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Deszki modern táncosok  
 

 
 

A Szomszédolóról szóló írásunk a 104. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Április 

 
 

1. 

1921-ben ezen a napon született Szarvas Mihály (†1994), 

aki 1945-ben polgárőr volt.  1969-ben ezen a napon szüle-

tett Bangó Péter, aki 1991-1993 között csengelei focista 

volt. 1999-2005 között a Csengelei Polgárőr Csoport titkár-

helyetteseként, 2008-tól csoportvezető-helyettesként tevé-

kenykedett. 2011-ben csoportvezetőnek választották meg.  

1972-ben ezen a napon született Lantosné Horváth Irén, aki 

1994-1999 között közművelődési előadóként tevékenyke-

dett. 2002-2008 között napközis nevelő volt az általános 

iskolában, majd magyar tanár lett. A 2004-es falunapokon 

rajzait és festményeit állította ki a Faluházban. 

2. 

1920-ban ezen a napon született Dorogi Gézáné Csiszár Ilo-

na Györgyi (†1987), aki 1959-től községi könyvtáros volt. 

1963-1977 között a közművelődés szervezését is irányította 

a könyvtárosi munka mellett.  

3. 

1923-ban ezen a napon született Kun-Szabó Andrásné Bar-

tos Mária, aki 1943-1953 között Csengelén tanított.  1972-

ben ezen a napon hunyt el Béres János gazdálkodó, akinek 

Jani nevű 4 éves arabs telivére az 1948-as szegedi mezőgaz-

dasági kiállításon első helyezett lett.  1989-ben ezen a na-

pon született Csókási Péter, akit 2004-ben "A csengelei is-

koláért" plakettel tüntettek ki.  1998-ban ezen a napon 

hunyt el Vincze László, aki az 1950-es és 1960-as években 

tagja volt a községi tanácsnak.  

4. 

1907-ben ezen a napon született Gazsovics József (†1974) 

kovács, aki 1956-ban az Ideiglenes Nemzeti Bizottság elnö-

ke volt.  1966-ban ezen a napon hunyt el Erdélyi Péter, aki 

1939-1940 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

alelnöke volt. Esküdtként is tevékenykedett. Az egyházköz-

ségi képviselő-testületnek tagja volt 1947-től.  
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5. 
1937-ben ezen a napon született Kecskés Péter tanító, aki az 

1955/56-os tanévben a Vadgerlési iskolában volt gyakorló 

éves.  

6. 
Ezen a napon született Vígh Zoltán, aki a SZEOL és a Szar-

vasi Vasas NB II-es csapatok után 1993-1997 között a csen-

gelei labdarúgócsapat játékosa volt. 

7. 

1921-ben ezen a napon született Csatáry Zoltán, aki 1954-

1955 között óraadó tanárként tanított a belterületi iskolában. 

 1932-ben ezen a napon született dr. Oláh József, aki köz-

ségünk fogorvosa volt 1977-1980 között.  

8. 

1980-ban ezen a napon született Víg Tibor, aki 1994-ben at-

létikai versenyszámban megyei bajnok, majd az országos 

döntőn a bajnokcsapat tagja volt (egyéniben III. helyezett). 

1994-2000 között a csengelei focicsapat tagja volt. 

9. 

1927-ben ezen a napon született Kiss Mihály, aki az 

1953/54-es tanévben a belterületi iskolában gyakorló tanár 

volt.  1934-ben ezen a napon született Magony Istvánné 

Martus Viktória (†2008), aki az ÁFÉSZ felvásárlója, majd 

1989-ig a TÜZÉP-telep vezetője volt.  1963-ban ezen a na-

pon született Csúriné Takó Mária, aki 1982-1989 között 

csengelei óvónő volt, az utolsó két évben vezetőként.  

10. 

1946-ban ezen a napon született Bencsik József, aki 1974-

1996 között postai kézbesítő volt. Vőfélyként is tevékeny-

kedett.  1958-ban ezen a napon született Bárkányi György, 

aki 1982-1987 között a belterületi iskolában tanított.   

12. 

1926-ban ezen a napon született Tisóczki Mihály, aki 1953-

1960 és 1963-1975 között a községi tanács VB-titkára volt. 

Visszaélések miatt börtönbüntetésre ítélték.  1947-ben ezen 

a napon született Csókási Tiborné Vígh Aranka, aki 1982-

1983 között képesítés nélküli óvónő volt az óvodában. 1988-

1999 között fogorvosi asszisztens volt.  1968-ban ezen a 

napon hunyt el Sisák István, akit a Csengelei Mezőgazda-

sági Egyesületnek több alkalommal alelnökévé választottak. 

1940-1949 között tagja volt az egyházközségi képviselő-

testületnek, többször esperesi küldöttnek választották.   
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13. 

1923-ban ezen a napon született Halász Elek (†1993), aki 

1959-től postai kézbesítő volt.  1940-ben ezen a napon a 

nagy vihar ledöntötte a várostanya (erdészház) tetőzetét.  

1953-ban ezen a napon hunyt el Csicsai János, aki Csenge-

lén kapta vitézi telkét. A csengelei leventék főoktatója volt. 

 1969-ben ezen a napon hunyt el Répa Jenő, aki 1918-tól az 

1930-as évek elejéig a Kordás-féle szélmalomban dolgozott 

molnárként. 1934-ben motormalmot épített. 1928-1932 kö-

zött a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület jegyzője volt. 

1941-1948 között tagja volt az egyházközségi képviselő-

testületnek. 

14.  
1992-ben ezen a napon érkezett falunkba Ering első na-

gyobb (27 fős) delegációja. 

15. 

1920-ban ezen a napon született Kiss Péter Sándor, aki a II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1969-ben ezen a napon született Baloghné Forgó Ka-

talin, aki 1984-1985 között NB I-es kézilabdázó volt.  

1981-ben ezen a napon született Magony Rita, aki 2002-től 

a polgármesteri hivatal alkalmazottja. 2005-ben a nőnapi bál 

szépévé választották.  2008-ban ezen a napon hunyt el 

Rokolya József bognár. 

 
 

 
 

 

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                                                                
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Elhunyt Kerekes Józsefné 
 

A Délmagyarország 2012. március 16-i számában jelent meg 

a gyászközlemény, mely szerint Kerekes Józsefné Kotormán Erzsé-

bet, Erzsike óvónéni 81 éves korában elhunyt.  

Kerekes Józsefné Hódmezővásárhelyen született 1931. októ-

ber 31-én. Szegeden, a dolgozók gimnáziumának 4 éves óvónői 

tagozatán 1952-ben szerzett végzettséget, majd ugyanezen város-

ban dolgozott 19 évig óvónőként. 

1974-ben nyílt meg Csengelén az óvoda, melynek első vezető 

óvónője lett. 1988. január 1-jén ebből a beosztásából vonult nyug-

díjba, és Algyőn telepedett le. 

A közösségi munkákból is kivette részét. A pedagógus szak-

szervezet helyi titkáraként és a Hazafias Népfront elnökhelyettese-

ként tevékenykedett, valamint gyermekvédelmi feladatokat is ellá-

tott. Munkásságát Kiváló Társadalmi Munkás kitüntetéssel és 

Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerték el.    

Kívánságának megfelelően szűk családi körben temették el. 

Lánya és unokái gyászolják. 

M. M.    
 

 
 

Kerekesné (balra az alsó sorban) kollégái körében, 1975-ben 
(fotó: Tóth Istvánné) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  102  - 

 

 

Vonatjáratok szűnnek meg 
 

A bejelentett kormányzati intézkedések szerint országos szin-

ten közel 400 vasúti járatot szüntetnek meg, és ebbe Csengele is 

beleesik.  

Az elképzelések szerint megszűnik a Csengeléről Szeged irá-

nyába 5 óra 6 perckor, 7 órakor, 13 órakor és 17 órakor induló já-

rat. Törlik a Szegedről Kiskunfélegyháza irányába tartó 6 óra 11 

perces, a 12 óra 11 perces és a 16 óra 11 perces járatokat.   

Tervezik azt is, hogy a Budapestről Szegedre tartó gyorsvo-

nat Csengelén is meg fog állni kb. 6 óra 40 perckor. 

A járattörlések még nem véglegesek, a kormány még tárgyal 

az illetékesekkel. Az új menetrend április 15-től  fog életbe lépni.     

 
 

 

Lehet osztályozni a képviselőket 
 

Városatyák.hu elnevezéssel az év elején internetes honlap 

indult, melyen az ország összes önkormányzati képviselője sze-

repel, és tevékenységüket 1-től 5-ig osztályozni lehet.  

A honlapot a csengeleiek is felfedezték, és ki is fejezték vé-

leményüket a képviselőkről és a polgármesterről.  

Január 18-i állás szerint a legmagasabb pontszám 3,67 volt az 

egyik képviselőnél, és ketten is egyes osztályzatot kaptak. A pol-

gármestert 2,8-ra osztályozták. A teljes képviselő-testület átlaga 

2,24 volt. 

Március 22-re a képviselő-testület átlaga romlott, és 2,12 lett. 

A legjobb eredményt elérő személy eredménye 3,25-re csökkent, és 

két képviselő teljesítményét továbbra is egyesre ítéleték. A polgár-

mester eredménye 2,58-ra apadt. 

Akit érdekel a szavazás, az a www.varosatyak.hu internetes 

címen találhatják meg. 
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-  103  - 

 

 

Nem tartják be a tilalmat 

 

Az országos tűzgyújtási tilalom ellenére a tűzoltóknak to-

vábbra is sok munkájuk akad Csengelén.  

Március 23-án dél körül a kelőpataki részre vonultak ki. Egy 

volt homokbányában a tulajdonos el akarta égetni a kiszáradt nádat, 

azonban a szél miatt a lángokat nem bírta kordában tartani. A helyi 

önkéntesek mellett Kiskunfélegyházáról is kivonult egy tűzoltó 

jármű, de annak inkább a személyzetére volt szükség. Ugyanis a 

helyiek vízfecskendője elegendő volt a tűzoltáshoz, a többi 

lánglovag pedig a lapátolással küzdött a tűz továbbterjedése ellen. 

Mintegy két hektáron égett le a nádas, anyagi kár, személyi sérülés 

nem keletkezett. 

Március 24-én a 252. számú tanya közelében égettek gazt, 

mely a szél miatt hamarosan szétterjedt. A közelben lakók is részt 

vettek a lángok elleni küzdelemben, amíg a helyi önkéntes tűzoltók 

kiérkeztek. A helyzet könnyen súlyossá is válhatott volna, hiszen a 

közelben tanyaépület és fenyőerdő is volt.   

M. M. 

 

 

(fotó: Molnár Mihály) 
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A deszkiek Csengelén 
„szomszédoltak” 

 
Március 25-én Deszk település mutatta be kulturális műsorát 

a faluházban a Szomszédoló elnevezésű rendezvény keretében. A 

több mint száz látogatót két nagy busz hozta el falunkba. 

A megjelenteket a csengelei polgármester köszöntötte, és 

most is lemondta, hogy a rendezvénysorozatot elindító Délmagyar-

ország újságot ugyan nem sokra tartja, de jó ötletük volt annak ide-

jén a „szomszédolás” elindítása. 

Rövid ismertetés hangzott el Deszk történetéről, majd a ven-

dégeskedő Király László polgármester adta át ajándékait a helyi 

vendéglátójának, és egy deszki jelvényt is kitűzött zakójára.  

A műsor bevezetéseként egy óvodáskorú kislány mondott 

vidám köszöntőt, majd a népdalkörösök adták elő műsorukat. Ők 

népviseletben léptek fel, és ruhájuk nagyon sokféle színből készült. 

A modern táncosok érdekes formációs produkciót mutattak be, me-

lyet nálunk ritkán lehet látni.  

Három néptánccsoport, a Belice, Csicseri és a Bánát mutatta 

be műsorát. Az első kettő fiatalokból állt és a magyar néptánchoz 

volt hasonló a műsoruk, a felnőttekből álló Bánát pedig szerb 

bemutatót tartott.     

Volt népdalénekes és könnyűzenei énekes is. Az utóbbinak, 

Lehóczky Lucának igen szép hangja volt. A Cantabella kórus mű-

sorába bekerült az Apáca show egyik dala is.  

A versmondás sem maradhatott el. Az egyik férfi csapattag a 

„rímhányó” Romhányi József költeményét szavalta el a tétova te-

véről. 

A műsor végén Törköly Ágnes köszönte meg a deszkiek 

bemutatkozását, és egy állófogadásra invitálta a vendégeket. 

Csengele április 15-én fogja viszonozni a „szomszédolást” 

Deszknek. 

Molnár Mihály 
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Képek a Szomszédolóról 
 

        
 

     Deszki jelvény a hajtókára                      Népdalkörösök 
 

     
 

      A Belice néptánccsoport                 Három ifjú népdalénekes 
 

       
                        

   A szép hangú Lehóczky Luca              A Bánát néptánccsoport  
 

(fotók: Molnár Mihály) 
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Tollas bajnokság lesz! 
 

Habár kb. másfél évtizedes múltra tekint vissza a csengelei 

tollaslabda sport, az elmúlt évben lendült fel újra. A heti két edzési 

lehetőség szép számú fiatalt és felnőttet vonz már egy éve. Az elég 

kemény sportot űzök úgy döntöttek, hogy egy bajnokságon méret-

tetik meg magukat. Az eredeti tervben az szerepelt, hogy vala-

melyik szomszéd településről is hívnak versenyzőket, de nem talál-

tak működő tollaslabda klubot. 

A bajnokság április 28-án (szombaton) kerül megrendezésre a 

faluház tornatermében. 

A fiatalok (16 éven aluliak) számára 8 órakor kezdődik a 

vetélkedő. Nevezni fél 8-tól 8-ig lehet. Részükre fiú egyéni, lány 

egyéni és vegyespáros számok kerülnek megrendezésre. 

A felnőttek délután 3 órától mérkőznek meg. Ők egyéni 

(férfiak-nők együtt) és vegyespáros meccseken döntik el, hogy kik 

a legjobb játékosok.  

A bajnokságra nevezési díj nincs. A szervezők szurkolókat is 

szívesen látnak a rendezvényen. 

M. M.  
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Köszönettel tartozom…. 
 

Mindenkinek, aki ismerte, és szerette… mindenkinek, aki elkísérte utol- 

só útjára az apukámat, Ábel Vincét. 

Kicsi voltam, mikor a szüleim útja különvált, így nem éltem vele min- 

dennap. Persze a szeretetem és a tiszteletem így sem volt kisebb, csak nem volt 

része a mindennapjaimnak. 

Tudom, hogy becsületes volt, hogy mindenkinek segített. Ha szükség 

 volt rá, akkor a vasárnapi ebéd mellől is fölállt..  

Élt. Nevetett. Szeretett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Az a kérdés  motoszkált bennem, vajon Ő tudja mennyire szerettem? 

Válaszolni már nem tud nekem, így nem maradt, csak az reményem,  

hogy az együtt átélt, sok emlék, Neki is  mind csak a jóról mesélt. Az utolsó 

puszival, amit adtam-kaptam,a szívem egy részét is Nála hagytam. 

Szíve megpihenni tér ott lent a mélyben, lelkére angyalok vigyáznak  

fent az égben. 

Legyen békesség vele a hosszú úton, és áldd meg Őt Istenem!  
 

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel. 

Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 

De egy könnycsepp a szemünkben Érted él. 

Egy gyertya az asztalon Érted ég. 

S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 

Amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
 

Voltál, vagy, nem múlsz el 

Lényed emlékünkben új életre kel 

Utad most örök mező, tágas, tiszta rét, 

Lábadhoz simul százszorszép, margaréta 

Álmod vigyázza kisírt szemünk, 

A végtelenen is látunk, s követünk 

Élet-halál oszthatatlan, fáj a szó, a kimondhatatlan, 

Hogy nem vagy már itt velünk. 

Szerettünk, és örökké szeretünk. 
 

Búcsúznom kell, többé már nem láthatlak Téged, 

De hangod, és érintésed,  szívemben, marad végleg! 

Nem mondok hát” Istenhozzádot” Néked, 

Hisz Apukám maradsz, amíg csak élek! 

Apukám, Szeretlek Téged!” 

                                                                                                      Ábel Zsuzsanna 
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Kun Szabó István Nótáskönyve 6. rész 
 
 

16. Mikor két szem összekacag 

 

Mikor két szem összekacag, 

Nincsen akkor semmi harag. 

De csak akkor szép az élet, 

Ha a kéz a kézbe téved. 

 
[Szövegíró: Antal Iván] 

 

17. Régi nóta 
 

Régi nóta, híres nóta cseng a fülembe, 

Régi cigány, híres cigány hegedülte. 

Ahány legény, ahány leány, mind dalolta, 

De szép is volt az a nóta, az a nóta. 

 

Régi nóta, híres nóta elfeledve, 

Régi cigány, híres cigány eltemetve. 

Nincs, ki húzza, nincs, ki járja, más a nóta, 

A világ is más azóta, más azóta.    
 

[Szövegírók: Lányi Ernő-Szomory Károly] 

 

18.  A vén prímás hegedűje 

 

A vén prímás hegedűje nincsen jávorfából, 

A négy húrja nincs szép asszony aranyos hajából. 

Mégis úgy sír a nótája, mintha lelke volna, 

Mintha benne ezer bánat sóhajtozva zokogna.    
 

(folytatjuk) 
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Rendőrségi hírek 

 

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

cius 14-ére virradóra a sértett csengelei tanyájának bezárt gará-

zsából eltulajdonított egy MTZ típusú mezőgazdasági vontatót, 

mellyel az elsődleges adatok szerint 5.000.000 Ft lopási kárt oko-

zott. A traktor másnap Kecel külterületén megtalálásra került, a 

lopási kár megtérült.  

 (promenad.hu) 

 

 

 
 

HÚSVÉTI MULATSÁG 
 

2012. április 8-án (vasárnap) 20 órai kezdettel a Vénusz 

presszóban disco lesz. A belépés ingyenes. 

A pult mögött: Dorogi László. 

Ugyanakkorra szabadszedéses birkapörkölt rendelhető 

elővételben a helyszínen április 5-ig 1000 Ft/fő áron. 

Bővebb felvilágosításért érdeklődjön a 06-30/2 614 070 

telefonszámon!   
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H i r d e t é s e k 
 

Pí-víz kapható Csengelén! Forgó Jenő a csengelei benzinkúton 

megkezdtek a Pi-Aqua elnevezésű Pí-víz forgalmazását. A japán 

szabadalom alapján előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ion-

mentes víz fizikai és biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. 

A kutatások szerint a Pí-víz képes az információk tárolására és 

közvetítésére. Fogyasztása egészségeseknek és betegeknek egya-

ránt számos előnnyel jár, hiszen alkalmas az élő szervezet bioener-

giával való folyamatos feltöltésére. A tapasztalatok szerint segíti a 

szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrendszert, növeli az 

ellenálló képességet a betegésekkel szemben, gátolja a kórokozók 

terjedését a szervezetben, fokozza a regenerálódást, a sérült 

szövetek helyreállítását, csökkenti az allergiás tüneteket, hatásosan 

csökkenti a stressz érzékenységet, növeli a teherbíró képességet és 

lassítja az öregedést. Hatása néhány hét után észlelhető. Naponta 

1-1,5 liter fogyasztása ajánlott. 1,5 literes műanyag flakonokban 

kapható, szénsavas és szénsavmentes változatban. Egy üveg ára 

120 Ft.    

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. 

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 
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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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