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Az új gyógyszerésszel készült interjúnk a 63. oldalon kezdődik!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Február 
 

 

16. 

1895-ben ezen a napon született Balog Imre földműves, aki 

csengelei vörösőr volt 1919-ben.  1922-ben ezen a napon 

született Kulman János (†1945), aki a II. világháború során 

ismeretlen harctéren hősi halált halt. 

17. 

1913-ban ezen a napon született Sztankai István (†1994) 

ferences szerzetes, aki 1951-1978 között a plébániát vezette. 

 1938-ban ezen a napon született Lesták Mátyás, aki 1997-

ben a Független Kisgazdapárt csengelei alapszervezetének 

elnöke lett. 1997-1999 között a METÉSZ csengelei szerve-

zetének alelnöke volt.  1996-ban ezen a napon hunyt el 

Kecskés István (†1996), aki postai kézbesítő volt. 

19. 

1993-ban ezen a napon rendezték az első malomversenyt az 

Öregmalom vendéglőben. A bajnok Korom Mihály, a lege-

redményesebb női versenyző Árvai Kálmánné lett.  2004-

ben ezen a napon hunyt el Túri Ferencné Vígh Ilona, aki 

1960-1975 között a községi tanács, majd az általános iskola 

alkalmazottja volt. 

20. 

1944-ben ezen a napon hunyt el Szabó Dudrai Lajos, aki 

1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt. Az 1920-as évek-

ben esküdtként tevékenykedett.  1974-ben ezen a napon 

született Polonkay Roland, aki 2002-től a csengelei focicsa-

pat játékosa.  

21. 

1960-ban ezen a napon hunyt el Süli János, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1934-1946 kö-

zött. Tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  

1961-ben ezen a napon hunyt el Katona Pál, aki a Földosztó 

Bizottság elnöke volt 1945-ben. 1948-ban az alsócsengelei 

MDP alapszervezet titkárának választották.  1977-ben ezen 

a napon született Tóth Mária, aki 2001-2005 között Csenge-

lén tanított.  2002-ben ezen a napon mutatták be Horváth 

Ferenc "A csengelei kunok ura és népe" című könyvét a 

szegedi Móra Ferenc Múzeumban.     
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22. 
1940-ben ezen a napon született Tóth Józsefné Lippai Rozá-

lia, aki 1960-tól a községháza alkalmazottja.  

23. 

1888-ban ezen a napon született Sisák István (†1961), aki 

rendőr tiszthelyettes volt a Horthy-korszakban. 1936-ban 

vonult nyugállományba.  1928-ban ezen a napon született 

Virágh Ferencné Hell Irén, aki 1999-től tagja a népdal-

körnek.  1949-ben ezen a napon hunyt el Magyar András, 

aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tag-

ja volt 1929-től.  

24. 
1910-ben ezen a napon született Csomor József (†1986), 

akit 1949-ben a képviselő-testület tagjává választottak.  

25. 

1902-ben ezen a napon született Magyar Mihály (†1988), 

aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 

1929-1932 között. A Független Kisgazdapárt csengelei szer-

vezetének 1944-ben választmányi tagja lett. 1940-1949 

között egyházközségi-képviselőtestületében is tevékenyke-

dett.  1991-ben ezen a napon alakult meg a FIDESZ helyi 

csoportja. 

26. 

1981-ben ezen a napon hunyt el dr. Aniela Kozłowska len-

gyel botanikus professzornő, aki 1927 nyarán a csengelei 

erdőben végzett kutatómunkát.  1963-ban ezen a napon 

született Pálinkásné Kordás Ágnes, aki 1983-tól az általános 

iskolában tanít.   

27. 

1923-ban ezen a napon született Balogh Sándor (†1989), aki 

1957-től boltos, majd a ZÖLDÉRT felvásárlótelep admi-

nisztrátora volt.  1949-ben ezen a napon alakult meg a Ma-

gyar Függetlenségi Népfront Csengelei Népi Bizottsága Ti-

sóczki Sándor elnökletével.  

28. 

1909-ben ezen a napon született Horpácsi (Jachan) Ignác 

(†1996), aki Csengele első lelkipásztora volt 1936-tól.  

1943-ban ezen a napon hunyt el Nagy Lajos, aki 1929-től a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja 

volt.  1997-ben ezen a napon volt a falusi művészeti isko-

lák első találkozója falunkban.  

29. 1959-ben ezen a napon alakult meg a Március 15. Tsz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  60  - 

 

 

Csengelének és Pusztaszernek 
közös hivatala lesz 

 

Csengele és Pusztaszer község képviselő-testülete 2013. ja-

nuár 31-én közös ülést tartott a csengelei faluházban. A rendez-

vényen a két település polgármesterei, jegyzői és képviselői vettek 

részt, a pusztaszeriek két képviselője munkahelyi elfoglaltság miatt 

maradt távol. 

Az ülésen elhangzott, hogy a törvényi szabályozások miatt a 

2000 fő alatti lélekszámú településeknek közös önkormányzati 

hivatalt kell létrehozniuk más településekkel. Mivel Pusztaszer 

lakossága nem éri ezt el, így Csengelét választották partnerül.  

Az új intézmény neve Csengelei Közös Önkormányzati Hiva-

tal lesz, és márciusban kezdi meg tevékenységét. A jogszabályok 

szerint Pusztaszer neve nem kerülhet bele a névbe, csak a székhelyt 

adó településé. A régi pusztaszeri polgármesteri hivatalban is 

maradnak a dolgozók, viszont az ottani jegyző aljegyző lesz, és a 

csengelei polgármester és az anyakönyvvezető heti két alkalommal 

a szomszéd településen fogja a munkáját ellátni. 

A közös hivatal finanszírozásáról az a megállapodás született, 

hogy feladatarányosan veszik ki a települések abból magukat, ami 

költség Pusztaszeren keletkezik, azt Pusztaszer, ami Csengelén, azt 

Csengele önkormányzata rendezi. Sok részletkérdésre a jogszabá-

lyok még nem adnak pontos információt, azokat folyamatosan ren-

dezni fogják. Ilyen például az is, hogy a képviselői tiszteletdíjakat 

kik fogják majd utalni.  

A közös hivatal felállítása nem érinti a két önkormányzat mű-

ködését, azok teljesen függetlenek lesznek egymástól, mellérendelt-

ségben fognak tevékenykedni. 

A közös ülésen elhangzott az is, hogy Csengele lélekszáma 

2000 fő körül ingadozik, így a Pusztaszerrel való kapcsolódás neki 

is érdeke. Ha Pusztaszer más településsel alkotna önkormányzati 

hivatalt, akkor a későbbiekben a csengeleiek csak Kistelekkel, vagy  
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Balástyával társulhatnának. Így a jelenlegi felállás mindkét telepü-

lésnek előnyös megoldás. 

Az ülés végén a pusztaszeri polgármester egy-egy Pusztaszer 

története könyvvel ajándékozta meg a csengelei képviselő-testület 

tagjait, majd pezsgővel koccintottak a megállapodásra. A házigaz-

dák pedig egy birkapörköltre hívták meg a vendégeket. 

 

    
 

    
 

    
 

Szöveg és kép: 

Molnár Mihály 
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Akkor még vicc volt 

 

A Csengelei Krónika 1995. április 1-jei számában áprilisi tréfaként 

az alábbi cikk jelent meg: 
 

Egyesül Pusztaszer Csengelével 
 

A Közigazgatási Hivatal osztályvezetőjétől, dr. Niemand 

Györgytől kapott tájékoztatás szerint 1995. szeptember 31-én a két 

község egyesül és körjegyzőséget hoznak létre. Az intézkedés egy-

beesik a Kormány takarékossági intézkedéseivel, mert így csak egy 

jegyzőre lesz szükség. A körjegyzői állásra pályázatot írnak ki. Az 

állást 1996. január 1-jei időponttal lehet betölteni, addig a koráb-

bi pusztaszeri jegyző, Vinnai Gyula látja el ezt a feladatot megbí-

zott körjegyzőként. 

Az egyesülés főleg Pusztaszer számára előnyös, mivel a költ-

ségvetésük 4 millió forint forráshiányt tartalmaz, Csengelén pedig 

pont ennyi a tartalék. 

A változások csak a hivatali apparátust érintik, a helyi ön-

kormányzatok továbbra is megmaradnak. 

Á. T. 
 

 

 

Fogadóórák 

 
Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hét-

főjén 18 órától lakossági fogadóórát tart a faluházban. A következő 

alkalom március 4-én lesz. 

Bozó Béla r. főtörzsőrmester, csengelei körzeti megbízott 

páratlan számú hetek szerdáján várja a panaszosokat a faluházban 

9-11 óra között. Február 27-én lesz a következő fogadóóra.                                                                                                  
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Újra kinyitott a gyógyszertár 

 

Közel két hónapos szünet után újra kinyitott a csengelei patika, 

melyet Karakásné dr. Csurgó Ilona üzemeltet. Asszisztense Paksi-

né Gera Ibolya lett. Karakásnét a megnyitás körüli bonyodal-

makról és az új gyógyszertár működéséről kérdeztem.     
 

Decemberben volt a pályázat eredményhirdetése. Mi tartott 

ilyen sokáig, hogy csak február elején nyitott a gyógyszertár? 

- Már novemberben megvolt az eredményhirdetése a pályázatnak. 

December 8-ig ugye a régi gyógyszertáros dolgozott, másnap a 

zárást megcsinálta. Úgy terveztük, hogy január elején kinyitunk. 

Az ÁNTSZ kikötötte, hogy csak akkor ad engedélyt, ha a jelenlegi 

előírásoknak megfelel a patika. Elővettük a törvényt, mert gondol-

tuk, hogy az utolsó pontig ragaszkodunk hozzá. Burkoltunk, kiala-

kítottuk a tanácsadó helyiséget, december végére megvoltunk a 

munkákkal. December 20-án beadtam a kérelmem, hogy január 7-

én nyitni akarok. Az ÁNTSZ-től semmi visszajelzés nem volt ja-

nuár 10-ig, amikor telefonon közölték, hogy január 16-án jönnek ki 

helyszíni szemlére, és ekkor döntik el, hogy nyithat-e a patika. 16-

án itt voltak ketten szinte egész nap, ától cettig leellenőriztek min-

dent, újraolvasták a törvényt itt helyben. És találtak, én úgy érzem 

apróságokat, de ők súlyosnak ítélték azokat, és nem adták ki az 

engedélyt. Ez csütörtökön volt, a hétvégén mindent megcsináltunk, 

és hétfőn jelentettem, hogy rendben vagyunk. Utána még vagy 7-8 

telefont kaptam tőlük, újabb és újabb kérdéseket tettek fel. Olyano-

kat kérdeztek, hogy az állvány edényzet mennyisége megfelelő-e, 

meg van-e a teljes súlysorozat, az eddigi hagyományos, kézi mérle-

geket nem fogadja el, csak a digitálisat, először a receptikus mérle-

get kellett kicserélni, aztán a másikat is, a robbanásveszélyes rak-

tárba polcot és kisasztalt kért elhelyezni. Ezzel csak az volt a baj, 

hogy minden napra volt egy mese, teltek a napok. Azután január 

25-én már nem jöttek a telefonok. Akkor azt se tudtam, hogy ennek 

örüljek-e. Aztán január 28-án  adták postára az engedélyt. Meg kel- 
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lett persze várni, hogy megérkezzen az engedély, azután tudtam a 

nagykereskedésekkel tárgyalni, szerződést kötni.  

Hogy lehetett ezt idegekkel bírni? 

- Nehezen. Az bántott leginkább, hogy január 16-ig nem jöttek ki. 

Akkor itt volt két szakember, elmondhatták volna az összes 

problémájukat, és két nap alatt megoldottam volna őket. De nap 

mint nap újabb apróságok jutottak az eszükbe, ami nagyon rosszul 

esett. Nem tartottam fernek a csengelei a lakossággal szemben, 

hogy ilyen dolgokba kötöttek bele, és emiatt nem tudunk kinyitni.  

Két hónapig tartott az engedély beszerzése… 

- Igen.  

Miket kellett átalakítani? Látom, hogy több belső átalakítás is 

történt. 

- A legfontosabb az volt, hogy a gyógyszerészi gondozásnak kellett 

kialakítani egy helyiséget, ahol a négyszemközti konzultáció a be-

teggel biztosított. A pályázatomban vállaltam, hogy ezt a helyiséget 

kialakítom. A törvényi előírások szerint most már az ajtóig csempé-

zettnek kell lenni a falaknak. Korábban nem volt külön öltöző 

helyiség, most azt is ki kellett alakítani.  

Tudja-e, hogy hányan pályáztak erre a gyógyszertárra? 

- Úgy tudom, hogy hárman adtunk be pályázatot, egy kisteleki, egy 

balástyai gyógyszerész, és én.      

Az ügyféltérben van egy számítógép. Az mire való? 

- Kötelező most már minden közforgalmú gyógyszertárban egy 

ilyen számítógép. Ezen a beteg meg tudja nézni, hogy mennyibe 

kerül a gyógyszere, és össze tudja hasonlítani az ugyanolyan ható-

anyagúakkal. Én kétlem, hogy a lakosság nagy része tudná ezt 

használni, de előírás, hogy lennie kell ilyennek is.  

Akkor bejön a beteg, szól, hogy indítsák el a gépet, és nézelőd-

het rajta? 

- Igen. Azt is meg tudja nézni, hogy mennyibe kerül az egyéb ter-

mékek darabonkénti ára. Törvényben szabályozott az is, hogy 

mondjuk a kenőcsre nem kell ráírni, hogy mennyibe kerül egy 

gramm, mert itt van a számítógép, melyen meg lehet nézni.  

Hogyan alakult a nyitva tartási idő? 

- Hét óra 45 perctől  16  óráig  vállaltuk  a  nyitva tartást hétköznap.  
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Szombaton 8-tól 13 óráig leszünk nyitva. Ebédidő nincs. Ezt a 

nyitva tartási időt öt évig tartanunk kell.  

Mire számol a szombati nyitva tartással? 

- Szombaton ugye piac van Csengelén. Akik hétköznap nem érnek 

rá eljönni a gyógyszertárba, azok szombaton jönnek el. Én úgy 

gondolom, hogy lesz rá igény.  

Mindig akad olyan gyógyszer, ami éppen nem kapható. Mikor-

ra tudják azokat beszerezni? 

- Egyelőre egy nagykereskedéssel vagyok kapcsolatban. Ha nem 

hiánycikk a gyógyszer, akkor másnapra meghozzák. De felvettem a 

kapcsolatot más nagykereskedővel is, így kevesebb lesz a hiány-

cikkekből. A beindulás után gördülékenyebb lesz a gyógyszerrel 

való ellátottság. 

Milyen hiánycikkek szoktak lenni? 

- Ez változó. Van néhány dolog, ami rendszeresen hiányozni szo-

kott, de lehet olyan is, hogy egy vérnyomáscsökkentő egyik napról 

a másikra hiánycikk lesz, mert mondjuk, leáll egy gyártósor.  

Ezeket nem lehet más gyógyszerrel pótolni? 

- Helyettesíteni sok mindent lehet, de van olyan beteg, aki 

ragaszkodik a gyógyszereihez.  

Korábban hol dolgozott? 

- Kisteleki Szent György patikában, 18 évig. Ez a lottózó melletti 

gyógyszertár.       

Kiegészítő árucikkeket, gondolok például a gyógyteákra, kéz-

krémekre, fogkrémekre, árusítanak-e? 

- Vannak ilyenek. De még nem igen tudom, hogy mire van szük-

ség, ezért nagy készlettel nem indultunk.  

Lesz-e vércukor mérés önöknél? 

- A beteggondozásban benne van a vércukor, koleszterin és 

triglicerid mérés. Ezt az ÁNTSZ-nek be kell jelentenem. Nem 

mondom, hogy holnap, de csinálni fogom. Megrendeltem a hozzá 

szükséges eszközöket, az ÁNTSZ-től pedig az engedélyt hozzá. 

Előzetes időpont egyeztetéssel heteken belül el fog indulni. 

Jobbnak tartom, hogy h a valaki délután jön be egy mérésre, vagy 

vércukornál reggel háromnegyed nyolcra, de az időpontot meg kell 

beszélni.  
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A mérésekhez szükséges anyagokat ki finanszírozza? Úgy 

tudom, hogy azok nem olcsók! 

- A gyógyszertár állja a költségeket.   

Az önkormányzat továbbra is ingyenesen biztosítja az épület 

használatát? 

- Igen, ez nagyon nagy segítség.  

Sokat lehet hallani arról, hogy a vidéki patikák nem túl jól 

mennek. Ön ennek ellenére optimista? 

- Igen, az vagyok.                                                                    (-r -ly) 
 

    
 

Csengelei mondák II. 
 

A 2004-ben megjelent Csengele krónikája című kötetben 

szerepelt Vig Sándorné írása Feketehalom mondáiról. Időközben 

újabb csengelei vonatkozású írások kerültek elő, melyeket megosz-

tunk lapunk olvasóival. 

A mai számban Móra Ferenc (1879-1934) egyik mondáját 

közöljük. Az íróról sokan tudják, hogy az Aranykoporsó című 

regényének egy részét a csengelei erdőben írta, mert tüdőbetegsége 

miatt jó levegőre volt szüksége. A mostani közléssel egy újabb 

kapcsolata válik ismertté településünkkel. Móra ezen írása egy 

erdélyi olvasókönyvből került elő, megjelenési ideje nem ismert.  

 

Tamás pap virága 
 

Tamás pap szegény falusi lelkipásztor volt a török világban. 

Csengelének hívták a csöndes falucskát, hol istenfélelemben, em-

berszeretetben éldegélt. Csupa szegény zsellérember volt a híve, 

kincseire rá nem áhíthatott se török, se német, élhettek békes-

ségben. Az akácfa-erdők közé bújt tanyácskák mellett sűrűn ellova- 

golt portyázó útjain a szegedi bég, de soha ügyet sem vetett rájuk. 

Ez a szegedi bég különben sem volt kincsszomjas ember. 

Hanem akkoriban újság volt még Magyarországon a tulipán: annak 
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volt a bolondja. Arannyal mérték föl akkoriban ennek a divatos 

virágnak a hagymáját s a hatalmas török urak nem abban ver-

sengtek, hogy kinek van ékesebb kardja, szebb lova, sebesebb sóly-

ma, hanem abban, hogy kinek van különb tulipánja. 

Hát a szegedi bégnek volt sok. Amilyen fajta tulipánt csak 

ismertek abban az időben, az mind ott pompázott a cseperke-szigeti 

kertben. Voltak köztük pirosak, sárgák, lilák, feketék, cirmosak, 

csíkosak, csillagképűek, harangformájúak, turbánalakúak, császár-

koronát utánzók, rojtosak, sallangosak. 

Az Isten kertjében sincs több tulipán, mint az enyémben, - 

szokott kérkedni a bég, mikor a tarka tulipánerdőt bejárta 

vendégeivel. 

Kalmárjai csakugyan hiába járták már a hollandi 

tulipánkerteket, meleg tengerek partjait, sziklabércek vadon erdőit, 

nem tudtak már újfajta tulipánt találni. S akkor egyszer csak azt 

hozták hírül a végnek a martalócai, hogy de bizony van a világon 

olyan tulipán is, amilyent ő még nem is látott. 

- Tengereken túl? – kérdezte a bég. 

- Nem biz az, csak egy lóugrásnyira ide, Csengelén. 

- Kinek a kertjében? 

- Biz az Istenében, uram! A csengelei pap nevelgeti az anyja 

sírján. Világlátott ember az, külső országi főiskolákon szerezte a 

tudományát, virágját is onnan hozta. Fehér a színe, mint a frissen 

hullott hó, teljes a virága, mint a pünkösdi rózsa. 

- Sokat locsogtok! – intett bosszúsan a bég. Reggelre itt 

legyetek a csengelei virággal. Adhattok érte egy erszény aranyat. 

Még azon estén el is nyargaltak a martalócok s reggelre azt 

jelentették a végnek, hogy nem eladó a csengeli virág: azt mondta 

Tamás pap, a török császárnak sincs annyi kincse, amennyiért ő 

megfosztaná az édesanyja sírját a virágtól. 

- Hozzátok elejbém Tamás papot! – s végigverte dühösen 

embereit a vizilóbőr-korbáccsal. 

A pribékek vágtattak sebesen Csengelére, de még sebesebben 

vágtattak visszafelé. Tamás pap föllázította a híveit, karddal, 

kaszával védte a falu temetőjét. 
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- Kő-kövön ne maradjon abból a faluból, - tajtékzott dühében 

a bég s most már rendes hadi népet küldött Tamás pap ellen. Azok 

aztán teljesítették is a parancsot. A falut széthányták, népét 

szétzavarták s hozták nagy diadallal a csengelei tulipánt. Teljes 

volt, mint a pünkösdi rózsa, de szirmai friss haván itt-ott piros 

foltok égtek.  

Micsoda ez? – nézte őket megborzongva a bég.  

Megmondták neki, hogy Tamás pap kezének vére pergett a 

virágra. Arra aztán selyem kaftánjával letörölgette a piros foltokat s 

vitte a virágot a Cseperke-szigetre. Maga ültette el a tulipán-kertbe. 

Főhelyre tette, hogy onnan király gyanánt nézhessen a többire. 

Ő legyen köztük a basa, - mondta kertészének, - úgy vigyázz 

rá, hogy a fejeddel felelsz a basa-virágért. 

A kertész tudta, hogy a bég nem tréfál s egész éjjel strázsálta 

a virágot. Akkor is ott szorgoskodott körülötte, mikor másnap 

reggel a bég kisétált a szigetre. 

- Mi keresni valód itt? – ez volt az első szava. 

- A piros foltokat törülgettem le a virágok basájáról, ó, 

nagyúr! – borult arcra ijedten a kertész. 

De a nagy úr még jobban megijedt. Arca sápadt lett, mint a 

viasz, ahogy megnézte a csengelei tulipánt. Fehér szirmain 

csakugyan ott égtek a vérfoltok, mint a rubin. Semmi tisztogatás 

nem fogott rajtuk. Ő maga már nem mert hozzányúlni, hanem a 

kertészre kiáltott rá: 

- Tépd le azt az átkozott virágot!      

A kertész leszaggatta a virágokat, de másnapra új bimbói 

hasadtak. Vérvörös bimbói a fehér virágnak. Harmadnapra 

összenőttek keskeny levelei, mint a kéz ujjai s olyanoknak 

látszottak, mint a szétnyitott kéz. Negyednapra pedig a szegedi bég 

ott hagyta a szegedi várat, minden kincsével s kibújdosott ebből az 

országból, melyben még a föld is megbosszulja fiait. Az elvadult 

tulipánkert magvait aztán széthordta a szél mindenfelé s így terjedt 

el az egész országban a basa-rózsa. 

A csengelei pusztán a nép ma is pap-virágnak hívja. 
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Kun Szabó István nótáskönyve 
22. rész 

 
52. Zöld ablakos kicsi ház… 
 

Zöld ablakos kicsi ház 

Mi a csudát magyaráz. 

Szerelmesnek magyarázni nem lehet, 

Zsalugáter ablakán, ha kitekint az a lány. 

 

Jaj de sokan kérdeztek, 

Hogy te rajtad mi a fenét szeretek. 

Zöld ablakos kicsi ház, 

Ki a fene magyaráz. 

Szerelmesnek magyarázni nem lehet. 

 
53. Veszélyes a Balaton… 
 

Veszélyes a Balaton, 

Hát még aztán az asszony, a szép asszony. 

Egyik percben mosolyog, a másikban háborog, 

Sose tudod hányadán áll a dolog. 

 

Csalfa ám a Balaton, 

Hát még aztán az asszony a szép asszony. 

Egyik percben ölelget, a másikban kikerget, 

Szeszélyes, veszélyes a szép asszony.    

 
 

 (folytatjuk!) 
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Iskolai farsang 

 

Február 8-án tartotta farsangi mulatságát az általános iskola a 

faluházban. A fanfárok hangjaira elfoglalta helyét a csokiosztó 

királyi pár a színpad szélén, majd sorba jöttek az iskolai osztályok.  

Az elsősök között láthattunk bohócot, nindzsát, vámpírt, 

katicabogarat, teknőst, darazsat és betörőt.  

A második osztály egységesen csirkének öltözött, és a Kukori 

és Kotkoda zenéjére ugrabugráltak. 

A harmadikosok egyénileg készültek. Találkozhattunk Spon-

gya Bobbal, hercegnővel, rock zenésszel, boszorkánnyal, tűzoltó-

val és sok más álruhással. 

A negyedikesek fényvisszaverős mellényben cinegéknek 

öltöztek, és elmutogatták a „Sárga lábú cinege” dalt. 

Az ötödik osztály cirkuszt varázsolt a színpadra, a szó szoros 

értelmében. Erőművészek, akrobaták, bohócok, állatidomárok 

adták elő mutatványaikat, gyors egymásutánban. 

A hatodik osztály lakodalmas bemutatót tartott úgy, hogy a 

lányok férfiaknak, a fiúk nőknek öltöztek.  

A hetedikesek apácákként jöttek a színpadra, de mivel a dal 

szerint „nem voltak apácák”, átvedlettek fűszoknyás lányokká.  

A nyolcadikosokat a West Side Story musical ihlette meg. 

Ebből adtak elő részleteket, de itt is felcserélődtek a nemek: a fiúk 

lányoknak, a lányok fiúknak öltöztek.         
 

   
 

                   1. osztály                                         2. osztály 
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                    3. osztály                                      4. osztály 

 

    
 

                    5. osztály                                        6. osztály 

 

   
 

                     7. osztály                                       8. osztály 
 

 

Szöveg és kép: 

Molnár Mihály 
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Kedvenc receptjeim 
 

Török csemege 
 

Hozzávalók: 4 pohár joghurt, 6 evőkanál zabpehely, 4 evőkanál 

méz, 20 dkg friss idénygyümölcs, 5 dkg mogyoró. 

Mély tálba öntjük a joghurtot, belekeverjük a zabpelyhet, és egy 

órán át hagyjuk duzzadni. Belekeverjük a mézet, a felaprított (vagy 

reszelt) gyümölcsöt, és a tetejét megszórjuk darált mogyoróval. 
 

Nemere Ilona 

 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 130 éve: 
 

 Kétszer megégett 
 

A vigyázatlanság és szülői gondatlanságnak szomorú esetéről 

értesítettek bennünket a felsőtanyai csengelei kapitányságból. Tóth 

Pálné, a csengelei 30 éves földeken levő Benke-féle tanya számadó 

béresének a felesége, tegnapelőtt reggel a béresház kemencéjét 

szalmával begyújtván, minthogy időközben dolga akadt, a kony-

hából eltávozott s az égő kemencét őrizetlenül hagyta. A kemen-

céből a láng kicsapott s belekapott az ott fölhalmozott szalmara-

kásba, amely egy pillanat alatt lángba borult. Mire a veszedelmet 

észrevették, a béresház födele is lángokban állott s a konyhaajtón 

kitörő füsttől bejutni többé nem lehetett. Tóthné szívetrázó sikol-

tással, őrültként futkosott az égő épület körül, – eszébe jutott, hogy 

hét éves gyermekét a szobában hagyta. A tűz átcsapott az istállóra s  

az egész tanya leégett volna, ha véletlenül szalmát takarító béresek 

nincsenek a közelben, akik aztán emberfölötti erővel a tanyaépület 

födelét leszedték, ekként megmentve  azt  az  elhamvadástól.  A bé- 
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resház födele beszakadván, az épület romhalmazzá lett, amely alatt 

hosszas kutatás után megtalálták a gyermek félig megszenesedett 

hulláját. A ravatalt estefelé állították föl a tanyaházban, s az anya 

keserves zokogással vetette meg egyetlen gyermekének halotti  

ágyát.  Szokás szerint gyertyát tett a halott fejéhez s a szobából 

eltávozott. A gyertya közel lévén a halott terítőjéhez, hogy, hogy 

nem, ez lángot fogott s ettől az egész ravatal meggyulladt; mire 

észrevették, már több szoba a bútorokkal együtt teljesen elégett. 

Csak a véletlennek köszönhető, hogy a tanyaház is nem a béresek 

sorsára jutott – a kétszer megégett gyermek ravatalától. 
 

(Megjelent a Szegedi Híradó 1883. február 6-i számban) 

 

Ezt írták Csengeléről 30 éve: 
 

A csengelei iskolaszövetkezet kitüntetése 
 

A SZÖVOSZ által 1982-ben meghirdetett iskolaszövetkezeti 

csoportok versenyébe bekapcsolódott a csengelei általános isko-

lában működő csoport. Pályázatukért Dicsérő oklevelet kaptak, 

amit a múlt év végén Budapesten, a III. országos iskolaszövetkezeti 

tanácskozáson vehettek át. Január végén a csengelei iskolában ki-

bővített ülésen értékelték a múlt évi teljesítményt. Részt vett a 

testületi ülés munkájában Barna László, a Csongrád megyei Tanács 

VB Művelődésügyi Osztály helyettes vezetője, Krasznai Mihály a 

MESZÖV Általános Szövetségi Titkárságának vezetője, Vass 

Károly, a Járási Hivatal művelődési osztályvezető-helyettese, vala-

mint Vigh István, a Kisteleki ÁFÉSZ szövetkezetpolitikai vezetője. 

Ezen a tanácskozáson vették át – az elmúlt évi jó munka 

elismeréseként és az országos dicséret kiegészítéseként – a Csong-

rád megyei Tanács Művelődésügyi Osztályától a csoport tevé-

kenységének támogatását célzó értékes tárgyjutalmat is. A Csong-

rád megyei MESZÖV a múlt év végén hasonló jellegű támoga-

tásban részesítette a csoportot. Az elismeréseket a csoport elnöke és 

az iskola igazgatója köszönte meg. 
 

(Megjelent a Szövetkezet 1983. február 23-i számában) 
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H i r d e t é s e k 

 
Falutól 1 km-re, kövesút melletti tanya eladó 4 hold földterülettel. 

A tanyaépület 2,5 szobás, fürdőszobás. Irányár: 6 millió forint. 

Érdeklődni lehet a 06-70/5 180 093 telefonszámon.  

Régi pénzeket, iratokat, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes 

hagyatékot vásárolnék. Telefon: 06 30 3 686 949 Verovszki József 

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

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

Emeletes, 3 + 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, mosókonyhás, kü-

lön WC-s, nagy garázsos szerkezetkész (ajtó, ablak bent van) tégla 

ház, dupla portával (2 utcát átérő) eladó. Irányár 5 millió forint. 

Érdeklődni telefonon lehet: 06-62/286 120 és 06-62/286 045. 

Csengele, Dózsa György. 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, szénsavas 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 mikro-

algák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisztítást, sejtvédelmet és 

a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki Ön is elérhető áron, garan-

ciával!  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  
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