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Póni puszta ötös 
 

 
 

A falunapokról szóló beszámolónk a 206. oldalon kezdődik! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Július 

 

1. 

1891-ben ezen a napon született Breinovics Vilmos (†1961) 

mérnök, aki 1938-ban a csengelei lelkészlakot tervezte.  

1926-ban ezen a napon született dr. Orosz Zoltán, aki 1963-

1972 között Csengele orvosa volt.  1949-ben ezen a napon 

villámcsapástól meghalt Tóth Ferencné Süli Julianna, a ke-

zében tartott gyermeke viszont megmenekült a haláltól.  

2. 

1920-ban ezen a napon született Magyar Antal, aki az 1949-

es községgé alakuláskor a képviselő-testület tagja lett. Postai 

kézbesítőként is dolgozott.  1951-ben ezen a napon született 

Süli Sándorné Kun Szabó Anna, aki 1974-1980 között az 

óvodában dolgozott dajkaként.  1957-ben ezen a napon szü-

letett Peleskei Mihály, aki az 1991/92-es tanévben a belterü-

leti iskolában tanított.  

3. 

1884-ben ezen a napon született Tóth Péter (†1961) útkapa-

ró, aki a Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csen-

gelei alosztályának ellenőre volt 1917-től.  1939-ben ezen a 

napon született Sinka Ilona, aki 1958-1995 között tanított 

Csengelén.  

4. 

1947-ben ezen a napon hunyt el Juhász Antalné Varga Ro-

zália, aki 1923-tól Csengele szülésznője volt.  1961-ben 

ezen a napon hunyt el Tóth Péter útkaparó, aki a Szeged-Fel-

sőtanyai Mezőgazdasági Egyesület Csengelei alosztályának 

ellenőre volt 1917-től.  

5. 

1947-ben ezen a napon született Czakó Jánosné Törköly 

Julianna, aki 1974-1976 között a Honfoglalás majori ÁFÉSZ 

boltot vezette. Alapításától tagja a népdalkörnek.  1962-ben 

ezen a napon született Kovács Péter, aki 1996-1997 között 

Csengele plébánosa is volt.  1999-ben ezen a napon hunyt 

el Süli Lajos, akit az 1949-es községgé alakuláskor képvise-

lőnek választottak. 1991-től a Csengele Községi Sport Egye-

sület szertárosa volt. 
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6. 

1941-ben ezen a napon született Bitó Józsefné Kiss Márta, 

aki 1961-1996 között Csengelén tanított.  1998-ban ezen a 

napon hunyt el Géczi József György postai kézbesítő, aki 

1985-1998 között az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka 

volt. 

7. 

1909-ben ezen a napon határozta el Szeged város tanácsa a 

csengelei orvosi állás létesítését (csak 1914-től töltötték be). 

 1945-ben ezen a napon született Nikolényi Györgyné 

Adorján Annamária, aki 1968-1984 között Csengelén taní-

tott.  1946-ban ezen a napon tartotta utolsó választmányi 

ülését a Szeged-Csengelei Mezőgazdasági Egyesület.  

8. 

1941-ben ezen a napon hunyt el Haleszi Mihály, aki 1929-

től választmányi tagja volt a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesületnek.  1962-ben ezen a napon született Molnár Mi-

hály, aki 15 éven át a rendőrség csengelei körzeti meg-

bízottja volt. 1992-től szerkeszti a Csengelei Krónika lapot. 

Hat helytörténeti tárgyú könyvet jelentetett meg.  1971-ben 

ezen a napon született Pigniczki Tibor, aki 1992-2003 között 

a csengelei focicsapat játékosa volt. 

9. 

1910-ben ezen a napon született Csókási István (1974), aki 

1936-1970 között postai kézbesítő volt. 1949-ben képvise-

lőnek és elöljárósági pénztárosnak választották meg.  1960-

ban ezen a napon született Harkai István (†2010), aki 1984-

1992 között a falu mozigépészeként tevékenykedett. 1990-

1994 között önkormányzati képviselő volt. A Földrendező 

Bizottság elnökeként is munkálkodott.  

10. 
1945-ben ezen a napon hunyt el Darányi Imre gazdálkodó, 

aki 1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt.  1953-ban 

ezen a napon született Túri János asztalos. 

11. 

1917-ben ezen a napon született Süli Lajos (†1999), akit az 

1949-es községgé alakuláskor képviselőnek választottak. 

1991-től a Csengele Községi Sport Egyesület szertárosa volt. 

 1960-ban ezen a napon hunyt el Szűcs Mihály, aki a 

Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csengelei al-

osztályának számvizsgálója volt 1917-től.   
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12. 
1949-ben ezen a napon II. világháborús aknarobbanás 

következtében vesztette életét Bencsik László és Kormányos 

Béla.  

13. 

1926-ban ezen a napon született Nagy Imréné Buknicz 

Piroska (†1980), aki 1964-1967 között a Daka-kocsmában 

volt felszolgáló.  1949-ben ezen a napon avatták fel a Csen-

geléről Kiskunmajsa irányába haladó 2,5 km hosszú maka-

dámutat.  

15. 

1915-ben ezen a napon született Lippai Józsefné Tisóczki 

Viktória (†1992), aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP alap-

szervezet nőszervezője lett. Az 1949-es községgé alakulás-

kor másodbíróvá választották.  
 

 
 

 

Elballagtak a nyolcadikosok 
 

Az általános iskola június 18-án rendezte meg a végzős ta-

nulók búcsúztatását. A szokásoknak megfelelően először a tanter-

meket járták végig, majd a faluházban folytatták az ünnepséget. 

A Himnusz elhangzása után egy-egy szál virággal búcsúztak  

a pedagógusoktól és az iskola alkalmazottaitól, majd az anyukák 

kaptak virágot. 

Balázsné Németh Emese osztályfőnök el-elcsukló hangon bú-

csúzott tanítványaitól. Mindegyikről megemlítette, hogy milyen tu-

lajdonságuk marad meg emlékezetében.  

Lantos Viktória Adamis Anna "Arra születtünk" című költe-

ményét szavalta el. Az idősebb korosztály még emlékezhet rá, hogy 

ez megzenésítve a "Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról" 

betétdala volt.  

Heim Géza iskolaigazgató elismeréseket adott át. "A Csenge-

lei iskoláért" plakettet kapott Lantos Viktória, Gurdics Dávid és 

Hajagos Henrietta tanuló, Gurdics Gáborné pedagógus, valamint 

Jens Vetter az iskola támogatásáért. A szülői munkaközösségben  
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végzett tevékenységéért Hajagos Lászlóné és Bencsik Aranka ka-

pott ajándékot. A nyugdíjba vonuló igazgató elbúcsúzott iskolájá-

tól. Elmondta, hogy 45 éven át tanított. Megköszönte munkatársai 

támogatását. Elismerte, hogy néha szigorú volt a tanulókkal, de 

nagyon szerette őket.  

A megválasztott új iskolaigazgató, Longa Istvánné búcsúztat-

ta a Heim házaspárt nyugdíjba vonulásuk alkalmából. Beszédében 

kiemelte, hogy követendő példát adtak önzetlenségből, másokra 

figyelésből, őszinteségből, becsületességből. A tantestület döntése 

alapján Heim Gézának átadta "A csengelei iskoláért" plakettet. Is-

mertette, hogy nyugdíjba vonulásuk alkalmából a házaspár meg-

kapta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. A kitüntetéseket Csen-

gele polgármestere adta át. 

Falunk polgármestere is méltatta a nyugdíjba vonulók mun-

kásságát. Beszéde végén átadta a csengelei önkormányzat ajándé-

kát, és díszokleveleit. 

Czirok Zoltánné is el-elcsukló hangon búcsúztatta a Heim 

házaspárt. Megemlékezett arról, hogy mindkettőjüknek nagy része 

volt abban, hogy a művészeti képzés elindult Csengelén. Megkö-

szönte a szigorú, de őszinte bírálatokat, a szakmai iránymutatásu-

kat, a jókedvet és a humort.  

Megható jelenet volt, amikor a tanulók hosszú sorokban vo-

nultak a nyugdíjba vonuló pedagógusokhoz, és egy-egy szál virág-

gal búcsúztak el tőlük.      

 A nyolcadikos osztály végül együtt elénekelt egy Koncz 

Zsuzsa számot.      

Az ünnepséget a Szózat hangjai zárták. A nyolcadikos fiata-

lok ezután kivonultak a faluház elé, és  mindegyikük egy-egy lég-

gömböt engedett a fellegekbe. 

M. M. 

 

*   *   * 
 

Az ünnepségről készült videó hamarosan megtekinthető a Csengelei 

információk elnevezésű internetes honlapon. 
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XVII. Csengelei Falunapok 
 

2011. június 11-13. között rendezték meg idén a pünkösdhöz kap-

csolódó falunapokat. A háromnapos rendezvényről az alábbiak-

ban számolunk be olvasóinknak. 

 

Kiállítások 
 

Vincze János fafaragó kiállítása volt a falunapok legkorábbi 

rendezvénye. Nyolc óra után néhány perccel dr. Bereczky Lóránd –

aki közel harminc éven át volt a Nemzeti Galéria főigazgatója –

üdvözölte a megjelenteket, és értékelte a kiállítási anyagot: 

"Nagy szeretettel köszöntöm önöket. Igazán tiszta szívből és 

örömmel ajánlom önöknek Vincze úr kiállítását. Tulajdonképpen 

nekem felfedezés, hogy egy faluban lakunk. Én nem is tudtam, hogy 

itt lakik. Műveivel találkoztam már kiállításon. Itt egy gyönyörű 

szép keresztmetszetet láthatunk abból a munkásságból, ami őt 

jellemzi. Mi is tulajdonképpen a fafaragás? Hiszen van szobrászat, 

és a magyar kulturális közélet elég mereven külön választja a szob-

rászokat és a fafaragókat. Nem sok ilyen ember van. Érdemes egy 

picit csak a fafaragókkal foglalkozni. Úgy gondolom, hogy a fafa-

ragás bizonyos értelemben tényleg más. Annyiban más szerintem, 

hogy egyetlenegy szobrászt sem ismeri úgy azt az anyagot, amivel 

dolgozik, mint ahogy a  fafaragó ismeri az anyagot. Egy fafaragó 

talán abból indulhat ki, hogy beleszerelmesedik egy anyagba, és 

meglátja abban – jelen esetben egy fáról van szó – meglátja azt a 

szobrot, ami később megszületik. A lényeg az, hogy nem kell ana-

tómiai hűségre törekedni, mert semmi értelme nincs, hanem az 

anyagból kibontható, valamilyen gondolatot  is hordozó szobrot 

kell létrehozni. Ebben az esetben az mondható, hogy a szobrá-

szattól nem különbözik, mert a szobrászatról is az mondható, hogy 

az anyag mellett a gondolat is fontos. Van egy szobor, ami el akar 

mondani valamit. Emellett hihetetlenül izgalmas. Nézzék meg, Vin-

cze úr művészetében is két vonulat van. Az egyik vonulat az, ame-  
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Dr. Bereczky Lóránd megnyitó beszédét tartja 

 

 

lyik a fafaragás, a népi fafaragás klasszikus hagyományait hordoz-

za tovább. Ilyen például a "Kisbojtár", amelyik a legszebb darab 

ezen a kiállításon. A másik a modern művészethez is és a szob-

rászathoz is kapcsolódó ábrázolás, mely figurákat jelenít meg. 

Azért jók szerény véleményem szerint ezek a plasztikák, mert min-

dig valami gondolati tartalmat hordoznak. Akár egy elképzelt falu 

közösségében lévő státuszt ragad meg, mint amilyen a "Koldus". Ne 

felejtsék el, hogy minden falunak megvan a maga hátrányos hely-

zetű embere. Az igazi közösségben nem lehetett akármit csinálni se 

a koldussal, se a beteg, lelkileg sérült emberrel, megvolt a maga 

tekintélye. Akkor volt a közösség igazán közösség, ha ki volt a helye 

jelölve. Nem lehetett bántani, megvolt annak a kezelési rendje. 

Hihetetlenül izgalmas, ha végig nézzük a szobrokat, hogy akár a 

"Pásztor", akár a kis "Libapásztor", akár az "Öreg zsidó" vagy a 

"Dagasztó asszony" esetében valamilyen tevékenység látható. De  
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ebben a tevékenységben a kulturális hagyomány és a falusi közös-

ség életvitelének rendszere jelenik meg, és ettől lesz igazán csodá-

latos. Nem baj, hogy anatómiailag nem pontos, sőt kifejezetten jel-

lemző egy csomó szoborra, amikor kisplasztikáról van szó. Beszélő 

rész a fej, nagyobb az arányaiban. Annál a két álló szobornál tö-

kéletes az arány. És akkor még engedjék meg, hogy néhány gondo-

latot mondjak az én különleges kedvenceimről, a domborművekről. 

Legalább akkora mesterségbeli felkészültséget igényelnek, mint a 

szobrok megfaragásai. Hiszen nézzék meg az "Utolsó vacsorát", 

amiben aztán tényleg benne van minden: Leonardo utolsó vacsorá-

ja, és benne van a népi fafaragó hagyomány is. Hihetetlen tudás 

kell hozzá. Két sík van, az egyik a fa hátulja, a másik az eleje. Úgy 

kell tudni faragni, hogy ami elől van, az az első síkból bomoljon ki, 

és a falap ne lukadjon ki, az egységben maradjon elől. Nagyon szép 

darab, mint ahogy a "Tanyaudvar" az egyik legszebb darabja en-

nek a kiállításnak. Ugyanúgy megvan a tér egymás mellé rendelve, 

és egy világ bomlik ki benne. Aki megfordult már egy tanyaud-

varon, az láthatja, hogy teljes egészében egy tökéletes életforma 

van itt domborműbe álmodva. Azt ajánlom önöknek, hogy jó szívvel 

nézzék ezt a bemutatót. Örüljünk annak, hogy van a közösségben 

egy olyan ember, aki az idejét ilyenre áldozza. Mindig azt szoktam 

mondani hivatásos művészek megnyitóján, hogy a profinak nem 

ihlet kell, hanem előleg. Az az érzésem, hogy ez érvényes a népi 

fafaragóra is. Ezek a gyönyörű szobrok akkor töltik be a 

hivatásukat, ha valamilyen közösségbe, valakinek az otthonába 

kerülnek. Hiszen azért készíti az alkotó, hogy ezek a művek 

legyenek az ő szellemi, gondolati világának, lelkének követei más 

közösségekben. Így tessék nézni ezeket a műveket, és örülni annak, 

hogy egy falunap alkalmából arra is sort kerítenek, hogy egy 

kiállítás legyen. A pacal pörkölt sem rossz, de ez is hozzátartozik, 

az életünk így teljes, Köszönöm, hogy eljöttek, és ha megengedik, az 

első szó jogán gratulálok Vincze Jánosnak." 

A megnyitó beszéd után a polgármestere köszönte meg a fa-

faragónak, hogy bemutatta műveit a falu lakosságának. Kérte, hogy 

a továbbiakban is maradjon meg a naiv szobrászat mellett, mellyel 

a sikereit elérte. A részvételért emléklapot adományozott számára.                                  
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Fafaragónknak még soha sem volt ennyi látogatója, mint a 

mostani falunapi kiállításakor, alig győzte fogadni az érdeklődőket. 

A vendégkönyvbe írt sok-sok bejegyzés közül álljon itt kettő:  

"Vincze János nagyon szép és értékes szobrokkal gyönyör-

ködtetett el. Nem is gondoltam soha, hogy ilyen is lehet itt Csen-

gelén, mármint a kiállított szobrai. - Gönczi Pál, Csongrád" 

"Csodálatos műveivel gazdagítja kis falunk hírnevét, a szép-

ség ezekben az alkotásokban teljesedik ki és ruházódik a következő 

generációkra. Köszönjük, hogy egy ilyen csodálatos embert tudha-

tunk falunk lakójának, aki kiállításával megmutatta, hogy egy da-

rab fából mik születhetnek. – Magony Ágnes" 

A művészeti iskola a falunapok alatt emlékezett meg 15 éves 

fennállásáról. Ennek alkalmából multimédiás kiállítást rendeztek a 

faluház tükörtermében. Czirok Zoltán igazgató ezekkel a szavakkal 

köszöntötte a látogatókat: 

"A művészeti iskola történetének kezdete visszavezethető egé-

szen 1993-ig, amikor ének szakos tanárként Csengelére kerültem. 

Az éneklés és dalolás megszerettetésén kívül a zene birodalmába is 

szerettem volna bevezetni a gyerekeket, így furulyacsoportot szer-

veztem. Ezzel a csoporttal a Mikulás bálon fel is léptünk. Az akkori 

általános iskola vezetése azon gondolkodott, hogy a mikulás báli 

műsort nyitótánccal is lehetne színesíteni, így tánctanárt kerestek. 

Természetesen nekem rögtön volt egy javaslatom, táncpedagógus 

feleségem. Ezek voltak a kezdő lépések. Látva az itteni munkát, a 

HAMMIDO művészeti iskola felvette a kapcsolatot velünk, az 

általános iskola igazgatójával és a polgármester úrral. A 

beszélgetések során arra jutottunk, hogy intézményi keretek közé is 

lehetne foglalni a zene- és táncoktatást, sőt kibővíteni egyéb 

művészeti ágakkal. Ehhez mindenki pozitívan állt hozzá, így 1996 

szeptemberétől a szegedi HAMMIDO Művészeti Magániskola 

csengelei kihelyezett tagozata megkezdte működését. Ez egészen így 

működött a 2001/2002-es tanévig. Előtte évben eldöntöttük, hogy 

létrehozunk egy önálló művészetoktatási intézményt, hiszen a 

szegedi igazgatóság sok kérést nem teljesített. Nem jutott pénz 

különböző fejlesztésekre.  
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Az azóta eltelt idő alatt működésünk különböző okok miatt 

változott, de ebből természetesen tanulóink semmit sem vettek 

észre. A jelenlegi tanári karral közösen azon vagyunk, hogy az itt 

tanuló diákok kicsit többek legyenek, mint az átlag. 

Fogadják sok szeretettel az elmúlt 15 évből összeállított kiál-

lítást! Remélem Önöknek is ugyanolyan örömet szerez, mint ne-

künk. Amikor mindezt összeállítottuk, sokszor belefeledkeztünk a 

képekbe, a régi videofilmekbe, közben mi is meglepődtünk a fejlő-

désen, hogy hová lehet eljutni munkával, kitartással, szorgalom-

mal."   

Mind a 15 eltelt évnek szenteltek egy-egy tablót, és fényké-

peken bemutatták az akkor történteket. Ezen kívül az első 5 évről 

készült videó felvételeket nézhették meg az érdeklődök egy 

nagyméretű televízión. Egy kivetítőt felhasználva pedig a régi 

fényképeket nagy méretben élvezhették a látogatók. A tárlatot 

színesítették a régebben használt zenekaros és mazsorettes ruhák, 

köztük Muhel Kata kislánykori mazsorettes szoknyája.      

 

Mazsorett felvonulás 
 

A szokásokhoz híven a mazsorettek most is körbejárták a fa-

lut. Az idei évben csak csengelei mazsorettek vonultak, őket a 

csengelei fúvószenekar kísérte. A polgármesteri hivatal elől indul-

tak, és egy nagy kör megtétele után oda is érkeztek vissza. 

 

Kulturális műsor a kőszínpadon 
 

A mazsorettek visszaérkezése után tartották meg a falunapok 

hivatalos megnyitóját. A színpadon Csengele polgármestere kö-

szöntötte a megjelenteket, köztük Nowa Słupia alpolgármesterét és 

Ering polgármesterét. Külön köszöntötték Kodácz Csengelét, a 

Rádió 7 munkatársát is abból az apropóból, hogy falunk nevét vi-

seli.  

A kulturális műsort a népdalkör és citerazenekar kezdte, majd  

keretében felléptek és különféle táncokat mutattak be a csengelei   
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A mazsorettek visszaérkezése 

 

 
 

A Nowa Słupia-i alpolgármester, a csengelei és az eringi polgármester 
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Nagy sikert értek el a táncosok 
 

fiatalok. Felléptek a szegedi Pro-bitas tánccsoport egyesület tagjai 

is, köztük a csengelei Csáki Dáviddal és Csáki Klaudiával. A 

műsort az ütőegyüttes fellépése zárta.  A fellépők métán arattak 

nagy sikert. 

A kulturális műsort követően a csengelei fúvószenekar fog-

lalta el a színpadot. Zenéjükre sorban jöttek a mazsorettek produk-

ciói, a kicsiktől kezdve egészen az ifjúságiakig. Meglepetésként 

felléptek a "veterán" mazsorettek is, akik már több mint egy évti-

zede kezdték el ezt a műfajt művelni.     

A műsor végeztével a mazsorettek és a zenekar átvonult a 

faluház melletti motoros találkozóra.  

 

Motoros találkozó 
 

A motoros találkozóra már délelőtt várták a vendégeket. Dél-

ben ebédre látták vendégül őket. A vetélkedők délután 1 óra tájban 

kezdődtek, olyan versenyszámokkal, mint Big-Foot vontatás, trak- 
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torgumi húzás motorral, papírgömb szétverése, vasúti tengely eme-

lése, motorhang szépségverseny, melltartó levétel időre. Az utóbbi 

versenyszámban a csengelei Csáki István lett a győztes. Az egyik 

női résztvevő meg is jegyezte, hogy aztán otthon is gyakorolja ezt a 

sportot. 

A szokásos motoros felvonulás ezúttal sem maradhatott el. A 

kétkerekűek a Vetter-Hungary Kft. telepéig vonultak, majd a falu-

ban is tettek egy nagy kört. 

A nap zárásaként a játékokban elért eredményeket díjazták. 

Köszöntötték a legöregebb motorost is, akinek már fél évszázada 

van jogosítványa.   

A két fő szervező Krizsán Sándor és Kormányos Sándor volt, 

Benedek Róbert pedig egész nap szóval tartotta a közönséget. 

Az internetre még aznap felkerült "Transalpos Jani" írása: 

"Nem volt rossz, csak kicsi helyre van bezsúfolva." 

      

 
 

Üzemanyag-takarékos vonatatási mód 
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Koszorúzás az emlékműnél 
 

Az első falunapok óta a vidámság mellett mindig sor került a 

megemlékezésre is. Az első és második világháborúban meghalt 

polgárainkra az idén is Csengele polgármestere emlékezett, majd az 

önkormányzat, az iskola, az egyházközség, a polgármesteri hivatal 

képviselői és a falu lakossága helyezte el a megemlékezés virágait 

az emlékművön.  

 

Torta-túra 

 

A Rényi házaspár és csapata ez évben sem feledkezett meg 

arról, hogy különféle tortúrák elé állítsa a jelentkezőket. Úgy tűnik, 

hogy az ötletekből kifogyhatatlanok, ez évben is újabb feladatokkal 

kellett megbirkózni. Talicskában tolás + vízhordással, távirányítá- 

 

 
 

Vízszállítás talicskával 
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sú autó manőverezése a lábak között, szellem vetélkedő, "Áll az al-

ku", mutogatás, cégér rajzolása szerepelt a feladatok között. Végül 

a csoportoknak akadálypálya következett, ami vicces volt ugyan, de 

technikailag elég nehéz is. 

Az idei évben az önkormányzat ezüstérmes lett. A győztes-

nek járó tortát a szegedi fiatalokból álló "Másik csapat" nyerte el, 

de a résztvevők közösen fogyasztották el. 

A vetélkedőt az önkormányzat, Baranyi József és Grezsáné 

Gémes Anikó szponzorálta.         

 

Lovas programok 

 

A négylábúak kedvelői már délelőtt póni lovagoltatáson 

vehettek részt Csókási Zoltán telephelye melletti területen. A 

felvonulás 14 órakor vette kezdetét a faluháztól. 

A lovas kocsik és lovasok a Csókási telephelynél lovas bemu-

tatókat nézhettek meg. Érdekesség volt egy póni lovakból álló 

puszta ötös, mely nagyon sokszor végigment a pályán, sőt a mű-

útra is kihajtott (a hajtó egyszer sem esett le). A kicsi lovak után 

jöttek a nagyobbak. Az érdeklődőknek különféle idomítási tech-

nikákat mutattak be, és láthattunk lóról nyilazást is. 

A lovas bemutatóról a fogatok vándorútra indultak, és több 

helyen vendégül látták az utasokat. Végül a József Attila térre tér-

tek vissza, ahol minden lovas résztvevő emléklapot és ajándékot 

kapott. Az átadásban a csengeleinek segédkezett az eringi polgár-

mester is. A helyi polgármester zárszavában megköszönte Csókási 

Zoltánnak és csapatának a kifogástalan szervezést.   

 A faluház mellett egy ideig még nótáztak az emelkedett 

hangulatba kerültek.          

 

Szabadtéri előadás a József Attila téren 

 

18 órától utcabálra invitálták a falu lakosságát. A zenét Sánta 

István zenekara szolgáltatta. Éjjel fél 10 tájban szünetet tartottak a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  216  - 

 

 

zenészek, ugyanis a művészeti iskola felsős színjátszói léptek fel a 

kőszínpadon.  

Egy olyan darabot, "A hétfejű tündér"-t  adták elő, mellyel a 

szegedi színjátszó versenyen arany díjat érdemeltek ki. A Lantosné 

Horváth Irén által rendezett előadás különlegessége az volt, hogy a 

színpadi reflektorokat nem használták, helyette fáklyákat helyeztek 

a színpad ablakaiba.     

 

 
 

A felsős színjátszók szabadtéri előadása 

 

I. Falunapi Labdarúgó Vándorkupa 
 

11 csapat versengett a kupáért. A kispályás torna több küzdő-

téren folyt egyszerre, de így is csak este 5 óra tájban kerülhetett sor 

az eredményhirdetésre a Gól sörözőben. Az okleveleket és díjakat 

Csengele polgármestere és Urbán Flórián 40-szeres magyar váloga-

tott focista adta át.        

A falunkbeli Kiss Nándor, a Reál Margit csapatkapitánya ve- 
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A kupagyőztes Reál Margit vívja egyik mérkőzését 

 

hette át a vándorkupát, és mellé annak kicsinyített változatát. Má-

sodik helyen a Mono-Pool Team végzett, míg a harmadik a Porsche 

tolvajok lettek. 

A torna legjobb játékosa Barna Gábor (Porsche tolvajok), 

legjobb kapusa Karsai Szabolcs (Mono-Pool Team) lett. A gólki-

rályi címet 12 hálóba rúgással Kitli Zoltán (Reál Margit) szerezte 

meg.  

Az eredményhirdetést vacsora követte, melyen Dorogi And-

rás remek pörköltjét szolgálták fel.  

A 17 órára meghirdetett Csengele  – IKV-Alsóváros bajnoki 

mérkőzés elmaradt, mert az ellenfél nem állt ki. Így a helyi csapaté 

lett a három bajnoki pont, de a szurkolók jobban szerették volna 

azt, ha azt meccsel szerezték volna meg.   

Molnár Mihály 

*   *   * 

A promenad.hu oldalon több száz, a csengelei rendezvényről ké-

szült fotó látható. 
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Szünetel a "Csengelei 
információk" 

 

Az évek óta működő Csengelei információk elenvezésű internetes 

oldal nagy látogatottságát bizonyította, hogy már közel százezer 

oldalt néztek meg belőle. A jubileumot már nem tudjuk megünne-

pelni, mivel a szolgáltató figyelmeztetés nélkül törölte az eddig fel-

töltött anyagokat. Egy biztonságosabb szolgáltatónál fog a közeljö-

vőben újra megjelenni a honlap. Remélhetőleg a következő szá-

munkban már közölni tudjuk az elérési címet.      

M. M. 

 

Rendőrségi hírek 
 

Egy csengelei lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki jú-

nius 9-én kora délután a feljelentő által egy Csengele külterületén 

működő szórakozó helyen felejtett 30.000 Ft értékű LG KP502 

típusú mobiltelefont megtalálta és azt mind a mai napig nem 

szolgáltatta vissza a tulajdonosnak és az önkormányzatnál sem adta 

le. Az ügyben jogtalan elsajátítás vétsége miatt folyik a nyomozás.  

 

 (promenad.hu) 

 

 

 

H i r d e t é s e k 
 

 

20-as Schwinn-Csepel gyermekkerékpár 15 ezer forintért ela-

dó. Érdeklődni lehet Gémes Erzsébetnél a Korona sörözőben 

(Május 1. u. 52.). 
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Elveszett kb. 5 kilogrammos, teljesen vörös kandúr cicám. Dr. To-

rontáli Renáta  06-62/286 121 

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

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

lődni: 06-30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámokon.   

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, 

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

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

Balázs 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 

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. 

Ugyanitt 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, állvá-

nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 

vagy szerelhetően. 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. 
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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                                 
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                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   

                                                                      jelenik meg. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


