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 A TöFö Kupa dobogósai 
 

 
 

A darts versenyről szóló tudósításunk a 90. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Március 
 

 

1. 

1552-ben ezen a napon volt a dorozsmai csata, mely után a 

Szeged környéki települések elnéptelenedtek. Valószínűleg 

ekkor pusztult el a Templomhalmi templom is.  1940-ben 

ezen a napon indult meg a csengelei állami anyakönyvezés 

Takács Mihály iskolaigazgató vezetésével.  1953-ban ezen 

a napon született Olajos József, aki 1976-2011 között busz-

sofőrként dolgozott. 1968-1973 között tagja volt a csengelei 

focicsapatnak. 2003-ban "A csengelei iskoláért" plakettel 

tüntették ki.  

2. 
1956-ban ezen a napon született Seidl Ambrus plébános, aki 

1997-1999 között Csengelét is ellátta. Ő kezdte tervezni a 

templom építését.   

3. 

1934-ben ezen a napon született Csorba János, aki 1998-tól 

tagja az egyházközségi képviselő-testületnek.  1959-ben 

ezen a napon született Vörös Józsefné Kurucz Rozália, aki 

1977-1989 között az óvoda óvónője volt.  1971-ben ezen a 

napon született Hegedűs Flórián, aki 1993-1994 között a 

csengelei focicsapat játékosa volt.  1976-ban ezen a napon 

követett el öngyilkosságot Rácz Tibor, aki 1962-től tanács-

elnök volt. 

4. 

1919-ben ezen a napon született Dudás Pálné Bán Margit, 

aki 1946-1961 között a Pántlika úti iskolában tanított.  

1996-ban ezen a napon hunyt el Szalai József, akit az 1956-

os forradalom alatti magatartása miatt internáltak. Tagja volt 

az Ideiglenes Nemzeti Bizottságnak és nemzetőr is volt.  

1996-ban ezen a napon nyílt meg a mezőgazdasági bolt.  

6. 

1907-ben ezen a napon született Lippai József (†1984), aki 

1948-ban a felsőcsengelei MDP alapszervezet gazdaságve-

zetője lett. 1949-től a Népfront Csengelei Népi Bizottságá-

nak titkára volt.  1915-ben ezen a napon született Váradi 

György, aki a II. világháborús harcok során ismeretlen kö- 
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6. 

rülmények között hősi halált halt.  1935-ben ezen a napon 

született Lippai Ilona, az 1950-es években az Állami 

Hengermalom adminisztrátora volt.  1955-ben ezen a na-

pon született Minkó Ferenc (†2002), aki 1980-1989 között 

községi KISZ-titkár volt. Az 1970-es és 1980-as években ő 

volt a csengelei focicsapat intézője.  1972-ben ezen a na-

pon született Széll Zsolt, aki 1997-től postai kézbesítő volt. 

 2003-ban ezen a napon hunyt el Tóth István bérfűrészelő. 

1941-ben avatták vitézzé. 1971-1978 között az önkéntes 

tűzoltók parancsnoka volt. 

7. 

1927-ben ezen a napon született Szőke László, aki 1969-

1974 között a belterületi iskolában tanított.  1960-ban ezen 

a napon hunyt el Bitó József földműves, akit 1949-ben a 

községi képviselő-testület tagjává választottak. 

8. 

1946-ban ezen a napon született Juhász József, aki 1967-

1986 között a községi tanács tagja volt. 1990-2010 között 

önkormányzati képviselőként tevékenykedett.  1970-ben 

ezen a napon született Mészáros Aranka óvónő, aki 1991-től 

dolgozott az óvodában, 1995-1996 között vezetőként.  

9. 

1904-ben ezen a napon született Tóth Jánosné Hegedűs 

Hermina (†1975), akit az 1949-es községgé alakuláskor a 

képviselő-testület tagjának választottak.  1968-ban ezen a 

napon született Czirokné Krizsán Zsuzsanna, aki 1996-tól 

táncot tanít falunkban. A Csengelei Ifjúsági és Művészeti 

Alapítvány kuratóriumi elnöke.  1968-ban ezen a napon 

született Novákné Vízhányó Erzsébet, aki 1991-1996 között 

virágboltosként tevékenykedett. 2000-től dolgozik az általá-

nos iskolában napközis nevelőként. 2005-ben megkapta "A 

csengelei iskoláért" plakettet.  

10. 

1898-ban ezen a napon született dr. Bérczi Béla (†1977) 

orvos, aki 1926-1928 között Csengelén gyógyított.  1936-

ban ezen a napon született Bárkányi Jánosné Kurucsai Ilona 

(†1993), aki 1955-1976 között több csengelei tanyai iskolá-

ban tanított.  
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11. 

1905-ben ezen a napon született Kun Szabó Kálmán, aki II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1947-ben ezen a napon született Bencsik Ferencné 

Agárdi Margit, aki 1966-1994 között fodrászként dolgozott.   

13. 
1922-ben ezen a napon született Vincze József (†1945), aki 

a II. világháborús harcok során Sopronban haslövés követ-

keztében hősi halált halt.  

14. 

1905-ben ezen a napon született Balogh József lakatos, aki 

sok közéleti tisztséget töltött be. 1956-ban tagja volt az 

Ideiglenes Nemzeti Bizottságnak, melyért internálták.  

1958-ban ezen a napon született Rényi László, aki 1994-

1998 és 2002-2010 között tagja volt a képviselő-testületnek. 

2001-től a népdalkör és citerazenekar vezetője.  1972-ben 

ezen a napon hunyt el Kopasz Pál, akit az 1949-es községgé 

alakuláskor a képviselő-testület tagjává választottak.  1998-

ban ezen a napon tucatnyi falu művészeti iskolása mérte 

össze tudását a Faluházban. 

15. 

1912-ben ezen a napon hunyt el Krachtusz Gusztáv, aki 

1902-1908 között a Belsőcsengelei iskolában tanított.  

1929-ben ezen a napon született Tóth Imréné Németh Jolán, 

aki alapításától tagja a népdalkörnek.  

 
 
 

 

 
 

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 pá-

ratlan számú hetek szerdáján várja a panaszosokat a faluházban 9-

11 óra között. Március 13-án lesz a következő fogadóóra.                                                                                                    

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  81  - 

 

 

Baranyi Amira második lett 
 

Nemrég rendezték meg a kisteleki általános iskolában a 

„Szép magyar beszéd” verseny kistérségi döntőjét. A megmérette-

tésen közel 20 diák vett rész, közülük 4 csengelei volt. 

A vetélkedő két korcsoportban –5-6. és 7-8. osztály – zajlott. 

A csengelei, 8. osztályos Baranyi Amira második díjat kapott, de 

sajnos ez nem jogosított továbbjutásra. Mindkét korcsoportban 

kisteleki tanuló mehet tovább felsőbb szintre. 

M. M. 
 

 
 

Baranyi Amira II. helyezett lett 
(fotó: promenad.hu) 
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Önkormányzati ülés 

 

2013. február 14-én tartotta soron következő ülését Csengele 

község képviselő-testülete a faluházban, melyen minden képviselő 

részt vett. 

Elsőként a Felszabadulás utcai fogorvosi rendelő és lakás 

eladását tárgyalta a testület. A képviselők úgy döntöttek, hogy az 

épület állapotát figyelembe véve 3,5 millió forintot kell készpénz-

ben fizetnie az egyetlen vételi ajánlatot tevőnek, Tóth Sándornak, 

melyre 1 hónapos határidőt kapott. 

Az első fő napirendi pont során a polgármester számolt be a 

két ülés közötti fontosabb eseményekről. Az ifjúsági táborozóhely 

kifizetési kérelmét ellenőrizték és jóváhagyták, a megelőlegezett 

bekerülési költség pár hónapon belül megérkezhet. 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a hőszivattyús  beru-

házás önerő részére. A 36 milliós energetikai beruházás kifizetési 

kérelmét benyújtották, most elbírálás alatt van. 

A közmunkaprogramról elhangzott, hogy 8 óra helyett csak 

4, illetve 6 órát lehet dolgozni. Jelenleg 166 regisztrált munkanél-

küli van Csengelén. 

A járási hivatal döcögősen, de elindult. A szociális ügyeket 

továbbra is helyben lehet intézni szerdai napokon. 

Az általános iskola állami kézbe adása megtörtént, ebből a 

pedagógusok nem sokat vettek észre. A fizetéseket megkapták a 

törvényeknek megfelelően.  

Csengele és Pusztaszer közös önkormányzati hivatalának 

március 1-jétől működnie kell. Több probléma lehet az átállásnál, 

mint az iskolánál. Az ügyintézés mindkét településen helyben fog 

történni. A könyvelés átkerül Csengelére, így itt több munkája lesz 

a dolgozóknak.  

A polgármesteri beszámolót a képviselők egyhangúlag elfo-

gadták.  

A következő napirendi pont a 2013. évi költségvetés megtár-

gyalása volt. A testület tagjai nagy vonalakban  már  korábban  fog- 
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lalkoztak a témával egy munkaértekezleten, így most már csak 

néhány felvetés hangzott el. A polgármester bevezetőjében el-

mondta, hogy ha az iskola költségeit már nem vesszük figyelembe, 

akkor 4 millió forinttal nő a falu bevétele. A kötelező feladatokat az 

önkormányzat finanszírozni tudja. 

Én megkérdeztem, hogy az ifjúsági táborozóhelyre szánt 6 

millió forint pályázati önrész-e, vagy abból fogják azt berendezni. 

A polgármesteri válasz szerint ez a pénz keret, ebből kell a beren-

dezéseket legyártatni, a kerítést elkészíttetni. Asztalossal fogják el-

készíttetni a 28 fekvőhelyet, szekrényeket, asztalokat, tálaló pultot. 

A konyhai részben kb. 40 fő tud majd egyszerre étkezni. A sáto-

rozóknak villanyvételezési lehetősége lesz. A tervezett 6 milliót 

nem kell mind felhasználni, az csak egy keret.   

Varga Árpád képviselő elmondta, hogy meglepetés volt szá-

mára, hogy a Sisák Lászlónak megítélt pótlólagos pénz 5,8 milli-

óról 7,6 millióra emelkedett, az ÁFA miatt. 

Tóth Tibor képviselő megjegyezte, hogy ÁFÁ-ról a testület 

döntésekor nem volt szó, ami félrevezetésre vall.  

A polgármester válaszában elmondta, hogy nem szándékos 

félrevezetésről van szó, ugyanis az önkormányzat ÁFA köteles, azt 

ki kell fizetnie.         

Varga Árpád képviselő az iránt érdeklődött, hogy a 80-90 % 

mit jelent a szociális segélyeknél. Magony Rita vezető tanácsos vá-

lasza szerint ennyit térít vissza az állam a kifizetett támogatások-

ból.  

Tóth Tibor képviselőt meglepte az óvoda névváltoztatása. 

Furcsálja, hogy az önálló gazdálkodású, mégis az önkormányzat tá-

mogatja. Dr. Tóth Tibor jegyző válaszában elmondta, hogy ko-

rábban is önállóan gazdálkodott az iskola-óvoda, csak most az álla-

mosítás miatt az óvoda önálló intézmény lett.  

Én felvetettem, hogy az önkormányzati törvény a képviselő-

testület hatáskörébe utalja az önkormányzati tulajdonú intézmények 

elnevezését, a képviselők mégis csak utólag szereztek róla tudo-

mást. Dr. Tóth Tibor jegyző szerint a szűk határidő miatt nem lett 

megkérdezve a képviselő testület.  
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Tóth Tibor képviselő megkérdezte, hogy mennyi tartalékkal 

rendelkezünk. Tóth Józsefné válasza szerint 17 millióval.  

Felvetettem, hogy az egyházközség sok, magas színvonalú 

rendezvényt szervez a községben, mely messze viszi falunk hírne-

vét. A civil szervezethez képest nagyon kevés támogatást kapnak, 

javasoltam annak emelését. A polgármester egyetértett a támogatás 

emelésével, de azt javasolta, hogy ezt majd a rendezvényekhez kü-

lön kérjék.  

Tóth Tibor képviselő felvetette, hogy a faluházban Törköly 

Ágnes sokat dolgozik, ami biztosan több 8 óránál. A nyári szünet-

ben gyermek elhelyezési probléma van, ezért célszerű lenne őket az 

ifjúsági táborozóhelyen elhelyezni. A polgármesteri válasz szerint 

az elhelyezést csak az iskolában és az óvodában lehet megoldani. 

Katona Attila képviselő ehhez hozzáfűzte, hogy napközis táborokat 

viszont lehetne szervezni, ahol foglalkozásokat lehetne tartani.  

Tóth Tibor képviselő azt is felvetette, hogy az óvoda mögötti 

piacteret kellene piactérnek kijelölni. Rá kell a tulajdonost beszélni, 

hogy azt adja vissza az önkormányzatnak, hiszen a beépítési határ-

idő is már régen lejárt. A polgármester szerint, ha egytől is el kell 

venni a beépítési moratórium miatt a korábbi telkét, akkor minden-

kivel el kell járni.  

Tóth Tibor képviselő javasolta, hogy a belterületi utakat át 

kell nézni, kijavíttatni a kátyúkat, és járdákat is építeni kell, mert 

sok helyen nincs is járda, valamint a buszvárókat is rendbe kellene 

hozni. A polgármester válaszában elhangzott, hogy egy cég olyan 

anyagokat ajánlott, mellyel helyben el tudják végezni a javításokat. 

A járdaépítésre pályázati pénzt szeretne szerezni. Buszváróra kb. 4 

éve volt utoljára pályázat kiírva, akkor Ópusztaszer nyert. Tóth 

képviselő erre megjegyezte, hogy ha 3 millió jutott jutalmazásra, 

akkor a falut is ki kellene szolgálni, a minőséget is javítani kellene. 

Tóth Tibor képviselő elmondta azt is, hogy olyan információ-

kat kapott, mely szerint a jelenlegi kutak jók, azok nem homokol-

nak. A polgármesteri válasz szerint a vízminőséget javító prog-

ramnak nincs köze a homokolásnak. A Kistelekkel közösen nyert 

pénzen 1 új ártézi kút létesül, valamint a keret 20 %-át a gerinc-

vezetékek cseréjére lehet fordítani.  
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Tóth Tibor képviselő, mint a pénzügyi bizottság elnöke, zár-

szavában elmondta, hogy a község pénzügyi helyzete nem rossz. A 

felvetett munkákat be kell építeni a költségvetésbe, azokkal együtt 

elfogadja a költségvetési tervezetet. Kérte azt is, hogy korábban 

már kért, de meg nem kapott hitelesített jegyzőkönyveket küldjék 

meg a képviselőknek.  

Csengele község képviselő-testülete az elhangzott kiegészíté-

sekkel a 2013-as költségvetést egyhangúlag elfogadta. A jóváha-

gyott költségvetés szerint 2013-ban 62.336.330 Ft állami bevételre 

számíthatunk, ez 2012-ben még 100.536.000 Ft volt, de akkor még 

az iskola is ide tartozott. Iparűzési adóból 70 millió, gépjárműadó 

40 %-ából 6,4 millió forint bevétel várható. A Szivárvány Óvoda 

saját bevétele a térítési díjakból 14,8 millió. Az egészségbiztosítási 

pénztártól 3,1 millióra számíthatunk. A teljes önkormányzati szintű 

bevétel a tervek szerint 286.063.000 forint lesz. A kiadásokhoz fő-

leg az önkormányzati hivatal és más intézmények fenntartása tarto-

zik, de ide tartoznak a szociális támogatások, a beruházások és fel-

újítások, valamint az egyéb támogatások.  

A testület elfogadta a közép és hosszú távú vagyongazdál-

kodási tervet, valamint a 2012-es költségvetés módosítását a beér-

kezett pénzek miatt. 

Döntöttünk az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdál-

kodásáról. Magony Rita vezető tanácsos tájékoztatása szerint min-

den évben át kell vezetni az értékcsökkenéseket, ezért van szükség 

minden évben új határozatot hozni.  

A képviselő-testület támogatta a faluház berendezések vá-

sárlására benyújtott pályázatához 500 ezer forintos önrész biztosí-

tását.  

A költségvetésbe már 3 milliós támogatás be lett tervezve a 

művészeti iskola számára, de a polgármester még ismertette az er-

ről szóló kérelmet is. 

A következő napirendi pont a Felszabadulás utca nevének a 

megváltoztatása volt. A Tudományos Akadémia közlése szerint a 

Felszabadulás nevet meg kell változtatni, mert az közvetlenül 

kapcsolható önkényuralmi rendszerekhez. A képviselők 3-3 elneve- 
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zést javasolhattak, melyek a következők voltak: Lantos István: Kun 

vezér, Szent Imre, Deák Ferenc, Varga Árpád: Kun vezér, Szent 

Imre, Deák Ferenc, Tóth Tibor: Kun vezér, Fő, Molnár Mihály: 

Kun vezér, Tölcséry Ferenc, Fő, Katona Attila: Szent Imre, Kun 

vezér, Deák Ferenc, Kormányos Sándor: Szent Imre, Kun vezér, 

Deák Ferenc, Sánta Ferenc: Szent Imre, Kun vezér, Deák Ferenc. A 

Kun vezér, Szent Imre és Deák Ferenc nevek kapták a legtöbb vok-

sot. Minden családtól egy szavazatot várnak, és a legtöbb szavaza-

tot kapott nevet fogja a testület elfogadni. Az utcanév változtatás 

ered-ményével külön írás foglalkozik lapunkban! – A Szerk.] 

Sánta Ferenc polgármester elmondta, hogy az ügyintézések-

ből amit csak lehet, azt központosítják. Az iratokat ingyenesen 

cserélik, de a többi költséget mindenkinek magának kell állnia. Ja-

vasoltam, hogy a döntés után a jegyző készítsen egy tájékoztatót, 

hogy mit és hogyan kell a lakosságnak intéznie. 

Tóth Tibor képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke terjesztette 

elő elfogadásra polgármester és az alpolgármester tiszteletdíját. 

Felvetette, hogy az alpolgármester lemondhatna a tiszteletdíja felé-

ről. Erre Kormányos Sándor elmondta, hogy a falu ügyeiben sokat 

lobbizik, és az utazási költség teljesen elviszi azt, amit kap erre a 

célra. Végül Tóth képviselő javasolta a múlt évi tiszteletdíjakat, 

mely a polgármesternél bruttó 450.000 Ft, az alpolgármesternél 

bruttó 40.000 Ft. A polgármesternek még 126.250 Ft költségtérítés 

is jár. A testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 

A vízszolgáltatást végző Térségi Vízmű Kft. tájékoztatta a 

testületet, hogy a vízdíj 2,6 %-al nőtt. A vízdíj megállapítása már 

állami hatáskör, a képviselőknek ebben már nincs döntési jogkörük, 

így a tájékoztatást tudomásul vették. 

A polgármester tájékoztatta az önkormányzatot, hogy négy 

csengeleinél van jelzőrendszer telepítve, mellyel szükség esetén se-

gítséget tudnak kérni. Jelenleg Kistelekről járnak ki, ha jeleznek, 

ami hosszú időbe telik. Javasolta, hogy helyi személyt bízzanak 

meg a jelzések fogadásával, aki sokkal hamarabb tud segítséget 

nyújtani, és ezért havi 10 ezer forint fizetést lehetne adni neki. A 

testület egyhangúlag támogatta a felvetést. 
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Dr. Tóth Tibor jegyző beszámolt arról, hogy a közös önkor-

mányzati hivatal ügyében egyeztetett Pusztaszeren. A képviselő-

testület felhatalmazást adott a régi polgármesteri hivatal alapító-

levelének a megszüntetésére, illetve az új hivatal alapító levelének 

az elkészítésére. 

Az „egyebek” napirendi pont során Kormányos Sándor alpol-

gármester elmondta, hogy az agrárkamara feláll, melynek csengelei 

képviselője az alsócsengelei Lódri Sándor lesz. Kérte, hogy a 

gazdálkodók mérjék fel, hogy milyen igény van tájékoztatókra, 

nehogy csak 15 fő érdeklődő jelenjen meg.  

Longa Istvánné iskolaigazgató tájékoztatta a testületet, hogy 

az iskola volt tanára, Fejes Sándor elhunyt. Hamvasztás utáni 

búcsúztatóját az iskolában tartanák, akkor, amikor nincsenek gyer-

mekek, például szombati napon. A tanítási időn kívüli rendezvé-

nyek megtartásának engedélyezése az önkormányzat hatásköre, 

ezért ehhez kéri a támogatást. A képviselő-testület a búcsúztatás 

megtartásához hozzájárult.  

Tóth Tibor képviselő megkérdezte az iskolaigazgatót, hogy 

hogyan ment az iskola átállás. A válasz szerint a szakmai munka 

rendben folyik, az adminisztráció viszont akadozik, lassan halad-

nak előre, sok kérdés még nem tisztázott. Szép eredményt is elértek 

nemrég, Baranyi Amira II. helyezett lett a Kazinczy-versenyen. Az 

első 5 évfolyamnak szeptembertől kerettanterve lesz. A 7 évfo-

lyamban második idegen nyelvet is tanulni kell majd, és a 8. év 

végén alapfokú nyelvvizsgát kell tenni. Jövő tanévtől napi 8 óra 

testnevelést kell tartani. 

Tóth Tibor megkérdezte Tóth-Andor Józsefné óvodavezetőt, 

hogy rendben van-e a szennyvíz elvezetése. Ő elmondta, hogy 

rendszeresen szippantanak, de a konyha miatt elzsírosodik a rend-

szer, ami dugulást okoz. A polgármester megjegyezte, hogy a rend-

szerbe olyan anyagok kerülnek bele, melytől az eldugulhat, és azt 

nagyon nehéz megszüntetni. 

Más téma nem lévén kb. 3 órás tanácskozás után a képviselő-

testület ülését a polgármester bezárta. 
 

Molnár Mihály képviselő   
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Fejes Sándor 
1930 - 2013 

 
Szomorú hírt kapott lapunk nemrég: 2013. február 14-én Kis-

teleken elhunyt a csengelei általános iskola volt rajz és német taná-

ra. A népszerű tanár művészetét sokan ismerték falunkban, szeren-

csések voltak azok, akik otthonában megnézhették olajfestménye-

it. 

Az Ukrajnából áttelepült pedagógus 1994-2002 között taní-

tott falunkban. 1997-ben így mutatkozott be lapunknak: 

„Már óvodás koromban szerettem rajzolgatni. Első sikerei-

met is hatéves koromban arattam, amikor is egy kiállítás fődíját, 

egy kis hegedűt nyertem. 

Rajz és zene – e két jó barát elválaszthatatlanul kísért ezidáig 

is, mind a mai napig, munkámban. 

Nem egyszer kapom magamat azon, hogy elmélyedve egy-egy 

részletén rajzomnak, dúdolgatok. 

Ilyenkor cinkos mosollyal súgnak-búgnak össze a kis nebulók 

a hátam mögött. 

Szeretem munkámat, szeretek nevelni, oktatni. Szeretem átad-

ni tudásomat, tapasztalataimat rajz és festészet terén is azoknak a 

tanulóknak, akiket a mai napon is tanítok. 

Ha látnák, amint kinyújtva nyelvük hegyét is ajkak között, fe-

szült figyelemmel követik ceruzájuk, vagy ecsetjük olykor rakoncát-

lan vonalát, beleadva teljes lényüket, lelküket egy-egy alak, forma 

kialakításába. Ettől nincs számomra nagyobb siker és elismerés.” 

Fejes tanár úr emlékét megőrzi az iskola kitüntető érme, me-

lyet minden évben a legjobb teljesítményt elérők kapnak. Annak 

terveit ugyanis ő készítette el, és azzal őt is kitüntették 1999-ben   

 

Molnár Mihály   
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Deák Ferenc lett a főutca neve 
 

A csengelei önkormányzat 2013. február 14-i ülésén határo-

zott arról, hogy a Felszabadulás utca új nevét úgy dönti el, hogy  

három elnevezést javasol, és az érintett lakosság ezek közül vá-

laszthatja ki a számára legszimpatikusabbat. 

Február 22-én összesítették a szavazatokat. A Deák Ferenc 

név 21, a Szent Imre név 8, a Kun vezér 2 szavazatot kapott. Egy 

szavazat érvénytelen volt, mivel nem a meghatározott három név-

ből választott.  

A fő utcán 42 lakott ház van, ezek közül 32-ből adtak le sza-

vazatot. 

M. M. 
 

 

Rendőrségi hírek 
 

Ketten könnyebben megsérültek az M5-ös autópálya Szeged 

felé tartó oldalán a csengelei pihenőhelynél 2013. február 17-én 

hajnalban, amikor egy személygépkocsi és egy utánfutós kisteher-

autó ütközött. Mivel a járművek a Szeged felé tartó teljes oldalt 

elfoglalják, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére – kb. 8 óráig 

– a rendőrség a Szeged felé tartó pályát lezárta, a forgalom a csen-

gelei pihenőhelyen keresztül haladt.  

Egy személygépkocsi Szeged felé haladt nagy sebességgel. 

Ezt észlelte egy előtte lévő jármű, ami lehúzódott a leállósávra. A 

személygépkocsi viszont ennek következtében hátulról nekiütkö-

zött egy utánfutós kisteherautónak, amit a szalagkorlátnak lökött. A 

balesetben az utóbbi járműben ketten könnyebben megsérültek, 

őket a mentők kórházba vitték. 

Az eset körülményeit a Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-

tányság Balástya Autópálya Alosztálya vizsgálja.  

(police.hu) 
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Újra Vincze Pálé a  
TöFö Kupa 

 

Február 22-én rendezték meg a dartosok számára a III. TöFö 

Kupát a Korona sörözőben. A versenyen 13 fő vett részt, de csak 9-

en játszották végig az összes versenyszámot. A vetélkedőn részt 

vett két veterán játékos, id. Tisóczki Ferenc és Vörös Tibor is, de 

ők sem bírták megvárni az utolsó versenyszámot.  

A sportolók Mester 501, Krikett, dupla be-kiszállós 301, 

Shanghai és legtöbb pont dobása (High Score) játékokban verse-

nyeztek. Ezek összesítése adta ki a végső sorrendet. A maratoni, 

majd hét órás, és éjjel egy óráig tartó küzdelmek után a következő 

rangsor született: 

1. Vincze Pál                44 pont 

2. Csókási Tibor             41 pont 

3. Putnoki János            38 pont 

4. Mészáros Péter          37 pont 

    ifj. Tisóczki Ferenc    37 pont 

5. Pigniczki Árpád         35 pont 

6. Nagy Gábor               29 pont 

7. Túri Kornél                25 pont 

8. Hegedűs Roland         19 pont 

A versenyen részt vett még Vígh Attila és Jónás János is, de 

az előbbi csak három, utóbbi csak kettő számba nevezett be, így az 

eredményeiket nem közöljük.  

A III. TöFö Kupa nyertese, Vincze Pál a Mester 501-ben 6. 

helyezést, Krikettben 5. helyezést, dupla be-kiszállós 301-ben 2. 

helyezést, Shanghai-ban 1. helyezést és High Score-ban 5. helye-

zést ért el.   

A kupát, a második és harmadik helyezettek díjait ifj. Tisócz-

ki Ferenc ajánlotta fel, immár harmadik alkalommal.  

M. M.  
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Kedvenc receptjeim 

 

Gyümölcsös palacsinta 

 
Hozzávalók: 8 palacsinta, 25 dkg mascarpone, 4 mandarin, 20 dkg 

piros szőlő, 45 evőkanál méz. 

 

A mandaringerezdeket és a szőlőszemeket félbevágjuk, kimagoz-

zuk, összekeverjük a mascarpone-val, amelybe jócskán csorgatunk 

mézet is. Megtöltjük a palacsintákat, föltekerjük, és a tetejüket is 

megkenjük mézzel. 

Nemere Ilona 
 

 
 

 

Kun Szabó István nótáskönyve 
23. rész 

 

54. Csúnya világ ez a világ… 
 

Csúnya világ ez a világ, 

Nincs benne csak bánat. 

Amióta más csókolja 

Azt a pici szádat. 

Amióta kacagva jársz, 

Léha, gyanús, hazug urak mellett. 

Szép szavakért, cifra rongyért 

Eladtad a lelked. 
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Ha tetszel is az uraknak, 

Csak úgy egyszer, másszor 

Elfonnyadsz majd, mint a világ 

Őszi hervadáskor. 

Sírva jössz még az utcámba, 

Csak hogy akkor senki sem lesz veled, 

Attól félek, csokor helyett 

Pénzt kínálok néked. 

  
55. Miért nem tud szeretni a szívem 

 
Nem volt még május olya csodaszép, 

Dalolt a szerelem s oly kék volt az ég. 

Nyár volt a szívemben s mindég rád gondoltam 

Egyszer boldog voltam, az is elmúlt rég. 

 
Álmomban most is elringatlak még, 

S a szíved az enyém úgy, mint akkor rég. 

S hajnalhasadáskor búcsúzom könnyesen, 

Mert elszállt csendesen az az álomkép. 

 
Miért nem tud feledni az én szívem, 

Mért lángol fel még a régi szerelem? 

Mért kérdem tőled, hogy vágyad hová űz, 

Mért fáj, hogy másé már az ajkamon a tűz? 

 
Azt hittem, könnyű lesz a búcsúzás, 

Azt hittem, holnap jön valaki más. 

S érzem, hogy nem tudlak feledni mégsem, 

Mért tiéd a szomorú szívem.    

 

(folytatjuk!) 
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Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 75 éve: 

 

Véresre vertek és összeszurkáltak egy csengelei 

legényt ittas barátai a bál után 
 

Kun Szabó János 22 esztendős földműves, Csengele 295. 

szám alatt lakó legényt hétfőre virradó éjszaka a Pántlika úton 

barátai megtámadták és agyba-főbe verték, több helyen megszur-

kálták. Az eszméletlen fiatalembert úgy találták meg később az 

országúton, vérbe fagyva. A mentők a városi kórházba szállították 

életveszélyes állapotban. 

A rendőrség megindította a nyomozást és egyidejűleg kihall-

gatták a súlyos állapotban fekvő Kun Szabó Jánost. Elmondotta, 

hogy vasárnap este bálban volt, a kisteleki határban lévő Tóth 

vendéglőben. A bál után, 2 óra körül kerékpárján igyekezett haza-

felé Csengelére, amikor egyszerre útját állta egy nagyobb ittas tár-

saság. A 12 főből álló duhajkodó társaságban legnagyobb megle-

petésére a barátait ismerte fel, akik botokkal leütötték, sőt az egyik 

közülük, Bozóki István, aki szintén barátja volt, még hátba is szúrta 

zsebkésével. Erre elvesztette eszméletét és csak a kórházban tért 

magához. Az orvosi vizsgálat során két súlyos szúrást találtak Kun 

Szabó testén, de hogy ki okozta a másikat, arra nem tudott felvi-

lágosítást adni, mert az első szúrás után elvesztette eszméletét. A 

súlyosan összevert legény személy szerint is megnevezte támadóit 

és elmondotta a vizsgálóbíró és a detektívek előtt, hogy Bozóki 

Istvánon kívül Apró Vilmos, Balázs András, egy másik Balázs ne-

vű legény, akinek azonban a keresztnevét nem tudja és Törköly 

Mátyás ütlegelték őt botokkal. A rendőrség megindította az eljárást 

a támadók ellen. 
 

(Megjelent a Tanyai Újság 1938. március 8-i számában) 
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H i r d e t é s e k 

 
Faluhoz 1 km-re levő, 2,5 szobás, fürdőszobás tanya, fúrott kutak-

kal, ipari árammal, 4 kh földdel, értékes fákkal eladó. 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.  

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 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-  95  - 

 

 

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                                 
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