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A IV. Gábor Kupa helyezettjei 
 

 
 

A darts versenyről szóló írásunk a 33. oldalon kezdődik! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Január 

 

16. 

1884-ben ezen a napon született Kovacsis Vince Gábor 

(†1978) ferences szerzetes, aki hosszú időn keresztül ellátta 

Csengelén a kántori feladatokat.  1898-ban ezen a napon 

született dr. Aniela Kozłowska (†1981) lengyel botanikus 

professzor, aki 1927 nyarán a csengelei erdőben végzett ku-

tatómunkát.  1949-ben ezen a napon született Kormányos 

Sándor mezőgazdasági vállalkozó, aki 1977-ben az országos 

tejtermelési verseny II. helyezettje lett. 10 tehéntől származó 

48.801 liter tejet értékesített. 1989-ben az országos fejési 

versenyben második helyezést ért el.  1956-ban ezen a na-

pon született Szabó Tibor, aki 1992-1994 között a csengelei 

focicsapat kapusa volt.  1976-ban ezen a napon hunyt el 

Sutka István, aki a Független Kisgazdapárt választmányi 

tagja volt 1944-től. 

18. 

1863-ban ezen a napon született Darányi Imre (†1945) gaz-

dálkodó, aki 1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt.  

1887-ben ezen a napon született Bagi Pál (†1970) gazdálko-

dó, aki 1929-1946 között a Csengelei Mezőgazdasági Egye-

sület körgazdája volt.  1928-ban ezen a napon született Pig-

niczki József, aki 1961-1970 között a községi tanács végre-

hajtó bizottságának elnökhelyettese, 1967-1972 között az 

MSZMP községi párttitkára volt.  1975-ben ezen a napon 

az önkéntes tűzoltó testület egyesületté alakult át.  1977-

ben ezen a napon hunyt el dr. Bérczi Béla orvos, aki 1926-

1928 között Csengelén gyógyított. 

19. 

1952-ben ezen a napon született Széll Lajos, aki 1985-től 

tagja az egyházközségi képviselő-testületnek. 1990-2006 kö-

zött önkormányzati képviselő volt.  1953-ban ezen a napon 

született Károlyi Gáborné Varga Gabriella, aki 1980-1982 

között a belterületi iskolában tanított.  
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20. 
1912-ben ezen a napon született Süli János (†1985), aki 

1959-től a Március 15. Tsz. elnöke volt.  

21. 

1921-ben ezen a napon született Balogh Imre pénzügyőr. A 

II. világháborúban, a fronton szerzett betegségében itthon 

hunyt el 1944-ben.  1935-ben ezen a napon született Laka-

tos Éva Mária, aki 1955-től a Pántlika úti iskolában tanított.  

22. 

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

világháborús harcokban, valószínűleg a Don-kanyarnál hősi 

halált halt.  1937-ben ezen a napon született Valkovics An-

tal, aki 1994-2002 között önkormányzati képviselő volt.  

1945-ben ezen a napon hunyt el az uripintyi (Szovjetunió) 

hadifogolytáborban Sutka István.  1966-ban ezen a napon 

hunyt el Varga Gyula, aki 1957-től haláláig a községi tanács 

adóügyi előadója volt. Levente oktatóként is tevékenykedett. 

A Független Kisgazdapárt 1948-ban kizárta tagjai közül.  

1980-ban ezen a napon hunyt el Nagy Imréné Buknicz Piros-

ka, aki 1964-1967 között a Daka-kocsmában volt felszol-

gáló.    

23. 

1886-ban ezen a napon született Túri István (†1987), aki 

1929-ben a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmá-

nyának, 1931-ben az iskolagondnokságnak lett a tagja.  

1908-ban ezen a napon született Balogh István gyümölcsfa-

kertész. Csengelén faiskolája volt. 1947-től tagja volt az 

egyházközségi képviselő-testületnek.  1958-ban ezen a na-

pon született Erdélyi Ferenc, aki 1980-1990 között tanács-

tag, 1900-1994 között önkormányzati képviselő volt.  

24. 

1893-ban ezen a napon született Katona Pál (†1961), aki a 

Földosztó Bizottság elnöke volt 1945-ben. 1948-ban az alsó-

csengelei MDP alapszervezet titkárának választották.  

1975-ben ezen a napon a Bogár-tanya mellett homokkiter-

melés közben emberi csontokat találtak. A feltárás során egy 

templom alapját találták meg. 

25. 
1975-ben ezen a napon született Túri Anikó, aki 1997-1999 

között közművelődési előadó volt. 1999-től 2008-ig a pol-

gármesteri hivatal pénzügyi előadója volt. 
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26. 

1992-ben ezen a napon hunyt el Lippai Józsefné Tisóczki 

Viktória, aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP alapszervezet 

nőszervezője lett. Az 1949-es községgé alakuláskor másod-

bíróvá választották.  

27. 

1975-ben ezen a napon kezdték meg dr. Horváth Ferenc ré-

gész vezetésével a Bogárháti templomrom feltárását.  1978-

ban ezen a napon hunyt el Molnár János, aki 1935-től tagja 

volt Szeged város törvényhatósági bizottságának. 1936-1941 

között és 1946-ban a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

elnöke volt. 

28. 

1971-ben ezen a napon született Kővágó Antal, aki 1992-

1999 között tagja volt a csengelei focicsapatnak.  1974-ben 

ezen a napon született Kopasz Tiborné Fekete Andrea, aki 

1992-1995 között képesítés nélküli napközis nevelő volt az 

általános iskolában, majd 1995-1996 között az óvodában 

dolgozott képesítés nélküli óvónőként. 

30. 

1914-ben ezen a napon született Mészáros József, aki a II. 

világháborús harcok alatt a Balaton környékén hősi halált 

halt.  1949-ben ezen a napon alakult meg a Dolgozó Pa-

rasztok és Földmunkások Országos Szövetsége csengelei 

szervezete. Ugyanezen a napon adták át Csengelének a Min-

taközség kitüntetéssel járó vándorzászlót. 

31. 1995-ben ezen a napon alakult meg a Csengelei Gazdakör. 

 

Pingpong bajnokság lesz! 
 

A csengelei faluházban 2011. február 20-án (vasárnap) aszta-

litenisz verseny lesz. Nevezni a helyszínen 9 óráig lehet, nevezési 

díj nincs.   

A kiírt kategóriák: fiatal fiúk (14 év alattiak) részére egyéni, 

fiatal lányok (14 év alattiak) részére egyéni, 14 év feletti férfiak ré-

szére egyéni és páros, 14 év feletti nők részére egyéni és páros. 

A dobogós eredményt elérők érmet és oklevelet kapnak. 

M. M.  
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Mi történt Csengelén 
2010-ben? 

 

Január 14-én dr. Torontáli Renáta háziorvos az MTV híra-

dójában nyilatkozott arról, hogy ha nem rendezik a praxisok finan-

szírozását, akkor nagyon sok háziorvosi rendelő nem fog tudni mű-

ködni, mert a rendelkezésre álló keretből nem lehet fenntartani. 

A Délmagyarország január 11-i számában hosszabb írást 

közölt dr. Varga Ferenc háziorvosról abból az apropóból, hogy 38 

évvel korábbi szolgálati helye, Besenyszög díszpolgári címet ado-

mányozott számára. 

Az MTV január 19-i, reggeli híradójában a hungarikumokról 

készítettek tudósítást, melyen megszólaltatták Vincze János fafara-

gót is. 

Január 30-án a Korona sörözőben megrendezett darts ver-

senyen a Tanya-Anja Kupát Mészáros Péter nyerte el. 

Február 10-én délelőtt a csengelei MÁV állomás melletti vas-

úti átjáróban egy pénzszállító autó ütközött az Intercity-vel. A so-

főrt életveszélyes állapotban mentőhelikopter szállította kórházba. 

A kocsikísérő kisebb sérülésekkel megúszta. 

Február 1-jén ifjúsági információs pont nyílt a faluházban, 

melynek vezetője Bánhidi Bernadett lett. 

Február 12-én rendezte meg az általános iskola a farsangi 

bálját. Az 1-3. osztály tanulói egyénileg készültek, a többiek közös 

előadásokat mutattak be.  

Február 15-én dél körüli időben egy idősebb ember közleke-

dett Lada személygépkocsijával a Május 1. utcán. A nem megfele-

lően választott sebesség miatt megcsúszott, és egy parkoló Ladá-

nak ütközött.  

Március 3-án a szentesi Kortárszenei Találkozón Pigniczki 

Dóra jó minősítést, Holo Patrik kiváló minősítést ért el.   

Március 3-án megkezdte a rendelést dr. Balikó Katalin az új 

fogorvosi rendelőben, melyet családi összefogással építettek. 
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Március 6-án harmadik alkalommal rendezték meg a vőfé-

lyek és zenekarok találkozóját. 

Március 19-én a deszki Maros Menti Fesztiválon a Pigniczki 

Dóra-Holo Patrik trombitás duó III. helyezést ért el.  

Március 19-én Iváncsits Tamás zenész-énekes és barátai lép-

tek fel a faluházban. 

Március 26-án dr. Torgyán József volt miniszter tartott vá-

lasztási gyűlést az Öregmalom vendéglőben. 

Március 28-án Jászszentlászló mutatta be műsorát a csengelei 

faluházban a „Szomszédoló” elnevezésű fellépéssorozatban. 

Április 6-án rákszűrő kamion volt falunkban. A 100 meghí-

vott közül csak 8 fő jelent meg a vizsgálaton.  

Április 9-én elkészült a temetői bekötőút aszfaltozása. 

Április 9-én a Deszken megrendezett Maros Menti Fesztivá-

lon a csengelei Holdfény csoport angol keringőjével II. helyezést 

ért el.   

Április 10-én vette észre egy gazda, hogy a 8 hónapja nem 

látogatott tanyáján a melléképületet elbontották, és az építőanya-

got elszállították. A rendőrség a helyszíntől nem messze megtalál-

ta az ellopott anyagot, melyből már fel is volt építve az új mellék-

épület.  

Az április 11-én megtartott országgyűlési képviselői válasz-

táson az arra jogosultak 56,34 %-a vett részt. Az első helyezett 

Vincze László (FIDESZ-KDNP) lett 75,86 %-kal, a pártlistán a 

FIDESZ-KDNP pártszövetség győzött 76,38 %-kal. 

Az április 14-én megrendezett versmondó versenyen az 1-2. 

osztályosok közül Árvai Kitti, a 3-4. osztályosok közül Forgó Judit 

lett az első helyezett. 

Április 18-án a „Szomszédoló” sorozat keretében Jászszent-

lászlón léptek fel a csengeleiek.  

Április 21-én a Faluházban lépett fel Huzella Péter Kossuth-

díjas zeneszerző, énekes. 

Április 22-én Törköly Ágnes, a faluház vezetője szerepelt a 

kisteleki Rádió 7-ben, és a községi rendezvényekről adott tájékoz-

tatást.  

Április 22-23. között  rendezték  meg  Szegeden  a  Gyermek- 
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színjátszó Találkozót, melyen részt vett a csengelei művészeti is-

kola Főnix és Napsugár csoportja is. Mindketten ezüst minősítést 

szereztek.  

Május 5-től kezdve nagy mennyiségű eső esett a településre, 

a hónap első 16 napjában összesen 119 mm. Május 17-től megkez-

dődtek a belvízelvezetési munkálatok 

Május 9-én 15 gyermek áldozott első alkalommal a temp-

lomban. 

Május 11-én este Csengele belterületén egy autó és egy elek-

tromos kerékpár ütközött össze. A gépjárművezetőt az elsőbbség 

meg nem adása, a kerékpárost ittas vezetés miatt jelentették fel a 

rendőrök.  

Május 17-20. között rendezték meg az egészségügyi napokat. 

Vérnyomás, vércukor és koleszterin mérésen 176 fő, véradáson 27 

fő, tüdőszűrésen 531 fő, urológiai rendelésen 21 fő, szemészeti 

szakrendelésen 29 fő jelent meg. 

Május 22-23. között rendezték meg a XVI. Csengelei faluna-

pokat. A 24-re tervezett autóverseny a nagy sár miatt elmaradt. A 

kulturális programon a testvérközség táncosai is felléptek.      

Június hónapban sem kímélte az eső Csengelét. Az első négy 

napban összesen 72,3 mm-nyi csapadék hullott. A Petőfi utcában 

egy melléképület összedőlt. Június 1. és 9. között I. fokú belvíz-

védelmi készültség volt elrendelve a településre.   

Június 5-én az Árpád utcában vízelvezető árkot ástak, melyet 

a csatornába csatlakoztattak.  

A Délmagyarország június 5-i számának első oldalán írt 

polgármesterünk pénztárca lopási ügyéről.  

Június 10-én hajnalban Csengele külterületén egy autós őzet 

ütött el. Személyi sérülés nem történt.  

Június 12-én rendezték meg az általános iskola  nyolcadi-

kosainak búcsúztatását. A ballagási ünnepségen Hegedűs Dóra, 

Kormányos Adrián, Sánta Fanni és Törköly Vivien kapta meg „A 

csengelei iskoláért” plakettet. A szülők közül Kormányosné Váradi 

Ildikó részesült ebben az elismerésben. 

Június hónapban Vincze János fafaragó két kopjafát ajándé-

kozott a településnek. Az egyiket a temetőben, a másikat az I-II. vi- 
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lágháborús emlékműnél állították fel.         

Július 1-jétől Bozó Béla Csengele körzeti megbízott rendőre.   

Július 2-án hajnalban az Öregmalom vendéglő raktárának a 

fala belvíz miatt kidőlt.  

Július 9-én 11-én a csengelei focisták serdülő csapata a 

lengyel testvérközségben, Nowa Słupiában rendezett versenyen 

második helyezést ért el. 

Július 12-én tárgyalta először a Szegedi Városi Bíróság 

polgármesterünk pénztárca lopási ügyét. A döntést szeptember 13-

ra halasztották. 

Július 27-én a családsegítő szolgálat iskolások részére 

szervezett programot. A vetélkedők mellett rendőrségi bemutatót is 

megnézhettek.  

Július 28-án a volt 400-as telep tulajdonosa észlelte, hogy 

ismeretlenek bontják az egyik színét. Mint utóbb kiderült, egy 

korábbi alkalmazottja adta el jogtalanul bontásra az építőanyagot.  

Július 30-án este a faluház mellett betonárokba tolatott egy 

teherautó. Mikor kihúzták belőle, a hátsó híd teljesen leszakadt. Az 

autós nem törődött ezzel, és két kerékkel még több száz métert tett 

meg az Ady Endre utcán.     

Augusztus 3-án reggel Csengele külterületén egy segéd-

motoros okozott balesetet. A kétkerekű jármű vezetője túlzottan 

nagy ívben kanyarodott ki a védett útvonalra, és egy teherautós, 

hogy ne gázolja el, egy személygépkocsinak ütközött. Szerencsére 

személyi sérülés nem történt.  

Augusztus 7-én és 8-án rendezték meg a XV. csengelei 

sportnapokat. 

Augusztus 15-én játszották első mérkőzésüket a megye III. 

osztályban  focistáink.   

Augusztus 20-án rendezték meg a IV. Zenésztalálkozót a 

Vénusz presszóban 15 zenésszel. 

Augusztus 21-én egy lengyel tűzoltó zenekar lépett fel a 

faluházban. 

Augusztus 22-én Laczkó Ferenc plébános felszentelte az al-

sócsengelei iskolánál lévő felújított keresztet. 
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Augusztus 24-én két palesztin illegális bevándorlót találtak a 

polgárőrök a tanyavilágban.  

Szeptember 2-án Csengele külterületén egy algériai férfit 

fogtak el, aki illegálisan érkezett az országba. 

Szeptember 12-én 12 fővel terepkutatást végeztek a polgár-

őrök H. Mihály eltűnt keresésére, de azt nem találták meg.    

Szeptember 13-án folytatódott a Szegedi Városi Bíróságon 

polgármesterünk pénztárca lopási ügyének tárgyalása. A bíró bizo-

nyítottság hiányában felmentette a vád alól. Az ügyész fellebbezést 

jelentett be a bűnösség megállapítására. 

Szeptember 16-án afgán menekülteket láttak a tanyavilágban. 

Közülük egyet sikerült elfogni a rendőröknek.  

Szeptember 21-én találtak rá H. Mihályra, aki kb. egy hó-

nappal ezelőtt tűnt el, és felakasztotta magát az erdőben. 

Szeptember 23-án a rendőrségnek kellett közbeavatkoznia 

egy családi perpatvarba. Az élettárs a barátnőjét verte és fojtogatta.  

Október 3-án rendezték meg a helyhatósági választást. Há-

rom polgármester-jelölt és 18 képviselő-jelölt indult. A választáso-

kat egy ismeretlen zavarta meg, aki az egyik polgármester-jelöltre 

vonatkozó grafitit helyezett el a faluház hátsó falán. 

Október 9-én öt csapat részvételével rendezték meg a Gól 

Söröző Kupát, melyet a pálmonostori Mono-Pool-Team nyert el. 

Október 14-én tartotta alakuló ülését a helyi önkormányzat. 

Alpolgármesternek Kormányos Sándort választották meg polgár-

mesteri javaslatra.  

 November 6-án rendezték meg a Szent Imre családi napot. 

Ennek keretében falunkba látogatott egy indiai keresztény pap, aki 

misét is bemutatott.  

November 1-jén az M5-ös autópálya csengelei szakaszán 

három  személyautó ütközött össze, melynek során egy 40 éves 

külföldi életét vesztette. 

November 7-ről 8-ra virradó éjszaka ismeretlen tettes egy 

bekerítetlen mezőgazdasági területről 22 darab vas fóliapálcát 

ellopott. 

November 18-án a csengelei faluházban rendezték meg a te-

rületi mesemondó versenyt öt település részvételével, ahol az 1-2.  
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osztályos kategóriában Törköly Nelli első helyezést ért el. 

November 20-án emlékezett meg a Csengelei Polgárőr Cso-

port 20 éves fennállásáról. Az Öregmalom vendéglőben megtartott 

rendezvényen Kun-Szabó Tibor és Kucsora Péter kapott 20 éves 

polgárőr munka után járó elismerést. Béres Andrást és Sándor Jó-

zsefet 10 évi tevékenységéért jutalmazták meg.  

November 22-én hajnalban az M5-ös autópálya csengelei pi-

henőjében várakozó bolgár rendszámú Mercedes kamionból pénzt 

és iratokat loptak el 55 ezer forint értékben.   

November 25-én ünnepelte 15 éves fennállását a Csengelei 

Népdalkör és Citerazenekar. 

November 29-én a Szegedi Városi Bíróság végzésével megál-

lapította, hogy Nagy Gáborné polgármester-jelölt nem sértette meg 

a község jegyzőjének becsületét, amikor „a becsületesség és jogi 

tisztánlátás érdekében” dr. Apró Zsoltnak felajánlotta a jegyzői 

posztot megválasztása esetére. 

November hónapban sem kímélte a csapadék a falut, össze-

sen 71,4 mm eső hullott. 

December első 9 napjában 70,3 mm eső esett Csengelére, 

ebből az első napon 33,6 mm.  

December 4-én rendezték meg az iskolások és az óvodások 

Mikulás bálját. A sok érdeklődő teljesen megtöltötte a termet.  

December 15-én a csúszós úttest miatt egy autós az árokba 

hajtott a Május 1. utcában. Személyi sérülés nem történ, a jármű is 

csak kisebb sérülést szenvedett. 

December 18-án az Országos Polgárőr Szövetség felhívására 

Csengelén is akciót rendeztek a polgárőrök. A piacos napon négy 

polgárőr és a körzeti megbízott rendőr látott el szolgálatot. 

December 20-án Kun-Szabó Tibort a Polgárőr Érdemkereszt 

ezüst fokozatával tüntették ki.  

December 22-én Tóth Tibor a képviselői tiszteletdíjából 

vásárolt játékokat ajándékozott az óvodásoknak.  

December 26-án rendezték meg a szokásos Karácsonyi kon-

certet a faluházban. A rossz útviszonyok miatt most először nem 

volt teltház.                                                                            
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Belvízhelyzet 

 

Két embert kitelepítettek 

 

Csengele elég szerencsétlen vízrajzi adottságokkal rendelke-

zik. A Lippai-sarok környéke kb. 6 méterrel mélyebben fekszik, 

mint a belterület, sőt a Kiskunmsajsa-Jászszentlászló-Csengele hár-

mashatárhoz viszonyítva ez az érték már 10 métert tesz ki. Nem 

véletlen, hogy a másfél századdal ezelőtti térképeken még számos 

tavat lehet látni területén. 1916-ban, világháborús nélkülözés idején 

az elődeinket még a belvíz is szorongatta, összesen 87 épületet 

elpusztítva. A csatornázások sokat segítettek ugyan, de a rendkívüli 

időjárás még ezeket is legyűrte. 

Az elmúlt év is jeleskedett a csapadék szempontjából. 2010. 

június 18-án például egy nap alatt összesen 41,8 mm eső esett. 

December hónapban is jött az égi áldás, összesen 131,4 mm eső-hó 

hullott Csengelére. A hatalmas mennyiségű víz a fagyoknak 

köszönhetően sokáig nem okozott gondot, viszont január 6-án erő-

teljes olvadás kezdődött el. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy 

december 29. és január 11. között az égi áldás elkerülte falunkat.  

A belterületen a rendbetett és az újonnan ásott árkoknak kö-

szönhetően különösebb problémát nem okozott az olvadás, viszont 

a külterületi utak nagy része nehezen járható.  

Csengelére – január 9-i állapot szerint – I. fokú vízkár-elhá-

rítási készültséget rendeltek el. A környező települések közül Ba-

lástyán, Kiskunmajsán, Jászszentlászlón, Kisteleken és Pusztasze-

ren II. fokú van érvényben, Pálmonostorán pedig a legmagasabb, a 

III. fokozat van elrendelve. A Csongrád megyei kormányhivatal 

földművelésügyi igazgatója, Szakál Sándor tájékoztatása szerint 

mindenhol rossz a helyzet, de talán a legtöbb probléma Székkutas, 

Hódmezővásárhely, Szentes és Bordány ellett Csengelén van. 

Január 10-én két felnőttet kellett kitelepíteni Alsócsengelén, 

mert a házuk fala kidőlt. Őket a rokonoknál helyezték el. 
 

Molnár Mihály          
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Karácsonyi koncert 

 

 
 

Az ifjúsági mazsorettek most is nagy sikert arattak 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

 

December 26-án, karácsony másnapján a művészeti iskolások 

régi hagyományukhoz híven koncertre várták Csengele lakosságát. 

A rossz útviszonyok miatt most először nem volt teltház, de azért a 

megjelentek hálás közönségnek bizonyultak, nem sajnálták a tapsot 

a fellépőktől.  

Némi bakival fűszerezett polgármesteri köszöntő után jöttek 

sorba a különféle korosztályhoz tartozó mazsorettek, és a fúvós ze-

nekar kíséretével adták elő műsorukat.     

Aki a rendezvényen nem tudott részt venni, az a koncert vi-

deó felvételét a Csengelei információk elnevezésű internetes hon-

lapon megnézheti (www.csengele.web.44.net). 

M. M.  
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Isten veled… 
 

Búcsúzom Harkai István képviselő társamtól, akivel a rend-

szerváltás utáni első ciklusban dolgoztunk együtt. 

Önzetlenül tette a dolgát a faluért, jobbító szándékkal, tiszta 

gondolkodással próbált élhető körülményeket teremteni. A személyes 

csatározáson túl egyszerre sok új lehetőség adatott a változásra, a 

változtatásra. Sajnos a bebetonozott gondolatok az új, szabad válasz-

tással nem oldódtak fel. Nagyon sok szép terv süllyesztőbe került, hol 

mert személyes érdekeket sértett, vagy mert együttesen már nem vol-

tunk elég erősek. Nem azonos irányt jelöltünk ki. A Faluház létrejötte 

nehéz szülés volt a tájékozatlanság, rutin hiányában. A sok szép terv, 

amiket szőttünk – autópálya lehajtó, termálvíz hasznosítás, emlékmű 

létrehozás (nem sírkő), még több szilárd burkolatú út, földutak 

karbantartása, iskola-óvoda rekonstrukció, ésszerű gazdálkodás, idő-

sek segítése – nem eléggé sikerült. A jászszentlászlói út építése Pityu 

szorgalmazására lett elindítva. 

Fiatal házasként ambíciósan kezdték az életet, okos, magasan 

kvalifikált emberpár indult szebb jövőt teremteni. Korán érte őket a 

legnagyobb tragédia. Kisfiuk, Roland elvesztése soha ki nem hever-

hető fájdalom.  

Erős akaratú ember volt Pityu? Igen! Tovább küzdött, újra in-

dult, újra teremtet szép családot, hatalmas gazdaságot. De közben 

ráment az egészsége. Elfelejtet gondolkodni azon, hogy magukra is vi-

gyázni kellene gyermekeik szebb jövőjéért. Nem adta fel, küzdött sú-

lyos betegen is. Tovább termeltek, járta a piacokat betegen is.  

Rendes, jólelkű, egyenes jellemű embert veszítettünk el. 

Pityu számára véget ért a harc. Ha van túlvilági élet, biztosan 

szeretné látni, hogy a felesége szeretettel neveli gyermeküket, majd 

unokáit, tovább haladva a megkezdett úton, jó egészségben.  

Adhatott volna neki könnyebb, szebb életet a jó Isten! Valamiért 

ez nem így történt. 

Kérem, hogy akiket itt hagyott, azoknak legyen megbékélés, 

belenyugvás és lelkierő a továbbfolytatáshoz. 

Isten veled Pityu! 

Tóth Tibor      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  30  - 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Megtört szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonok-

nak, barátoknak, ismerősöknek és szomszédoknak, akik drága 

szerettünk 

Harkai István 
búcsúztatásán megjelentek, részvételükkel, virágokkal, 

koszorúkkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

 

                                                                   Gyászoló felesége és fiai 

 

 
 

Fekete pont 

 

Ami kimaradt a polgármesteri 
programból 

 

Aki valamennyire is jártas a politikában, azt tudja, hogy a vá-

lasztási programok a választók orra előtt elhúzott mézesmadzagok. 

Aztán ha megválasztják a jelöltet, akkor az vagy megvalósulnak, 

vagy elfelejtik őket. 

A polgármesteri választáson három jelölt indult, és elég ke-

mény küzdelem folyt az emberek meggyőzéséért. Polgármesterünk 

is érezhette, hogy mindent be kell dobni. Valószínűleg az ő füléhez 

is eljutottak azok a panaszok, melyek a polgármesteri hivatal mű-

ködésére vonatkoztak. Ezt támasztja alá a választási brossurájának 

az a kitétele, hogy a hivatal működését meg kívánja reformálni. 

Lehet, hogy még ezt sem találta elég ütősnek, ezért az önkormány-

zati lapban már a teljes hivatali működés megreformálását ígérte. 
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Aztán jött a választás és választási ígéreteinek köszönhetően, 

19 szavazat előnnyel megőrizte a polgármesteri tisztséget. Ezzel 

nincs is probléma, a nép, az isten adta nép döntött, és így döntött. 

Az új önkormányzat megalakulásakor jött aztán a meglepe-

tés. Itt ismertette polgármesterünk a következő négy évre szóló 

programját. És bizony ebben egy szó sincs a hivatali működés tel-

jes, de még részleges reformjáról sem. Erre mondják, hogy a vá-

lasztók bevették a cumit. És az négy évig ott is fog maradni. 

Polgármesterünknek a választások után már nem annyira kí-

váncsi a választópolgárok véleményére, hiszen a 2010-es évben 

nem tartott közmeghallgatást. Pedig a törvényi előírás szerint ezt 

minden évben kötelezően meg kellene tartani, és azt előre ki kel-

lene hirdetni. Nos, hát ilyen előre meghirdetett közmeghallgatásról 

2010-ben nem tud senki, pedig biztosan merültek volna fel kérdé-

sek a lakosságban. Mikor az egyik képviselő a közmeghallgatás 

idejéről érdeklődött, azt a választ kapta, hogy az nem lesz, már több 

is volt a 2010-es évben. Polgármesterünk valószínűleg a választási 

gyűlésekre gondolhatott, mert az valóban volt több is. Csak hát az 

egészen más! Gondoljunk csak a polgármester és az általa kijelölt 

képviselő-jelöltek választási gyűlésére, ahol egy felszólaló hölgyet 

durván leállított az országgyűlési képviselőnk, mondván ez 

FIDESZ választási gyűlés, pedig még csak nem is kényes kérdése-

ket feszegetett. 

Hogyan tovább? 2011 már nem választási év, így nincs mire 

hivatkozni, így előbb-utóbb csak meg kell tartani azt fránya köz-

meghallgatást. 

Zorró 
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Óévbúcsúztatás pingponggal 

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 

 
 

A csengelei asztaliteniszezőknél már hagyománnyá vált, 

hogy szilveszter előtt sporttal búcsúztatják az évet. Az idén sem 

volt másként, 14-en jöttek össze az alkalomra. 

Ennyi embernek szüksége is volt a faluház mind a három 

pingpongasztalára. Aki a testmozgás közben megéhezett, az fo-

gyaszthatott pogácsából, zserbóból, muffinból és háromféle pala-

csintából. Az év végi „sportfesztivál” három óra hosszáig tartott. 

A faluház a 2011-es évben is várja az asztaliteniszt kedve-

lőket. Hétfőn és csütörtökön 19-től 21 óráig lehet ennek az 

egészséges szenvedélynek hódolni. 

M. M.     
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Újra Vincze Pálé a 
Gábor Kupa 

 
Negyedik alkalommal került megrendezésre a Gábor Kupa 

darts verseny a Korona sörözőben. A szokások szerint karácsony 

közelében mérkőznek meg a nyíldobók, ez most az ünnep utánra 

került az elfoglaltságok miatt. A december 28-án megtartott ren-

dezvényen 10 versenyző játszotta végig az összes versenyszámot 

(krikett, mester 501, dupla be-kiszállós 301, Shanghai és legtöbb 

pont dobása), két játékos csak 1-1 fordulóban szerepelt, így azok 

eredményei nem számítottak. 

A Krikett versenyszámban Nagy Gábor rakta ki elsőre a 

tábláját, és 15 hibaponttal győzött. Mészáros Péter 97 hibaponttal 

második, Rényi János 106 hibaponttal harmadik lett. 

Mester 501 döntőjében Nagy Gábor fogyasztotta el elsőként a 

pontjait, megszerezve második győzelmét. Túri Kornél 14 ponttal a 

második, Vígh Attila 57 ponttal a harmadik helyen végzett. 

A dupla be-kiszállós 301-ben szintén Nagy Gábor szerezte 

meg a győzelmet. Vincze Pál 64 pontja a második helyezést hozta, 

míg Mészáros Péter 173 ponttal a harmadik helyre szorult. 

A Shanghai versenyszámban két bravúr is történt: az elődön-

tőben Vincze Pál dobott Shanghai-t a 4. körben, majd Nagy Gábor 

a döntőben, a második körben „zenéltette le” a gépet (37 pontot 

elérve). Második helyen Vincze Pál végzett 22 ponttal, Nagy D. 

Bence 10 ponttal harmadik lett. 

A legtöbb pont dobásában (High Score) Vincze Pál végzett az 

élen 507 ponttal. Csókási Tibornak a 446 pontja a második helye-

zést hozta, Vígh Attila 419 ponttal harmadik lett.        

A versenyszámokban elért eredmények összesítése után a 

nyertes Nagy Gábor lehetett volna 47 ponttal, de mivel ő volt a 

kupa felajánlója, az eredményei nem számítottak. Így másodszor is 

kupagyőztes lett Vincze Pál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  34  - 

 

 

A IV. Gábor Kupa végeredménye 
 

-   Nagy Gábor  47 pont   5. Nagy D. Bence 26 pont 

1. Vincze Pál   39 pont       Szabó István  26 pont 

2. Vígh Attila    36 pont   7. Putnoki János  19 pont 

3. Mészáros Péter 35 pont    8. Csókási Tibor  18 pont 

4. Túri Kornél   30 pont   9. Tisóczki Ferenc    8 pont 

     

Vincze Pál az eredményhirdetés után 1-1 pohár pezsgővel 

vendégelte meg a verseny résztvevőit, ő maga, és két érmes társa 

pedig az elnyert kupából ivott. 

Molnár Mihály 

 
 

 

 

 
 

 

H i r d e t é s e k 

 

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek javítás-

ra 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, fóliá-

val együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137 

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

lázs Tibor +36-30/9 677 763. 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hob-

bikert 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 
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Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgozót 

keresek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban Sándor 

Józsefnénál. 

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. 
 

 

 

Gépi hímzés! 
 

Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai je-

lek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk 

egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, 

vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemélyek-

nek. 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 +36-30/3 228 453 
 

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. 

+36-70/2 803 013 vagy +36-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 

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

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap                                 

 
 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Krónikás Egyesület  

Szerkesztőség  és  kiadóhivatal:   6765  Csengele,  Felszabadulás  u.  2/A.    

+36 30 6 957 919    E-mail: csengele@freemail.hu   Példányszám: 115                     

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Gémes Antal 

© Copyright reserved! A lap másolása csak a kiadó előzetes írásbeli en-
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