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A nosztalgia  meccsről szóló  írásunk a 276. oldalon kezdődik!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Szeptember 
 

 

16. 

1941-ben ezen a napon születet Tóth-Andor Józsefné He-

gedűs Franciska, aki 1983-1996 között dajka volt az óvo-

dában.  1942-ben ezen a napon született Novák Imre († 

2002) kőműves kisiparos. 

17. 
1992-ben ezen a napon önkormányzati képviselők delegáci-

ója utazott a német testvérközségbe, Eringbe. 

18. 

1958-ban ezen a napon hunyt el Pap Antal, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesületben társelnök, helyettes könyvtá-

ros, majd 1938-tól ellenőr volt.  1971-ben ezen a napon 

született Tóthné Fekete Gyöngyi, aki 2002-től a polgármes-

teri hivatal házi gondozója volt. 

19. 

1908-ban ezen a napon született Szinok Gábor (†1996), aki 

1958-1969 között az Erdősarki iskolában tanított.  1927-

ben ezen a napon született dr. Gábris László, aki 1954-1959 

között falunk orvosa volt.  1934-ben ezen a napon Szeged 

polgármestere jóváhagyja Hajdú Répa Jenő és társa motor-

malmának felépítését.  1961-ben ezen a napon hunyt el 

Papp Mihály, aki 1934-től Szeged város törvényhatósági bi-

zottságának képviselője volt. Tagja volt a mezőgazdasági 

bizottság I. csoportjának, és a tanyai szakbizottságnak is.  

1977-ben ezen a napon hunyt el Hargitai (Höhn) Imre, aki 

1945-1951 között a Belsőcsengelei iskolában,  1963-1964 

között a Pántlika úti iskolában tanított. 1945-től kántori 

tisztséget is ellátott. 1945-1949 között az egyházközség kép-

viselő-testületének jegyzője volt.  1981-ben ezen a napon 

hunyt el Tisóczki Sándor, aki 1954-től a Lenin Tsz, 1959-től 

a Március 15. Tsz elnöke volt. 1949-ben a Népfront Csen-

gelei Népi Bizottsága elnökének és a DÉFOSZ titkárának 

választották meg. 1949-ben egy gazdaküldöttséggel a Szov-

jetunióban járt, majd tapasztalatairól számos településen 

tartott beszámolót. 
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20. 

1898-ban ezen a napon született Csúri Mihály (†1959) föld-

műves, aki Csengelén 1948-ban a legjobban teljesítette a 

beszolgáltatási kötelezettségét.  1900-ban ezen a napon 

született Franczia Antal (†1982) földműves, aki 1948-tól 

tagja volt a DÉFOSZ-zenekarnak.  1951-ben ezen a napon 

született Toldi József élettani professzor, aki 1991-1996 kö-

zött helyettes dékán volt a József Attila Tudományegyetem 

Természettudományi Karán.  1971-ben ezen a napon szü-

letett Kormányosné Váradi Ildikó gyógytornász. 

21. 

1929-ben ezen a napon született Kun Szabó Mihály (†1994), 

aki 1956-os forradalom alatti tevékenységéért börtönbe ke-

rült. 1991-ben megkapta az 1956-os Emlékérmet.  1963-

ban ezen a napon született Tóth Csaba gazdálkodó, aki 

2002-től a Csengelei Polgári Kört vezeti.  1984-ben ezen a 

napon hunyt el Lippai József, aki 1949-től a Népfront Csen-

gelei Népi Bizottságának titkára volt.    

23. 

1904-ben ezen a napon született Tanács Mihály, aki a II. 

világháború során, 1944 novemberében lőszerszállítás köz-

ben hősi halált halt.  1925-ben ezen a napon született Tóth 

Istvánné Mészáros Anna (†2009), aki 1977-1984 között a 

községi tanács alkalmazottja volt.  1973-ban ezen a napon 

született Kopasz Katalin, aki 2000-től az általános iskola 

német tanára. 

25. 

1918-ban ezen a napon született Balogh Józsefné Czibolya 

Viktória (†2004), az ÁFÉSZ benzinkút első kezelője.  

1918-ban ezen a napon hunyt el Báló Antal Mihály, aki 

1900-1905 között a Templomhalmi iskolában tanított.  

1922-ben ezen a napon született Antal Ferenc (†1991), aki 

1959-től postai kézbesítő volt.  1979-ben ezen a napon szü-

letett Nemes-Nagy Nelli, aki 2004-től az általános iskolában 

tanít.   

26. 

1932-ben ezen a napon született Nagy Ilona, aki 1953-tól a 

belterületi, 1955-től a Pántlika úti iskolában tanított.  1967-

ben ezen a napon született Nagy Gáborné Borbola Erzsébet, 

aki 1986-tól tanít az általános iskolában.  
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27. 
1981-ben ezen a napon született Kovács Szilveszter, aki 

1996-1999 között a csengelei focicsapat tagja volt. 

28. 
1970-ben ezen a napon született Árvai Kálmánné Bartucz 

Klára, aki 1991-1997 között az önkormányzat pénzügyi elő-

adója volt. 1997-től a Vetter Hungary Kft. könyvelője.   

29. 

1850-ben ezen a napon született Kordás Mihály (†1949), aki 

1880-tól 400 holdon folytatott gazdálkodást. Csengele 

legnagyobb szélmalma az övé volt. Legtöbb adót fizetőként 

tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságának. 

1935-ben a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület dísztagjá-

nak választották. 1941-1944 között tagja volt az egyházköz-

ségi képviselő-testületnek.  1961-ben ezen a napon szüle-

tett Hegedűs Imre (†2001), aki 1991-1994 között a csengelei 

polgárőrség vezető helyettese, 1994-1995 között titkárhe-

lyettese volt. 

30. 

1865-ben ezen a napon született Faragó Boldizsár (†1938), 

aki 1890-1902 között a belsőcsengelei iskolában tanított.   

1967-ben ezen a napon született Törköly Aranka kertész 

üzemmérnök. 1994-1998 között önkormányzati képviselő 

volt.  

 

Tollas bajnokság lesz! 
 

2012. szeptember 30-án (vasárnap) kerül megrendezésre a 

második tollaslabda bajnokság a faluházban. Délelőtt a 16 éven 

aluliak, délután a felnőttek mérkőznek meg. 

Délelőtt 8 óra 45 percig lehet nevezni a 16 éven aluliaknak. A 

verseny 9 órakor indul. Egyéni és páros mérkőzések lesznek. 

Kisebb létszám esetén nem lesz nemek közötti különbségtétel. 

A felnőttek 12 óra 45 percig nevezhetnek, a verseny 13 óra-

kor indul. Egyéni és páros mérkőzések lesznek, nemre való tekintet 

nélkül.  

A vetélkedőre nevezési díj nincs. Szurkolókat is szívesen lát-

nak a Csengelei Tollas Barátok.                                                       
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Svájcba tervez csomagolást 
 

A Csengelei Krónika előző számában számoltunk be Erdélyi 

Otília tojástartójával elért amerikai sikeréről a Bors Online 

alapján. Lapunk most személyen kereste fel a nemzetközi hírnevet 

szerzett tervező grafikust. 

 

A tojástartódról készült fényképeken „Friss biotojás” felirat 

szerepel. Ez csak díszítésként szerepel rajta, vagy már hasz-

nálják is a találmányod?  

- Még nem használják. A versenyen volt meghatározva, hogy írjuk 

rá. 

Hogyan kivitelezted a tojástartód, kézzel? 

 - Először megrajzoltam, majd lézerrel kivágattam. Nem volt egy 

nagy költség.  

Az amerikai pályázat megnyerésével pénz nem járt. De mintha 

valahol azt olvastam volna, hogy számítógépet adtak a győz-

tesnek… 

- Az a két évvel ezelőtti versenyen volt, ahol én harmadik lettem. 

Az első helyezett kapott egy laptopot, én a harmadik helyért 50 

ezer forint értékű eszközöket kaptam. A mostani pályázaton egy 

amerikai internetes oldalnak (www.thedieline.com) kellett a pálya-

munkákat elküldeni, ahol az enyémet beválogatták, sőt első helye-

zett lettem vele.  

Ez a honlap csomagolástechnikával foglalkozik? 

- Igen, csomagolásokat szoktak kiválasztani, amit aztán a honlapon 

közzé tesznek. Oda elismerés felkerülni. 

A tojástartóért, mint találmányért nem jár neked pénz? 

- Nem, sőt nekem kellene fizetni, hogy a szabadalmat levédessem. 

Sokan kértek tőlem mintapéldányt, de addig nem küldök, amíg 

nincs levédetve, nehogy lemásolják.  

Volt csengelei osztálytársaid mit szóltak a sikeredhez? Nem 

irigykedtek? 

- Nem régen volt osztálytalálkozónk, ahol nagyon aranyosak 

voltak, gratuláltak.   
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(fotó: Molnár Mihály) 

 

 

Valamikor szerepeltél a csengelei fúvószenekarral is. A zenélés-

nek vége? 

- Vége, már nem trombitázok. Hiányzik, de az időmbe már nem fér 

bele.  

Ritkán jársz haza. Jobban vonz a nagyvárosi élet? 

- Azért Budapesten több a lehetőség, főleg munka szempontjából.  

És szórakozás szempontjából is … 

- Hát igen, úgy is. 

Tervező grafikusnak tanulsz. Képzőművészettel nem foglalko-

zol, vagy ez is annak számít? 

- Ez határeset, mert alkalmazott dolog, a csomagolást megveszik a 

boltokban. Ez nem képzőművészet, de kell hozzá kreativitás.  
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Például a festészettel nem is foglalkoztok?    

- De, volt ilyen óránk is, de nem ez a fő profil.    

A csengelei általános iskolát kitüntetéssel végezted, megkaptad 

a „Csengelei iskoláért” plakettet. A továbbiakban hogyan sze-

repeltél? 

- A szegedi Tömörkény Gimnázium elvégzésekor is kaptam elis-

merést, ott is kitűnő lettem. 

Utána hová mentél tanulni? 

- A soproni Nyugat-Magyarországi Egyetemre. Jelenleg a buda-

pesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem két éves mesterképzésén 

veszek részt.  

Ha külföldre hívnának dolgozni, elmennél? 

- Persze, szívesen elmennék. Hála istennek kaptam munkákat. Pél-

dául Svájcba csomagolást kell terveznem. 

Csokoládéét? 

 - Nem, ételeket, pontosabban élelmiszer alapanyagokat.  

Más felkérés? 

- Budapesten nyílik majd egy borozó, melynek úgy néz ki, hogy én 

fogom tervezni az étlapját, itallapját és a bor csomagolását.  

(-r -ly) 
 

 

 
 

A képen jól látható, hogyan hajtogatják a tojástartót 
(fotó: thedieline.com) 
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Társadalmi munka az  
általános iskolában 

 

Az általános iskolai pálya drótkerítése évtizedekkel ezelőtt 

készült. A rozsda nem kímélte, és mára már balesetveszélyessé 

vált. 

A felújításhoz az önkormányzat biztosította az anyagot, a 

munkákat pedig a szülők és a pedagógusok együtt végezték. Au-

gusztus 29-én, szerdán megkezdték a régi dróthálók lebontását és a 

kerítésbe benőtt bokrok kivágását. A harmadik nap délutánjára 

sikerült a kivágott faanyagot és a régi dróthálókat elszállítani, 

illetőleg a vezérdrótokat kifeszíteni. 

A következő héten, szeptember 6-án folytatták az önkéntes 

munkások az iskolai pálya drótkerítésének cseréjét. 16 fő jött össze, 

köztük szülők és pedagógusok. A "szakmai vezető" Czirok Zoltán 

volt. A korábban kifeszített vezérdrótokra ekkor kezdték meg a 

hálókat felrakni. Elsőként a felső sorokkal végeztek, majd meg-

kezdték az alsó sorokat is. A munka szépen haladt, azt csak Lantos 

István itatásai és egy kisebb zápor szakította meg. 

Szeptember 7-e volt a társadalmi munka utolsó napja. Ekkor 

a "szakmai vezető" Bencsik József volt, aki a temetői kerítés 

cseréjénél is munkálkodott. Ekkor 14 önkéntes jött össze a szép cél 

érdekében. A még hiányzó alsó dróthálókat szerelték fel, és a felső 

sorokból hiányzó végeket pótolták. Utolsó feladatként pedig a 

vezérdrótokhoz rögzítették a hálókat, és a megmaradt, régi legfelső 

sor hibáit javították ki. A munkák ekkor is jól haladtak, csak Lantos 

tanár úr itató szünetei szakították meg. 

Érdekességként megemlítendő, hogy a társadalmi munkások 

között voltak olyanok is, akik a most lebontott hálókat annak idején 

még tanulóként szerelték fel. 

Remélhetőleg az új hálók is több évtizedig bírni fogják, mint 

elődeik. 

M. M. 
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Képek az iskolai társadalmi 

munkáról 
 

      

 

      

 

      
 

(fotók: Molnár Mihály) 
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Erős kettes a képviselő-testület 
osztályzata 

 
Az év elején indult el az interneten a Városatyák.hu elnevezé-

sű honlap, melyen Magyarország összes képviselője szerepel, köz-

tük a csengeleiek is. 

A honlap újdonsága, hogy minden képviselő munkáját lehet 

értékelni 1-től ötig terjedő pontszámmal. Falunk képviselőit is – ha 

nem is nagy számban – értékelték az internetet böngészők. 

Nyolc hónapot áttekintve a képviselők értékelése nem sokban 

változott, volt akié kicsit növekedett, és volt akié kissé emelkedett. 

A polgármesteré, ha csak kis mértékben is, de folyamatosan csök-

kent.      

A képviselő-testület összesített eredménye gyakorlatilag az 

elmúlt 8 hónap alatt nem változott. A századoknak itt nincs sok je-

lentősége. 

Aki az eddig elért eredményekkel nem ért egyet, az szavaz-

zon a Városatyák.hu oldalon (www.varosatyak.hu)! Mint mondani 

szokták, a felmérés nem reprezentatív, de egy érdekes lelete annak, 

hogyan gondolkodnak a választók a képviselőikről.                        

 
 

Név 

 

Osztályzat (zárójelben a szavazatok száma) 

jan. 18. márc. 14. ápr. 18. szept. 11. 

Sánta Ferenc 2,8 (10) 2,58 (12) 2,4 (15) 2,31 (16) 

Katona Attila 2 (10) 1,91 (11) 1,85 (13) 1,85 (13) 

Kormányos Sándor 1 (1) 1 (2) 1,5 (4) 1,5 (4) 

Lantos István 2,63 (8) 2,56 (9) 2,64 (11 2,64 (11) 

Molnár Mihály 3,67 (3) 3,25 (4) 2,83 (6) 2,83 (6) 

Tóth Tibor 1 (1) 1 (1) 2 (5) 2 (5) 

Varga Árpád 2,64 (14) 2,6 (15) 2,47 (17) 2,5 (18) 

Átlag 2,24 2,12 2,24 2,23 
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VI. Zenésztalálkozó a 
presszóban 

 

 
 

A zenésztalálkozó résztvevői 
(fotó: Bozó Anett) 

 
Szeptember 8-án került megrendezésre a Vénusz presszóban 

a VI. Zenésztalálkozó. A Horváth Péter által főzött marhagulyásból 

68-an ettek, a vendégek száma összesen mintegy száz főt tett ki. A 

mulatozás hajnal 5 óráig tartott. 

A találkozóra 11 zenész jött el: Balázs Zoltán, Barna János, 

Csáki Dávid, Csáki Zoltán, Franczia József, Kucsora Péter, Kun-

Szabó János, Rácz Csaba, Szabó Béla, Valkai Attila (Kiskunmajsa) 

és Zsolnai Ferenc.   

M. M. 
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Nemere István a Karma TV-ben  
 

Nemrégen indult el a műholdról vehető Karma TV, mely a 

jövendőmondó műsorok mellett „Karmáról vágatlanul” címmel be-

szélgetős műsort is sugároz. Augusztus 30-án délután a falunkban 

élő író, Nemere István volt a vendég.  

Német Tibor műsorvezető közel egy óráig beszélgetett az 

íróval. Az interjú nagy részét olyan kérdések tették ki, melyekről 

olvasóink a Csengelei Krónikában már olvashattak. Voltak viszont 

olyan témák, melyek az újdonság erejével hatnak. Ezekből szemez-

gettem. 

Az író elmondta, hogy közel két évtized után újra műfordí-

tással foglakozik, egy lengyel regényt ültet át magyarra. Arra a kér-

désre, hogy neki mennyi könyve jelent meg külföldön, a válasza az 

volt: 10-11 nyelven 14 országban adták ki könyveit, és volt olyan, 

hogy csak utólag tudta meg, hogy engedélye nélkül jelent meg re-

génye, mint például Vietnamban. A „Magyarország története” című 

nagy munkáját Svédországban a magyar gyerekek anyanyelvi 

oktatásához használják. Megtudhattuk azt is, hogy 1970-ben volt 

egy disszidálási kísérlete. Eszperantó tudásának köszönhetően ál-

lásajánlata volt Münchenben, Rotterdamban és Norvégiában. Vi-

szont a repülőtéren megfogták, és nem engedték tovább. Szerinte a 

regényírás kuli munka, ihlet nem kell hozzá. Az ihlet hiányára csak 

a rossz írók szoktak hivatkozni. Kiderült, hogy a Nemere magya-

rosított név, melyet 17 éves korában vett fel, előtte Niedermayer 

volt a családneve. Az író visszaemlékezett arra is, hogy esztergomi 

tartózkodása alatt interjúkat is készített a helyi tévének „Firtató” 

címmel. Az 1990-es évek szinte minden jelentősebb politika meg-

fordult a műsorában. Egy alkalommal majdnem a plagizálás bűnét 

követte el, amikor egy sci-fi novelláját adta le, a kiadó egyből ki-

szúrta, hogy egy tizenvalahány évvel azelőtti külföldi író ötletét 

használta fel vigyázatlanul, így szerencsére az írás nem jelent meg. 

 

M. M.     
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Kun Szabó István nótáskönyve 
 13. rész 

 

34. Csendes nyári alkonyatkor 
 

Csendes nyári alkonyatkor könnyes lett a párnám, 

Az hagyott el, kit szerettem, hűtlenül, árván. 

Sírok érte éjjel, nappal, úgy gyötör a bánat, 

Álmaimban folyton látlak, s egyre visszavárlak. 

 
A mi kertünk nem is olyan rég tele volt virággal, 

Körbejártuk mind a ketten, nem törődve mással. 

Lehullott már a sok virág, elmúltak a könnyek, 

A mi szívünk, mint egy álom, nem lesz többé könnyebb. 

 
A fényképet, amit adtam, tegye el emlékbe, 

Hogyha fog a szíve fájni, vegye a kezébe, 

Csókolgassa halvány arcom, hullajtson rá könnyet, 

Küldje vissza, ha majd érzi, hogy a szíve könnyebb. 

 
Azt a rózsát, amit adtam, tegye el emlékbe, 

Hogyha fog a szíve fájni, vegye a kezébe, 

Szagolgassa halvány szirmát, hullajtson rá könnyet, 

Tépje össze, ha majd érzi, hogy a szíve könnyebb. 

 

 

35. Holdsugaras május estén 

 

Holdsugaras május estén nem is olyan régen, 

Fényes csillagot kerestünk fenn az égen. 

Szerelmesen égő szívvel néztünk fel az égre, 

S megtaláltuk a legszebbet, egymásnak szemében. 
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Holdsugaras május estén összeért az ajkunk 

Isten tudja megmondani, mily boldogok voltunk 

Mintha minden fényes csillag ránk kacagott volna 

S eggyé forrott a szerelmünk sok-sok édes csókban.     
 

 (folytatjuk) 
 

 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 85 éve: 
 

Újból felmerült a csengelei tüdőbeteg szanatórium terve  
 

Körülbelül öt éve annak, hogy a szegedi kerületi munkásbiz-

tosító pénztár felvetette egy külterületen létesítendő tüdőbeteg-

gondozó szanatórium tervét. A pénztár erre a célra a várostól kért 

területet, amelyet a tanács készséggel hajlandó is volt megadni. A 

terület kiszemelésére egy bizottság szállott ki, amely a tüdőbe-

teggondozó szanatórium céljára a csengelei erdő melletti területet 

találta legalkalmasabbnak. A tanács ezt a területet is hajlandó volt 

átengedni. Már-már úgy volt, hogy a szanatóriumot rövidesen fel is 

építhetik, mikor az Országos Munkásbiztosító Pénztár és a város 

között jelentéktelenebb differenciák támadtak. Ezeket ugyan el le-

hetett volna simítani, de a koronaérték akkori bizonytalansága gátat 

húzott a nagyfontosságú szociális terv megvalósulása elé. Azóta a 

szanatórium terve csaknem feledésbe merült, legalábbis igen ke-

vésszer esett róla szó. 

Illetékes helyen most újból komolyan foglalkoznak a szanató-

rium létesítésével. Mint ismeretes, a kerületi munkásbiztosító pénz-

tár a Tisza Lajos-körúti épület helyett a Mérey-utcában új házat 

építtet. Ennek elkészülése után a pénztár a mostani épületet eladni 

szándékozik. A terv az, hogy az épület árából a csengelei tüdőbeteg 

szanatóriumot is felépítik és berendezik. 
 

(Megjelent a Szegedi Új Nemzedék 1927. szeptember 10-i számában) 
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Szüreti felvonulás és bál 
 

A Vénusz presszó tulajdonosai ez évben is megrendezik a 

lovas kocsis felvonulást és bált. 

A tervek szerint 2012. október 6-án (szombaton) 14 órától 

lesz a gyülekező a presszónál. 14 óra 30 perctől indul a felvonulás, 

közben a templom előtt megszentelik a terményeket. 

19 óra 30 perckor lesz a marhapörkölt vacsora, majd követ-

kezik a bál. 

A szervezők mindenkit szeretettel várnak a hagyományos 

rendezvényre.                                                                                    

      
 

 
 

Kedvenc receptjeim 
 

Makaróni gombamártással 
 

Hozzávalók: 25 dkg makaróni, 1 dl tejföl, 10 dkg gomba, 1 

csokor snidling, 3 evőkanál vaj, 2 evőkanál liszt, őrölt feketebors, 

só.  

Két evőkanál vajon megfuttatjuk a lisztet, majd állandóan 

kevergetve felöntjük 2 dl vízzel, és 1 dl tejfölt is elkeverünk benne. 

Sózzuk, borsozzuk, és felforraljuk. A maradék vajon megpároljuk a 

fölszeletelt gombát, belekeverjük a finomra vágott snidlinget, a 

mártáshoz keverjük és összeforraljuk. A szokásos módon kifőzzük 

a makarónit, leöntjük a gombamártással, és forrón tálaljuk.  

 

Nemere Ilona 
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Csengelei öregfiúk barátságos 
mérkőzése 

 

A 70-es és 80-as években volt egy focicsapat, melynek edző-

je dr. Varga Ferenc volt. Az eltelt évtizedek során az idő őket sem 

kímélte, de a sport szeretete megmaradt. Ennek jegyében szeptem-

ber 1-jén barátságos mérkőzést rendeztek, melyben az egykori lab-

darúgókat két csapatra osztva küzdöttek egymással. A kort figye-

lembe véve kétszer 15 perces meccset játszottak. 

Az első félidő 4. percében Vörös Tibor megszerezte a lilák 

első gólját. A 6. percben Szabó Tibor kapus egy védés után 

kiejtette a labdát a kezéből, és Vígh Zoltán a kapus felett átemelte a 

labdát, a hálóba talált - 2:0 a lilák javára. Ugyanekkor Tisóczki Fe-

renc bejelentette, hogy lesérült, és feladta a küzdelmeket. A fehérek 

hatan maradtak, mivel nincs csere. A 8. percben Vörös Tibor pasz-

szolt a kapunál lévő Papp Illésnek, aki a hálóba talált - 3:0 a lilák 

javára. A 13. percben Vígh Zoltán átállt a fehérek csapatába.  

A második félidő 30 másodpercében Vígh Zoltán távoli 

passzot kapott az ellenfél kapujánál. A kapus balra vetődött, Vígh 

jobbra a hálóba lőtt - 3:1 a lilák javára. A 3. percben a kapu elé 

befutó Vörös Tibornak Korom Mihály passzolt, aki a bal alsó 

sarokba helyezte a labdát - 4:1 a lilák javára. A 4. percben Vígh 

Zoltán passzolt Erdélyi Ferencnek, aki a felső kapufára bombázta a 

focit, ami onnan a hálóba vágódott - 4:2 a lilák javára. Erdélyi lába 

a rúgástól megfájdult, és kiállt. A 6. percben Vígh Zoltán távoli 

passzt kapott, egy védő után a kapust is kicselezve megszerezte a 

fehérek 3. gólját - 4:3 a lilák javára. A 10. percben Vígh Zoltán 

egyedül küzdött az ellenfél kapujánál annak kapusával és egyik 

védőjével, de mindkettőt kicselezve megszerezte a fehérek 4. 

gólját. Így kialakult a 4:4-es döntetlen. Még négy percig küzdöttek 

ugyan, de újabb gól már nem született. A bíró a 14. percben lefújta 

a mérkőzést. 

Végül  7  méteres  szabadrúgásokkal  döntötték el, hogy ki le- 
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gyen a győztes. A harmadik körben Szőnyi Imre kihagyott egyet, 

így a fehéreké lett a győzelem. 

A meccs jó hangulatban telt el. A játékosok is, a szurkolók is 

jókat derültek az egykori focisták csetlésén-botlásán, és a bíró ar-

cára is gyakran mosolyt fakasztottak. 

A sport után birkapörkölt vacsorán vettek részt a játékosok, 

majd a küzdelmüket videós kivetítőn visszanézhették. 

A focista öregfiú találkozóra az alábbiak jöttek el: dr. Bitó Ti-

bor, Erdélyi Ferenc, Gémes József, Hatvani István, Korom Mihály, 

Magyar Ferenc, Magyar Zoltán, Papp Illés, Sörös Tibor, Szabó Fe-

renc, Szabó Imre, Szabó Tibor, Szőnyi Imre, Tisóczki Ferenc, Vígh 

Zoltán és Vörös Tibor.                                                             M. M. 

 

Fogadóórák 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hét-

főjén 19 órától lakossági fogadóórát tart a faluházban. A követke-

ző alkalom október 1-jén lesz. 

Bozó Béla r. főtörzsőrmester, csengelei körzeti megbízott pá-

ratlan számú hetek szerdáján várja a panaszosokat a faluházban 9-

11 óra között. Szeptember 26-án és október 10-én lesznek a közel-

jövő fogadóórái.                                                                                                                                                                         

 

H i r d e t é s e k 
 

 

Csontkovácsolás! Tapasztalja meg Ön is egy több ezer éves gyógymód 

gyógyító hatását. Elsősorban ízületi és mozgásszervi betegségek meg-

szüntetésére, illetve megelőzésére szolgál. Ez a gyógyítás minden ko-

rosztály számára ajánlott, szinte minden ma ismert betegség tüneteit 

csökkenti, illetve meggyógyítja. A csontkovácsolás energetikai kezelés-

sel és masszázzsal együtt történik. Bővebb felvilágosítás, illetve beje-

lentkezés az alábbi telefonszámon: 06 30 5 262 606. Június 1-től a 

Felszabadulás u. 2. szám alatti szépségszalonban (volt tűzoltó szertár) is 

fogadom ügyfeleimet.  Somogyi András csontkovács és energiagyógyász    
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Eladó 150 db 6 m-es vas fóliaborda locsolórendszerrel és egy 

Hyundai H1 személygépkocsi. Érdeklődni lehet a 06-30/3 630 771 

telefonszámon. 

Eladó Skoda Octavia 1.4-es személygépkocsi, 5 mázsás utánfutó, 

Belorusz 50-es MTZ, talajmaró, tárcsa, 3 fejes eke. Érdeklődni 

lehet a 06-30/4 876 946 telefonszámon.  

Pí-víz kapható a csengeli benzinkúton. A japán szabadalom alap-

ján előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és 

biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasztalatok 

szerint segíti a szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrend-

szert, növeli az ellenálló képességet a betegségekkel szemben, gá-

tolja a kórokozók terjedését a szervezetben, fokozza a regeneráló-

dást, a sérült szövetek helyreállítását, csökkenti az allergiás tüne-

teket, hatásosan csökkenti a stressz érzékenységet, növeli a teher-

bíró 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 válto-

zatban. Egy üveg ára 120 Ft.    

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több 

gyógyszert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anyagot 

fogyasszanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga termé-

keket. A mikroalgák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejt-

tisztítást, sejtvédelmet és a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki 

Ön is elérhető áron, garanciával!  Érdeklődni lehet 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 hobbi-

kert 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. 

+36-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 

 

 
  

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap                                 

 
 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Krónikás Egyesület  

Szerkesztőség  és  kiadóhivatal:   6765  Csengele,  Felszabadulás  u.  2/A.    

+36 30 6 957 919    E-mail: csengele@freemail.hu   Példányszám: 100                     

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Gémes Antal 
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