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Bor- és gyümölcsszentelés   

 

 
 

A szüreti felvonulásról szóló írásunk 3. oldalon kezdődik! 
(fotó: Zólyomi-Katona Theodóra) 
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NAPTÁR – November 

 

 

1. 
1957-ben erre a napra készült el a hősök sírja a temetőben.  

1962-ben ezen a napon nyílt meg a gyógyszertár. 

2. 
1996-ban ezen a napon hunyt el Szabó Imre, aki 1945-ben 

polgárőr volt. 

3. 

1897-ben ezen a napon kezdődött meg az oktatás a Temp-

lomhalmi iskolában.  1956-ban ezen a napon született Kuk-

lisné Vajda Mária, aki 1975-1992 között a községi könyvtárt 

vezette. A Hazafias Népfront csengelei elnöke volt. 1992-től 

a családi vállalkozás keretében bolti eladó.  1961-ben ezen 

a napon hunyt el Sisák P. János, aki 1928-ig a Csengelei Me-

zőgazdasági Egyesület elnöke volt. 1929-től választmányi 

tagként működött tovább.  1973-ban ezen a napon született 

Szabó Zsoltné Béres Anikó, aki 1993-1994 között képesítés 

nélküli óvónő volt.  2006-ban ezen a napon és 4-én ünne-

pelte 75 éves fennállását a római katolikus egyházközség. Ez 

alkalomra díszes albumot jelentettek meg. Az ünnepi szent-

misét Gyulay Endre megyéspüspök mutatta be.  

5. 

1949-ben ezen a napon született Csíkos Józsefné Dorogi 

Erzsébet, aki 1982-től az óvoda dajkája.  1972-ben ezen a 

napon a lelkészséget plébánia rangra emelték.  1986-ban 

ezen a napon született Rényi Virág, aki 2000-ben megkapta 

"A csengelei iskoláért " plakettet. 2011-től az általános isko-

la napközis tanára.  2001-ben ezen a napon hunyt el 

Hegedűs Imre, aki 1991-1994 között a csengelei polgárőrség 

vezető helyettese, 1994-1995 között titkárhelyettese volt. 

7. 

1950-ben ezen a napon született Tóth Istvánné Papp Rozália, 

aki 1969-től 2008-ig dolgozott a községházán. 1977-ben 

megbízott VB-titkár volt.  1959-ben ezen a napon indult 

meg a villanyszolgáltatás a községben.  1970-ben ezen a 

napon született Varga Árpád, aki 1991-től Kuklis András 

Kis ABC-jében eladó. 1984-ben az úttörő olimpián II. helye-  
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7. 

zett lett súlylökésben. 1988-ban Belgrádban ezüstérmes lett 

diszkoszvetésben. 2005-től a polgárőrség csoportvezető-

helyettese, 2007-2008 között titkárhelyettese volt. 2006-tól 

önkormányzati képviselő. 

8. 

1914-ben ezen a napon született Szüle Ferenc (†1997), aki 

1944-1960 között a motormalom gépésze volt.  1944-ben 

ezen a napon született Nemere István, a legtermékenyebb 

magyar író, aki 2001-től Csengelén él.  1966-ban ezen a 

napon született Czirok Zoltán, aki 1992-től az általános isko-

la énektanára, 1996-tól a csengelei művészeti iskola 

igazgatója és fúvóstanára, a fúvószenekar vezetője.  

9. 

1947-ben ezen a napon született Mészáros János, aki 1986-

tól tagja az egy-házközségi képviselő-testületnek.  1958-

ban ezen a napon az Elnöki Tanács első elnökhelyettese, 

Nagy Dániel választási nagygyűlést tartott a kultúrházban.  

1968-ban ezen a napon született Kun-Szabó Tibor, aki 1991-

től a Csengele Községi Sport Egyesület elnök-edzője. A 

Csengelei Polgárőr Csoportnak 1990-1991 és 2005-2009 

között csoportvezető-helyettese volt. 1984-ben az országos 

ifjúsági bajnokságon súlylökésben első helyezett lett. 

10. 
1932-ben ezen a napon hunyt el dr. Kertész József, aki 1914-

től Csengele első orvosa volt. 

11. 
1951-ben ezen a napon született Fehér Kálmán, aki 1985-től 

a szeszfőzdét vezeti. 

12. 
1947-ben ezen a napon született Nagy Bandó András hu-

morista, aki 1969-től az Egyetértés Tsz építő brigádját ve-

zette. 

13. 
1923-ban ezen a napon született Gombos Sándor, aki önként 

jelentkezett katonai szolgálatra. 1943. január 20-án a szovjet 

fronton eltűnt.   

14. 

1994-ben ezen a napon hunyt el Túri Imre, aki 1944-1945-

ben a rendőrség kötelékében dolgozott, előbb mint polgárőr 

parancsnok. Az 1949-es községgé alakuláskor képviselőnek 

választották. 1949-ben a DÉFOSZ titkára lett. 1951-ben a 

földműves szövetkezet ügyvezetője volt. 
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15. 

1905-ben ezen a napon született Börcsök András (†1987) 

gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zász-

lótartója volt 1943-1946 között. 1944-ben a Független Kis-

gazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja lett.   

1918-ban ezen a napon született Kecskés István (†1996), aki 

postai kézbesítő volt.  
 

 

 

 

Halottak napja 
 

Amikor a fákon már csak Isten irgalmából vannak levelek, 

amikor a gyönyörű ősz szinte észrevétlen megadja magát a sivár és 

dermesztő télnek, amikor úgy tűnik, a sötétség belopózik a szí-

vünkbe is, november elsején belesikolt az életünkbe az árva költő 

jajgató zokogása: „Édesanyám, édesanyám, mért nem viselsz gon-

dot reám?” (KS) Nem viselhetsz gondot reám, koporsó, sir borult 

reád. Valami nagy szomorúság üli meg a tájat, s valami nagy 

keserűség tölti be a lelkünket. A megszokás vagy az őszinte tiszte-

let, a megnyugvás vágya és a szeretet, az emlékezés és a vigasz-

talás vágya, nem tudjuk mi, de valami vágy visz a csöndes temetők 

felé.  

Gyertyát kell gyújtanunk, virágot kell ültetnünk, könnyeket 

kell hullatnunk, és emlékeznünk kell. Mert november elseje erről 

szól. November elseje a halottak napja. Még inkább az emlékezők 

napja, az árván, egyedül maradtak napja, a kérdéseikre választ alig 

találók napja. A sírók, a gyászolók, a tehetetlenül szenvedők, a 

boldogtalanok napja.  

Nincs a világon egyetlen ember sem, akinek november 

elsején ne lenne, akire gondolnia, ne lenne, akit siratnia, ne lenne, 

akiért gyertyát gyújtania, ne lenne, akiért imádkoznia kell. Mert a 

gyilkos idő, az elmúlás benne van zsigereinkben, árnyékot von 

egész életünk fölé, s azt vesszük észre, hogy az idő múlásával 

egyre több síron kell gyertyát gyújtanunk.  
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Édesanyám, édesanyám… sóhajt a költő és vele sóhajtunk, 

sírunk mi is. Édesapám, édesapám! Férjem, drága férjem! Felesé-

gem, jó feleségem! Gyermekem, drága gyermekem! Kedves nagy-

szülőm, barátom, testvérem! ismerőseim, kik elmentetek, itt hagy-

tatok. Kiket elragadott az idő, a betegség, a tragédia. Szeretteim, 

akik nélkül semmivé vált, megváltozott, árva lett az egész életem!  

Igen! Régen volt már, vagy később, de elcsitult már bennünk a fáj-

dalom, elcsendesült a göröngyök zaja, megszépültek az emlékek. A 

szeretet, amelyet halottaink iránt hordozunk, gondoskodott arról, 

hogy ők élő helyet foglaljanak el a szívünkben. Az Istentől kapott 

hit és reménység, vigasztalásul szolgál, hogy jó helyen vannak, él-

nek az Ő atyai jóságában. Lassan, kínzó fájdalmak árán megtanul-

juk elhordozni az elválás, elszólítás okozta szenvedést, és megta-

nulunk nem nélkülük, hanem úgy élni, hogy csak a szívünkben, 

lelkünkben, emlékeinkben vannak velünk. De amikor eljön halottak 

napja, amikor gyertyát gyújtunk, hiányuk egyszerre újra feldúlja 

életünk rendjét, sebeink felszakadnak, könnyeink elindulnak.  

Ilyenkor érezzük meg azt, hogy milyen sivár tud lenni az élet, 

hogy mennyire a halál árnyékának völgyében járunk. Ilyenkor tör 

ránk a saját halálunk miatti félelem. Ilyenkor feledjük el mindazt, 

ami szép, jó, drága, mindent, mi öröm, s adjuk át gyakran lelkünket 

a szívszaggató fájdalomnak. Ez a nap erről szól. Emlékezésről, 

sírásról, megújuló kérdésekről. Gyertyagyújtásról és virágba boruló 

sírhantokról.  

De ez a nap ugyanakkor szól a lélek megújulásáról is, a meg-

nyugvásról, az elfogadásról is. Mert a hívő, Istenben bízó ember 

meghallja a Szentírás szavát: „Ha a halál árnyékának völgyében já-

rok is, nem félek, mert te velem vagy.” Te velem vagy. Te, Iste-

nem, velem vagy. Nem értem, hogy életemben miért úgy történtek 

dolgok, ahogy történtek, de jó, hogy Te velem vagy. Jó, hogy végig 

fogtad a kezem. Jó, hogy átöleltél. Jó, hogy vigasztaltál, a bajban 

erőt adtál, és jó, hogy most is megújítod a lelkem. Mert eszembe 

juttatod Jézus szavát, az evangélista szavát: Isten szeretet, s ki 

szeretetben marad, Istenben marad, s az Isten is őbenne. És tudom, 

hiszem, hogy ők, akikre emlékezem, akikért ma virágot hoztam, 

gyertyát gyújtottam, ebben a szeretetben élnek, Tebenned, Teálta- 
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lad.  

Gyertyát gyújtunk. S ez nemcsak az ősi hiedelem miatt van, 

hogy a síron túli lelkek ma hazataláljanak, minket szeretettel 

megsimogassanak, hanem azért is, hogy e lángocskák fényénél 

meglássuk Isten arcát. Hogy ezek a lángok eloszlassák a sötétséget. 

Hogy igaza legyen az evangélistának, Jézusnak: „a nép, amely 

sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén 

és árnyékában laktak, azoknak nagy világosság támadt.” Mert azt 

mondj a bölcsesség: ha sötét van, ne siránkozz miatta, hanem 

gyújts meg egy gyertyát. Ha fájdalmad van, sírd ki magad, majd 

keresd a megmaradás, az élet folytatásának lehetőségét. Nem vagy 

egyedül. Isten veled van. Veled vannak az itt maradt szeretteid, 

veled vannak azok, akikkel te is lenni akarsz. És láthatatlanul veled 

vannak azok is, akiknek emlékét a szívedben hordozod. Bár halot-

tak napján könnyeket ejtünk s felfokozódnak fájdalmaink, igenis 

hiszem, hogy ennek a napnak nem kell rettenetesnek lennie. Lehet 

ez a nap szép, méltóságteljes, tisztelettel és szeretettel teljes. Lehet 

ez a nap a megértéstől, a hittől, az Istenre találástól világos. A sö-

tétségben élő nép nagy világosságot látott. Sötétségbe élve, sírhan-

tok mellett állva Isten nekünk is leküldött egy fénysugarat: hogy 

benne bízzunk. Hogy ne csak a szenvedést lássuk, ne csak a hiányt 

érezzük, hanem tudatosuljon bennünk az, bármennyire is fájdalmas, 

hogy ez az élet változó, sokszor a halállal is szembesülő. De ebben 

a változásban, a halál árnyékában is, Ő, a legnagyobb világosság 

velünk van, és az Ő szeretetében nyugodnak meg azok is, akik 

elköltöztek miközülünk.  

Halottak napján egyedül ez az Istenbe vetett hit képes ben-

nünket megvigasztalni. Egyedül ez képes minket a világosságban 

tartani, egyedül ez képes arra, hogy méltósággal viseljük, éljük 

életünket. Ezzel a hittel a lelkünkben gondoljunk ma szeretettel, 

hálával azokra, akik e földi világból elköltöztek. Milyen jó, hogy 

emlékezetünk még őrzi őket, s így közöttünk lehetnek. De ma 

gyújtsunk gyertyát azoknak is, akik jeltelen sírban pihennek, akik 

értünk küzdöttek, s életüket adták a szabadságért, egy jobb életért. 

Isten legyen velük, s maradjon mindig mivelünk. Ámen.  

 

                                                                   Laczkó Ferenc, plébános 
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Terményáldás és felvonulás 

 
Október 15-én a Vénusz presszó csapata szervezett szüreti lo-

vas kocsis felvonulást. A szórakozóhelytől tíz lovas fogat és kilenc 

fiatal lóháton indult el zenei kísérettel. Az útjuk a templom elé ve-

zetett, ahol Laczkó Ferenc plébános várta őket. Két kosárban gyü-

mölcsöt és szőlőt, valamint bort vittek, melyet a plébános megál-

dott.  

A lovas csapat ezután bejárta a falu utcáit. A Korona söröző-

nél Víghné Juhász Anett és segédei várták őket, sörrel, borral és 

üdítővel kínálva a felvonulókat. A lovasok ezután tettek még egy 

nagy kört, és a presszóhoz tértek vissza, ahol szendviccsel, süte-

ménnyel és itallal kínálták a vendégeket. Ekkor már jól érződött a 

vacsorára fövő pörkölt illata.  

A vacsora után kezdődött meg a mulatság, mely hajnali 4 

óráig tartott. 

A felvonulást kisbíró is kísérte, aki a megállókkor nagy han-

gon hirdette az esti mulatságot, és közben népi bölcsességeket is 

mondott. Ígérete szerint jövőre már dobja is lesz neki. 

M. M. 
 

 

 
 

Indul a járat a presszó elől  
(fotó: Molnár Mihály) 
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Meghívó 
 

„A teremtéskor Isten férfivá és nővé alkotta az embert. 

Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik,  

S ketten egy emberré lesznek. 

Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!.” 

(Mk.10,6-9) 
 

Örömmel köszöntjük kedves Testvéreinket 

szentségi házasságkötésük évfordulóján! 
 

Tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk Önöket és kedves 

családjukat 

a jubilánsok közös szentmiséjére 

2011. november 20-án, 

vasárnap délelőtt fél 9 órakor. 
 

Ezen a szentmisén külön áldásban részesülnek, fogadják 

szeretettel az égi ajándékot, a jó Isten áldását. 
 

Együtt imádkozva, szentségekhez járulva tehetik igazán 

széppé évfordulójukat. 
 

(Gyónási lehetőség november hónapban pénteken 

 fél 4 órától  és vasárnap 8 órától lehetséges.) 
 

                                                                      Tisztelettel: 

                                                     Római Katolikus Egyházközség               
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„Azt kívánom, hogy nagyon sok 
ilyen növendékem legyen!” 

 

Az iskolai intézményrendszerek átalakításának zűrzavaráról sokat 

lehet olvasni, hallani. Ebben a nem túl kellemes időszakban 

kerestem fel kérdéseimmel Czirok Zoltánt, a Csengelei Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény igazgatóját. 
 

Két évvel ezelőtt beszélgettünk utoljára. Akkor voltál jobb 

passzban, vagy most érzed magad jobban? 

- Akkor idegesebb voltam. Most fogalmam sincs, hogy mi lesz a 

művészetoktatással. Két éve még láttam a kiutat, de most nem 

tudom mi lesz. Akkor voltak hátsó információk – miszerint 

bizonyos feladatok elvégzése után hogyan működhetnek tovább az 

iskolák. Most nincs.  Négy évvel ezelőtt (2007-ben) a művészeti is-

koláknak szakmai minősítésen kellett megfelelniük. A minősítő 

csoport munkájában én is részt vettem, mint óralátogató, csak azért, 

hogy minél „közelebb üljek a tűzhöz”. Azt érzékeltem, hogy a 

művészeti oktatás nagyon jó úton halad előre. A nagy városoktól 

kezdve a legkisebb településekig nagyon jó dolognak tartották. A 

minősítési rendszer dokumentumot adott arról, hogy a mi iskolánk 

is minősített, sőt kiváló fokozatot kapott. Néhány iskola volt, amely 

nem felelt meg. Ezek közül a legtöbb helyen nem a szakmaisággal 

volt a probléma, hanem egyes papírok nem voltak rendben, máshol 

viszont annyira „kilógott a lóláb” (több ezer fős iskolák esetén), 

hogy már a törvényesség kérdőjeleződött meg. Akkor engedték, 

hogy összefogjunk. Jelenleg semmit sem tudunk. Titkolóznak előt-

tünk. Hoffmann Rózsa államtitkár is úgy tesz, mintha ő sem tudná, 

hogy mit csinál. Pedig ő van megbízva az oktatási rendszer átszer-

vezésével. Egy országgyűlési képviselő megkérdezte az államtitkár 

asszonytól, hogy mégis mit tud a művészeti iskolákról, mi lesz, ha 

azokat államosítják. Állítólag az államtitkár visszakérdezett: „A 

művészeti iskolák nem az általános iskolákhoz tartoznak?”. Ennyit  
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ért az egészhez. Fogalmunk sincs mi lesz velünk.  

Két éve hetvenezerről negyvenezerre csökkent a tanulói fejkvó-

ta. Most is még negyvenezer? 

- Azóta már csökkent egyszer 36 ezer forintra. Ez az összeg a 

csoportos oktatásban résztvevő (tánc, színjáték) tanulók után járt. 

Az egyéni, a zenei fejkvóta 96 ezer forint volt eddig. Az idei 

költségvetésben határoztak meg egy összeget, amelyen mi is 

elcsodálkoztunk. A zenei fejkvótát 105 ezer forintra, a társas 

oktatásét 42 ezer forintra emelték. A csökkentésre visszatérve, 

amikor a fejkvótákat lecsökkentették, akkor azt januártól tették. 

Most pedig nagyon jól tudták, hogy tanév közben nem lehet 

változtatni az állami támogatást, így csak szeptembertől kapjuk 

meg az emelést. A négy hónapi emelés viszont csak a fele annak, 

amit az elmúlt években a kiválóra minősített iskolák pályázati úton 

kaphattak meg központi költségvetésből 

Maradjunk a pénzügyeknél! Az önkormányzattól kértetek 500 

ezer forintot, arra hivatkozva, hogy nem tudtatok pályázati 

pénzekhez hozzájutni. 

- Így van. Az utóbbi években a Nemzeti Civil Alapprogramtól és a 

Nemzeti Kulturális Alaptól kaptunk támogatást több ízben. Ezek 

működési jellegű, és táborozást, versenyek szervezését segítő jutta-

tások voltak. Nekünk is két alapítványunk van. Az egyik a Főnix 

2004 Művészetoktatási Alapítvány, melynek feladata az iskola mű-

ködtetése. Van a Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány is, 

melyet többen ismerhetnek. Tehát két lábon állunk. Mindkét alapít-

vánnyal pályázni szoktunk. Eddig egész szép összegeket nyertünk. 

Ezen kívül volt még az előbbiekben már említett minisztériumi pá-

lyázat is. Ha ezeket összeszámoljuk, akkor a tavalyi évben – nem 

tanévről, hanem folyó évről beszélek – kétmillió felett nyertünk. A 

minisztériumi pályázatot befagyasztották. A kapott fejkvóta emelés 

nem fedezi azt, amit a minisztériumi pályázaton nyerni lehetett. 

Tavaly 800 ezret kaptunk ebből, a fejkvóta emelés meg csak 400 

ezer forint. Ezeket a pályázati juttatásokat mindig a működésünkre 

fordítottuk. Annyira elapadtak ezek a források, hogy kénytelen 

voltam az önkormányzathoz fordulni. Megköszönöm mindenkinek, 

hogy egyöntetűen megszavazták a támogatást ebben a szűkös  
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Czirok Zoltán, a művészeti iskola igazgatója 
(fotó: Molnár Mihály)  

 

 

időkben. Büszke vagyok arra, hogy senki sem kérdőjelezi meg, 

hogy erre a pénzre szükségünk van-e, mert mindenki tudja, hogy 

csak akkor kérek, ha ténylegesen rá vagyunk erre utalva. A másik, 

amire büszke vagyok, hogy látom, szükség van arra, amit csiná-

lunk.  

A személyi jövedelemadó 1 %-át is gyűjtitek? 

- Igen. Néhány évvel ezelőtt óriási sikert arattunk, mert az 1 %-ból  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  324  - 

 

 

200 ezer forint fölötti támogatást kaptunk. Ez egy kistelepülésen 

nagyon szép eredmény. Amikor nálunk voltak a szigetváriak, 

nagyon büszkék voltak a 300 ezer forintos 1 %-ukra, mindenkinek 

dicsekedtek vele. Én meg elmondtam, hogy egy 2000 fős telepü-

lésen 200 ezer forint feletti pénzt gyűjtöttünk. Ma már úgy tudom 

más civilszervezet is gyűjti  az 1 %-ot településünkön, és valószí-

nűleg ezért csökkent az idén ez a bevételünk 135 ezer forintra.  

Hallottál már arról, hogy az általános iskolákban tervezik az 

egész napos oktatást? 

- Igen, hallottam róla. Ez számunkra a teljes káoszt fogja jelenteni. 

Ha az egész napos oktatást bevezetik, akkor fogalmam sincs, hogy 

mi lesz. Találgatunk, hogy mitévők legyünk. Volt már olyan, hogy 

délelőtt és délután is jártak iskolába a tanulók, és akkor is volt 

zeneoktatás. Csak akkor úgy volt, hogy a zenetanár délelőtt is taní-

tott. Azt nem tudom elképzelni, hogy a gyerekeknek 8-tól 4-ig óra-

rend szerinti órájuk legyen. Abban lyukasórák, felkészülési órák 

lesznek, vagy – egy találgatás szerint – a művészetoktatást is be-

vonják ezekbe az órákba. Fogalmam sincs. Ezen majd akkor ide-

geskedem, ha meglesz a koncepció, miszerint alakítják át az okta-

tás rendszerét.  

Akkor még ráérsz idegeskedni? 

- Igen. Lehet, hogy nem ezekre a válaszokra számítottál. Van miért, 

de nincs min idegeskedni. Ha tudnék valamit tenni, most is segí-

tenék. Ha kellene, mennék éjjel-nappal. Ez az én és a családom éle-

te, szenvedélye. 4 évvel ezelőtt az utolsó minősítéseknél idegi ala-

pon annyira kiborultam, hogy a lábam megfájdult. Nem volt megál-

lás. Mankóval fejeztem be a rám bízott feladatot, azért, mert láttam, 

hogy van értelme. Most is közel vagyok a tűzhöz, vannak jó isme-

rőseim, de semmit nem tudnak mondani. Azok sem, akik nap mint 

nap Pesten vannak, és első kézből kapják az információkat.  

Azt mondják, hogy a tanár mindig örül, ha a tanítványa 

elhagyja tudásban. Vörös József neked jó tanítványod volt. 

- Még hogy jó tanítványom! - A legnagyobb büszkeségem! 24 éve 

tanítok, és nagyon sok növendék kikerült tőlem, akikre büszke le-

hetek. Köztük van például Gömöri Balázs – mindenki ismeri Csen- 
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gelén –, őt is az én indítottam el a pályán. Ilyenek sokan vannak, 

sorolhatnám sokáig. Kiváló pedagógusként, illetve zenészként van-

nak elismerve. Jóska jutott a legmesszebb, de ezt nem nekem, ha-

nem saját hozzáállásának köszönheti. Kitartó, megfontolt, és hatal-

mas zenei alázattal végzi mai napig munkáját. Magamnak csak azt 

kívánom, hogy nagyon sok ilyen növendékem legyen! A pályafu-

tásom derekán túl jutottam, 45 éves leszek a napokban. Nemrég 

döbbentem rá, hogy most kezdem tanítani azt az utolsó korosztályt, 

akit zenésznek fel tudok nevelni, akiket még huszonéves korukban 

láthatok a pályájukat elkezdeni.  

Sarkítsuk egy kicsit a kérdést: Vörös József harsonában jobb 

tőled? 

- Sokkal. Én a főiskolán harsonásként egy jó szintet ütöttem meg. 

Nekem főiskolai végzettségem van, Jóskának zeneakadémiai, és ott 

is a kiválók között szerepelt. Ő kijutott Berlinbe, kétéves ösztöndí-

jat kapott. Közben próbajátékot hirdettek az ottani rádiózenekarnál, 

és felvették egy próbaévre. Az ottani farkastörvények nagyon ke-

mények. A zenekar tagjai döntenek, tehát a munkatársai szavazzák 

meg, hogy véglegesítsék-e. Ők nem várták meg az egy évet, hanem 

már 7 hónap után kinevezték, felvették és ott dolgozik. Ingázik 

Csengele és Berlin között. A beosztásuk meg van előre egy évre. 

Körülbelül úgy jön ki, hogy két hétig kinn van, két hétig itthon (ez 

természetesen nem egyenletes időbeosztással). Ha közben akad va-

lami zsíros hakni – már pedig ott van rá lehetőség –, természetesen 

azt sem hagyja ki. Nagyon örülök, hogy ennyi munka mellett, 

amikor teheti, visszajön a csengelei zenekarba is segíteni a fiatalok 

munkáját. 

A falunapi szervezéskor hangzott el, hogy azért lesz kevesebb 

mazsorett fellépő, mert augusztusban akarsz egy mazsorett 

találkozót szervezni. Ez miért maradt el? 

- Pontosan azért, mert meg vagyunk szorulva anyagilag. 

Az idei falunapon volt sok más, egyéb ötlet, így nem hívtunk 

vendégeket. Ennek ellenére volt vendégünk, mert a társas táncosok 

(Csáki Klaudiáék) nem helyiek voltak, hanem a szegedi Probitas 

táncklub táncosai. Ők adtak 15-20 perces műsort.  

A polgármester úrral augusztus végén beszéltem arról, hogy  
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anyagi segítségre szorulunk. Akkor abban maradtunk, hogy majd 

visszatérünk a mazsorett találkozó témájára. Én nem akarom eről-

tetni, mert örülök, hogy megkaptuk azt a pénzt, amire nagy szük-

ségünk van.  Viszont a karácsonyi koncertre hívni akarunk vendég 

együtteseket. Ez lehet zenekar vagy mazsorett csoport is. Még egy 

énekegyüttes is eszembe jutott, mert olyan darabjaink is vannak, 

melyben közreműködhetnének. Ez nekünk is nagyon fontos, mert a 

cserekapcsolatok csak így működnek. Ha mi valakit meghívunk, 

akkor azok vissza is hívnak találkozókra, fesztiválokra. Ez a zenei 

és táncos életnek a mozgatórugója. A csengelei gyerekek szeretnek 

elmenni, szétnézni más tájakon, településeken is. Szeretik az ide-

gen emberek tapsát is, nem csak a hazaiakét. 

Az is szóba került már, hogy a karácsonyi koncertet előre 

hoznánk december 23-ra, mert egyre jobban úgy látom, hogy kará-

csony másnapját – december 26-át – az emberek szerették, elfogad-

ták, de többen jelezték, éreztették velünk, hogy a családi, ünnepi 

összejövetelek miatt körülményes a koncerten való részvétel. Most 

újítani akarunk, 23-ra előre akarjuk hozni. Ez még szervezés, 

egyeztetés alatt áll.  

Tudom, hogy téged főleg a zeneoktatás érint, de van egy szín-

játszó csoportotok is.  

- Nagyon jó, hogy felhoztad ezt a témát. Lantosné Horváth Irén ok-

tatja nálunk a színjátszó csoportot. Most már azt is kimondhatjuk, 

hogy a férje is abszolút segítőjévé vált, ketten végzik ezt a felelős-

ségteljes munkát. Amikor a minősítésre került sor, Incit beiskoláz-

tuk drámapedagógia szakra, hozzájárultunk képzéséhez, mert ez a 

végzettség szükséges a tanításhoz. Azóta fokozatosan építi fel a 

csoportokat, és készíti fel őket versenyekre. Idén Szegedről arany 

minősítéssel tovább jutottak az országos versenyre. Ide teljesen in-

gyen mehettek el. Nagyon szépen szerepeltek, de díjat nem kaptak. 

Két év alatt ilyen csapatot felépíteni, és ilyen eredményt elérni, az 

nem semmi. Csak annyit tudok mondani, hogy gratulálok nekik!              
 

(-r -ly)  
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Eszem, iszom, hiszem! 
 

2011. november 5-én szeretettel várjuk a családokat a Szent 

Imre napon megrendezésre kerülő családnapra a Faluházba. A nap 

témája a megtérés lesz. A program a következő: 

14,00: családi nap megnyitója  

14,15: a gyerekek rajzaiból készült kiállítás megnyitója (té-

ma:  Jónás története; Megtérés) 

14,30: Jónás próféta (színdarab) 

15,15: Kézműves foglalkozás, csoportjátékok a gyerekeknek. 

Felnőtteknek beszélgetés megtérésről, hitről. Ez idő alatt a Faluház 

mellett halsütés és halászléfőzés lesz. 

16,45: Étkezés. Mindenki kap egy szelet sült halat és egy kis 

cipót 

17,30: Fáklyás körmenettel indulunk a Faluháztól a templo-

mig, közben községeink és a magyarság megtérésért imádkozunk  

18,00: Szentmise a templomban (bemutatja Forgó Miklós 

sándorfalvi plébános) 

Katona Attila 

 

 

Tévéműsorokat vezet, könyveket ír, 
és négy gyermeket nevel 

 

Október 19-én a Faluházban tartott író-olvasó találkozót Süveges 

Gergő televíziós személyiség, aki könyvek írásával is foglalkozik. 

A találkozó után válaszolt lapunk kérdéseire.  

 

Az újságokban azt lehetett olvasni, hogy távozik az m1-től. Mi 

igaz ebből?  

- Semmi. Rosszul értesültek az újságok. A Ma reggelnek októbertől 

új koncepciója van, csak női műsorvezetők dolgoznak benne. Kö-

vetkezésképp mivel én nem női műsorvezető vagyok, nyilvánvaló- 
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an nem dolgozom a Ma reggelben, de a közszolgálati médiában 

több csatornán, az m1-en, az MR1-Kossuth Rádióban és a Dunán is 

van feladatom, hála Istennek. 

Az író-olvasó találkozóján is dicsérték a hozzászólók, hogy meg 

tudja állni, hogy ne éreztesse a riportalanyhoz való viszonyu-

lását.  

- Nekem az a dolgom, hogy kíváncsi legyek. A nézők nem az én 

véleményemre kíváncsiak, hanem annak az embernek a monda-

nivalójára, akit kérdezek. Vannak olyan riporter kollégák, akik 

hajlamosak saját magukról beszélni, miközben interjút készítenek 

valakivel. Nem szeretnék közéjük tartozni. 

Nagy önuralom kell ehhez? 

- Én végzem a munkámat, és azt hiszem, hogy minden tevékeny-

ségnek megvannak a szabályai. Ezt nevezhetjük önuralomnak is, de 

nevezhetjük egyszerűen fegyelmezettségnek. Az én munkámnak az 

a szabálya, hogy a véleményemet – ha csak lehet – nem mutatom 

ki, viszont nagy kíváncsisággal tudakolom a velem szemben ülő 

véleményét. 

Egy interjú előtt illik felkészülni a kérdezőnek. Önállóan nézett 

utána az anyagoknak, vagy volt ebben segítsége is? 

- Egy Ma reggel adás három órás műsor, körülbelül 12-13-14 

kisebb műsorblokkal. Az előző napom során 6-8 órát szánok arra, 

hogy ezekre a beszélgetésekre készülök. Természetesen tudom, 

hogy ki jön, és tudom a témát, az alaptémát is. De onnantól kezdve 

én találom ki, hogy mit kérdezek tőle, hogyan kérdezek tőle, 

milyen témát hozok be. 

Szerkesztői elvárások nincsenek? 

- Nagyon fontos elvárás, hogy betartsam az időket. Ha kezdődik a 

Híradó, akkor át kell adni a terepet. 

Az átlagember azon kívül, hogy a reggeli műsorban találkozott 

Önnel, annyit tudhatott még, hogy az m2 gyermekcsatornává 

való átalakításával bízták meg. Az intendási posztról hamar 

távozott, mivel idő előtt beszélt a tervekről. Megbánta-e, hogy 

korán beszélt az átalakításról? 

- Azt hiszem, ennyi idő elteltével sem nem illendő, sem nem ízléses 

lezárt, régi ügyeket újranyitogatni. Azt olvasom az újságban: to- 
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vábbra is az a terv, hogy az m2 gyermek- és ifjúsági csatornává 

alakul. Nagy izgalommal és kíváncsisággal várom. 

És kell a meglevő 4-5 gyermekcsatorna mellé még egy újabb? 

- Nézze, ha már a múltat emlegette: én sem azért vállaltam el 

hajdanán az intendánsi feladatot, mert azt gondolom, hogy fölösle-

ges a közszolgálati gyermek- és ifjúsági csatorna. Értelmes műsor-

ral kell megtölteni. 
 

 

 
 

Süveges Gergő könyveit is dedikálta 
(fotó: Molnár Mihály) 
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A szakmai életrajzában szerepel, hogy az ELTÉ-n a magyar 

nyelv és irodalom szakon végzett, majd egy évre rá a magyar, 

mint idegen nyelv szakon újabb diplomát szerzett. Mi ez a 

magyar, mint idegen nyelv? 

- Annak a külföldinek, aki magyarul szeretne tanulni, szüksége le-

het nyelvtanárra… 

Akkor ez azt jelenti, hogy képesítést szerzett a magyar nyelv 

oktatására? 

- Igen, nyelvtanár is vagyok. 

2001-ben elvégezte a teológiát is. Egyházi pályára készült? 

- Nem. A teológiát levelező tagozaton végeztem el, hittanári 

képesítésem van. Elsősorban azért végeztem el ezt a szakot, mert 

szerettem volna többet tudni a hitemről: ha felmerül egy kérdés, 

akkor tudjam, hová kell nyúlnom a könyvespolcon.  

Egyházi jellegű munkát nem végez? 

- Attól függ, hogy ezen mit értünk. 

Mondjuk például a hitoktatást… 

- Ilyesmit nem végzek. De igyekszem részt venni a saját plébá-

niánkon a családi szentmisék közösségének a szervezésében. 

2001-ben a Duna Tv-től került a Magyar Televízióhoz. Mi 

vonzotta oda? Nagyobb presztizse van az MTV-nek? 

- Akkoriban egyáltalán nem így merült fel bennem az a kérdés. A 

Duna Televízióban megszűnt a munkalehetőségem, a Magyar 

Televízió pedig épp akkor hirdetett pályázatot. Jelentkeztem, aztán 

tíz évet töltöttem az MTV-nél, most meg fél lábbal ismét a Dunán 

is dolgozom az m1 és az MR1-Kossuth Rádió mellett. 

Ön mondta, hogy a gyermek ajándék. Önnek már van két 

lánya és két fia. Szeretnének még újabb ajándékot kapni? 

- Úgy látom, hogy a mi családunk szekere négy keréken gördül. 

Örülünk neki, hogy hatan lehetünk. 

Végül egy személyes kérdés: a Gergő nevet felvette, vagy ezzel 

anyakönyvezték? 

- A szüleimtől kaptam, és nem bánom. 

(-r -ly) 
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Rendőrségi hírek 

 
Nyomozást rendeltek el ismeretlen tettes ügyében, aki szeptember 

28-áról 29-ére virradó éjszaka jogtalanul behatolt egy Csengele belterü-

letén lévő családi ház nyitott bejárati ajtaján, és onnan eltulajdonított egy 

15.000 Ft értékű Nokia 3110 Classic típusú mobiltelefont a benne lévő 

SIM kártyával együtt. 

Egy csengelei lakos október 19-én a déli órákban a község külterü-

letén közlekedett saját tulajdonú segédmotor-kerékpárjával. A rendőrség 

megállapítása szerint nem a haladási irányába figyelt, ezért fékezés nélkül 

hátulról nekiütközött a vele azonos irányban közlekedő helyi lakos ke-

rékpárosnak, minek következtében mindketten elestek, és a kerékpáros 8 

napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. 

(promenad.hu) 
 
 

 

 

H i r d e t é s e k 
 

Eladó női és férfi kerékpár, valamint udvari tusoló. Érdeklődni: Tisóczki 

István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-62/286 068 

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János +36 

30/8 536 229 

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, fóliá-val 

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. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  332  - 

 

 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbikert 

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

098 096  

Akácfa (2500 Ft/mázsa) és olajfa (2000 Ft/mázsa) kuglizva, házhoz 

szállítva eladó. Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 260 Ft/má-

zsa. Érdeklődni: 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, 

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. 
 

Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz, 

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder 

stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-

hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező 

árak! Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig. 
 

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1. 

 286 241 +36-30/3 228 453 
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