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NAPTÁR – November 
 

 

16. 

1891-ben ezen a napon született Darányi József (†1961), aki 

1931-től az iskolagondnokság tagja volt. Tagja volt az egy-

házközségi képviselő-testületnek, és esküdtként is tevékeny-

kedett.  

18. 
1961-ben ezen a napon hunyt el Breinovics Vilmos mérnök, 

aki 1938-ban a csengelei lelkészlakot tervezte.  1990-ben 

ezen a napon alakult meg a Csengelei Polgárőr Csoport). 

20. 

1905-ben ezen a napon született Bagi Sándor (†1963), aki 

1934-1936 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

zászlótartója volt. Az 1940-es években a motormalomban 

olajütéssel foglalkozott.  

21. 

1895-ben ezen a napon Szeged város közgyűlése 9 új tanyai 

iskola építését hagyta jóvá, köztük egyet Csengele felső ré-

szén.  1956-ban ezen a napon született Longa István autó-

szerelő mester.  1967-ben ezen a napon hunyt el Fehér 

György gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egye-

sület választmányi tagja volt 1929-től. 

23. 

1994-ben ezen a napon hunyt el Sztankai István ferences 

szerzetes, aki 1951-1978 között csengelei plébániát vezette. 

1989-ben visszatért a ferences rendbe, és Szeged-Alsóvárosi 

plébános lett.   

24. 

1963-ban ezen a napon született Csáki László, aki 1996-ban 

az országos rally-túra bajnokság H1 kategóriájában II. he-

lyezést ért el.  1968-ban ezen a napon született Vig Tünde 

Katalin, aki 1987-1988 között a belterületi iskolában orosz 

nyelvet tanított.  1987-ben ezen a napon hunyt el Börcsök 

András, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászló-

tartója volt 1943-1946 között. 1944-ben a Független Kisgaz-

dapárt csengelei szervezetének választmányi tagja lett. 

25. 
1967-ben ezen a napon született Losonczi Árpád, aki 1994-

1999 között a csengelei focicsapat tagja volt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  335  - 

 

 

26. 

1916-ban ezen a napon született Dorogi Géza (†2006), aki 

1951-1977 között az általános iskola igazgatója volt. 2001-

ben vasdiplomát kapott.  1945-ben ezen a napon születet 

Nagy Czirók Gyöngyvér, aki 1980-2006 között az általános 

iskolában tanított. Tanítványai sikeresen vettek részt a kör-

nyezetvédelmi és polgári védelmi versenyeken, országos és 

nemzetközi szinten is. Kitüntették "A csengelei iskoláért" 

plakettel.  1975-ben ezen a napon hunyt el Magyar Antal, 

aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tag-

ja volt 1929-től.   

27. 

1887-ben ezen a napon született Szűcs Mihály (†1960), aki 

a Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csengelei 

alosztályának számvizsgálója volt 1917-től.  1943-ban ezen 

a napon született Bella László, aki 1972-1975 között az 

Egyesült Tsz elnöke volt.  

29. 
1950-ben ezen a napon született Auer Mihály, aki 1978-tól 

az Aranyhomok Tsz elnökhelyettese, 1988-ban elnöke lett. 

30. 

1920-ban e naptól kezdődően tüzelőhiány miatt szünetel a 

tanítás a Külsőcsengelei iskolában (1921. március 4-ig).  

1944-ben ezen a napon hunyt el Balogh Mihály földmunkás, 

aki 1919-ben a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szö-

vetsége Csengelei Helyi Csoportjának titkára volt. Csenge-

lén vörösőrként szolgált.  1968-ban ezen a napon készült el 

a Vadgerlési iskola villamosítása.  

 
 

Fogadóórák 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hét-

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

ző alkalom december 3-án lesz. 

Bozó Béla r. főtörzsőrmester, csengelei körzeti megbízott pá-

ratlan számú hetek szerdáján várja a panaszosokat a faluházban 9-

11 óra között. November 21-én lesz a következő fogadóóra.           
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Pénzspóroló beruházások  
 

 
 

Magony Rita vezető tanácsos tájékoztatója 
 

November 8-án két beruházás átadására került sor: az óvoda 

tetejére szerelt 40 kilowattos áramtermelő rendszerére, valamint 

több önkormányzati épület hőszivattyús fűtési megoldására.  

Az avatáson részt vettek a helyi képviselő-testület tagjai, a 

környező települések polgármesterei, az érintett intézmények veze-

tői és eljött Farkas Sándor országgyűlési képviselő is. 

Először a faluházban részletesen ismertették a beruházás 

megvalósulási körülményeit, ahol kérdéseket is fel lehetett tenni. 

Az egyik felvetésre elhangzott, hogy ilyen beruházások csak a 85 

%-os állami támogatás mellett kifizetődőek, de azzal kb. 3 év alatt 

megtérülnek a befektetések.    

A tájékoztatók után az iskolában vágta át a nemzeti színű sza-

lagot a csengelei polgármester és az országgyűlési képviselő, majd 

meg lehetett tekinteni a berendezéseket. 

Kép és szöveg:  

Molnár Mihály 
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Rendőrségi hírek 
 

Az M5-ös autópálya csengelei pihenőjénél egy horvát honos-

ságú személyautó vált gyanússá a rendőröknek november 1-jén. Az 

ellenőrzés során a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség járőrei a 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Migrációs Ügyek Osztá-

lyának munkatársaival együttműködve elfogták az autóban tartóz-

kodó és okmányokkal nem rendelkező két koszovói férfit, valamint 

a horvát állampolgárságú sofőrt, aki ellen embercsempészés bűn-

tettének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A to-

vábbi vizsgálat során kiderült, hogy az autó vezetője Ausztriába 

szállította volna az illegális migránsokat. 

Egy csengelei lakos bejelentése alapján indult eljárás no-

vember 5-én, a délelőtti órákban, akinek a tanyáján felszerelt gáz-

óráját ismeretlen tettes megrongálta, majd eltulajdonította annak 

számlálóját. A cselekmény helyszínén a gázóra megrongálását kö-

vetően közveszély nem állt fenn. Az elkövetőt keresi a Kisteleki 

Rendőrkapitányság. 

Öt jármű volt részese annak a balesetnek, ami az M5-ös 

autópályán történt november 8-án este a csengelei pihenőhely mel-

lett. Egy bolgár rendszámú autókat szállító Iveco tréler haladt 

Szeged felé, amikor hátulról egy szintén bolgár rendszámú Merce-

des személyautó nagy sebességgel belecsapódott. A Mercedest ve-

zető férfi elaludt, így utolérte a vele azonos sávban közlekedő 

kamiont és fékezés nélkül belehajtott. Az ütközéstől a Mercedes a 

szalagkorlátnak csapódott, a trélerről egy Opel az úttesre zuhant, 

ahol többször felborult. A vontatott Ford az útszéli árokba sodró-

dott, míg az Iveco a platóján szállított Citroennel együtt az úttest 

szélén bírt csak megállni. A Mercedesben egy bolgár házaspár ült, 

az Iveco-t egy férfi vezette, de ők a szerencsével határos módon 

nem sérültek meg, viszont az anyagi kár jelentős. A helyszíni szem-

le és a műszaki mentés miatt nagy torlódás volt az M5-ös autópálya 

ezen szakaszán. 

(police.hu és promenad.hu) 
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Szent Imre nap a csodák 
jegyében 

 

A Katona Attila-Zólyomi-Katona Theodóra hitoktató házas-

pár vezette be évekkel ezelőtt, hogy a csengelei templom védő-

szentjének, Szent Imre ünnepét családi programokkal ünneplik 

meg. Idén november 3-án rendezték meg a családi napot. A hely-

színt a faluház biztosította. 

A gyerekeket korábban felkérték, hogy rajzolják le, mit jelent 

számukra a "csoda". Az ezekből a művekből készült kiállítást Csó-

kási Zoltánné nyitotta meg. Beszédében megemlítette, hogy az al-

sósok Jézus csodái közül választhattak. A kicsiket megdicsérte a 

színek bátor használatáért. A felső tagozatosok rajz témája a hét-

köznapi csoda volt. Ők a természet és az állatok szeretetét örökí-

tették meg, és sokan azt is csodának tartották, ha matekból vagy fi-

zikából ötöst kapnak. A pedagógus végül azzal zárta a megnyitó-

ját, hogy ő számára az a csoda, ahogy Attila és Theodóra minden 

évben megszervezi a családnapot. 

A következő műsorszám a csodákhoz illően egy bűvész volt, 

aki trükkjeivel nagy elismerést kapott a közönségtől. A varázsláson 

kívül lufifúvó versenyt is rendezett, melyet persze mind ő nyert. 

Kárpótlásul különféle figurákat készített a léggömbből, melyet a le-

győzötteknek ajándékozott. 

A bűvészbemutatót követően a társaság kettéoszlott: a gyere-

kek számára vetélkedőt rendeztek az udvaron, a felnőtteknek pedig 

a Levente Péter-Döbrentey Ildikó házaspár tartott előadást "A 

szerelem nem hal meg" címmel.  

A fiatalok vetélkedőjében számos feladatot kellett megoldani. 

Az ötszemélyes sítalp már korábban is szerepelt, de még most is 

nehezen tudták használni. Az ügyességi játékok között volt, amikor 

madzagon lógó tollat kellett egy palackba engedni, szájban tartott 

kanállal lisztet hordani, nagyméretű kockákból építeni, diókkal, 

labdákkal célba dobni. A szervezők fantáziája kimeríthetetlen. A  
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(fotók: Molnár Mihály) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  340  - 

 

 

legkisebbek a tükörteremben rajzolhattak, birkózhattak. 

A felnőttek közben a szerelemről szóló előadást hallgatták. 

Levente Péter egy háromszöget rajzolt fel, melynek végein a házas-

ság alappillérei (test, lélek és szerelem) voltak. Ehhez kapcsolt, 

mint vallásos ember, egy másik háromszöget, melynek csúcsán az 

Atya volt. Döbrentey Ildikó is a családi élet rejtelmeiről beszélt, és 

áldást olvasott fel a párok számára. Az előadás több mint egy óra 

hosszáig tartott, melynek csak a napirend vetett véget. 

Az uzsonnaszünetben zsíros kenyérrel és süteménnyel várták 

a megéhezett résztvevőket. A tea és forralt bor elkészítéséről Árvai 

Kálmán gondoskodott.  

A fő produkció Levente Péter és Döbrentey Ildikó előadása 

volt, melyben ötvözték a színházat a zenével, és két önként jelent-

kező gyereket is bevontak a szereplésbe, de a többiek sem marad-

tak ki a jóból, velük kórusban ismételtették a szövegeket. A téma itt 

is a család volt, felhozva sok-sok problémát, melyek gyakran elő-

fordulnak. A műsor végén a művész házaspár szinte minden részt-

vevővel kezet fogott.  

A szentmise előtt körmenetet rendeztek. A faluháztól indulva 

a Felszabadulás utcán, a Béke utcán, majd a Május 1. utcán halad-

tak a templomhoz, közben fáklyákat, gyertyákat kézben tartva, egy-

házi énekeket dalolva. 

Az ünnepi misét Serfőző Levente celebrálta. A családias han-

gulatot az adta meg, hogy most nem orgonaszó kísérte a szertartást, 

hanem fiatal lányokból álló énekes-zenész csapat szolgáltatta a 

zenét. Az Atya prédikációjához felhasználta a diavetítőt is, mely a 

szöveghez kapcsolódó képeket vetített. Egy nagy fonott kosárral 

Katona Attila körbejárt, amibe mindenki belehelyezte képzeletbeli 

felajánlását. A mise végén Serfőző Levente megköszönte Katona 

Attilának és Zólyomi-Katona Theodórának a családi napok rende-

zésére fordított munkáját. 

A családi napon mintegy 200 résztvevő jelent meg. A he-

lyieken kívül Balástyáról, Bordányból, Kistelekről, Mórahalomról, 

Ópusztaszerről, Pusztaszerről és Szegedről is érkeztek fiatalok. 
 

Molnár Mihály 
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Grezsa Zoltán kezdőrúgása 
Győrben 

 

A falunkbeli Grezsa Zoltánnak születésnapjára családja azzal 

kedveskedett, hogy elintézték, ő legyen a Győrben megrendezett 

ETO – Budapesti Honvéd mérkőzés egyik kezdőrúgója. A meccset 

élőben közvetítette a Sport2 tévécsatorna, az ő riporterüktől 

idézzük az alábbiakat: 

„Kezdőrúgók is vannak. Méghozzá nem túl nagyok, fiatal-

emberekről van szó. Grezsa Zoltán, aki a Szeged melletti Csen-

geléről érkezett. Nagy ETO szurkoló, és a feleségétől és a kislá-

nyától kapta 39. születésnapjára az ajándékot. Ő az egyik, illetve 

Hauser Bence és Bálint, tíz, illetve hat évesek, akik pedig a szü-

letésnapjaikra édesapjuktól kapták az ajándékot. Grezsa Zoltán 

olyan ideiglenes mostoha apukaként a kezdőkörben hárman hoz-

záérhettek a labdához a kezdőrúgás keretei között.”                       

 

 
 

Grezsa Zoltán passzolja a labdát (baloldalt) 
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Bizonytalan az új gyógyszertár 
nyitási időpontja   

 
Ez év nyarán dr. Hegedűs Erzsébet, a gyógyszertár vezetője 

hivatalosan bejelentette, hogy befejezi vállalkozói tevékenységét. 

Az új gyógyszertár üzemeltetésére az Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal csak hónapokkal később, szeptember 10-én jelentette meg 

a pályázati kiírást. A nyertes pályázót december 31-ig kell 

kihirdetni, de a régi gyógyszerész december elején befejezi a 

tevékenységét. A kialakult helyzetről kérdeztem dr. Hegedűs 

Erzsébetet. 

 

Meddig lehetett a pályázatra jelentkezni? 

- Október 31-ig lehetett jelentkezni a pályázatra, melyet az Or-

szágos Tisztifőorvosi Hivatal írt ki. Én érdeklődtem, hogy miért ké-

sett a pályázat kiírása. Azt mondták, hogy minisztériumi átfutás is 

van, meg az Egészségügyi Közlönynek is van lapzártája.   

Tud-e jelentkezőkről? 

- Igen! A polgármesteri hivatalnál nyilatkozatot kellett kérniük, 

mert az épület és a berendezés is önkormányzati tulajdonban van. 

Hárman érdeklődtek itt a helyszínen, de hogy hányan kértek 

nyilatkozatot, azt nem tudom, de ketten biztosan. Körbenéztek, 

hogy mit kell esetleg változtatni, mi az elképzelésük. 

A berendezés megfelel még a mai kornak? 

- Alapterületileg igen. De egyre jobban előtérbe kerül a beteg-

gondozás. Egy kisebb, elkülönített részben tudnák esetleg meg-

oldani.  

Mi az a beteggondozás? 

- Ez egy plusz feladat, erre szakosodnak. Ez foglalkozik a cukor-

betegséggel, a vérnyomással. Ellenőrzik a beteget, és orvoshoz 

irányítják. Erre nem külön helyiség kell, hanem egy elkülönített 

rész. Ez például megoldható lenne az irodai részben. Aki ezt a 

feladatot is vállalja a pályázatában, az előnyben részesül.  
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Maga meddig lesz? 

- 2012. december 8-ig. Június 8-án a személyi jogról lemondtam, 

így hat hónap után be kell fejeznem a tevékenységem. Az lenne a 

jó, ha a pályázatokat minél előbb elbírálnák.  

Ha az új gyógyszertár december 8-ig nem nyílik meg, lehet, 

hogy hosszabbítani fog? 

- Nem lehet! December 8. után én már nem működtethetem. 2013. 

január 31-ig kell a pályázati kiírás szerint az új gyógyszertárt meg-

nyitni. Az is problémát jelent, hogy a kihirdetett nyertesnek az 

engedélyen kívül jó sok dokumentumot is be kell még szereznie. 

Ha rugalmasak az ügyintézésben, akkor az nem jelent sok időt. 

És ha nem rugalmasak? 

- Az nagy baj lenne, ha Csengele településen, téli időszakban, 

hosszú időn keresztül nem lenne gyógyszertár. Van például egy 

mozgáskorlátozott betegünk, akinek a gyógyszer felvétele gyógy-

szertárhoz kötött, plusz 15 naponként hozzá kell jutnia. Csak Csen-

gelén veheti át ezt a gyógyszert. Ha itt megszűnik a gyógyszertár, 

akkor Kistelekre kell átirányítani. De hogy oda ki megy be érte, azt 

nem tudni.   

Az átadás hogyan fog történni? Egyik nap maga van, másnap 

meg az új gyógyszerész?     

- Pontosan! Nekem marad még egy kis technikai munkám, mert 

december 8-án lezárul ugyan az árazói részem, de utólagos kifi-

zetések lesznek. Amit én december 1-8. között eladok, az arról szó-

ló anyagot nyolcadika után tudom elküldeni az OEP-nek, amely 10-

15 nap múlva fizeti ki. Tehát nekem még lesz utalásom nyolcadika 

után is.  

Mi lesz a gyógyszerkészlettel? 

- Az új gyógyszerész át fogja venni. Új gyógyszertár létesítésénél a 

nagykereskedő kedvezményt is szokott adni, például nem kell az 

átvett készletet azonnal kifizetni, csak az eladás után. Ez már a 

nagykereskedő és az új vállalkozó közötti megbeszélés tárgya lesz.  

A dolgozókkal mi lesz? 

- Elmennek nyugdíjba. Van, aki úgy nyilatkozott, hogy szabadság 

idejére, vagy más akadályoztatás miatt szívesen besegít. Én még 

ingyen is.  
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Hogy tervezi a nyugdíjas életét? El tudja magát foglalni? 

- El tudom magam foglalni. Sokan mondták, hogy a munkahely 

nagyon fog hiányozni, de én azt feleltem, hogy majd szólok, ha 

nagyon unatkozom. Ez szép munka volt, szerettem csinálni, de 

nagy kötöttséggel járt már.    

Tehát ne lepődjünk meg, ha magával találkozunk a gyógyszer-

tárban december 8. után is? 

- Csengelén akarok maradni. Szeretem a falut, sok minden köt ide. 

Nem csak temetőben lévő rokonok miatt, hanem sok élő jó ismerő-

söm is van. Örülök neki, hogy az Isten erőt adott hozzá, hogy eddig 

tudtam csinálni. 1971-ben kerültem Csengelére, 41 évet töltöttem 

itt el gyógyszerészként. Szabadságolások idején azért majd talál-

kozhatnak még velem gyógyszerészként.   

(-r -ly) 
 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 110 éve: 
 

Két lövés a tanyán 
 

Fekete Mihály csengelei lakos azt panaszolta a rendőrségnél, hogy 

tegnap délután eljött hozzá Magyar Gábor szentlászló-pusztai la-

kos, kiszólította a házából és minden különösebb ok és szóváltás 

nélkül nekiesett, ütlegelni kezdte és földhöz vágta. Fekete Mihály, 

nem tudva, hogy nem őrülttel van-e dolga, berohant a házba, hogy 

a forgópisztolyával védekezhessék. Magyar Gábor ide is követte és 

mielőtt még használhatta volna fegyverét, kicsavarta kezéből a 

pisztolyt és kétszer rálőtt Fekete Mihályra. A golyók nem találtak. 

Fekete most emberölési kísérletért panaszolja Magyart, akiről az 

állítja, hogy soha semmi összeütközése nem volt vele és ilyen-

formán a támadó bizonyosan félreértésből tört az életére. A rend-

őrség megindította a bűnügyi vizsgálatot. 
 

(Megjelent a Szegedi Friss Újság 1902. november 1-jei számában) 
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Ezt írták Csengeléről 125 éve: 

 

Kincsásó szélvihar 

 
A szeged-felsőtanyai puszták sívó homokrétege alól egy idő óta 

csudálatos leletek kerülnek napfényre. Két hónappal ezelőtt adott 

hírt a "Szegedi Hiradó" arról, hogy a szegedi határ mellett fekvő 

kömpöci pusztán árokásás közben ősmagyar sírra akadtak az 

uradalom munkásai. A sírban régi fegyvereket s egy lovas vitéznek 

páncélborította csontvázát találták meg. Ugyanakkor a felsőtanyán 

egy tanya előtt a szél az országút oldaláról elhordott egy 

buckahalmot. A homokdomb helyén nem maradt más, mint egy 

csontváz. A Majsával határos szegedi földek között pár hónap előtt, 

mint akkor megírtuk, megbontott a szél egy árokoldalt, s a leomlott 

rögök alatt középkori magyar, német és lengyel pénzeket találtak az 

ott játszó tanyai  és  majsai fiúk. A tanyai rendőrség későn értesült 

a leletről, akkorra már a gyerekek széthordták Majsára és a tanyák 

közé a régi ezüstpénzeket. A rendőrség mégis összebírt szedni 

belőlük 34 darabot, amelyeket Szluha főkapitány a Somogyi-

könyvtárban helyezett el. A napokban meg a balástyai kapitány-

ságban hozott ismét érdekes leletet napfényre a szélvihar, amely 

nálunk a Rómer Flórisokat, Henszlmann Imréket és Torma Káro-

lyokat helyettesíti a kincstakaró homokpusztában. A Malatinszky-

tanya mellett a szélfúvás mélyedést ásott a homokba. Mikor a 

szélvihar elmúltával a tanyaiak megtekintették a szélásta gödröt, 

nagy meglepetésükre régi ezüst pénzdarabokat találtak benne. 

Tovább kutatva, még többre akadtak. A talált pénzdarabok régi 

római és görög pénzek, a legtöbb Konstantin császár korából való. 

A pénzt a tanyaiak eltették, s így nem lehet tudni, hogy mennyi volt 

a gödörben. Szluha főkapitány most értesült az újabb leletről s 

Vadász pusztai kapitánynak rendeletet adott ki, hogy a pénzt szedje 

össze. 

 

(Megjelent a Szegedi Híradó 1887. november 3-i számában) 
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Elkészült az óvodai bejáróút 

 

 
 

Gyorsan haladtak a betonozással 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

Tóth Tibor képviselő már hónapokkal ezelőtt felvetette, hogy 

az óvoda konyhájához vezető utat ki kellene betonozni, mert nyá-

ron a feláradt homokban, esős időben pedig sárban kell a csengele-

ieknek közlekednie ahhoz, hogy az ebédet el tudják vinni. 

A polgármester a legutóbbi önkormányzati ülésen jelentette, 

hogy felmérte az út elkészítésének költségeit, ami a 210 négyzet-

méternél kb. 500 ezer forint. A hozzá való anyagok vásárlásán és 

szállításán kívül a munkákat az önkormányzat munkásai házi kivi-

telezésben oldják meg. 

Az út 15 cm-es sóderágyból és 15 cm-es betonból készült el. 

A betont vashálóval erősítették meg, így a teherforgalmat is el tudja 

viselni. A betonozással november 8-án végeztek. 

M. M.   
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Polgárőrök őrizték a temetőt 

 

Több mint egy évtizedes hagyományt követve ez évben is a 

temetőre vigyáztak a halottak napját megelőző egy héten keresztül. 

A reggeltől estig tartó felügyeletnek köszönhetően most sem tudták 

a kihelyezett virágokat ellopni, illetve a gyászolók autóit feltörni. 

Az egyházközség részéről Vincze János elnök és Katona 

Attila hitoktató fejezte ki elismerését az őrzésért, az előbbi egy 

nagyobb összeget fel is ajánlott a polgárőr autó tankolására. 

M. M. 

 

Kun Szabó István nótáskönyve 
16. rész 

 

39. Piros pettyes 
 

Piros pettyes ruhácskádba láttalak meg téged, 

Esti szellő el-el kapta fehér köténykédet. 

Hirtelenül a szívemet valami átjárta, 

Egyszeribe te lettél a világ legszebb lánya. 
 

Illatozó erdő mélyén andalogva jártunk, 

Te és én is mind a ketten vadvirágot szedtünk. 

Az egyiknél, a legszebbnél összeért az ajkunk, 

Csókolózó gerlepárok jót kacagtak rajtunk.   
 

[Nem szedek már kötényedbe többé vadvirágot, 

Te miattad meggyűlöltem az egész világot. 

Te miattad lettem hűtlen, Te miattad árva, 

Kacagjatok gerlepárok rajtam utoljára.] 
 

[Az utolsó versszak hozzá tartozik, de nem szerepel a füzetben] 
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40. Öreg cigány 
 

Öreg cigány, a szívem ma nagyon fáj, 

Ma nekem csak régi nótát muzsikálj! 

Nem tudok én beleszokni ebbe az új világba, 

Ha már elszállt a boldogság, menjünk mi is utána. 

Öreg cigány, húzz egy régi nótát! 

 

Azt húzzad, nem tudlak elfeledni, 

Nem akar az ökörcsorda legelni. 

Azt húzzad, hogy egy rózsafán megszámláltam száz rózsát, 

Darumadár, darumadár, tovarepült boldogság. 

Öreg cigány, temessen el a nótád! 

 

(folytatjuk) 
 

 

 

 

Kedvenc receptjeim 
 

Gombás karaj tejmártásban 

 
Hozzávalók: 80 dkg kicsontozott sertéskaraj, 20 dkg gomba, 

4 cikk fokhagyma, 8 dl tej, 1ágacska rozmaring, 1 csokor petre-

zselyem zöldje, kevés olaj, őrölt bors, só. 

A húst nagyobb kockákra vágjuk, és forró olajban szép pi-

rosra sütjük. Megszórjuk zúzott fokhagymával, megsózzuk, majd 

leöntjük forró tejjel, és letakarva pároljuk kb. 50 percig. Hozzá-

tesszük a vékony szeletekre vágott gombát, rozmaringgal, őrölt 

borssal fűszerezzük és fedő nélkül addig főzzük, míg a leve egy 

kissé besűrűsödik. Megszórjuk finomra vágott petrezselyem zöld-

jével, és forrón tálaljuk.  

Nemere Ilona 
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H i r d e t é s e k 
 

 

Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűzhelyeket) 

és ócskavasat felvásárolom. Telefon: 06-30/4 018 317 

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 Fel-

szabadulás u. 2. szám alatti szépségszalonban (volt tűzoltó szertár) is fo-

gadom ügyfeleimet.      Somogyi András csontkovács és energiagyógyász    

Emeletes, 3 + 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, mosókonyhás, külön WC-

s, nagy garázsos szerkezetkész (ajtó, ablak bent van) tégla ház, dupla 

portával (2 utcát átérő) eladó. Irányár 5 millió forint. Érdeklődni telefo-

non lehet: 06-62/286 120 és 06-62/286 045. Csengele, Dózsa Gy. u. 1/A.  

Eladó 150 db 6 m-es vas fóliaborda locsolórendszerrel és egy Hyundai 

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

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 alapján 

előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és biológiai 

tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. 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 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, szén-savas és 

szénsavmentes változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több gyógy-

szert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anyagot fogyasz-

szanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga termékeket. A mik-

roalgák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisztítást, sejtvédelmet 

és a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki Ön is elérhető áron, 

garanciával!  Érdeklődni lehet a 06-20/5 210 172 telefonszámon. 
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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. Érdeklődni: 06-

30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámokon.   

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek javí-

tásra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 3 236 305 

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóliával 

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 hobbikert 

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

098 096  

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

lítva 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 sze-

rint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti kö-

röknek, 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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