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Az új csengelei leletről szóló írásunk a 358. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – December 
 

 

 

1. 

1888-ban ezen a napon született Simsay István (†1962), aki 

1924-1926 között a csengelei iskolák igazgatója volt.  

1928-ban ezen a napon született Bitó Margit, aki 1953-1959 

között a belterületi iskolában tanított.  1940-ben ezen a 

napon indul meg Belsőcsengelén a postahivatal működése, 

melynek vezetője Katona Rózsa lett.  2006-ban ettől a nap-

tól Halász Zsolt lett a falugazdász, aki 2008-ig töltötte be ezt 

a tisztséget.  2007-ben ezen a napon Grezsáné Gémes Ani-

kó a "Minden 100 Ft" bolthálózathoz tartozó üzletet nyitott a 

faluban. 

2. 

1914-ben ezen a napon hunyt el Forgó Jenő az I. világhá-

borúban, a szerb hadszíntéren.  1920-ban ezen a napon szü-

letett Czibolya János, aki 1949-től képviselő-testületi tag, 

majd 1950-1969 között tanácstag volt.  1965-ben ezen a 

napon született Szabó Ferenc, aki a Móra Ferenc Vadász-

társaság vadőre volt. 1995-ben tagja volt a csengelei foci-

csapatnak. 

3. 

1925-ben ezen a napon született Csőke Imréné Franczia 

Julianna, aki 1998-tól tagja a népdalkörnek.  1992-ben ezen 

a napon volt az első csengelei papás szülés, amikor Csáki 

Ágnes és Rácz András Vivien nevű gyermeke jött a világra.  

4. 
2004-ben ezen a napon hunyt el Szabó Lajosné Csomor Pi-

roska, aki 1979-től a községi tanács, majd a polgármesteri 

hivatal előadója volt. 

5. 

1877-ben ezen a napon született Kiss János (†1965), aki 

1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmá-

nyi tagja volt.  1951-ben ezen a napon született Olajos 

Margit, aki 1982-1983 és 1987-1991 között az általános 

iskola képesítés nélküli napközis tanára, 1983-1987 között a 

takarékszövetkezet csengelei kirendeltségének pénztárosa 

volt. 
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6. 
1957-ben ezen a napon született Gémesné Deák Etelka óvó-

nő, aki 1982-1984 között az óvodában dolgozott.  

7. 

1884-ben ezen a napon született Süli János (†1960), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1934-

1946 között. Tagja volt az egyházközségi képviselő-testü-

letnek.  1942-ben ezen a napon született Varga Ferencné 

Gáspár Etelka Ildikó, aki 1972-től csengelei ápolónő. Jelen-

tős része volt a Csengele-Ering testvérközségi kapcsolat 

kialakításában. 

8. 

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

világháború során ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1943-ban ezen a napon született Bencsik Ferenc, aki 

1993-tól a Földkiadó Bizottság elnöke, és 1993-1996 között 

a Vetter Kft. ügyvezető igazgatója volt.  1971-ben ezen a 

napon hunyt el Len Péter, aki 1946-ig rendőr volt. 1956-os 

forradalom alatt a Szegedre küldött bizottságot ő vezette.  

2004-ben ezen a napon avatták fel a faluház előtti díszbur-

kolatot és fahidat. 

10. 

1920-ban ezen a napon született Bencsik Pál, aki a II. világ-

háborús hadieseményekben eltűnt.  1974-ben ezen a napon 

született Sziládiné Agárdi Ildikó, aki 1993-1995 között nap-

közis tanár, 1996-1999 között helyettes óvónő volt. 2002-től 

a takarékszövetkezet pénztárosa volt.  

11. 

1911-ben ezen a napon született Mészáros Ferenc, aki részt 

vett a II. világháborús harcokban. Valószínűleg hadifogság-

ban hunyt el.  1988-ban ezen a napon hunyt el Kasza Fe-

renc, aki postai kézbesítő volt.  

12. 

1929-ben ezen a napon született Csillagvári István, aki az 

1970-es években a vízműt kezelte.  1942-ben ezen a napon 

született Tóth Istvánné Stern Teréz, aki 1966-tól a Csöpi 

presszót vezette, majd az Öregmalom vendéglő vezetőhe-

lyettese lett. Az ÁFÉSZ élelmiszerboltjában előbb eladó, 

majd 1980-tól vezető volt.  1971-ben ezen a napon született 

Szabó Zsolt, aki 2002-2007 között a rendőrség körzeti meg-

bízottja volt. 
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13. 

1921-ben ezen a napon született Tisóczki Sándor, aki 1954-

től a Lenin Tsz, 1959-től a Március 15. Tsz elnöke volt. 

1949-ben a Népfront Csengelei Népi Bizottsága elnökének 

és a DÉFOSZ titkárának választották meg. 1949-ben egy 

gazdaküldöttséggel a Szovjetunióban járt, majd tapasztala-

tairól számos településen tartott beszámolót. 

14. 

1939-ben ezen a napon született Forgó Jenő, aki 1995-ben 

nyitotta meg a csengelei benzinkutat. Az 1980-as években 

tagja volt a községi tanácsnak.  1995-ben ezen a napon 

alakult meg a csengelei népdalkör és citerazenekar.  1997-

ben ezen a napon hunyt el Törköly Péter, aki előbb tagja 

volt a községi tanácsnak, majd 1990-1994 között önkor-

mányzati képviselő volt.  

15. 

1919-ben ezen a napon született Bencsik Sándorné Szarvas 

Piroska, aki 1965-1974 között a kelőpataki boltot vezette.  

1992-ben ezen a napon alakult át az Aranyhomok MGTSZ 

Aranyhomok Mezőgazdasági Szövetkezetté. 

 

Adventi ünnepségek 

 

A József Attila téren lévő szökőkútnál december 2-án, december 9-

én, december 16-án és december 23-án 9 óra 30 perctől lesznek az 

ünnepélyes gyertyagyújtások.                                                           

 

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. December 5-én lesz a következő fogadóóra.              
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Harmincéves jubileum 
 

Vincze Jánosné 1982-ben lett a csengelei képviselője az ak-

kor még Csongrád Megyei Temetkezési Vállalatnak hívott cégnek. 

Teltek-múltak az évek, a három évtized gyorsan elröppent. Az egy-

kori vállalatot ma már Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.-nek ne-

vezik. 

Az évi leltározást kihasználva a megyei szintű cég ügyveze-

tője felkereste otthonában Vinczénét, és rövid megemlékezés kere-

tében köszöntötte a 30 éves jubileuma alkalmából. Boros Árpád 

elmondta, hogy bár ő csak 15 éve vezeti a vállalatot, de ez idő alatt 

mindig elégedett volt Vincze Jánosné munkájával.  

A jubiláló asszonyt ajándékkal köszöntötték a jeles alkalom-

ból. 

M. M.     

 

 
 

Boros Árpád (balra) ügyvezető köszöntötte a jubiláló asszonyt 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Avar kori korsót találtak 
 

November 13-án a közmunkások árkot ástak a Felszabadulás 

utcán. Kb. 80 centis mélységnél tartottak, amikor Tamasi Zoltán 

egy kicsi agyagkorsóra lett figyelmes. A 9 cm magas, korongozás 

nélkül készült korsó szerencsére nem sérült meg az ásás során.  

A leletről értesítették a szegedi múzeumot. Horváth Ferenc és 

Vályi Katalin november 23-án jött ki a leletért, és a megtalálási 

helyszínt is feltérképezték. 

Horváth Ferenc – aki a Bogárháti templomrom feltárását is 

irányította – elmondta, hogy a korsó a honfoglalást közvetlenül 

megelőző korból származik. Csengelén ekkor az avarok éltek. Az 

avar korszak 570 és 830 között volt. A korsón nincsenek olyan 

jellegzetességek, hogy a készítési idejét pontosabban be lehetne ha-

tárolni.  

A csengelei lelet annyiban számít különlegesnek, hogy ritkán 

találnak ép állapotban lévő korsót. 

Molnár Mihály  

 
 

A múzeumok éjszakájának 
 sztárja 

 
A Csengelén előkerült honfoglalás kori hajfonatkorongról 

lapunkban már írtunk. Az időközben restaurált tárgy nemrég újra a 

hírekbe került: a múzeumok éjszakáján a szegedi múzeum kiemel-

ten bemutatandó darabja lett. 

A korong kalandos előkerüléséről írt a Délmagyarország és 

Blikk című napilap, valamint a Szegedi Városi Televízióban rövid 

riportot közöltek róla. 

Molnár Mihály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  359  - 

 

 

Száz éves a dél-
magyarországi foci 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád Megyei Igazgató-

sága 2012. november 12-én tartotta 100 éves centenáriumi ün-

nepségét. Ezen alkalomból munkájuk elismeréseként a megye lab-

darúgásáért tett szolgálatért minden megyei csapatból összesen 100 

fő kapott elismerést.  

Falunkból Kun-Szabó Tibor egyesületi elnök az alábbi indok-

lással kapott: „Csengele egy kis község nagy labdarúgóélete köt-

hető a nevéhez. Igazi lokálpatrióta, csapatépítő a volt megyei ser-

dülő válogatott.” Az elismerés a Dél-magyarországi foci történetét 

feldolgozó, névre szóló könyv egy példányából és egy díszüveges 

italból állt. 

M. M. 

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 
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A Reikiről a teljesség igénye 
nélkül 

 
A mi kis falunkban is egyre többen fordulnak az orvoslás 

mellett az alternatív gyógymódokhoz is. Ez azért sem ítélhető el, 

mert az orvosok is „hippokratészi” esküt tesznek. Hippokratész 

pedig – nem lévén gyógyszergyári háttér – természetgyógyász volt. 

A félreértések elkerülése végett szeretnék megosztani az 

olvasókkal ez ügyben pár tényszerű megállapítást. Sokszor voltam 

beteg, mindig orvoshoz is mentem, és imádkoztam. Érdekességből 

megismerkedtem az akupunktúrával és egyéb érdekes gyógymó-

dokkal. Kerestem a fizikáját, hogy hogyan működik. Kétszer 

átmentem a 8 méter hosszú parázson, hogy rájöjjek, mi a trükk ben-

ne. A férjem, aki szintén megtette, ő sem jutott komolyabb logikai 

magyarázathoz. Orvosilag lehetetlen égés nélkül megúszni.  

Mik a meridiánok, mit hívnak csakráknak? Mi az, hogy ön-

gyógyítás, hogyan tudunk orvos mellett segíteni magunkon, hogy 

gyorsabban gyógyuljunk? 

Az öngyógyító folyamat az életfelfogás változásával kezdő-

dik! Akár öröm ér, akár bánat, sose lendüljünk ki érzelmileg a 

nyugvópont energiáiból. Könnyebb, ha megismerjük a test műkö-

dését, megértjük a lélek finom rezgésének jelzéseit. A gyógyítás 

mechanikája nemcsak külső körülmények lehetősége, hanem a bel-

ső lelkivilág harmóniájának szükségessége! 

A Reiki nem vallás! Aki ezt elkezdte tanítani, mint alternatív 

gyógymódot tanítani Japánban, keresztény pap volt, Jézus gyó-

gyításainak csodálója és kutatója volt. A mi dolgunk nem a hitté-

rítés, és nem is az orvoslás. Mindkét oldalról kérdések százai 

jönnek. A Reiki nem helyettesíti az orvost és a keresztény egyházat 

sem. 

A nyugati kultúránktól idegen kifejezésekkel tele van az in-

ternet, az újságok. Rengeteg félresiklott önjelölt ezoterikus tudósok 

hada nyújtja segítő kezét az elanyagiasodott világ lecsúszott réte- 
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gének, betegségektől, problémáktól hemzsegő emberiségnek. 

Tehetünk a problémáinkról? IGEN! Igényeink határozzák 

meg életünk egy részét és saját magunk rabszolgáivá is válunk!  

Találkozunk egyszerű, szegény, boldog emberekkel, ahol a 

lelki harmónia fontosabb mindennél, és szívük őszinte szeretetét 

érezzük. 

Jobban érzi magát bárki, ha a bajban megsimogatja egy sze-

rető, nyugtató kéz – ne sírj, ne bánkódj, jobb lesz! – Gyereket 

nyugtatunk szerető kézmozdulatokkal, megfogjuk, ha fáj valahol és 

simogatjuk… Mi ez a kézmozdulat? Milyen energiákat közvetít? 

Milyen érzést tapasztalunk általa? Igen, jobb lesz! 

A Reiki nem vallás, nem orvos, de megtanít megismerni, 

becsülni, szeretni önmagunkat, az embereket, az élővilágot. 

 Megismerhetjük a meditáció fontosságát, a test igazi pihe-

nését, a lélek felfrissülését. 

 Lazulni lehet a mindennapok mókuskerekéből. 

 Támogatja a szervezet öngyógyító folyamatát. 

 Oldja a stresszt. 

 Tud vele segíteni minden élőlényen. 

 Segít a betegségek megelőzésében, gyorsabb lefolyásában. 

 Tanítja a pozitív gondolkodást. 

A reiki használata egy energiaforrás használata agykontrollal. 

Minden ember lehetősége. Nincs kiválasztott, kitárulhat mindenki 

előtt, aki képes szeretetből teljes önzetlenül átadni bárki számára, 

bármennyit! A SZERETET nem tulajdonítható ki. Mindig, minden-

kor korlátlanul bennünk van, áthalad rajtunk, mint egy rádiótelefo-

non.  

Hány embert lehet tiszta szívből szeretni? Szeretheted egyfor-

ma energiával szüleidet, gyermekeidet, testvéred, barátaid, a kutyá-

dat. Elfogyhat? SOHA! Ezt a szeretet érzéséhez hasonló energiát 

kapjuk és adjuk egymásnak. A koncentrált energiát csak kérni le-

het, és alázattal elfogadni. 

A működése egy része fizikai, beépülése biológiai törvény-

szerűségeken alapszik. A többit pedig, ahogy Einstein gondolta éle-

te utolsó hónapjaiban, csak az Égiek tudják! 
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Nagyon fontos tudni, hogy a testi kínok, betegségek a lelki 

problémákból, fájdalmakból is adódhatnak a genetikai, illetve 

körülmények okozta károsodás mellett. 

Akik megismerték és megtapasztalták, hogy tiszta szeretettel 

fordulunk embertársaink felé (vagy többen próbálják már), megis-

merik a Reiki működését, a mindennapi életüket segíthetik vele. 

Néha részt vesznek egy lazító, kikapcsoló meditáción kellemes ze-

ne mellett. Megtapasztalhatják milyen, ha szeretettel koncentrált 

kéz kerül a fájós derekukra. Senki se képzelje, hogy itt „kelj fel és 

járj” történik. Jézus csak egy volt. De! De!!! Mégis elindul egy ön-

gyógyító folyamat, amit a szeretet energiája vezérel. 

Csak annak lesz jobb tőle, aki elfogadja ezt a tiszta szeretetet, 

beengedi ezt az energiát, és ami másik fontossága: KÉRNI kell. 

Úgy, ahogy a pap sem osztja az áldást úton-útfélen, az orvos 

se szedi le a kabátokat az utcán a fájós derekú emberről, nem oltja 

be a sántikáló kutyát. Nincs mellékhatás, jóra nevel, megelőzhetők 

a komolyabb gondok, segít gyógyulni lelkileg is. 

Aki segít valakin, órákat szán rá saját szabadidejéből, megta-

nulta az alapokat több hónap alatt, többünknek sok év szabadideje 

ment rá, hogy hozzájussunk ehhez a tudáshoz. Sok idő, sok pénz, 

ha komolyan foglalkozunk vele. A legmagasabb szint elérése köny-

vekkel, idővel, benzinnel félmillió forint. Soha vissza nem térül, és 

nem is ez a cél! A cél más. Elhivatottság afelé, hogy neveld, segítsd 

jóra az embereket, lelki tisztaságra, belső békére, elfogadásra. Hoz-

zuk ki a legszebbet, a legjobbat földi ittlétünkből és a lehetősé-

gekhez képest. Segítség, hogy elviselhetőbb legyen a testi, lelki fáj-

dalom, illetve annak megszüntetése. 

280 féle csak a magyarországi alternatív gyógymódok száma. 

Amivel én ismerkedtem meg, az a tradicionális Reiki, illetve Rai 

Reiki. Nem csak a lelket ápoljuk, valóban a koncentrált „szeretet 

energiát” kézzel és egyéb módon visszük át a jobb közérzetet 

igénylőkre. 

A polgárőrök nem rendőrök, de óvják a falut és lakóit a fizi-

kai erőszaktól, szabadidejüket feláldozva. 

A papunk, tisztelendő atyánk sem Isten, de vállalja a család- 
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tól való elszakadást, hogy lelkünket nevelje alázatra, és megértesse 

a hit lényegét. 

Az orvosok felügyelik, rendbe teszik fizikai és mentális lélek 

szinten is. 

Aki megtapasztalja a szeretet erejét, használatát, eredményét, 

életre legszebb ajándékát éli át. 

Tóth Tiborné 

tradicionális reiki mester-tanár 

R. A. I. (Reiki Association Internaitonal) 

mester-tanár  

 

Ismerkedés az alternatív gyógymódokkal 
 

December 13-án (csütörtökön) 17 órától a Faluházban ismer-

kedés lesz az alternatív gyógymódokkal. 19 órától nyugtató rela-

xációs meditáción lehet részt venni. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!                                    

 

           

 
 

 

Kun Szabó István nótáskönyve 
17. rész 

 

41. Rég szakadt fel  

 
Rég szakadt fel a szívemből az utolsó nóta, 

Én Istenem, de sok minden történt már azóta. 

Felragyogó két szem, alig hogy emlékszem, 

Csak egy nóta sír még róla, elfeledett nóta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.csengeleiinformaciok.hu/content/ismerked%C3%A9s-az-alternat%C3%ADv-gy%C3%B3gym%C3%B3dokkal-2012-11-24
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Rég eltűntek a lelkemből a gyönyörű álmok, 

Nincs már senkim, akit féltsek, akit haza várok. 

Emlékszem egy csókra, édes hosszú csókra, 

Csak egy nóta sír még róla, elfeledett nóta.   

 
[Szövegíró: Farkas Imre] 

 

42. A fonóba szól a nóta  
 

A fonóba szól a nóta, 

Én Istenem, de rég óta hallgatom. 

Eszembe jut árvaságom, 

Eltemetett boldogságom siratom. 

Dalolgatok csak még egyet, 

Bánatosat, keserveset, utolsót. 

Édesanyám ne sirasson, 

De fiának csináltasson koporsót. 

 

[Kiállok a kiskapuba, 

Arra járnak a fonóba a lányok. 

Jaj, de búsan nézegetek, 

Szomorúan tekingetek utánuk. 

El-elnézem mindegyiket, 

De nem látom az enyimet, nem biz én, 

Jaj, Istenem, hogy is látnám, 

Rég elhagyott engem árván, a szegény.] 

 
[Szövegíró: Fráter Béla. A második versszak hozzátartozik, de nem szerepel a  

füzetben.] 

(folytatjuk) 
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Folytatódik a temetőkerítés 
felújítása 

 

Az év elején elkezdődött a temető drótkerítéseinek felújítása, 

mivel az eltelt évtizedek alatt azok tönkre mentek, valamint a 

vadon növő bokrok és fák bele nőttek a hálóba. 

November 26-án megkezdődött a nyugati oldal rendbetétele. 

Tíz munkás kezdte meg a régi háló lebontását, és az útba eső fák 

kivágását. A munkálatokat nehezítette, hogy a mintegy 150 méteres 

rész felén traktorral már nem lehet a tuskókat kihúzni. 

A munka a következő napokban folytatódni fog. A drótháló 

kifeszítését könnyíteni fogja, hogy felrakandó vadháló már vezér-

dróttal ellátott. 

M. M.         

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  366  - 

 

 

Visszatekintő 

 
Ezt írták Csengeléről 75 éve: 
 

Kultúrélet Szeged-Csengelén 
 

December 8-án d. u. 4 órakor szép háziiparikiállítás keretében zárta 

be 1 hónapos "suskó" (kukoricaháncs)-tanfolyamát a Sze-ged-Kelőpataki 

állami iskolában a környék, melyet a helyi MANSz  kebelében Sárhegyi 

Károlyné tanítónő rendezett meg – e tanfolyamra Szabolcs vm.-ből 

hozatott – külön vezetőnő közreműködésével. 

A gyönyörű kiállítást – dacára a nagy esőnek – számosan megte-

kintették. 

Jelen volt az iskolakörnyék MANSz csoportjának elnöknője: v. 

Nagy Istvánné, aki kedves szavakkal nyitotta meg a kiállítást, ott volt az 

áll. isk. tantestülete  képviseletében: Takács Mihály körzetigazgató né-

hány kartársával, aki záróbeszédében rávilágított a tudni vágyás szép 

eredményére, a szebbnél szebb fonatú díszszatyor, fonottüveg, kenyér-

kosár, edényalátét, ülőszék, nyugágyfonat, ágyelő- és még sok minden-

féle ízléses suskó munkára és arra a szép erkölcsi sikerre, melyből mind-

annyiuk gyönyörködésén felül a Sárhegyi tanítópár vette ki részét leg-

jobban, nem kevés anyagi áldozat árán. Ez alkalommal beigazolta a 

csengelei nép, hogy tanulni vágyó lelke magasra tud emelkedni – kellő 

vezetés és segítés mellett – a "lekicsinyelt kulturálatlanságból", fejezte be 

beszédét az igazgató és kérte a számosan megjelent tanyai érdeklődőket, 

ne lankadjon szorgalmuk, fejlesszék tovább tudásukat, hívják fel a kör-

nyék és az illetékesek figyelmét magukra munkájukkal, amely szebben 

beszél minden ékesszólásnál. 

Ezzel indult a folyó évad Csengelén, de folytatása sem lekicsiny-

lendő. 

A Molnár János városatya elnöklete mellett működő gazdakör 

megrendezésében nyersbőr-kikészítő tanfolyam indul, tanítók közbenjá-

rásával. Ezen felül kilenc népművelési tanfolyam a csengelei tantestület 

vezetésével és gyermekszíndarabok, továbbá az iskolákban karácsonyfa-

ünnepélyek az új – közszeretetben élő – plébános, Balogh Jenő közremű-

ködésével és utolsósorban említve, de a vallásos lelkiélet vezetésében 

messze elől járva, szintén ő van segítségére a tantestületnek s járja a ta- 
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nyákat, iskolákat és ezerszámra részesíti a kicsiket és felnőtteket az ád-

venti szentgyónásban és áldozásban. […] 

Örömmel állapítható meg, hogy serény munka folyik Csengelén, 

mert van kikért, akik tömegesen sorakoznak oda, ahol tanul-ni lehet. 

 

(Megjelent a Tanyavilág 1937. december 19-i számában) 

 

 
 

Kedvenc receptjeim 
 

Meggyes gombóc részeges öntettel 
 

Hozzávalók: 1 kg krumpli, 35 dkg finomliszt, 13 dkg vaj, 50 

dkg meggy, 1 púpos mokkáskanál őrölt fahéj, 5 dkg darált dió, 10 

dkg zsemlemorzsa, 2 evőkanál cukor, 1 dl félédes fehér bor, 1 

evőkanál étkezési keményítő, 3 evőkanál cseresznyepálinka, só. 

A krumplit héjában megfőzzük, leszűrjük, meghámozzuk, 

krumplinyomón áttörjük, és kiterítve hűlni hagyjuk. Összegyúrjuk 

a liszttel, kb. 3 dkg vajjal, csipetnyi sóval, majd kb. 20 percig pi-

hentetjük. Közben a meggyet kimagozzuk és alaposan lecsepegtet-

jük, végül elkeverjük 1 csapott mokkáskanál őrölt fahéjjal.  

A tésztát kb. mm vastagra kinyújtjuk, és 6x6 cm-es négyze-

tekre vágjuk. Mindegyik négyzet közepébe 2 szem meggyet te-

szünk, a sarkokat összefogjuk, és a két tenyerünkkel gombócot 

formálunk a tésztából. Forrásban lévő, enyhén sós vízben kifőzzük 

a gombócokat, kiszedjük, és 10 dkg vajban megpirított, darált dió-

val elkevert zsemlemorzsára tesszük, 1-2 percig letakarva állni 

hagyjuk, majd a tálat rázogatva a zsemlemorzsába hempergetjük. 

A megmaradt meggyet megszórjuk cukorral, a maradék fa-

héjjal, ráöntjük a bor felét, és öt percig forraljuk. A maradék borban 

elkeverjük az étkezési keményítőt, és a meggyet besűrítjük vele, 

Tálalás előtt elkeverjük a cseresznyepálinkával, és az öntetet a 

gombócok mellé kínáljuk.    

Nemere Ilona 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  368  - 

 

 

Vincze Pál Shanghai-t dobott 

 
November 23-án rendezték meg a soron következő darts baj-

nokságot a Korona sörözőben, melyen 9 játékos vett részt. 

A Mester 501 játék fináléjában Vincze Pál fogyasztotta el 

elsőként a pontjait, és ezzel megszerezte a győzelmet. Túri Kornél 

24 hibapontja a második, Mészáros Péter 73 hibapontja a harmadik 

helyezést hozta. 

A Krikett versenyszám döntőjében Nagy Gábor rakta ki első-

ként a tábláját, és 73 hibaponttal bajnok lett. Nagy D. Bence 110 

hibaponttal a második, Csókási Tibor 118 ponttal a harmadik he-

lyen végzett. 

A dupla be-kiszállós 301 most is sokaknak nehéznek bizo-

nyult, nehezen  tudták  megkezdeni  a  pontszámok csökkentését. A 

 

 
 

A verseny szervezője a bajnoki címet elértekkel 
(fotó: Molnár Mihály) 
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végső küzdelemben Csókási Tibornak sikerült lenulláznia a pont-

jait. Nagy D. Bence 62 hibaponttal második, Putnoki János 105 hi-

baponttal harmadik lett. 

A Shanghai versenyszám elődöntőjében volt egy Shanghai-

dobás is: Vincze Pál a 4. körben zenéltette le a gépet, de a döntőben 

107 pontja csak a második helyezésre volt elegendő. A bajnok 

Nagy D. Bence lett 112 ponttal. Csókási Tibor 96 pontjával "bronz-

érmes" lett. 

A legtöbb pont dobása (High Score) végső küzdelmében a 

bajnoki címet Vincze Pál szerezte meg 709 pontos eredményével. 

Nagy D. Bence 582 pontja a második helyezést hozta, míg Mészá-

ros Péter 548 pontja a harmadik helyre volt elegendő. 

M. M. 
 

 

 

 

Kiárusítás a gyógyszertárban 

 

A gyógyszertár átadása miatt a készlet erejéig az "egyéb" 

termékeket kiárusítjuk akciós áron december 8-ig. 

- vitaminok, táplálék-kiegészítők 

- fájdalomcsillapító kenőcsök 

- napozószerek 

- kötszerek, ragtapaszok, tyúkszemtapaszok 

- fertőtlenítők 

- betétek, nadrágbetétek 

- óvszerek, kullancsriasztók 

- arckrémek, bőrpuhítók 

- gyógycukorkák 

- teák, tápszerek 

- fogápolók 

- gumikesztyűk, vatták. 

                                                                       Dr. Hegedűs Erzsébet 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csengeleiinformaciok.hu/content/ki%C3%A1rus%C3%ADt%C3%A1s-gy%C3%B3gyszert%C3%A1rban-2012-11-24
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H i r d e t é s e k 
 
 

Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-

helyeket) 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. 

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 

© Copyright reserved! A lap másolása csak a kiadó előzetes írásbeli en-

gedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad a szerkesztőség állás-

pontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  
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