
 
 

  

 

 
 XX. évfolyam 10. szám                          2012. május 15. 

 

 
 
 
 

 

Honfoglalás-kori lelet  

 

 
A hajfonatkorongról szóló írásunk a 149. oldalon olvasható!  

(fotó: Verovszki József) 
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NAPTÁR – Május 

 

 

16. 

1919-ben ezen a napon született Szűcs Mihály (†1970), aki 

1957-1968 között postai kézbesítő volt.  1983-ban ezen a 

napon hunyt el Rácz Mihály, aki az 1960-as évek végén pos-

tás volt.   

17. 

1919-ben ezen a napon született Bencsik Sándor (†1978), 

aki 1962-ben a Kelőpatak Tsz elnöke volt.  1994-ben ezen 

a napon hunyt el Szarvas Mihály, aki 1945-ben polgárőr 

volt.  2009-ben ezen a napon hunyt el Ceglédi Jánosné, aki 

1972-től a postahivatalban dolgozott. Tagja volt a népdal-

körnek. 

18. 

1932-ben ezen a napon született Rácz Tiborné Molnár Mária 

Magdolna (†2002), aki 1963-1969 között a belterületi isko-

lában tanított. 2002-ben aranydiplomát kapott.  1942-ben 

ezen a napon született Csókási Ferencné Túri Erzsébet, aki 

1979-1986 között zöldség-gyümölcs felvásárló volt. Alapí-

tásától tagja a népdalkörnek.  1944-ben ezen a napon 

született Szeles Jenőné dr. Virágh Erzsébet, aki 1970-1977 

között Csengele fogorvosa volt.  1988-ban ezen a napon 

hunyt el Mustoha Pál, aki 1929-től a Csengelei Mezőgaz-

dasági Egyesület választmányi tagja volt.  2001-ben ezen a 

napon nyílt meg a szegedi Kass Galériában a csengelei kun 

vezéri sír feltárását bemutató kiállítás.    

19. 

1908-ban ezen a napon született Varga Gyula (†1966), aki 

1957-től haláláig a községi tanács adóügyi előadója volt. Le-

vente oktatóként is tevékenykedett. A Független Kisgazda-

párt 1948-ban kizárta tagjai közül.  1954-ben ezen a napon 

született Kuklis András kereskedő, akinek két boltja van 

Csengelén. 1990-től 2006-ig önkormányzati képviselő volt. 

 1968-ban ezen a napon született Lestákné Csíkos Gyön-

gyi, aki 1987-től a Csöpi presszó, 1991-1992 között az új 

presszó vezető-helyettese volt.  
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20. 
1953-ban ezen a napon született Mészáros Lajos mezőgaz-

dasági termelő, aki 1994-1997 között a Csengelei Polgárőr 

Csoport helyettes vezetője volt. 

21. 

1913-ban ezen a napon született Török János, akit a II. vi-

lágháború alatt, 1944 októberében határvadászok lőttek le 

(polgári áldozat).  1967-ben ezen a napon hunyt el Balogh 

Károly, az egyházközség világi elnöke.  1977-ben ezen a 

napon született dr. Tóth Tibor, aki 2002-től Csengele község 

jegyzője.  1981-ben ezen a napon született Gömöri Balázs, 

aki a művészeti iskola rézfúvós tanára.  

22. 
1962-ben ezen a napon hunyt el Simsay István, aki 1924-

1926 között a csengelei iskolák igazgatója volt.    

23. 
1987-ben ezen a napon állították fel a József Attila téren 

lévő glóbuszt.  

24. 

1933-ban ezen a napon Szeged város mezőgazdasági bizott-

sága javasolja Csengelére vasárnapi piac engedélyezését.  

1946-ban ezen a napon született Győrfi Éva, aki 1981-1982 

között a belterületi iskolában tanított.  1948-ban ezen a 

napon vándorkönyvtár kezdte meg működését.  1991-ben 

ezen a napon hunyt el Antal Ferenc, aki 1959-től postai kéz-

besítő volt. 

25. 

1960-ban ezen a napon hunyt el Csókási György Antalné 

Juhász Ilona, aki az 1930-as évek végétől községi szülésznő 

volt.  1967-ben ezen a napon született Kovács Ferenc, aki 

1996-1998 között a csengelei focicsapat tagja volt.  1996-

ban ezen a napon adták át a Vetter Kft. hűtőházát.  

26. 

1945-ben a Csongrád Megyei Földbirtokrendező Tanács 

Szegedi Tárgyaló Tanácsa kihelyezett ülésén vizsgálta felül 

a csengelei földhözjuttatásokat.  1984-ben ezen a napon 

hunyt el Rabi Flórián, aki 1956-ban nemzetőr volt. 1956-os 

magatartása miatt börtönbe zárták.  1998-ban ezen a napon 

– falunkban elsőként – vehette át a magyar állampolgárság-

ról szóló okiratot Dudás Antal volt jugoszláv állampolgár. 

27. 
1977-ben ezen a napon született Varga Árpádné Keller 

Szilvia, aki 1999-ben a falu kultúrosa volt. 
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28. 

1944-ben ezen a napon született Serédi Béláné Balázs 

Eszter, aki 1969-1977 között a belterületi iskolában tanított. 

 1978-ban ezen a napon hunyt el Bencsik Sándor, aki 1962-

ben a Kelőpatak Tsz elnöke volt. 

29.  

1953-ban ezen a napon született Nemere Ilona, a falunkban 

élő újságíró, író, rádiós műsorvezető.  1972-ben ezen a na-

pon született Laczkó Magdolna, aki 1990-től a polgármes-

teri hivatal munkatársa.  1976-ban ezen a napon született 

Vincze Róbert, aki 1996-2010 között postai kézbesítő volt. 

30. 

1945-ben ezen a napon született dr. Hegedűs Erzsébet 

gyógyszerész, aki 1971-től a gyógyszertárban dolgozik, 

1996-tól vállalkozásban vezeti. A közéletben aktívan részt 

vett, tagja volt a községi tanácsnak. 

31. 
1987-ben ezen a napon született Süli Márta, akit 2001-ben 

"A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.  

 
 

 

Rendőrségi hírek 
 

 

Április 30-án történt észlelés szerint tett feljelentést egy kisteleki 

lakos ismeretlen tettes ellen, aki egy csengelei körbekerítetlen ta-

nyaingatlan területéről öntözőszivattyúkat, sertésszállító ketrecet, 2 

db horganyzott hordót, illetve a villanypóznáról levágva egy kb. 60 

m hosszúságú 5x1,5-es vezetéket tulajdonított el, mellyel az elsőd-

leges adatok szerint 70.000 Ft lopási kárt okozott. 

Egy törökbálinti lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, 

aki még a sértett április 22-én történt észlelése szerint egy csengelei 

lakatlan tanyába jogtalanul behatolt és onnan hosszabbítókat, kerti 

szerszámokat, autógumikat, szivattyút, szőlőprést, fűnyírókat, 

egyéb eszközöket és vashulladékot tulajdonított el mintegy 468.000 

Ft értékben. 

 (promenad.hu) 
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Honfoglalás-kori lelet került elő 
a kelőpataki részen 

 

Április hónap végén honfoglalás-kori hajfonatkorongot talált 

Verovszki József a tanyája melletti szántóföldön. A helyszín a 

Feketehalomtól kb. 1 km-re helyezkedik el, ahol 1936-ban 105 

avarkori sírt tártak fel. A 8 cm átmérőjű korong anyagát a megta-

láló réznek nézte a rajta lévő zöld patina miatt. 

A becsületes megtaláló értesítette a szegedi múzeumot, ahon-

nan Türk Attila régész jött ki a helyszínre. Fémkeresővel átvizs-

gálták a környéket, és két pénzérmét találtak. Az egyik római bronz 

volt, a másik III. Béla (1172-1192) tálka alakú rézpénze.  

A szakember megállapította, hogy a talált hajfonatkorong 

ezüstből készült, viszont a földben eltelt kb. ezer év során az ötvö-

zetben lévő réz a felszínre tört, és az korrodálódott. Ettől függet-

lenül a darab egészen jó állapotban van. Ilyen díszítményekből ke-

vés került elő, és szerencsére ennél az esetnél a lelőhely pontos 

helye is ismertté vált. 

A hajfonatkorongokat előkelő családok nő tagjai viselték. 

Lányként egyet egy copfba fonva, asszonyként kettőt 1-1 copfban. 

A második korongot férjhezmenetelükkor kapták meg. Hogy a lelet 

lányé, vagy asszonyé volt, egyelőre nem lehet tudni, mert másik 

példány nem került elő. A tisztázást nehezíti az is, hogy a terület 

már kb. 150 éve művelés alatt áll, és a szántás a leleteket szétszór-

hatta. 

A korongon stilizált életfa látható. Hasonló leletek kerültek 

elő Anarcson és Sárospatakon, de azok ábrái egészen más stílu-

súak. A falunkban fellelten inkább életfára hasonlító, szimmetrikus 

díszítés figyelhető meg.  

A csengelei leleteket a szegedi múzeumban restaurálják. A 

megtaláló jutalomra számíthat. 

Molnár Mihály  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://csengeleiinformaciok.hu/content/honfoglalas-kori-lelet-keruelt-elo-kelopataki-reszen-2012-05-02
http://csengeleiinformaciok.hu/content/honfoglalas-kori-lelet-keruelt-elo-kelopataki-reszen-2012-05-02
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Májusfa a presszó udvarán 

 

Május elsejét megelőző napon a Vénusz presszó hívta szóra-

kozásra a falu lakosait. 

Délelőtt körömpörkölt főző versenyt rendeztek, melyre hár-

man jelentkeztek, de sok segítséggel. Dél körül már szép számú 

vendégsereg jött össze, de csak 2 órakor volt a zsűrizés. Hiába volt 

kész hamarabb az étek, a szurkoló tábornak várni kellett a zsűri-

zésre. A Tóth Jánosból és dr. Tóth Tiborból álló bíráló bizottság-

nak nehéz dolga volt, de végül is sikerült a sorrendet megállapíta-

niuk, ami a következő: 

I. Dorogi András 

II. Sándor Józsefné 

III. Kopasz József 

A pörkölt zsűrizésével egyidőben elkezdődött a májusfa má-

szás is, ami korábban Csengelén nem volt szokásban. Elsőként Ka-

sza György vált meg a gumicsizmáitól, és mászott fel a kb. 6 mé-

teres fára az ajándékokért. Utána még két csengelei próbálkozott, 

de ők 1 méter után feladták. Volt, aki fiának tartott bemutatót, de 

sem ő, sem tanítványa nem tudott megbirkózni a feladattal. Jójárt 

Lajos viszont felmászott a lombok közé, és sorban dobálta le a 

nyereményeket. A Pálmonostora színeiben versenyző Radovics 

Csaba utoljára ment fel a csúcsra, és szinte teljesen megkopasztotta 

a fát az ajándékoktól és gallyaktól is. A teljesítményük alapján az 

alábbi sorrend alakult ki: 

I. Radovics Csaba (Pálmonostora) 

II. Jójárt Lajos 

III. Kasza György 

A csocsón ugyan néhányan játszottak, de a verseny végül ér-

deklődés híján elmaradt. 

A három bogrács tartalmának elfogyasztására szép számú 

vendégsereg jött össze, a teraszon teltház volt. Délután megkez-

dődött az élő zene, és aki bírta, sokáig rophatta a táncot. 

M. M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://csengeleiinformaciok.hu/content/majusfa-presszo-udvaran-2012-04-30
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Képek a presszó majálisáról 

 

    
 

      Dorogi András csapatával        Sándorné második lett főztjével  
 

    
 

    Kopasz József harmadik lett             A májusfa mászó bajnok 
 

    
 

            Munkában a zsűri                               Indul az ebéd 
 

(fotók: Molnár Mihály) 
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Kun Szabó István Nótáskönyve 8. rész 
 

22. Sárga rózsa halvány szirma 
 

Sárga rózsa halvány szirma gyöngyharmatos mind, ha szirma 

reszket a kezemben, 

Elfelejtett édes álmot eltemetett boldogságot juttat az eszembe, 

Bűvös, bájos szép emléket csillagtalan nyári éjjet, ezüstös felhőket, 

Ezüst arcban úszó felhő, gyöngyvirágos lombos erdő, látom-e még 

őket. 

 
[szövegíró: Nádor József] 

   

23. Volt egyszer egy gyönyörű szép 

álmom 
 

Volt egyszer egy gyönyörű szép álmom, 

Hozzád szálltam színes lepkeszárnyon, 

Leborultam s átöleltem mesebeli két parányi lábad, 

S könnyeimmel öntözgettem. Csókolgattam bársony ruhácskádat. 

 
[szövegíró: Nádor József] 

  

24. Esküvőre készülődnek 
 

Esküvőre készülődnek a falu legényei, 

Koszorúját a menyasszony könnyes szemmel nézi. 

Más legénynek csókja ég most bús szívébe zárva, 

Menyasszonyi koszorúnak sokszor könny az ára, 

Hulló könny az ára. 

 
[Szövegíró: Kalmár Péter] 
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25. Az éjszaka azt álmodtam 
 

Az éjszaka azt álmodtam, fenn voltam az égben, 

Szent Dávid a hegedűjén ott muzsikált nékem, 

Ott muzsikált. 

 

Az angyalok körülöttem vidám táncot járnak, 

Amíg odahaza a korcsmából vártak, 

A korcsmából vártak. 

 

26. Itt hagyom a régi tanyámat 

 

Itt hagyom én a régi tanyámat, 

Itt hagyom én a szülő anyámat, 

Mert az anyám másnak szánt engemet, 

Mind akinek adtam a lelkemet. 
 

[Szövegíró: Nádor József] 

(folytatjuk!) 

 

Pünkösdi diszkó 
 

2012. május 26-án (szombaton) 20 órától diszkót rendeznek a Vé-

nusz presszóban. Dj. Dorogi László. A belépés ingyenes. Minden-

kit szeretettel várnak.                                                                        

 

 

Balázs Pali 22 órakor lép fel! 
 

Lapunk előző számához mellékelt falunapi programban tévesen 

szerepelt Balázs Pali fellépési időpontja. A helyes időpont: május 

27. (vasárnap) 22 óra.                                                                         
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Csengelei lovas sikerek   
 

A kiskunmajsai kiserdőben lovas vetélkedőt rendezett Május 

1-jén a helyi lovasklub. A versenyen felnőttek, gyerekek együtt 

vettek részt. A hátasokkal most nem volt ugratás, viszont különféle 

feladatokat kellett megoldani: szlalom pályán kellett haladni, 

seprűvel labdát terelgetni, pohár vizet vinni, és ezt persze mindezt 

lóhátról. 

A 17 induló közül két csengelei ért el dobogós eredményt: 

Verovszki Kamilla első, Széll Nikolett harmadik lett. 

Csengeléről a Mészáros család, Kontesz Krisztina és Baranyi 

Amira is részt vett a rendezvényen, de nekik nem sikerült dobogós 

helyezést elérni. 

M. M. 

 

 
 

Verovszki Kamilla átveszi az első helyezett díját 
(fotó: Verovszki József) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.csengeleiinformaciok.hu/content/csengelei-lovassikerek-kiskunmajsan-2012-05-02


-  155  - 

 

 

Lezajlott az első tollaslabda 
bajnokság 

 

Bár a csengelei tollaslabda élet már régi múltra tekinthet visz-

sza, az első bajnokságot csak idén, április 28-án rendezték meg a 

faluház tornatermében. 

A fiatalok körében úgy tűnik, hogy nem annyira népszerű ez 

a sportág, mert négy lány mellett mindössze egy fiú jelent meg. Ők 

egyéniben (fiú-lányok együtt) és párosban mérkőztek meg. Páros-

ban csak két párt sikerült kiállítani, így harmadik helyezés nem 

került kiosztásra. 

 

 
 

Az ifjúsági tollaslabdások 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://csengeleiinformaciok.hu/content/lezajlott-az-elso-csengelei-tollaslabda-bajnoksag-2012-04-29
http://csengeleiinformaciok.hu/content/lezajlott-az-elso-csengelei-tollaslabda-bajnoksag-2012-04-29
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Fiatal tollasozók között az alábbi eredmények születtek: 

Egyéni: 

I. Fődi Ilona 4 győzelem 

II. Nagymihály Norbert 3 győzelem 

III. Fődi Krisztina 2 győzelem 

IV. Csáki Szandra 1 győzelem 

V. Juhász Nikolett  

Páros: 

I. Csáki Szandra - Fődi Ilona 

II. Fődi Krisztina – Nagymihály Norbert 

A felnőttek egyéni versenyében 10 fő indult. A sportolók két 

csoportban körmérkőzéseket játszottak, és az első helyezettek az 

aranyéremért, a második helyezettek a bronzéremért küzdhettek. 

A páros versenyszámban öt duó indult, akik szintén két cso-

portban, körmérkőzéseken döntötték el a csoportelsőségeket (az 

egyikben csak két páros volt, így ők egy mérkőzésen el tudták 

dönteni a helyezéseket). Itt is a csoport élén végzők az első helyért, 

 

 
 

A bajnokság felnőtt résztvevői 
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a másodikok a bronzéremért hajtottak. A felnőtt bajnokságon az 

alábbi eredmények születtek: 

Egyéni: 

I. Rényi János 

II. Molnár Mihály 

III. Pigniczki Árpád 

IV. Tisóczki Ferenc 

Páros: 

I. Pálinkásné Kordás Ágnes - Rényiné dr. Torontáli Renáta 

II. Lesták Mátyás - Molnár Mihály 

III. Pigniczki Árpád - Csáki István 

IV. Rényi László - Tisóczki Ferenc 

V. Kiss Nándor - Törköly Ágnes 

A hivatalos részt vacsora követte. Aki még ezután is bírt 

szaladni, az újra a pályára ment játszani. 

M. M. 

 
 

Hirdetések 
 

Csontkovácsolás! Tapasztalja meg Ön is egy több ezer éves 

gyógymód gyógyító hatását. Elsősorban ízületi és mozgásszervi 

betegségek megszüntetésére, illetve megelőzésére szolgál. Ez a 

gyógyítás minden korosztály számára ajánlott, szinte minden ma 

ismert betegség tüneteit csökkenti, illetve meggyógyítja. A csont-

kovácsolás energetikai kezeléssel és masszázzsal együtt történik. 

Bővebb felvilágosítás, illetve bejelentkezés az alábbi telefonszá-

mon: 06 30 5 262 606. Három főtől Csengelére is kijövök. 

Somogyi András csontkovács és energiagyógyász.    

Fóliaváz eladó! 1 db 12-es 25 méter hosszú és 4 db 8,5-es 18 

méter hosszú ¾-es csőből! Érdeklődni: 06-30/4 908 398 (Csen-

gele) 
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Pí-víz kapható Csengelén! Forgó Jenő a csengelei benzinkúton 

megkezdte 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 betegségekkel szemben, gátolja a kórokozók 

terjedését a szervezetben, fokozza a regenerálódást, a sérült szö-

vetek 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.   

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek 

javításra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 

3 236 305 
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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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