehet jutalmazni. Nála ilyenről szó sem volt, csak mivel a köztiszt-

viselők kaptak, hát ő se maradjon már ki a jóból. 

2008-ban történt a beruházások iránt behatóan érdeklődő dr. 

Apró Zsolt eltávolítási kísérlete a képviselő-testületből. A szégyen-

teljes ügyben vállalt tevékenységére ma már sok képviselő nem szí-

vesen gondol vissza. A törvénytelen eljárásnak a bíróság vetett vé-

get és a képviselőt visszahelyezte tisztségébe. De valaki – na 

ugyan, ki? – még ütni akarta a vasat, illetve dr. Aprót, ezért az ön-

kormányzattal megszavaztatta a felülvizsgálati, illetve perújítási 

kérelmet. Nos, ezt az önkormányzati határozatot a polgármester 

nem hajtotta végre, viszont önhatalmúlag – a képviselők háta mö-

gött – fegyelmi eljárást kezdeményezett az ügyvédi kamaránál dr. 

Apró ellen. Persze mondanunk se kell, hogy polgármesterünk ezen 

mesterkedése is csúfos kudarcot vallott. A partizánakció mellett ar-

ra már persze nem jutott ideje, amire az önkormányzat kötelezte, 

így még ma, évek múltán sem tudhatjuk, hogy a perújítási és felül-

vizsgálati kérelemmel ugyan mi van.  

          Zorró 
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Fúvós est lengyel 
fellépőkkel 

 

Tavaly erdélyi zenészek vendégszereplésével rendezett fúvós 

találkozót augusztus 21-én a csengelei zenekar. Idén egy lengyel 

tűzoltó zenekart hívtak meg Poddębicéből. 

A vendég fellépők egy szál mazsorettel érkeztek, aki viszont 

nagyon profi módon adta elő magánszámát. A lengyel zenekar re-

pertoárja a klasszikus zenétől kezdve a könnyűig terjedt. A közön-

ség igen hálásan fogadta őket, volt, amikor felállva tapsoltak nekik. 

A második részben a helyi zenekar és a mazsorett csoport 

lépett fel a tőlük megszokott műsorral. Az ő produkciójukat a len-

gyelek értékelték nagyra. 

A fúvós estet állófogadással zárták.                               M. M.         
 

 

 

Keresztszentelés 
 

A valamikori Alsócsengelei, vagy másképpen Pántlika úti is-

kola Tóth István családja tulajdonába került. Ők megfogadták, 

hogyha az épület rendbetételével végeznek, akkor az útszéli keresz-

tet is felújítják. 

Nemrég erre is sor került, a kereszt faanyagát legyalultatták, a 

Jézust ábrázoló szobrot újrafestették. A tönkre ment kerítés helyére 

újat készítettek. 

Augusztus 22-én délelőtt Laczkó Ferenc plébános szentelte 

fel a felújított keresztet.                                                            M. M. 

 
A fenti két eseményről készült videó megtekinthető a Csengelei 

információk elnevezésű internetes honlapon: 

www.csengele.web44.net! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  244  - 

 

 

 

M E G E M L É K E Z É S 
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, 

Már egy éve, hogy nem láthatunk, 

És nem beszélhetünk veled. 

Az idő múlása nem hoz enyhülést, 

Mert a fájdalmat elviselni egy élet is kevés. 

Egy váratlan percben életed véget ért, 

Mint a vihar a rózsát a halál tépte szét.” 
 

Fájó szívvel emlékezünk  

Bozó Béláné 
halálának 1. évfordulójára. 

 

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, 

Nem volt időm arra, el kellett indulni. 

Szívetekben hagyom emlékem örökre, 

Ha látni akartok, nézzetek az égre.” 
 

Szerető szüleid és testvéred 

 

 

 
 

H i r d e t é s e k 
 

Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek javí-

tásra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 3 236 

305 

Simson N51-es, kék színű segédmotoros kerékpár eladó. Érdek-

lődni: 06-30/2 098 273.   

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóli-

ával együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137 
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Eladó egy kétrekeszes, 120 cm széles, 85 cm mély vadkacsaház.  

Telefon: 06 30 9 598 442 

 

 
 

Eladó a Csengele, Tanya 68. szám alatti ingatlan, 1 hold földdel, 3 fúrott 

kúttal, kis akácfa erdővel. Érdeklődni lehet a +36 30 4 189 708 tele-

fonszámon. 

Eladók: 

- gyalugép vastagolóval, egyengetővel, 35-ös asztallal (3 késes, 3 

fázisú), 

- sarok ülőgarnitúra, 

- Sever szivattyú (3 fázisú), 

- Lada tetőcsomagtartó 

- Karancs 4 T gáztűzhely. 

Érdeklődni lehet a +36 20 4 134 914 telefonszámon. 

Szántást (8000 Ft/hold) és tárcsázást (4500 Ft/hold) vállalok! Balázs 

Tibor +36-30/9 677 763. 

Új állapotú, felültöltős Whirlpool A+A700 automata mosógép haláleset 

miatt eladó. Érdeklődni: +36-30/8 173 864 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbikert 

eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. +36-30/2 

098 096  

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

aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János +36-30/8 536 229 

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  +36-30/2 626 029 

Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgozót 

keresek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban Sándor 

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

itt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: Balázs Tibor, 

Csengele, Tanya 531. +36-30/9 677 763 

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

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal +36-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor +36-30/6 

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: +36-30/3 282 375 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

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

dafone szolgáltatók készülékeire. 
 

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 +36-30/3 228 453 
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