
 
 

  

 

 
 19. évfolyam 4. szám                           2011. február 15. 

 
 
 
 

Felsőtagozatos színjátszók  
 

 

 

A félévi bemutatóról szóló írásunk a 62. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Február 

 

16. 
1922-ben ezen a napon született Kulman János (†1945), aki 

a II. világháború során ismeretlen harctéren hősi halált halt. 

17. 

1913-ban ezen a napon született Sztankai István (†1994) 

ferences szerzetes, aki 1951-1978 között a csengelei plébá-

niát vezette.  1938-ban ezen a napon született Lesták Má-

tyás, aki 1997-ben a Független Kisgazdapárt csengelei alap-

szervezetének elnöke lett. 1997-1999 között a METÉSZ 

csengelei szervezetének alelnöke volt.  1996-ban ezen a 

napon hunyt el Kecskés István (†1996), aki postai kézbesítő 

volt. 

19. 

1993-ban ezen a napon rendezték az első malomversenyt az 

Öregmalom vendéglőben. A bajnok Korom Mihály, a lege-

redményesebb női versenyző Árvai Kálmánné lett.  2004-

ben ezen a napon hunyt el Túri Ferencné Vígh Ilona, aki 

1960-1975 között a községi tanács, majd az általános iskola 

alkalmazottja volt. 

20. 

1944-ben ezen a napon hunyt el Szabó Dudrai Lajos, aki 

1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt. Az 1920-as évek-

ben esküdtként tevékenykedett.  1974-ben ezen a napon 

született Polonkay Roland, aki 2002-től a csengelei foci-

csapat játékosa.  

21. 

1960-ban ezen a napon hunyt el Süli János, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1934-1946 kö-

zött. Tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  

1961-ben ezen a napon hunyt el Katona Pál, aki a Földosztó 

Bizottság elnöke volt 1945-ben. 1948-ban az alsócsengelei 

MDP alapszervezet titkárának választották.  1977-ben ezen 

a napon született Tóth Mária, aki 2001-2005 között Csen-

gelén tanított.  2002-ben ezen a napon mutatták be Horváth 

Ferenc "A csengelei kunok ura és népe" című könyvét a 

szegedi Móra Ferenc Múzeumban.     
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22. 

1940-ben ezen a napon született Tóth Józsefné Lippai Ro-

zália, aki 1960-2010 között a községháza alkalmazottja volt. 

 1991-ben ezen a napon hunyt el Bagi János, aki a Csen-

gelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től.  

23. 

1888-ban ezen a napon született Sisák István (†1961), aki 

rendőr tiszthelyettes volt a Horthy-korszakban. 1936-ban vo-

nult nyugállományba.  1928-ban ezen a napon született Vi-

rágh Ferencné Hell Irén, aki 1999-től tagja a népdalkörnek.   

1949-ben ezen a napon hunyt el Magyar András, aki a Csen-

gelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től.  2002-ben ezen a napon volt falunkban az első 

judo verseny a Faluházban. 

24. 

1910-ben ezen a napon született Csomor József (†1986), akit 

1949-ben a képviselő-testület tagjává választottak.  1930-

ban ezen a napon alakult meg a Csengelei Polgári Lövész 

Egyesület. 

25. 

1902-ben ezen a napon született Magyar Mihály (†1988), aki 

a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 

1929-1932 között. A Független Kisgazdapárt csengelei szer-

vezetének 1944-ben választmányi tagja lett. 1940-1949 

között az egyházközség képviselő-testületében is tevé-

kenykedett.  

26. 

1963-ban ezen a napon született Pálinkásné Kordás Ágnes, 

aki 1983-tól az általános iskolában tanít.  1981-ben ezen a 

napon hunyt el dr. Aniela Kozłowska lengyel botanikus pro-

fesszornő, aki 1927 nyarán a csengelei erdőben végzett kuta-

tómunkát. 

27. 

1923-ban ezen a napon született Balogh Sándor (†1989), aki 

1957-től boltos, majd a ZÖLDÉRT felvásárlótelep admi-

nisztrátora volt.  1978-ban ezen a napon született Rózsa 

István, aki 1995-1997 között a csengelei focicsapat játékosa 

volt.  

28. 
1909-ben ezen a napon született Horpácsi (Jachan) Ignác 

(†1996), aki Csengele első lelkipásztora volt 1936-tól. 
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Rendőrségi hír 

 
Egy budapesti lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki feb-

ruár 1. és február 8. között a sértett csengelei tanyás ingatlanának 

főépületébe a bejárati ajtó berúgásával, a melléképületbe a bejárati 

ajtó lakatjának levágásával jogtalanul behatolt és a két helyről gépi 

berendezéseket és használati tárgyat tulajdonított el mintegy 

300.000 Ft lopási és 3000 Ft rongálási kárt okozva. 

(promenad.hu) 
 

 
 

Felmentették a polgármestert 
 

Egy régebbi önkormányzati ülésen, a rendőrség beszámolója 

kapcsán Csengele polgármestere elmondta, hogy egy alkoholista 

buszsofőr a polgármesteri hivatal mellett elállta autójával az úttes-

tet, így ott mások nem tudtak elhaladni. Az ügyben tett rendőri 

intézkedéssel nem volt elégedett. 

Korom Mihály buszsofőr – aki elmondása szerint a kérdéses 

helyen lerobbant a járművével – rossz néven vette az „alkoholista 

buszsofőr” elnevezést, és becsületsértés miatt feljelentést tett. 

Az ügyben nemrég a Szegedi Városi Bíróság ítélkezett. A 

bíró szerint nem állapítható meg a becsületsértés ténye, mivel a 

sértő kifejezés használatakor nem nevezte meg személy szerint 

Korom Mihályt, és a polgármestert felmentette. A sértett az ítéletbe 

nem nyugodott bele, így a megyei bíróságon már három bíróból 

álló tanács fogja az ügyet elbírálni. 

M. M.   
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A képviselői fogadóóra 
tapasztalatai 

 

A választópolgárokkal, a lakossággal való közvetlen  kapcso-

lattartás régen bevált módszere a fogadóórák tartása, melyet a csen-

gelei önkormányzati képviselők már jó régen elfelejtettek. Az em-

berek ügyes-bajos dolgaikkal sokkal szívesebben elmennek egy 

nyilvános helyre, mint hogy egy magánlakásban mondják el azt. 

Tóth Tibor képviselő február elején megtartotta első fogadóóráját a 

faluházban. Az „első fecske” erről nyilatkozott lapunknak:  

„Első alkalommal rendeztem meg. Nem számítottam ekkora 

részvételre, hét lakos jött el. Különböző sérelmeket mondtak el, 

dicséret nem nagyon volt közte. Remélem, hogy az új képviselő-

testület kicsit hatékonyabban fog dolgozni.  

Az előadott dolgok között inkább panaszok voltak, és szemé-

lyes sérelem is volt. Javasoltam, hogy ha ilyen bántalom ér valakit, 

akkor szívesen látjuk a közmeghallgatáson és az önkormányzati 

gyűléseken, és ott rögtön orvoslást is kaphat esetleg. Az egy kicsit 

megdöbbentő volt, hogy amikor azt kérdeztem, hogy név szerint 

hivatkozhatok-e a panaszosokra, akkor kicsit elbizonytalanodtak. 

Akik ott voltak, azok legalább meghallgatást nyertek, és el fognak 

jönni a képviselő-testületi ülésekre és a közmeghallgatásokra is. 

Azt hiányolták, hogy az elmúlt évben egyetlen közmeghallgatás –  

vagy közkeletű nevén falugyűlés –  sem volt, és miért nem 

nyilvánosak a testületi ülések. Sok embernek lennének építő jellegű 

gondolatai, vagy panaszai, és azt az önkormányzati ülésen 

elmondhatná. Közigazgatási problémák, személyi, megtorlás jelle-

gű panaszok voltak, és a belvíz témája is felmerült. Ezeket a ké-

relmeket, panaszokat összegyűjtöttem, és a testületi ülésen elő fo-

gom adni. 

A fogadóórákat minden hónap első hétfőjén a továbbiakban 

is meg fogom tartani. Március 7-én 18 órától újra várom a csen-

geleieket a faluházba.                                                                      
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A művészeti iskolások félévi 
bemutatója 

 

Február 3-án a faluház nagytermében rendezték meg a Csen-

gelei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény félévi bemutatóját. A 

konferanszié szerepét Czirokné Krizsán Zsuzsanna tánctanárnő vál-

lalta magára. 

Elsőként az alsó tagozatos színjátszók szerepeltek, „Fabulák 

a rókáról” címmel adták elő műsorukat, humoros előadásukkal 

többször rmegnevettetve a közönséget. 

A továbbiakban zenei blokkok következtek, melyek között a 

táncosok mutatták be tudásukat. A zenészek furulyával, trombi-

tával, vadászkürttel, tenorkürttel és tubával szerepeltek, a közismert 

gyermekdalokat és klasszikus darabokat előadva. Közöttük olyanok 

is felléptek, akik már középiskolában tanulnak. Az 1. osztályosok a 

„Kerek a káposzta” dallamára népi táncot, a 2. osztályosok fox-

trottot, a 3-4. osztályosok szambát, az 5-6. osztályosok polkát,  a 7-

8. osztályosok latin táncokból álló összeállítást mutattak be.  

A bemutatót a felső tagozatos színjátszók „Hétfejű tündér” 

című előadása zárta. 

A félévi bemutatóról készült videó felvétel megtekinthető a 

Csengelei információk elnevezésű internetes honlapon (www. 

csengele.web44.net). 

M. M.  

 
 

Az 5-6. osztályosok polkát mutattak be 
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Erről írt a Csengelei Krónika  
5 éve 

 

„Koko” jön a terasz-megnyitóra? 
 

Február 7-én újabb szórakozóhely nyílt falunkban. A nagy 

futball szakember, Kun-Szabó Tibor nem véletlenül adta söröző-

jének a Gól nevet. 

A stilizált focilabdákkal és valódi dedikált mezekkel dekorált 

italmérő helyen az ópusztaszeri Böröcz Katalin és a csengelei Víg 

Renáta várja a vendégeket. Amíg nem bővül a személyzet, addig a 

tulajdonos is beáll a pult mögé. A játékos kedvű embereknek több 

funkciójú, nem nyerő játékgép áll a rendelkezésükre. Az italvá-

laszték hasonló a többi csengelei vendéglátó helyiséghez, itt is 

kapható csapolt Arany Ászok. 

Május hónapig tervezik a belső parkoló kiépítését, aminek a 

szomszédok biztosan örülni fognak. A terasz megnyitójára várják 

Urbán Flórián sokszoros magyar válogatott focista mellett Kovács 

„Koko” István ökölvívó világbajnokot is. 

M. M.   

 

 

Darts bajnokság 
 

Két Shanghai-dobás 
 

2011. január 28-án rendezte meg soron következő nyíldobó 

bajnokságát a Korona söröző. A versenyen 13 játékos indult el a 

bajnoki címekért. 

A Krikett döntőjében Nagy Gábor rakta ki elsőként a tábláját, 

és 36 hibaponttal megszerezte a győzelmet. Rényi János 66 hiba-

ponttal második, Csókási Tibor 86 ponttal harmadik lett. 
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A Mester 501 végső küzdelmében Mészáros Péter fogyasz-

totta el elsőként a pontjait, ezzel megszerezve a bajnoki címet. 

Nagy Gábornak ekkor még 4 pontja volt, így második lett. Vincze 

Pál 6 pontja a harmadik helyezést hozta. 

A dupla be-kiszállós 301 döntőjében Túri Kornél nullázta le 

elsőként a pontjait, így sikerült megszereznie a régóta várt bajnoki 

címet. Putnoki János 4 ponttal második, Vígh Attila 16 ponttal har-

madik lett. 

A Shanghai versenyszám elődöntőjében ritka teljesítményt 

nyújtottak a versenyzők: Vincze Pál és Nagy Gábor is sikeresen 

megdobta a szimpla-dupla-tripla találatot, és mindketten a második 

fordulóban tették ezt. A döntőt Nagy Gábor nyerte 146 pontos 

eredményével. Kopasz József 120 pontja a második helyezésre, 

Mészáros Péter 69 pontja a harmadik helyezésre volt elegendő. 

Csorba Árpád a legtöbb pont dobásában (High Score) egyre 

jobb teljesítményt mutatott a selejtezőkben. A döntőben már 692 

pontot ért el, így megszerezte a bajnoki címet. Nagy Gábor 586 

ponttal második, Csókási Tibor 533 ponttal harmadik lett. 

M. M. 
 

 
 

Darts bajnokok a szervezővel (fotó: Molnár Mihály) 
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Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 45 éve: 

 

Sor a pénztár előtt 
 

Az ajtó előtt 20-25 ember várakozik. Megéri a türelmet, 

hiszen az év végi elszámolás forintjait fizeti a csengelei 

Aranykalász Tsz. Bár a természet tavaly a szövetkezeti gazdák 

zsebébe nyúlt, a belvíz mintegy másfél milliót emelt ki a 

közös kasszából, mégis jól alakult a zárszámadás. Hiszen 

Forgó Gyula traktorista 390 munkaegységért több mint 15 

ezer forintot, Gera Antal fogatos 314 munkaegység fejében 12 

ezer 500 forintot kapott. Röviden: a lényeg az, hogy a szegény 

csengelei homokon 40 forint értékű munkaegységet 

teremtettek az Aranykalász Tsz gazdái. Ezenkívül a részes 

művelésben – ki mennyit fogott ki – kukoricát, burgonyát és 

takarmányféléket kaptak. 

A családi számvetések így elfogadhatóan alakultak. A 

tsz szintén tovább gyarapodott, s a tavalyi közös munka 

nyomán hárommillió 500 ezer forint értékkel nőtt a közös 

vagyon. Gyümölcstároló, műtrágyaraktár, permetlétorony 

építését kezdték meg. Az idei költségekre 800 ezer forintot 

tartalékoltak. A tsz vezetősége úgy tervezi, hogy 50 holdon 

újfajta kerti dohányt termeszt. Kétszer annyi (vagyis összesen 

230 darab) marhát hizlalnak meg, mint tavaly. Így alapozzák 

meg 1966-ra is a pénzforrásaikat a csengelei Aranykalász Tsz 

gazdái. 
 

(Megjelent a Dél-Magyarország 1966. február 10-i 

számában) 
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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.  
 

 
 

 

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. 

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

bikert eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. 

+36-30/2 098 096  
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-

gedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad a szerkesztőség állás-

pontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  
========================================================= 

 

                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   

                                                                      jelenik meg. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


