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Kicsi a zenész …  
 

 
 

A művészeti iskolások versenyéről szóló cikkünk a 132.  

oldalon kezdődik! (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Április 

 

16. 

1881-ben ezen a napon született Katona (Sander) Ferenc bol-

tos, aki az 1920-as években költözött Csengelére.  1941-

ben ezen a napon született Váradi József, aki alapításától 

kezdve tagja a népdalkörnek és a citerazenekarnak.  2000-

ben ezen a napon helyezte el Gyulay Endre megyéspüspök a 

templom alapkövét.  

17. 

1921-ben ezen a napon született Komjáti Sándor (†2009), 

aki 1952-től 1973-ig rendőrként teljesített szolgálatot fa-

lunkban. Több cikluson keresztül tagja volt a községi tanács-

nak.  1939-ben ezen a napon született Csorba Jánosné Ju-

hász Aranka, aki 1998-tól tagja az egyházközségi képviselő-

testületnek.  1969-ben ezen a napon született Magony Jó-

zsef, aki 1997-2005 között a Csengelei Polgárőr Csoport ve-

zetőhelyettese volt.  2002-ben ezen a napon alakult meg a 

Csengelei Motoros Klub. 

18. 

1726-ban ezen a napon peren kívül megegyezett Szeged vá-

rosa és a német lovagrend a kun puszták ügyében. Felső- és 

Alsócsengele puszták Szeged határába kebeleztettek.  1915-

ben ezen a napon született Losonczi István, aki a II. világ-

háborús doni harcok során 1943-ban eltűnt.  1977-ben ezen 

a napon született Bencsik Attila, aki 1992-2003 között a 

csengelei labdarúgó csapat kapusa volt. 

19. 

1956-ban ezen a napon született Czibolya András, aki 2002-

ben községünk első családi gazdálkodója lett.  1956-ban 

ezen a napon született Vígh István, aki 1970-től a csengelei 

focicsapat játékosa volt. 1975-ben a Szeged járási serdülő 

válogatott tagjaként bajnokságot nyert. 1976-ban a Szeged 

járási ifjúsági válogatottba került. 1995-ben ő volt az edzője 

a csengelei labdarúgóknak. 

20. 
1924-ben ezen a napon született Fehér Kálmán, aki 1962-

1984 között a szeszfőzdét vezette.  1925-ben ezen a napon  
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20. 

született Kormányos Béla (†1949), aki vasútépítésen vett 

részt Sárbogárdon, amikor egy II. világháborús robbanószer 

felrobbanásakor életét vesztette.  1956-ban ezen a napon 

született Málik Istvánné Magyar Katalin, aki 2001-től a Ko-

rona Marketet vezeti. 

21. 

1932-ben ezen a napon született Bárkányi János (†2006), aki 

1961-1975 között Csengelén tanított.  1996-ban ezen a na-

pon rendezték meg az első darts bajnokságot a Korona sö-

rözőben.  

22. 

1885-ben ezen a napon született Fehér György (†1967) gaz-

dálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választ-

mányi tagja volt 1929-től.  1922-ben ezen a napon született 

Rácz József, aki a II. világháborúban, 1944. október 10-én 

Kiskunhalason hősi halált halt.  1949-ben ezen a napon szü-

letett Géczi József György (†1998) postai kézbesítő, aki 

1985-1998 között az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka 

volt.  1951-ben ezen a napon született Nacsa Jánosné Ko-

vács Mária fényképész, aki 1995-től kezdődően kétévente 

jelentkezett tárlataival. Eleinte természetfotóit, majd fest-

ményeit állította ki. A Csengelei Polgárőr Csoport 1999-ben 

tiszteletbeli polgárőr címet adományozott számára.  1964-

ben ezen a napon hunyt el Papp János, aki 1932-1936 és 

1941-1943 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület el-

nöke volt. 1936-ban Szeged város törvényhatósági bizottsá-

gának tagja lett.  1968-ban ezen a napon született Zólyomi-

Katona Theodóra, aki 2002-től lelkipásztori kisegítő. 

23. 

1992-ben ezen a napon érkezett Ering első delegációja Csen-

gelére Peter Hoffmann vezetésével.  2006-ban ezen a napon 

hunyt el Bárkányiné Szűcs Erzsébet, aki 1998-2006 között 

Csengelén tanított.   

24. 
1995-ben ezen a napon hunyt el Kopasz Ferenc kovács, aki 

rövid ideig a tanyájában boltot működtetett.  

25. 

1912-ben ezen a napon született Tóth Pál (†1980), aki a Füg-

getlen Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi 

tagja volt 1944-től.  1972-ben ezen a napon született Ba-

logh Ágota, aki az 1991/92-es tanévben Csengelén tanított. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  120  - 

 

 

26. 
1946-ban ezen a napon született Vörös Rudolf, aki 1975-ben 

az aratási verseny első helyezettje lett. A Független Kisgaz-

dapárt csengelei szervezetének titkára volt 1994-től. 

27. 

1881-ben ezen a napon született Balogh Béla (†1956) föld-

műves, aki tagja volt az egyházközségi képviselő-testület-

nek.  1914-ben ezen a napon született Vincze László 

(†1998), aki az 1950-es és 1960-as években tagja volt a köz-

ségi tanácsnak.  1983-ban ezen a napon született Haraszti 

Roland, aki 1999-től a Csengele Községi Sport Egyesület fo-

cistája. A 2004-es országos polgárőrnapon gólkirály lett.  

28. 

1889-ben ezen a napon született Sisák P. János (†1961), aki 

1928-ig a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület elnöke volt. 

1929-től választmányi tagként működött tovább.  1907-ben 

ezen a napon született Kiss Ferenc (†1994), aki 1954-ben a 

Lenin Tsz elnöke volt. 

29. 

1944-ben ezen a napon született Forgó Jenőné Szél Etelka, 

aki 1974-1990 között a községi tanács alkalmazottja volt. 

1978-tól az önkéntes tűzoltó egyesület pénztárosa.  1985-

ben ezen a napon hunyt el Molnár Péter, aki a Csengelei Me-

zőgazdasági Egyesület zászlótartója volt az 1932-1939 kö-

zötti időben.  1986-ban ezen a napon hunyt el Csomor Jó-

zsef, akit a községgé alakuláskor a képviselő-testület tagjá-

nak választottak.  
 

 

 
 

1 %-ot a polgárőröknek! 
 

A Csengelei Polgárőr Csoport köszönetet mond minda-

zoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-át a polgárőr mozgalom támo-

gatására ajánlották fel. A befolyt összeget a polgárőr szolgála-

tokkal kapcsolatos költségek fedezésére fordítottuk. 

Kérjük, hogy idén is nyújtsanak segítséget a munka folyta-

tásához!  

A Csengelei Polgárőr Csoport adószáma: 18463653-1-06. 
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Emlékérem 20 évi polgárőr 
szolgálatért 

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 

 

Április 2-án tartotta évi közgyűlését a Csongrád Megyei Polgárőr 

Szövetség. A rendezvény végén elismeréseket adtak át. Bangó Pé-

ter csengelei polgárőr – az egyesület helyettes vezetője – 20 évi ki-

emelkedő szolgálatáért emlékérmet kapott a megyei szövetség el-

nökétől.                                                                                            
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Csengele és a vadászat 
- visszatekintés - 

 

Olvasgatva a pár éve megjelent nagyon tartalmas és érdekes 

Csengele Krónikája című kiadványt, eszembe jutott, hogy utána 

kellene nézni Csengele vadászati múltjának is.  

Magamat csengeleinek vallom. Több mint 30 éve vadászga-

tok már, bejárva az országot, külföldet, meg sok éve járok Szé-

kely-földre. Most már úgy érzem, nem csak puskám van, hanem 

vadász is próbáltam/ok lenni. Okát-jogát éreztem, hogy próbál-

kozhatok egy kis keresgéléssel a múltban. 

Sajnos az én általam ismert úgymond öreg vadászok közül 

már senki sem él. Van, akinek a fiával, unokájával találkozgatok, 

beszélgetünk, kérdezgettem is erről, de nem igazán tudtak informá-

ciót adni, tárgyi emlék meg aztán semmi sem maradt fenn. Kö-

rülbelül annyit tudtam meg, amit egyébként is ismertem, semmi 

újat sem. Mivel a csengelei vadásztársaság önállósága megszűnt 

kb. 1967-ben az akkori megalomániás összevonási hullám által – 

akkoriban mindent összevontak, egyesítettek  –,  így természetesen 

ma már semmiféle iroda, vadászház, irattár, nyilvántartás nincs. 

Talán ha valamiféle irat valakinél, esetleg a községházán „rejtőz-

ködik”, az nagyon érdekes lehetne! Azóta persze már minden, amit 

egyesítettek (ÁFÉSZ, tsz, állami gazdaság, felvásárlás stb.), szét-

ment, eltűnt vagy „privatizálták”, esetleg önállósodott stb., de ön-

álló csengelei vadászat vagy vadásztársaság jelenleg nincs.  

Mint máshol, Csengelén is mindig is voltak vadászok (törvé-

nyesek és rabsicok is) és vadászati tevékenység. 

A távolabbi időkből nincs érdemleges adat, legalábbis nem 

találtam fel. Anélkül, hogy belekontárkodnék más szakterületébe, 

annyit lehet tudni, hogy soha nem volt igazán természeti adottsá-

gokban, így vadban sem gazdag vidék. Igen gyéren lakott városi 

birtok volt, puszta, kevés népességgel, ugyanígy kevés művelt föld- 

területtel.  
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Az 1900-as évek elején vadászat céljára szegedi katonatisz-

tek, bírák, „nagyobb értelmiségű vadászok”, ügyvédek bérelték a 

területet Szeged városától [1909-1915 között Vajda Sándor keres-

kedő, 1921-1927 között Vajda Manó volt a bérlő – A szerk.].  

Véleményem szerint az itt található és vadászható vadfajok 

elsősorban a mezei nyúl, üregi nyúl, fogoly, fürj, szalonka, vadka-

csa, (vadliba), szárcsa, vízi tyúk voltak. Kártékony vadak a róka, 

borz, szarka, szajkó, varjú, dolmányos varjú, akkoriban lőtték a ma 

védett ragadozó madarakat is és talán korábban volt sakál is (amely 

mostanában ismét megjelent). 

A Szegedi Levéltárban kezdtem a keresgélést. Igazán minden 

személyes támogatást megkaptam, de sajnos semmi eredményre 

nem jutottunk. Mivel minden út Pestre vezet, több állomás után 

eljutottam az Igazságügyi Minisztérium Ügykezelési Osztályára (ez 

általam lerövidített neve), majd mivel innen is üres kézzel engedtek 

el, kerültem az Országos Levéltár Kormány Iratok Osztályára (ez is 

rövidítés).  

Innen kezdve vannak adatok, a II. világháború utáni időkről 

és kaptam is iratmásolatokat.  

Közvetlenül a háború előtti bérlők Szegedről: Bielek Pál hon-

véd őrnagy, Nagy Aladár bíró, Budapestről: Hermell Mihály huszár 

százados és mások. 

Az Első Csengelei Vadászkör időrendi története: 

A megalakítás nem volt zökkenőmentes. Tekintettel a háború 

és a politika zivatarira, figyelemmel a néphatalom megjelenésére. 

A vadászni akarás nagy volt, a tinta még jóformán meg sem 

száradt a 4640/1945 sz. vadászati rendeleten, már 1945. szeptember 

2-án 34 személy megalakította az Első Csengelei Vadászkört. Az 

alakuló ülést a korelnök Magyar János vezette le. Megválasztották 

a teljes tisztikart, választmányt, Juhász Lajost elnökké és elfogad-

ták az alapszabályt.   

Ebből aztán semmi sem lett, ezért újabb alakuló közgyűlésre 

jöttek össze, szinte azonos összetételben 35-en (ebből 31 csengelei, 

4 személy kisteleki földi, de a csengelei határ mellett lakó) 1946 

augusztus 4-én. Erről a névjegyzékről már konkrétan beazonosítha-

tóak a ma élők ősei a részletes adatok alapján!  
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Az Első Csengelei Vadászkör névjegyzése 1946-ból 

 

Újabb tisztikart és választmányt választottak. Az elnök Ju-

hász Lajos, a vadászmester Gyurkovics Ferenc, a pénztáros Túri 

Imre, az ellenőr Sinka István, a jegyző Korom Márton lett. A 

Számvizsgáló Bizottságba választották Darányi Józsefet, Szabó D. 

Lajost és Vigh Istvánt. Választmányi tag lett Erdélyi Péter, Vigh 

József és Kocsis József. Választmányi póttaggá választották 

Buknicz Istvánt, Kormányos Sándort és Daka P. Pált. 

A hatóság ismét megakadályozta a végleges megalakulást, 

ezért 1947 októberében újabb alakuló gyűlést követően választ-

mányt választottak, ahol új elnököt és vadászmestert választottak.  

Néhány adat az első – és azt követően végig érvényes – Alap-

szabályból:  

A tagok sorába jelentkezőnél előfeltétel volt, hogy legalább 5 

évig rendelkezzen érvényes vadászjeggyel, és ezen felül még két 

tagnak is ajánlani kellett a kérelmezőt. Amennyiben ezt az 5 éves 

vadászjegyet állítja, de hitelt érdemlően nem tudja igazolni (tekin- 
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Az 1947-ben megválasztott tisztikar névsora  

 
tettel a háborús évekre), akkor a választmány (a tisztikar és kettő 

tag) által kijelölt három személy előtt vadász vizsgát kellett tennie. 

A tisztikar tagjai: elnök, vadászmester, pénztáros (ma gazdasági ve-

zető), ellenőr, jegyző (ma együtt a titkár). Számvizsgáló bizottság: 

elnök és két tag (ma ellenőrző bizottság). A választmány: a tisz-

tikar, valamint a közgyűlés által évente delegált egy rendes és egy 

póttag. Minden 10 tag után kellett delegálni 1-1 tagot és póttagot. 

Volt is rendesen demokratikus vezetés, 14 személyből állt (a 35-

ből)!  
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Hirdetmény a Délmagyarországban (1947. április 24.) 
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Engedélyezett volt az úgynevezett magános vadászat. Ez 

esetben legfeljebb két hajtóval vadászhatott egyénileg a vadász, a 

korábban meghatározott keret erejéig lőhetett hasznos apróvadat és 

azt megtarthatta.  

Az Alapszabály szakmailag igen szakszerű, valószínűleg a 

háború előtti uradalmi szabályzatból vették át, azonban már látható 

a „néphatalom” ráhatása a vezetés előírásainál.  

Innen kezdve igen hosszadalmas levelezgetés indult. A Bel-

ügyminisztérium az engedélyezési kérelem alapján folyamatosan 

egyeztetett a Szegedi Rendőrkapitánysággal, a szegedi polgármes-

terrel, az Alispánnal, az ÁVH-val, később a Magyar Vadászok Or-

szágos Szövetségével is. A vizsgálatok és feljegyzések kiterjednek 

a tagok múltjára, a háború előtti magatartásukra, vagyoni helyze-

tükre (kisbirtokos, kisgazda, földhözjuttatott, szegény sorsú pa-

raszt), vallásukra. Ki milyen pártnak volt tagja, volt-e büntetve, 

nyilas szimpatizáns volt-e, orvvadászaton tetten érték-e, erkölcs-

rendészetileg kifogásolható, hazárdjáték (kártyáztak-e), részeges-

kedés, csendháborítás, meg ilyenek…. Több személlyel kapcsolat-

ban különféle kifogásokat tartalmaznak a nyomozói leiratok, 

egyébként vezérőrnagyi szintig foglakoztak az ügyekkel! Többek-

nél találtak kizáró okot. A fő kizáró ok a politikai megbízhatat-

lanság volt. 

Ezek olyan adatok, melyek kiadhatók voltak számomra is, az, 

hogy kitől miért vonták meg az engedélyt, azonban nem sajtó 

nyilvánosak, de természetesen a leszármazott érintett személyeknek 

kérésükre bemutatom.   

Érdekes, hogy a Vadászkör a huzavona alatt is működött. 

Jellemző, hogy 1946-ban kiadták az alapítóknak a fegyvertartási 

engedélyeket, de folyamatosan nyomoztak utánuk. Később már 

nem az eredeti csapat vadászott, mivel az engedélyeket a nyo-

mozási „eredmények” szerint folyamatosan vonták vissza, de újak 

léptek be helyettük. Nyomozati felületesség is felmerülhetett, mert 

a jegyzőkönyvek szerint a nyomozásokat követően az ÁVH 

többször is kiszállt Csengelére és meghallgatásokat, kikérdezéseket 

végeztek. Ezeket fegyelmivel fenyegető levelek követték a Szegedi 

Rendőrkapitányság  Nyomozati  Alosztálya  felé.  Megállapítható a  
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Csengelei vadászjegy 1949-ből 

 

levelek hangneméből, hogy a szegediek támogatólag, elnézőleg 

kezelték a Vadászkört, pl. ilyen megjegyzés: „a kártevő vadak 

elpusztítása indokolttá teszi a vadásztársaság létezését…” stb. 

Természetesen az ávósok a pótnyomozáskor mindig találtak valami 

újabbat, súlyosabbat a tagok múltjában! 

A dolog addig fajult, hogy 1950-ben Guth A. rendőr százados 

miniszteri biztos megállapította, hogy a Vadászkör „politikailag 

nem látszik megfelelőnek … vizsgálat elrendelését kérem.”    

Érdekes a Vizsgálati jelentés tartalma. Azt, hogy mekkora 

káosz lehetett, bizonyítják az alábbiak: „Az egyesületnek alapsza-

bálya nincs (?), 1945-ben alakultak, de 1948-ban az újjászervezett 

vezetőségnek a régi vezetőség semmiféle okmányt nem adott át… 

működésüket nem szüneteltetik (értendő: folyamatosan vadász-

nak)… politikai szerveződést nem végeznek… az egyesületen belül 

nem folytatnak kártyajátékot…. az üléseket rendben megtartják, de 

azokról jegyzőkönyvet nem vezetnek… költségvetés, pénztár keze-

lés, leltár, év végi zárszámadások, bevételi-kiadási okmányolás 

hiányos… A tagnyilvántartás hiányos, 16 tag van, de nem álla-

pítható meg, hányan fizettek tagdíjat? …A régi tag 6 fő, akik fizet-

nek, de a 10 új tag nem fizet semmit. Tagdíj hátralék nincs (?)” ! 
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1950. évben a bevétel: tagdíj: 220 Ft, vad eladásból: 2.403,60 

Ft. Kiadás: adminisztrációs 12,50 Ft, „a többi pénzt teljes egé-

szében a társaság fenntartásával kapcsolatos kiadásokra fordítot-

ták, okmány erről nincs (?). A társaságnak vagyona nincs.” 

A pótnyomozások eredménye alapján – az ÁVH-parancs 

szerint – további, személyekre vonatkozó nyomozást is el kellett 

végezni. A jelentések csak azokat részletezik, akikkel szemben 

kifogás merült fel, javasolja engedélyeiket azonnal visszavonni. 

Természetesen ezeket az adatokat a személyiségi jogok védelme 

okán ismét csak nem részletezem. 

Ezzel zárul a rendelkezésre álló anyag. Tulajdonképpen a 

Vadászkör folyamatosan működött, változó személyi összetétellel. 

Sajnos nincs semmiféle további okmány az 1956-os és az azt köve-

tő évekről. A további levéltári kérelmeim, a levelezés eredmény-

telenek lettek.  

Az eredeti vadászkört bekebelezte az összevonáskor létreho-

zott egyesület. Ismételten próbálkoztam levéltári adat beszerzéssel, 

de a 2011 februárjában kapott válaszból végleg kiderült, ezekről az 

évekről és az összevonás idejéről nincs adat. Remélem, később 

rálelek a forrásra és megtudok még valamit ezekről az időkről is. 

Azóta Csengelén a 6000 hektár területen jelenleg, a mai na-

pig sem működik önálló csengelei vadásztársaság.  

A vadállomány azóta részben átalakult. A vadászati felügye-

let besorolása szerint vadászat szempontjából úgynevezett gyenge 

adottságú terület.  

Jellemző vadászható vadfajok ma: szépen felszaporodott az 

őz állomány, az utóbbi években egyre erőteljesebben jelen van a 

vaddisznó, előfordul vonuló gímszarvas (mindkettő a majsai oldal-

nál és a Dongérnél, a határon), mezei nyúl, fácán, kevés vadkacsa, 

balkáni gerle és a nem védett, úgynevezett dúvadak: róka, borz, 

szarka, szajkó. Rövidesen újra ideér a sakál, mert már az Alföldön 

is megjelent.  

A csengelei területet jelenleg is bérlő és ott vadászatot foly-

tató – a korábbiak szerint írt „egyesült” – vadásztársaság csengelei 

lakos tagjai a mostani állapot szerint: Juhász József (az alapítók 

leszármazottja), Gazsovits József (az alapítók leszármazottja), Sza- 
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bó Ferenc (szakmailag igen jól felkészült, hozzáértő hivatásos va-

dász és tag is), Tóth Csaba, Barna István, Gera Zsolt, Fődi Csaba. 

Több csengelei személy más területen vadásztársasági tag, mások 

rendelkeznek ugyan fegyvertartási engedéllyel, de vagy nem akar-

ják, vagy nem áll módjukban – önálló csengelei vadásztársaság hiá-

nyában – gyakorolni a vadászatot. 

Mivel a további kutatásom eredménytelen volt, egyelőre ez-

zel zárul részemről a csengelei vadászat (közel) múltjának történe-

te. A jelent mindannyian ismerjük, hogy mit hoz a jövő, azt csak 

találgatjuk. A jelenlegi és a jövőben megjelenő rendeletek és tör-

vényi feltételei fogják majd kialakítani az ország és a csengelei va-

dászat körülményeit. 

Vadászüdvözlettel: 

 

 Dorogi Géza 

dorogigeza@freemail.hu  

06-30/2 916 034 

 

 
 

 

Kiegészítések és helyesbítések a  
telefonszám-jegyzékhez 

 
Geráné Tóth Katalin Tanya 744. +36 30 9 026 275 

Olajos Aliz Dózsa György u. 21. +36 30 5 067 084 

Olajos József Dózsa Gy. u. 21. +36 30 3 883 362 
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Döntött a bíróság 

 

Nem kell kiadni a jutalmazotti 
listát 

 

A Csengelei Krónika az elmúlt év nyarán foglalkozni kívánt a 

polgármesteri hivatalban tapasztalható jutalmazási gyakorlattal. A 

falu jegyzőjétől a lap felelős szerkesztője tájékoztatást kért arról, 

hogy az elmúlt négy évben ki és mennyi jutalmat kapott a település 

pénzéből. Erre azért volt szükség, mert olyan információkat kapott, 

hogy a hivatal tisztviselői közül mindenki jutalmat vehetett fel, 

függetlenül attól, hogy milyen teljesítményt ért el. 

A közérdekű adatok kiadását a község jegyzője személyiségi 

jogokra hivatkozva megtagadta, ezért a Csengelei Krónikás Egye-

sület elnöke bírósághoz fordult. Az ilyen ügyek soronkívüliséget 

élveznek, így fél év alatt döntést is hozott a Szegedi Városi Bíró-

ság bírónője. 

A március 29-én kihirdetett ítélet szerint a jutalmazottak lis-

táját nem kell kiadni, mert azok nem minősülnek közérdekű adatok, 

azt csak az érintettek hozzájárulásával lehet megismerni. A szóbeli 

indoklás szerint a polgármesteri hivatal dolgozói közül csak a köz-

tisztviselők munkájával összefüggő adatok nyilvánosak. A bírónő 

szerint viszont a jutalmazás nem függ össze a munka minőségével, 

így nincs jogalap az adatok kiadására. 

A bírónő az ítélet kihirdetése után „megdicsérte” mind a fel-

perest, mind az alperest a beadványaik magas színvonaláért. Mint 

mondta, élvezet volt számára azokat olvasni. 

Tehát az olvasók egyelőre nem tudhatják meg, hogy a telepü-

lés pénzéből ki és mennyi pénzt kapott. Viszont a kormánypárt 

tervbe vette, hogy olyan jogszabályt fog hozni, mely általánossá te-

szi azt a gyakorlatot, hogy minden közpénz felhasználását nyilvá-

nosnak nyilvánítja. 

G. A.       
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Hangszerszeres verseny 
Csengelén 

 
A csengelei művészeti iskolától sosem volt idegen a művé-

szeti versenyek szervezése. 1998-ban indították el a Falusi Művé-

szeti Iskolák Találkozóját, melyben a zenészek mellett a színját-

szók, táncosok, képző- és iparművészek is szerepeltek. A nagysza-

bású rendezvények több évig mentek, majd szünet következett. 

2009-ben újították fel a találkozót, de már csak zenész tanulók 

számára azzal, hogy kétévenként rendezik meg.  

A két év lassan telt el, és mint Czirok Zoltán igazgatótól hall-

hattuk, már egy év után érdeklődtek a folytatásról. Az idén április 

9-én tartották meg a Csongrád megyei kistelepülések művészeti 

iskoláinak hangszeres versenyét. A „kistelepülés” fogalmat nem 

kell szigorúan érteni, hiszen Kistelek, Mórahalom és Csongrád vá-

rosok növendékei is szerepelhettek. Az említetteken kívül Algyő, 

Bordány, Földeák, Kiszombor, Mindszent, Pitvaros, Tömörkény és 

Zsombó zenész tanulói mutatták be tudásukat.  

Csengele képviseletében Csókási Evelin (trombita), Mészáros 

Máté (trombita), Tóth Ákos (trombita), Kovács Zsolt (trombita), 

Farkas Ákos (vadászkürt), Széplaki Szintia (vadászkürt), Mustoha 

Regina (trombita), Pigniczki Dóra (trombita), Holo Patrik (trombi-

ta), Tóth Bence (vadászkürt) és Nagy D. Bence (vadászkürt) szere-

pelt.  

Kilenc órakor indult el a műsorfolyam. Elsőként Csengele 

község polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Czirok 

Zoltán mondott megnyitó beszédet. Horváth Lívia konferálásával 

peregtek a fellépések. A feszített tempóra szükség is volt, hiszen 

több mint 80 előadó kb. másfél száz szerzeményt adott elő. Három 

korcsoportra osztották a versenyzőket. Az első korcsoportba az 1-5. 

osztályosok, a másodikba a 6-7. osztályosok, míg a harmadikba a 

8-12. osztályosok kerültek.  
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Az első korcsoport 9 órától egészen délután 1 óráig szerepelt, 

majd délután kettőtől a második és harmadik korcsoport mutathatta 

be a tudását.  

Zsűrinek olyan városi művészeti iskolaigazgatókat kértek fel, 

akiknek növendékei nem szerepeltek a versenyen. Bozóki János 

Kiskunmajsáról, Mihály Béla és Nagy János Szentesről érkezett.    

A zsűri döntésének megfelelően sok-sok oklevelet és jutalmat 

adtak át. A csengeleiek közül az I. korcsoportból Zsolnai Balázs 

(trombita) III. helyezett lett. A II. korcsoportban Farkas Ákos (va-

dászkürt) I. helyezést, Holo Patrik (trombita) II. helyezést, Mustoha 

Regina (trombita) III. helyezést szerzett. 

Molnár Mihály 

 

Képviselői fogadóóra 

 
Tóth Tibor önkormányzati képviselő 2011. május 2-án (hétfőn) 18 

órától a faluházban fogadóórát tart, melyre várja a csengelei pol-

gárokat.                                                                                             
 

 

 

Kedvenc receptjeim 
 

Kapros hal 
 

Hozzávalók: 80 dkg halszelet (ponty, amur, csuka), 10 dkg 

liszt, 5 dkg pirospaprika, késhegynyi bors, só, olaj a sütéshez, 1 

csokor friss kapor. 

A halat megtisztítjuk, besózzuk, a lisztet, paprikát és borsot 

összekeverjük. Ebbe a keverékbe forgatjuk a halszeleteket. Forró 

olajban kisütjük. A kaprot finomra összevágjuk, a tál aljára szórjuk, 

erre rakjuk a halat (átveszi a kapor ízért, aromáját). Áttört vajas 

krumplit, tartármártással kínáljuk hozzá. 

Nemere Ilona 
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Rendőrségi hír 

 

A Kisteleki Rendőrkapitányság járőrei április 2-án a késő esti 

órákban Csengele belterületén igazoltattak egy helyi lakost, aki 

saját tulajdonú gépjárművét vezette. Az intézkedés során megál-

lapították, hogy a jármű vezetője alkoholtól befolyásolt állapotban 

vett részt a közlekedésben. Vezetői engedélyét a helyszínen 

bevonták, ügyében gyorsított eljárás – bíróság elé állítás – kerül 

lefolytatásra. 

 

 (promenad.hu) 

 
 

 

H i r d e t é s e k 
 

A Csengele, Felszabadulás u. 2/C. szám alatti 2 szintes családi ház 

gazdasági épületekkel eladó! Irányár: 10,5 millió forint. Érdek-

lődni lehet a 06-30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámo-

kon.   

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek 

javításra 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.), Telenor, T-Mobile és Vodafone 

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 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  136  - 

 

 

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: 110                     

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Gémes Antal 
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                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   

                                                                      jelenik meg. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


