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Folyik a szeméttelep rendbetétele 
 

 
 

Írásunk a 43. oldalon található rövid hírekben olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Február 

 

 

1. 

1956-ban ezen a napon hunyt el Balogh Béla földműves, aki 

tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  2004-

ben ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki 1961-1964 kö-

zött tanyai iskolákban tanított.  

2. 

1906-ban ezen a napon született Nagy Ferenc (†1980), aki 

1928-1978 között a temető gondnoka volt. 1949-től tagja 

volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  1931-ben 

ezen a napon született Punkhardt Margit, aki 1951-1954 kö-

zött a belterületi iskolában tanított.  1953-ban ezen a napon 

született Tóth Tibor, aki számítógép vezérlésű marógépeivel 

többszörös vásárdíjas. 1979-1990 között az MHSZ Csenge-

lei Lövészklub titkára volt. 1990-ben és 2010-ben önkor-

mányzati képviselőnek választották meg. 1997-ben "A csen-

gelei iskoláért" plakettel tüntették ki.    

3. 

1970-ben ezen a napon született Törkölyné Harkai Erika, aki 

1992-1996 és 1999-2002 között a takrékszövetkezet csenge-

lei kirendeltségének vezetője volt.  1975-ben ezen a napon 

született Csókási Tibor, aki 1992-től a csengelei labdarúgó 

csapat játékosa volt.  

7. 

1913-ban ezen a napon született Movik Antalné Bálint Juli-

anna, aki 1978-1980 között a belterületi iskolában tanított.  

1928-ban ezen a napon született Kiss László (†2002), aki 

1961-1965 között az Egyetértés Tsz elnöke volt. 

8. 

1915-ben ezen a napon született Kormányos Sándor 

(†1979), aki 1949-ben oklevelet és pénzjutalmat kapott a 

termelési versenyben elért jó eredményéért. Az 1950-es 

években postásként dolgozott.  1956-ban ezen a napon szü-

letett Kormányos Istvánné Pallagi Klára, aki alapításától 

tagja a népdalkörnek.  1971-ben ezen a napon született 

Tóthné Franczia Beáta, aki 1989-1990 között az általános 

iskolában tanított. 
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9. 

1953-ban ezen a napon hunyt el Nagy Antal, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től. 

 1993-ban ezen a napon alakult meg a Földkiadó Bizottság 

17 taggal.   

10. 

1927-ben ezen a napon született Nagy Imre (†1989), aki 

1962-1967 között a Daka-kocsmát vezette.  1961-ben ezen 

a napon született Juhász Antal, aki 1991-1995 között a 

csengelei focicsapat tagja volt.  1966-ban ezen a napon 

született Varga Zoltán, aki 1985-1987 között az általános 

iskola képesítés nélküli napközis nevelője volt. Alapító tagja 

volt a falu labdarúgó egyesületének, először ifiként, majd a 

nagy csapat játékosaként.  

11. 
1975-ben ezen a napon fejeződött be a Bogárháti templom-

rom feltárása. 

13. 

1928-ban ezen a napon született Gombos József, akit 1948-

ban az alsócsengelei MDP alapszervezet ifjúsági vezetőjé-

nek választottak meg.  1954-ben ezen a napon született 

Szőnyi Imre, aki 1991-1998 között a csengelei focicsapat já-

tékosa volt.  1975-ben ezen a napon hunyt el Tóth Jánosné 

Hegedűs Hermina, akit az 1949-es községgé alakuláskor a 

képviselő-testület tagjának választottak.  1987-ben ezen a 

napon hunyt el Túri István, aki 1929-ben a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület választmányának, 1931-ben az 

iskolagondnokságnak lett a tagja. 

14.  

1908-ban ezen a napon született Samu Bálint (†1957) 

kovács.  1921-ben ezen a napon született Rácz Gyula, aki a 

II. világháborúban, az Arad környéki harcokban 1944-ben 

eltűnt.  1964-ben ezen a napon született Sándor Józsefné 

Deák Erzsébet, aki 1997-től postai kézbesítő volt. 2002-től 

virágboltos. 2008-2010 között a Csengelei Polgárőr Csoport 

titkárhelyettese volt. 

15. 
1951-ben ezen a napon hunyt el Sisák Sándor, aki az 1920-

as években esküdtként tevékenykedett. A Csengelei Mező-

gazdasági Egyesületnek 1929-től választmányi tagja volt.  
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Közel egymilliót fizetnek az 
Labdarúgó Szövetségnek  

 

Kun-Szabó Tibort, a Csengele Községi Sport Egyesület elnök-ed-

zőjét kérdeztem arról, hogy mi újság mostanában a focisták háza 

táján. 

 

A focipályát kb. 4 éve bekerítettétek, ami tudomásom szerint a 

meccsek biztonsága szerint szükséges. Viszont több fiatal ez 

miatt kiszorult a pályáról, nincs nekik hol focizniuk azoknak, 

akik nem tagjai a községi sportegyesületnek. Lesz-e ebben 

változás?  

- A pálya bekerítése elsősorban a felújított füves pálya megóvása 

érdekében történt, mert még sajnos nem volt zárható a terület egyes 

személyek a kutyájuk sétáltatását is ott végezték, és bizony sokszor 

kutyaürülékkel lett tele a pálya. 90 %-ban elérhető mindenki részé-

re a csengelei  sporttelepen az edzőpálya és ott bárki focizhat ha 

tagja az egyesületnek, ha nem. Az elmúlt időszakban a bejárati 

kapukat nem zártuk, a pálya karbantartási időszakban viszont me-

gint lesz olyan időszak, amikor le lesz zárva, a kapu előtti területek 

füvesítése, vegyszerezés alkalmával, illetve mikor a bajnoki mérkő-

zésre felkészítjük a pályát. Ezekben az időszakokban zárva tartjuk, 

de a kispálya ilyenkor is használható, Május 1. u. 3. szám alatt a 

kulcs elkérhető.  

Beszéljünk a pénzügyekről! Az önkormányzattól 1.6 milliót 

kaptok. Mi kerül ilyen sokba a fociban? 

- Közel 1 millió forintot fizetünk be éves szinten az MLSZ 

Csongrád Megyei Igazgatóságához. Ebbe a körbe tartoznak a 

nevezési díjak, a tagdíjak, az átigazolási díjak, a nyilvántartási dí-

jak, a játékengedélyek, és jelentős részt tesz ki a játékvezetői díj és 

a játékvezetők utazási költsége. A könyvelői díj, a bankköltség é-

ves szinten 100.000 forintot tesz ki. Az utazási költség úgy is sokba 

kerül, hogy  az  önkormányzattól megkapjuk a kisbuszt, de emellett  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  41  - 

 

 

még két személygépkocsit kell indítani a mérkőzésekre, illetve két 

hetente egyszer biztos be kell utazni bizottsági ülésekre a labdarúgó 

szövetséghez Szegedre (versenybizottság, fegyelmi bizottság). Van 

olyan település ahová kb. 200 km az oda-vissza út, és ha ezt bérelt 

busszal valósítanánk meg, akkor ez egy alkalommal kb. 60.000 fo-

rintba kerülne (pl. Székkutas, Fábiánsebestyén). 

Tavaly az önkormányzat 400.000 forintot szavazott meg szá-

modra annak elismeréseként, hogy 5 korosztály (felnőtt, ifjú-

sági, serdülő, U12 és az ovisok) csapatát edzed. Ha ezt az ösz-

szeget levonjuk az 1,6 millióból, akkor már nem is marad pén-

zetek! 

- Éppen ezért ezt a 400.000 forintot is működési költségre hasz-

náltuk fel és Én teljes egészében társadalmi munkában végeztem a 

feladatokat. 

Az utóbbi időben elég nehéz pályázati pénzhez jutni, Nektek 

sikerült-e? 

- Igen, a tavalyi évben is az NCA-tól sikerült pályázaton pénzt 

nyerni az egyesület részére, 450.000 forintot. 

A Faluházban nem lehet focizni, a téli edzést hogyan oldjátok 

meg? 

- Próbálunk a téli időszakban a környező településeken teremfoci 

tornákon részt venni, ahol ezért nevezési, illetve terembérleti díja-

kat kell fizetnünk (pl. Kiskunmajsa, Kistelek, Zákányszék). Illetve 

a futóedzéseket sárban, hóban is szabadtéren, pályánkon végezzük. 

A legkisebbek, az ovisok a polgármester engedélyével, speciális 

labdával játszhatnak a faluházban, heti egy alkalommal.  

Kuszi FC minden évben szerepelt a teremlabdarúgó tornákon. 

Az idén is részt vesztek valamelyiken? 

- 6 éve, mióta a vállalkozásom beindult, azóta Gól Söröző néven 

szoktunk szerepelni barátaimmal és a helyi fiatalokkal a teremtor-

nákon. Jelenleg Kiskunmajsán veszünk részt egy ilyen tornán, ami 

november végétől február közepéig tart. Itt is látszik már csapatun-

kon a 10 éves helyi utánpótlás nevelés, mert ebben a csapatban is 8 

fő helyi fiatal játszik (Csáki Martin, Gurdics Gábor, Novák Balázs, 

Katona Norbert, Rabi István, Longa Ádám, Nagy Tamás, Lesták 

Ottó).  
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Említetted, hogy ovis korúakkal is foglalkozol. Ennek a korosz-

tálynak a lekötése elég nehéz dolog. Hogyan bírsz velük? 

- Próbálom a helyi utánpótlást mielőbb a focipályára terelni, és 

így kezdődött el a tavalyi évben az óvodások, illetve az elsősök 

toborzása. Szerintem meglehetősen nagy sikerrel, mert 17 fővel 

kezdtük és folyamatosan növekszik a létszám, jelenleg, ha minden-

ki ott van, 22-en vagyunk edzésen. Velük nagyon nehéz boldo-

gulni, de igyekszem megbirkózni a feladattal és akkor sem hazu-

dok, ha azt állítom, hogy az ő edzésük tesz legjobban boldoggá.  

A csengelei focisták hagyományosan forrófejűek. Hogyan álltok 

mostanában eltiltásokkal? 

- Lehet, hogy azt a részét is átvették tőlem a játékosok, hogy ne-

hezen tudnak veszíteni, illetve ha általuk vélelmezett sérelem éri 

őket, csapatként kiállnak egymásért és ebből néha kiállítás is lesz, 

de nem ez a fő jellemzőnk. 

Hogyan álltok az eredményekkel? 

- Több fórumon is hangoztattam az elmúlt félévben, hogy a me-

gye II. osztályú bajnokságot fiatal csapataink bajnoki rendszerben 

történő versenyeztetéséhez kellett bevállalnunk, mert megye III. 

osztályban játszó csapatoknak nincsenek utánpótlás kötelezettségei 

és ezért ezek a falvak csapatai nem versenyeztetik fiatal játékosa-

ikat. Tudtuk, hogy felnőtt csapatunk nem képvisel megfelelő játék-

erőt a II. osztályban, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a baj-

nokság utolsó helyén telelt. Viszont utánpótlás csapataink nagysze- 

rűen teljesítettek, ifi csapat 3., serdülő csapat 4. helyen várja a tava-

szi folytatást. Ifi csapatunkban 1992-es születésű a legöregebb játé-

kos, de a csapat 80 %-a 1993-as születésű, vagy fiatalabb. Ellen-

feleink között számos csapatban 1990-1991-es születésű felnőtt 

korú játékosok ellen küzdenek, de így is megállják helyüket. 

Előfordulhat, hogy kiestek a megye II-ből? 

- Sajnos erre minden esélyünk megvan, de tavaly is a megye III. 

9. helyéről kerültünk fel a II. osztályba. Ez azért lehetséges, mert 

megye II-ben csak olyan csapatok vehetnek részt a bajnokságban, 

akik megfelelő utánpótlás csapatokkal rendelkeznek (U19, U16). 

Tehát akkor nem iparkodnak a megye III-ból a megye II-be? 

- Sok település a község létszámának köszönhetően is nem ren- 
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delkezik utánpótlás csapatokkal, és ezért nem tud a II. osztályba 

jutni. 

Idén augusztusban lesz-e sportnap? 

- Igen tervezzük, augusztus második hétvégéjére. 

(-r -ly) 
 

 

Rövid csengelei hírek 

 

 A romániai Zsombolya polgármesterének vezetésével három fős 

delegáció járt falunkban. A képviselő-testület előtt vetített képekkel 

mutatták be a 10 ezer fős települést, ahol a munkanélküliség  isme-

retlen. A román többségű lakosság már harmadik alkalommal 

választotta meg a magyar polgármestert. A látogatás célja közös 

turisztikai pályázat előkészítése volt.     

 Bűnmegelőzési céllal hamarosan bővíteni fogják a településen 

kihelyezett kamerák számát. Közülük kettő olyan lesz, mely a rend-

számok felismerésére alkalmas. 

 A hőszivattyús fűtésre és napelemes áramtermelésre kiírt pályá-

zatokat az önkormányzat megnyerte, most a szerződések megkö-

tését készítik elő.   

 Az önkormányzat pályázik falufejlesztési pénzekre, melyből az 

ifjúsági táborozóhely feltöltését és parkosítását szeretnék finanszí-

rozni. A kiírás szerint önkormányzati feladatra (pl. járdaépítés) nem 

lehet pályázni.  

 Az általános iskola sportpályájának drótkerítése a hosszú évtize-

dek alatt tönkrement és balesetveszélyessé vált. A polgármester és 

Lantos István képviselő fogja felmérni a szükséges javításokat. 

 Elkezdődött a szeméttelep rekultivációja, melynek során a 

lerakott hulladékra kb. 600 köbméter földet hordanak. A területet 

füvesíteni fogják, és cserjéket ültetnek rá. Az így kialakuló domb a 

szánkózni kívánó gyerekek számára okozhat majd nagy örömöt.   

 

M. M.    
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N a g y j a i n k 

 
Minden település büszkeséggel gondol azon polgáraira, akik 

náluk születtek, és „vitték valamire” az életben. Most olyan em-

berekről emlékezünk meg, akik Csengeléről származtak el, és 

aztán a politikában, szakszervezeti mozgalomban, a tudományos 

életben, vagy a sportban nyújtottak kiemelkedő teljesítményt.   

 

Az országgyűlési képviselő 
 

Papp Ferenc agrárproletár családban született Csengelén 

1919. november 8-án, szülei mezőgazdasági munkások voltak. Az 

elemi iskola elvégzése után, 1931 és 1943 között mezőgazdasági 

munkás volt katonai bevonulásáig. 1945 márciusában hadifogságba 

esett, 1946. májusban érkezett haza Franciaországból. 1949-ig a 

földreform során kapott 5 kat. hold megműveléséből éltek, majd 

1949-ben a tataházai Petőfi TSZ tagja lett. 1948-ben lépett be a 

Magyar Kommunista Pártba, majd átigazolták az Magyar Dolgozók 

Pártjába. 1949. augusztus-novemberben a Dolgozó parasztok és 

Földmunkások Országos Szövetsége bácsalmási járási titkára, majd 

a DÉFOSZ megyei központjában dolgozott. 1952. január-augusz-

tusban a kiskunhalasi tangazdaság igazgatója volt, ezután mező-

gazdasági akadémiát végzett. 1953. szeptember és 1955. december 

között a kalocsai tangazdaság főagronómusa volt, majd megválasz-

tották a fajszi Vörös Csillag TSZ elnökévé. 1956. novembertől az 

Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Intézőbizottság tagja, 

járási és Bács-Kiskun megyei pártbizottság tagja, kalocsai mun-

kásőr szakaszparancsnok volt. 1958. november 16-án a Hazafias 

Népfront Bács-Kiskun megyei listáján országgyűlési képviselővé 

választották.  

A fentieket a História digitális adatbázisa ismertette róla. Az 

országgyűlési könyvtár kimutatása szerint csak 1958-ban szólalt fel 

a parlamentben. Hogy aztán a későbbiekben mi lett vele, nem tud-

juk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



-  45  - 

 
 

A szakszervezeti főtitkár 

 

Balogh Károlyné 1936. október 21-én született, akkor Har-

math Rozáliaként anyakönyvezték. A Pántlika úti iskolában tanult, 

majd a Szegedi Konzervgyár szerződtetett tanulójaként 1955-ben 

szerzett konzervipari szakmunkás bizonyítványt. Miután férjhez 

ment, 1960-ban a budapesti Gyümölcs- és Főzelékkonzervgyár 

gyártási csoportvezetője lett. 1965-ben közgazdasági technikumban 

érettségizett. 1968-ban a Konzervipari Tröszt szakszervezeti taná-

csának titkárává választották. Az MSZMP Politikai Főiskolájának 

elvégzése után az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezetének 

titkára, majd főtitkára lett. 1990-ben vonult nyugállományba 25 évi 

szakszervezeti munka után. Édesapja Csengelén, édesanyja Kistele-

ken van eltemetve. Csengelén nem maradt rokonsága. Legutolsó in-

formációnk szerint Rákosligeten (Budapest) lakott.  

A Csengelei Krónika 1997-ben interjút készített vele, ekkor 

így emlékezett falunkra: „Csengeléhez igazán az emlékeim és apám 

sírja köt, ami rendkívül meghatározó kötelék. Gyönyörű akácos – 

futó homok – a sok szőlő – szép gabona táblák – a tavaszi szántás 

fölött hangoskodó pacsirta; nekem élményként adatott.”  

 

Az egyetemi tanszékvezető 
 

Dr. Toldi József 1951. szeptember 20-án született Csengelén. 

1971-1976. között szerzett diplomát biológiából és kémiából a 

szegedi József Attila Tudományegyetemen (JATE), és a JATE 

Összehasonlító Élettani Tanszékének gyakornoka lett. 1978-ban 

szerzett dr. univ. címet summa cum laude, azaz legjobb minősí-

téssel. 1981-2000 között közel 7 évet töltött a Göttingeni Georg 

August Egyetem Anatómiai Intézetében, továbbá tanulmányúton 

járt Moszkvában, New Yorkban és Fukuokában (Japán).   1986-ban 

a biológiai tudomány kandidátusa, 1995-ben doktora lett. 1996-tól 

tanszékvezető a Szegedi Tudományegyetem Élettani, Szervezettani 

és Idegtudományi Tanszékén.  

1997-től a Magyar  Élettani  Társaság vezetőségi tagja. 1998- 
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2003 között a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlésének 

választott doktor tagja. 2001-2008 között a Magyar Idegtudományi 

Társaság vezetőségi tagjaként dolgozott. 2002-2004 között a Ma-

gyar Tudományos Akadémia tanácskozó tagja volt. 2006-tól a Ma-

gyar Élettani Társaság alelnöke.  

Tudományos munkájáért több elismerést kapott: 1985-ben a 

Magyar Élettani Társaság Fiatal Kutató díja, 1997-2001 között 

Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 2004-ben Innovatív Farmako-

lógus I. díj, 2005-ben Természettudományos Kutatói Díj, 2009-ben 

Akadémiai Díj. 

Tudományos érdeklődése az átlagember számára nem sokat 

mond ugyan, de azért leírjuk: a szenzoros és motoros rendszerek 

plaszticitása, neurodegeneráció és neuroprotekció a központi ideg-

rendszerben. 

A professzor úrnak két gyermeke született. Éva nevű lánya 

állatorvos, Péter nevű fia agrármérnök lett.         

 
A maratoni futóbajnok 

 
Kis Zita 1967. július 11-én született a kisteleki szülőotthon-

ban, és Alsócsengelén nevelkedett. Szülei most is ott élnek. Az 

1980-as évek vége felé Budapestre költözött. Jelenleg anyagköny-

velőként dolgozik Budaörsön.  

Sportpályafutása labdarúgással kezdődött, majd hosszútáv-

futó lett. 2008-ban robbant be az ultramaratonisták világába, zsi-

nórban nyerve a versenyeket: 

2008. márc. 30.: I. helyezés a siófoki Balaton Szupermara-

tonon (195 km 4 szakaszban, 16 óra 52 perc 46 mp.) 

2008. május 3.: I. helyezés a sárvári 12 órás futáson. 14,4 

km-ével új pálya- és korosztályos országos csúcsot ért el. 

2008. május 31.: I. helyezett és abszolút győztes lett a tisza-

füredi Tisza-tó Szupermaratonon (70 km, 6 óra 10 perc 10 mp).   

2008. aug. 23.: I. helyezés a gárdonyi Velencei-tavi Vízfutár 

Szupermaratonon (54 km, 4 óra 21 perc 25 mp). 
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2008. aug. 31.: A Csákváron megrendezet 12 órás Országos 

Bajnokságon országos bajnok lett, új korosztályos csúcsot felállítva 

(131,6 km). 

2008. szept. 27.: I. helyezés és abszolút győztes a Mórahal-

mon megrendezett Homokháti Szupermaratonon (56 km; 4 óra 13 

perc 50 mp). 

2008. okt. 6.: A Budapest Nemzetközi Maratonon új egyéni 

csúcsot ért el (3 óra 3 perc 49 mp), megszerezve az OB III. helyét. 

2008. okt. 26.: I. helyezés a badogi Zalai Futópartin (24 km, 

1 óra 43 perc 57 mp) 

2008. nov. 8.: Az Olaszországban megrendezett 100 km-es 

Világ- és Európa Bajnokságon új egyéni csúcsával új  magyar 

csúcsot is elért. Az EB-n VIII. helyezés, VB-n XV. helyezés (8 óra 

18 perc 56 másodperc). 

Kimagasló eredményei után nem volt kétséges, hogy a 2008-

as év női ultrafutójának válasszák meg. Aztán sérülések miatt 

majdnem két év versenyzést ki kellett hagynia. 2010. szeptember 

18-án a Nagykanizsán megrendezett 50 km-es versenyen tért visz-

sza, és nemzetközi mércével is nagyszerű eredményt ért el (3 óra 

53 perc).        

Molnár Mihály 
 

 

 
 

Félévi bemutató 

 
A Csengelei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei 

2012. február 2-án (csütörtökön) 14 órakor tarják félévi bemutató-

jukat a faluház nagytermében, melyre minden érdeklődőt szerettel 

várnak.                                                                                              
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II. TöFö Kupa 
 

Január 28-án került megrendezésre a II. TöFö Kupa nyíldobó 

verseny a Korona sörözőben. A vetélkedőn 9 játékos küzdött a tró-

feákért, melyet ifj. Tisóczki Ferenc ajánlott fel. 

A Krikett versenyszám döntőjében Mészáros Péternek sike-

rült elsőként kirakni a tábláját, és hibapont nélkül első lett. Túri 

Kornél 32 hibapontjával a második, Vígh Attila 37 hibapontjával a 

harmadik helyre szorult. 

A Mester 501 végső küzdelmében Putnoki Jánosnak sikerült 

lenulláznia elsőként a pontjait. Második helyen Nagy D. Bence 

végzett 20 ponttal, míg Mészáros Péter 24 pontja a harmadik helye-

zést hozta. 
 

 
 

Az első három helyezett a szervezővel és a szponzorral 
(fotó: Molnár Mihály) 
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A dupla be-kiszállós 301 döntőjében Csókási Tibor fogyasz-

totta el elsőként a pontjait, megszerezve ezzel az első helyezést. 

Mészáros Péternek ekkor még 20 pontja volt, ami a második 

helyezésre volt elegendő. Nagy D. Bence 40 ponttal harmadik lett. 

A Shanghai versenyszám döntőjében Nagy Gábor 121 ponttal 

megszerezte az első helyet. Tisóczki Ferenc 82 ponttal a második, 

Mészáros Péter 78 ponttal a harmadik helyezést szerezte meg. 

A legtöbb pont dobása (High Score) végső küzdelmében 

Mészáros Péter 582 ponttal első, Nagy Gábor 572 ponttal második, 

Pigniczki Árpád 422 ponttal harmadik lett.  

A kapott pontok összesítése után az alábbi sorrend alakult ki: 

 

I. Mészáros Péter 40 pont    VI. Csókási Tibor 19 pont 

II. Nagy Gábor 30 pont     VII. ifj. Tisóczki Ferenc 18 pont 

III. Nagy D. Bence 29 pont   VIII. Putnoki János 16 pont 

IV. Túri Kornél 26 pont             Szabó István 16 pont 

V. Pigniczki Árpád          

M. M. 
 

Kun Szabó István Nótáskönyve 2. rész 
 

3. Hamvas fehér arcod… 
 

Hamvas fehér arcod mióta megláttam, 

Úgy érzem, hiába élek a világon. 

Este, ha lefekszem, gyűrött párnám nincs aki igazítsa, 

Göndör hajam, kócos hajam nincsen aki lesimítsa. 
 

[Álmomban az arcod megjelent előttem, 

Fekete hajadból puha párnát szőttem. 

/:Kacagott a lelkem, sose volt még ilyen csodás, boldog álmom, 

Mégis, mikor felébredtem, könny csillogott a párnámon.:] 
 

[A második versszak nincs a füzetben, de hozzá tartozik! Szövegíró: Bánóczy 

Béla] 

 (folytatjuk) 
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1 %-ot a civil szerveződéseknek 
 

Ha még nem döntötte el, hogy kinek ajánlja fel személyi jövede-

lemadója 1 %-át, ajánljuk figyelmébe a következő lehetőségeket: 

 

Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány 
Adószám: 18469109-1-06  

 

Csengelei Polgárőr Csoport 
Adószám: 18463653-1-06                                                                
 

 
 

H i r d e t é s e k 
 

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több 

gyógyszert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anya-

got fogyasszanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga 

termékeket. A mikroalgák tudományosan bizonyítva elősegítik 

a sejttisztítást, sejtvédelmet és a legerősebb antioxidánsok. 

Próbálja ki Ön is elérhető áron, garanciával!  Érdeklődni le-

het a 06-20/5 210 172 telefonszámon. 

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.   
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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 

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

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

+36-30/2 098 096  

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

hoz szállítva eladó. Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 

260 Ft/mázsa. Érdeklődni: Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. 

+36-30/9 677 763 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

+36-30/6 377 970 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

Imréné vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Telenor, T-Mobile 

és Vodafone szolgáltatók készülékeire. 
 
 

G é p i  h í m z é s ! 
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre 

szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés 

szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti 

köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk szeretettel! 

Bővebb tájékoztatás: 

 
 

TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.,  

telefon/fax: (06-62) 541 570 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  52  - 

 

 

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  
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+36 30 6 957 919    E-mail: csengele@freemail.hu   Példányszám: 110                     
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