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 Üllési néptáncosok 
 

 
 

A Szomszédolóról szóló írásunk a 154. oldalon kezdődik!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Május 
 

 

 

 

1. 

1925-ben ezen a napon született Putnoki János bányász, aki 

1953-1957 között csengelei tanácselnök volt. 1956-ban 

nemzetőrként is tevékenykedett.  1972-ben ezen a napon 

született Djurucsin Goran, aki a balkáni háború alatt Ma-

gyarországon talált menedéket. 1993-1994 között a csen-

gelei focicsapat tagja volt.  1974-ben ezen a napon adták át 

a napközi otthonos óvodát. 

2. 

1915-ben ezen a napon született Zsigó János, aki a II. 

világháborús harcok során 1944. október 6-án az újkígyósi 

elágazásnál eltűnt.  1948-ban ezen a napon egyesült a 

kommunista és szociáldemokrata párt alsócsengelei szerve-

zete, létrehozva a Magyar Dolgozók Pártja alsócsengelei 

szervezetét.  1995-ben ezen a napon nyílt meg a Május 1. 

utcában a Korona söröző. 

3. 

1929-ben ezen a napon született Korom Mihály (†1988), aki 

az 1960-as években a volt malom helyén működő termény-

forgalmi cseretelepet vezette.  1945-ben ezen a napon szü-

letett Baranyi József, aki 1992-től táp-takarmány, tüzelő-

anyag, építőanyag és zöldség-gyümölcs kereskedéssel fog-

lalkozik. 1980-ban 2 millió km balesetmentes vezetésért em-

lékplakettet kapott.  1999-ben ezen a napon kezdte meg 

kultúrosi munkáját Törköly Ágnes a Faluházban.  2006-ban 

ezen a napon adták át a MEBO Kft telepéhez vezető 500 m-

es aszfaltozott utat. 

4. 

1900-ban ezen a napon született Mustoha Pál (†1988), aki 

1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmá-

nyi tagja volt.  1968-ban ezen a napon született Molnár 

Sándor, aki 1995-ben a csengelei focicsapat játékosa volt.  

1984-ben ezen a napon született Horváth József, aki 2000-

2011 között tagja volt a citerazenekarnak. 
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5. 

1893-ban ezen a napon született Szabó Mihály (†1957), aki 

a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek 1929-től jegyzője, 

1934-től 1941-ig ellenőre volt. A Független Kisgazdapárt 

csengelei szervezetének választmányi tagja lett 1944-ben. 

Tagja volt a földosztó bizottságnak. Az 1949-es községgé 

alakuláskor képviselőnek választották meg.  1948-ban ezen 

a napon született Horváth Ferenc régész, aki 1975-ben a Bo-

gárháti templom romjait tárta fel. Ennek közelében, 1998-

ban egy kun vezéri sírt tárt fel. 2002-ben jelent meg "A 

csengelei kunok ura és népe" című könyve. A 2004-es 

falunapokon "Kunok Csengelén" címmel tartott előadást.  

1983-ban ezen a napon született Vörös József, aki falunkból 

elsőként végezte el a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyete-

met. Számos hazai és külföldi versenyen részesült elisme-

résben. A berlini rádió zenekarában játszik.  2009-ben ezen 

a napon hunyt el Komjáti Sándor, aki az 1952-től 1973-ig 

rendőrként teljesített szolgálatot falunkban. Több cikluson 

keresztül tagja volt a községi tanácsnak.    

6. 
1988-ban ezen a napon hunyt el Víg Sándorné Fábián Er-

zsébet, aki 1954-1965 között a Kelőpataki iskolában, 1965-

1988 között a belterületi iskolában tanított.  

7. 

1932-ben ezen a napon Seiler Lajos bronzkori agyagedé-

nyeket szolgáltatott be a szegedi múzeumban, melyeket a 

Mételyes dűlőben talált.  1978-ban ezen a napon hunyt el 

Valkovics Péterné Tímár Piroska, aki 1976-ig a községi ta-

nács hivatalsegédje volt. 

8. 

1921-ben ezen a napon született Kulmann István (†1943), 

aki a II. világháborúban a Don-kanyarban ismeretlen körül-

mények között hősi halált halt.  1930-ban ezen a napon 

született Fejes Sándor (†2013), aki 1994-2002 között az ál-

talános iskolában tanított. 1999-ben "A csengelei iskoláért" 

plakettel tüntették ki.  1945-ben ezen a napon szovjet hadi-

fogságban hunyt el Kun-Szabó István bognár. Az 1930-as 

évek második feléből származó nótáskönyvét a Csengelei 

Krónika részletekben közli. 
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9. 

1891-ben ezen a napon született Magyar Antal (†1975), aki 

a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja 

volt 1929-től.  1912-ben ezen a napon született Movik 

Antal, aki 1978-1980 között a belterületi iskolában tanított. 

 1912-ben ezen a napon született Halász Zoltán, aki a II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1914-ben ezen a napon született Samu Illés, aki a II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt. 

10. 

1879-ben ezen a napon született Papp János (†1964), aki 

1932-1936 és 1941-1943 között a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület elnöke volt. 1936-ban Szeged város törvényha-

tósági bizottságának tagja lett.  

11. 

1889-ben ezen a napon született Túri Ferenc (†1960), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től.  1924-ben ezen a napon a Belsőcsengelei isko-

lában felavatták az I. világháborúban hősi halált halt Töl-

cséry Ferenc tanító emléktábláját.  1944-ben ezen a napon 

született Túri István, aki 1979-2008 között a vízművet 

kezelte. A METÉSZ csengelei szervezetének elnöke volt 

1997-1999 között.  1949-ben ezen a napon jelent meg a 

Magyar Közlöny azon száma, melyben a belügyminiszter 

elrendelte Csengele községgé alakítását.  

12. 
1967-ben ezen a napon a községbe látogatott Komócsin Zol-

tán az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, országgyűlési 

képviselő. 

13. 
1974-ben ezen a napon született Koncz Márta könyvelő. 

Csengelén nevelkedett, 1997-től Ausztráliában él. A 2010-es 

falunapokon gyapjú figuráit állította ki. 

14. 

1891-ben ezen a napon született Erdélyi Péter (†1966), aki 

1939-1940 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

alelnöke volt. Esküdtként is tevékenykedett. Az egyházköz-

ségi képviselő-testület tagja volt 1947-től.  1960-ban ezen a 

napon született Farkas Anna, aki 1981-1982 között a belte-

rületi iskolában tanított. 
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15. 

1919-ben ezen a napon született Deutsch Edéné Katona 

Rózsa (†2011), aki 1939-1944 között a csengelei posta-

hivatalt vezette. Pálmonostora község első díszpolgára volt. 

 Egy, az 1940-es években megjelent kiadvány szerint ezen 

a napon van Csengele névnapja.  1999-ben ezen a napon 

adták át az óvoda kibővített konyháját a hozzáépített ebéd-

lővel.   
 

 

Rendőrségi hírek 

 
Április 9-én a délutáni órákban személyi sérüléses baleset történt: 

Csengele külterületén, az 5421-es úton egy motorkerékpárral közle-

kedő 44 éves férfi elé az úttest melletti árokból egy macska ugrott. 

A járművezető a macskát észlelve fékezett, azonban a vizes 

úttesten a motorkerékpár kicsúszott alóla. A személy a baleset 

következtében 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szen-

vedett, a helyszíni tevékenység során szabálysértés vagy bűncse-

lekmény gyanúja nem merült fel. 
(promenad.hu) 

 
 

Képviselői fogadóóra 

 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

19 órától lakossági fogadóórát tart a faluházban. A következő alka-

lom május 6-án lesz.                                                                           
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Üllésiek vendégszerepeltek 
Csengelén 

 

Jó pár évvel ezelőtt a Délmagyarország indította el a „Szom-

szédoló” elnevezésű rendezvénysorozatot, melynek során megyénk 

települései mutatják be egymásnak kulturális műsorukat. A napilap 

ugyan már kiszállt a szervezésből, viszont a „Szomszédoló” önálló 

életre kelt.  

Idén Üllés lett a „szomszédunk”. Először a csengeleiek mu-

tatkoztak be náluk, majd az üllésiek jöttek el hozzánk április 20-án.  

A helyi polgármester köszöntése után az vendégek első 

embere mutatta be települését. Adottságaikról elmondta, hogy a 

földjük nem túlzottan jó minőségű, de a sok napsütéses órák miatt 

nagyon jó a gyümölcstermesztéshez.   

Üllés bemutatása után megkezdődött a kulturális műsor.  

A Fonó néptáncegyüttes felnőtt és „Csicsergők” csoportja 

két-két blokkban lépett fel. Az idősebbek budatelki és szatmári tán-

cokat adtak elő, a fiatalok pedig somogyi eszközöst és szilágysági 

táncokat mutattak be.  

Az Estike népdalkör tréfás dalokkal és madocsai dallamokkal 

lépett fel. A Királydinnye citerazenekarban az egészen pici gyere-

kektől az idősebbekig szerepeltek.  

A komolyzenét Lajkó Borbála és Hódi Krisztina képviselte. 

Ők Schubert Szerenádját adták elő gitáron.  

A fiatal kora ellenére többszörös versenydíjas Juhász Blanka 

egy népmesét, a Pletykás asszonyokat mondta el, most is lebi-

lincselve a hallgató közönséget.  

A műsor vége felé a hegedűsök, vagyis a Rézhúros banda és 

a gyermekzenekar következett. Ők rábaközi és szatmári dallamo-

kat, valamint kalotaszegi muzsikát játszottak. 

A rendezvény végén állófogadáson látták vendégül az üllési-

eket. 

M. M. 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  155  - 

 

   
 

        Fonó néptáncegyüttes                         Estike népdalkör 

 

     
 

       Csicsergők tánccsoport                Királydinnye citerazenekar 

 

     
 

                   Gitáros duó                  Rézhúros banda a gyerekekkel 
 

(fotók: Molnár Mihály) 
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Az egészségügyi napok új időpontjai 

 

Faluházban: 
 

Tüdőszűrés: május 8-14 között 9.30 órától 14.30 óráig  

40 év felett ingyenes (állandó vagy ideiglenes csengelei lakcím 

szükséges), 40 év alatt és foglalkozás egészségügyi vizsgálathoz 

1700 Ft, csekk a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető! 
 

Véradás: május 6-án 10 órától 13 óráig 
 

Bőrgyógyászati szűrés: május 6-án 9 órától 12 óráig 

Ingyenes, rendel: Dr. Szabó Etelka bőrgyógyász, kozmetológus. 
 

Vérnyomás-, vércukor-, koleszterin mérés:  
Május 8-án 9 órától 13 óráig (ingyenes) 

Május 9-én 9 órától 13 óráig  (ingyenes) 

Május 13-án 9 órától 13 óráig (ingyenes) 
 

I. számú orvosi rendelő (Dr. Torontáli Renáta rendelője): 

Urológiai rendelés: május 9-én  14 órától 16 óráig (ingyenes) 

Prosztata szűrés, urológiai problémák vizsgálata.  

Rendel: Dr. Molnár Sándor urológus adjunktus  
 

Egészségházban: 
Gyógymasszázs:  

Május 9-én és 10-én 7 órától 12-ig (ingyenes) 

Csak előjegyzés alapján! Időpontot kérhet: a 06-62/286-252-es 

számon a védőnőnél. Saját lepedőt és törölközőt hozzon! 
 

Gyógyszertárban: 
Május 6-14 között 8-tól 15 óráig ingyenes vércukor, triglicerid, ko-

leszterin és vérnyomás mérés.  
 

A vizsgálatokhoz TB-kártyát és személyi igazolványt 

szíveskedjenek magukkal hozni! 
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Bangó Péter elismerése 
 

Április 20-án tartotta éves közgyűlését a Csongrád Megyei Pol-

gárőr Szervezetek Szövetsége. A szegedi rendezvényen elismeré-

seket is átadtak. Bangó Péter, a Csengelei Polgárőr Csoport veze-

tője a Csongrád megyei rendőrfőkapitánytól, dr. Lukács János 

rendőr dandártábornoktól kapott tárgyjutalmat a rendőrség munká-

jának segítéséért. 

M. M.   
 

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 
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XIX. Csengelei Falunapok 
programjai 

 

 

Május 17. (péntek) 
17

00
 Száz éves a csengelei posta. Postatörténeti kiállítás megnyitója 

a Faluházban 
 

Május 18. (szombat) 
08

00
 Koncz Lajosné, Rényiné dr. Torontáli Renáta, Majoros László 

és Vincze János kiállításainak megnyitói a Faluházban 

09
00

 A Csengelei Fúvószenekar és mazsorettcsoportok, a Kalocsai 

Fúvószenekar és a Solti Mazsorett Csoport felvonulása. Indu-

lás a polgármesteri hivataltól! 

10
00

 A Falunapok ünnepélyes megnyitója a József Attila téren 

10
15

 -11
15 

Térzene a József Attila tér kőszínpadán 

11
15

 -12
15 

Kulturális műsor a József Attila tér kőszínpadán. Fellép: 

Csengelei Népdalkör és Citerazenekar, tánccsoportok, Csen-

gelei Ütőegyüttes) 

11
00

 Csengele – Szentesi Farkasok serdülő labdarúgó mérkőzés 

21
00

 Nosztalgia diszkó a Gól Sörözőben, jó hangulatról gondosko-

dik Dorogi László 

 

A Motoros Találkozó programjai az Ifjúsági Táborozó-

helynél (Kelőpatak utca): 
 

09
30

 Gyülekezés 

11
30

 Ünnepélyes megnyitó 

13
00

-15
00

 Vetélkedők 

16
00

 Motoros felvonulás 

17
00

 A vetélkedők eredményhirdetése. 

18
00

 Utcabuli szalonnasütéssel. A jó hangulatról gondoskodik 

Csányi Attila 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



-  159  - 

 

 

Május 19. (vasárnap) 
08

30
-09

30
 Szentmise 

09
30

 Koszorúzás az I-II. világháborús emlékműnél 

08
30

-13
00

 Négy csapatos női focitorna a sportpályán 

10
00

 Torta-túra az általános iskola udvarában  

10
00

 -tól Eredeti postakocsizás gyerekeknek 

14
00

 Lovas kocsis felvonulás a Faluháztól indulva, közben Western 

lovas show (trükk lovaglás, indián és cowboy lovassal) majd 

a felvonulás folytatása, visszaérkezés a hivatalhoz. A bemu-

tató közben tombolát vásárolhat, tomboladíj 2 db shetlandi 

póniló.  

18
00

 Utcabál a Polgármesteri Hivatal melletti Sátorban 

21
30

 Utcabál sztárvendége Dankó Szilvia énekes 

 

Május 20. (hétfő) 
08

30
-15

00 
Falunapi kispályás labdarúgó torna 

15
30

 Falunapok zárása, focitorna eredményhirdetése a Gól sörö-

zőben. 

 
 

 

 

Indulnak a nemzeti 
dohányboltok 

 

Megtörtént a nemzeti dohányboltok üzemeletetésére kiírt pá-

lyázatok eredményhirdetése. Összesen 5415 boltnál hirdettek nyer-

test, köztük Csengelén is.  

Bár falunkban több helyi pályázó is volt, egy vidéki vállal-

kozó, Szanyi Károly nyerte el a csengelei dohánybolt üzemeltetési 

jogát 20 évre. Ő Kiskunhalason és Kiskunmajsán is nyithat egy-egy 

üzletet. 

 M. M. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



-  160  - 

 

 

Önkormányzati ülés 

 

2013. április 26-án tartotta soron következő ülését Csengele 

község önkormányzata a polgármesteri hivatal házasságkötő ter-

mében, melyről Kormányos Sándor alpolgármester igazoltan távol 

maradt. 

Először Szitár Ferenc rendőrkapitány tartotta meg beszámo-

lóját a Kisteleki Rendőrkapitányság működési területének közbiz-

tonsági helyzetéről. Elmondta, hogy a polgárőrség segítsége nélkül 

a rendőrség nehezen tudná fenntartani a közbiztonságot. A kapi-

tányság nemrég új autókat kapott, amelyek például alkalmasak 

rendőrségi kutyák szállítására is. Ez azért fontos, mert a csengelei 

körzeti megbízott jól kiképzett kutyával rendelkezik. A kapitányság 

személyi állománya megfiatalodott. Településünkön az elmúlt év-

ben 14,2 %-al csökkent a bűncselekmények száma. A felderítési 

mutatóval nem elégedett, azt 50 % fölé kívánja emeltetni. Az M5-

ös autópálya csengelei pihenőjének közelében 7 illegális migráns 

fogtak el.  

A polgármester magas színvonalúnak ítélte meg a kapitányi 

beszámolót és elfogadásra javasolta. Fontosnak tartotta a drogfo-

gyasztás megelőzést. Tóth Tibor képviselő egy balesetéről emléke-

zett meg, ahol a fiatal rendőrök talpraesettek és korrektek voltak. 

Egy szegedi csalási ügy Kistelekre helyezéséi lehetőségéről kért 

információt. A kapitányi válasz szerint ez csak akkor lehetséges, ha 

elfogultságot állapítanak meg. Lantos István képviselő az általános 

iskola rendőri programjait jónak tartotta és szeretné, ha azok  foly-

tatódnának. Longa Istvánné iskolai igazgató megköszönte a rendőr-

ség megelőzési munkáját, a helyi KMB-s rendszeresen jár osztály-

főnöki órákra. Varga Árpád képviselő a román hatóságokkal való 

kapcsolattartás milyensége után érdeklődőt, mert körözött szemé-

lyek is voltak a falunkban. Szitár Ferenc válasza szerint a határon 

már nem tud átlépni a körözött személy, mert ott elfogják. A 

képviselő-testület a rendőrségi beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

A következő napirendi pontként a polgármester számolt be a  
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két ülés közötti fontosabb eseményekről. Elmondta, hogy az épület 

energetikai beruházás záró ellenőrzését április 3-án megtartották, és 

jóváhagyták a támogatás kifizetését. Az iskolai 25 milliós pályázat 

májusban fejeződik be. Ott is az összes dokumentációt ellenőrizték, 

és azt rendben találták. Több évvel ezelőtti beruházásokat is felül-

vizsgálták, és azokkal sem volt probléma. Az állami adósság-kon-

szolidáció Csengelét nem érintette, ezért kompenzációra számíthat 

a Belügyminisztériumtól. Falunk ennek során az autópálya-felhaj-

tó kiépítését, a Pántlika, a csengelei bekötőút és a majsai út felújí-

tását kéri. Az ivóvíz ellátásról elhangzott, hogy újabb vállalatot kell 

létrehozni a jogszabályi változások miatt. Az Alföldvíz Zrt. részvé-

nyeiből a minimális 10 darabot vásárolja meg az önkormányzat 140 

ezer forint értékben. A víz ára nem változhat, mert az be van fa-

gyasztva. Az ifjúsági táborozóhely berendezése folyamatban van, a 

falunapokra a kerítés elkészül. A nyári szünidőben már jöhetnek a 

táborozók. Az óvodánál felvetődött, hogy bölcsödével bővülhetne. 

Ennek során a kiscsoportosok együtt lennének a 2 évesekkel. A le-

hetőségek felmérésre közoktatási szakértőt vonnak be. Az önkor-

mányzat pályázik 400 db olyan kuka vásárlására, mely a sárga zsá-

kot váltaná ki. A szolgáltató viszont olyan tájékoztatót küldött mely 

szerint öt éven át folyamatosan emelkedne a szállítási díj. Ezzel a 

testület nem értett egyet. A kistelepülések számára pályázatot írtak 

ki szennyvízkezelésre. A keret 340 milliós, mely új megoldást ten-

ne nálunk lehetővé. Ennek során minden telken lenne egy kisebb 

víztisztító, melyben baktériumokkal és szűrőkkel hoznák olyan ál-

lapotba a szennyvizet, hogy azt locsolásra lehetne használni. Az 

üzemeltetése kevesebbe kerülne, mint a csatornázás. A lakossági 

önrész a korábban meghatározott maradna.  

A hozzászólások során Katona Attila képviselő megkérdezte, 

hogy az ifjúsági táborozóhely igénybevételének milyen költségei 

lesznek. A válasz szerint az önkormányzatnak az üzemeltetésből 

jövedelme nem lehet, de a költségeket viszont meg kell téríteni 

(villany stb.).  

Tóth Tibor képviselő észrevételezte, hogy a költségvetés több 

kitétellel fogadták el. Az utakat nem javították ki, járda nem épült,  
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a buszvárókat nem javították fel, nem tudja, hogy az iskolásoknak 

lesz-e nyári foglalkoztatása. Eddig hiába kérte az önkormányzati 

ülések hitelesített másolatait, azt nem kapja meg. A faluház előtti 

korlátját meg kell javítani, mert az szét van repedezve. Nem tudja, 

mikor nyitják meg a Csengele házat. Az ifjúsági táborozóhely felü-

gyeletével, irányításával megbízott Magony Ágnes szerinte ráter-

mett, agilis hölgy. A polgármesteri válasz szerint az útjavításhoz 

szükséges anyagok nemrég megérkeztek. Az iskolásoknak az ifjú-

sági táborozóhelyen lehet programokat szervezni. Járdák építését 

csak idegen erővel tudják megoldani, de még az idén ebben is lesz 

előrelépés. A Csengele házat hamarosan megnyitják, mert már ösz-

szejött elég berendezés.  

A hozzászólások után a polgármesteri beszámolót a képvi-

selő-testület egyhangúlag elfogadta.  

A 2012. évi költségvetési beszámolót az önkormányzat egy-

hangúlag elfogadta. Ennek tárgyalása során Tóth Tibor képviselő 

felvetette, hogy a táborozóhely építéséhez Sisák László plusz pénz 

iránti kérelme nem volt korrekt, mert az ÁFÁ-t nem tüntette fel.  

Az előterjesztések során módosította a testület a közbeszer-

zési szabályzatot, mert a régi idejét múlt volt, a törvényi hivatko-

zások változása miatt. 

Az önkormányzatot vizsgáló Juhász Lejla belső ellenőr je-

lentéseit, melyek problémát nem vetettek fel, a képviselő-testület 

jóváhagyta.  

A kisteleki járóbeteg szakellátó kft. pénzügyi hozzájárulást 

kért az önkormányzatunktól. A 24 órás orvosi ügyeletet ezután a 40 

ezer forint helyett 47 ezret fog kapni, a szakrendeléshez a kért 40 

ezer helyett 20 ezret szavaztunk meg.  

Dr. Tóth Tibor jegyző bejelentette, hogy a törvényességi felü-

gyelet három ügyben észrevételt tett. A Deák Ferenc utca elneve-

zésénél a határozathozatal dátumát kellett megváltoztatni, a rende-

letekből ki kell szedni a megszűnt jogszabályokat, a korábbi vízdíj 

tájékoztatás tudomásul vételéről határozatot kellett hozni.  

Az önkormányzat a térfigyelő rendszer bővítésére pályázni 

fog. Nyerés esetén kilenc új helyen lesz kamera felszerelve.  
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Longa Istvánné iskolaigazgató bejelentette, hogy tavaly a 

beruházok miatt elmaradt 18-20 helység meszelése, azt az idén meg 

kellene oldani. Az udvarra több pótkocsi homok lenne szükséges, 

mert olyan nagy gödrök vannak már. A polgármesteri válasz szerint 

meg kell keresni a legmegfelelőbb lehetőséget a festésre, mert az 

nagyon sokba kerül. Homokot pedig vinni fognak. 

Varga Árpád képviselő arról érdeklődött, hogy igaz-e, mi-

szerint a fiúk és lányok együtt öltöznek a tornaóra után. Longáné 

elmondta, hogy a tornaóra után először a fiúk öltöznek a tanterem-

ben, utána a lányok. Előfordult olyan, hogy nem bírták egymást ki-

várni, de erre oda fognak figyelni a tanárok.  

Tóth-Andorné Farkas Éva óvodavezető arról érdeklődött, 

hogy az ingyenes étkezőek nyáron is kapnak-e támogatást. Dr. Tóth 

Tibor jegyző tájékoztatása szerint erről még nem kaptak infor-

mációt. 

Molnár Mihály képviselő                                                                 

 
 

Csengelei KRESZ-es 
sikerek 

 
Április 22-én a kisteleki általános iskola adott otthont a fiata-

lok közlekedési versenyének. Ezen a vendéglátó településen kívül 

Pusztaszer, Ópusztaszer és Csengele tanulói is részt vettek.   

A falunkbeliek jó felkészültségét jelzi, hogy az lányok közül 

az alsós Széplaki Vivien és a felső tagozatos Széplaki Szintia 

második helyezett lett. A fiúk még jobban szerepeltek. Az alsós 

Lesták Arnold és a felsős Kónya Gergő első lett, így a megyei 

döntőre tovább jutottak.      

A vetélkedőn előbb elméleti kérdéseket kellett megválaszol-

ni, majd kerékpáros akadálypályán mutatták tudásukat. 

M. M.    
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Kun Szabó István nótáskönyve 
27. rész 

 
63. Nem tudják azt … 
 
Nem tudják azt, csak mi ketten, ugyebár, 

Hogy a szíved kedves rózsám enyém már. 

Azt sem kötjük senkinek az orrára, 

Hogy a szíveink hol találtak egymásra. 

De ha majd a kisbíró kidobolja, 

És a násznép ezt a nótát dalolja. 

Gyere velem akáclombos falumba, 

Odavárlak ölelő két karomba. 

 
Lagzi után felülünk egy szekérre, 

Kis fejedet ráhajtod a keblemre. 

Két karomba ölellek majd tégedet, 

S altatódalt a madár zeng feletted, 

Én pedig egy juhászkutya módjára, 

Vigyázok a kicsi babám álmára. 

Így érünk el akáclombos falumba, 

Ott ébredsz fel ölelő két karomba.   
 

[Szövegíró: Pápai Lajos] 

 

64. Kéklő hegyek alján … 
 
Kéklő hegyek alján gyöngyharmatos réten, 

Virított az őszirózsa késő ősz ködében, 

Késő ősz ködében csendes szellő támadt, 

Zúzmarával teleszórta az őszirózsákat. 
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Kéklő hegyek alján hangos vihar támadt, 

Tépegette, széjjelszórta az őszirózsákat, 

Őszirózsák szirmát kivitte a rétre, 

Életemnek legszebb álmát betemette véle. 

 

 (folytatjuk) 

 
 

 
 

Kedvenc receptjeim 
 

Sonkás marhahús 
 

Hozzávalók: 4 szelet rostélyos, 1 nagy vöröshagyma, 2 nagy 

cikk fokhagyma, 2 nagy paradicsom, 2 sárgarépa, 10 dkg pármai 

sonka, 2 dl vörösbor, 12 szem paprikával töltött olajbogyó, 1 

evőkanál oregano, 1 teáskanál liszt, kevés olaj, őrölt feketebors, só. 

Forrósítsuk meg az olajat, és kiveregetett hús mindkét felét 

gyorsan megpirítjuk rajta. A szeleteket kivesszük, és apró kockákra 

vágott vöröshagymát, a zúzott fokhagymát, a vékony karikára vá-

gott sárgarépát, a meghámozott, negyedelt paradicsomot, és a vé-

kony csíkokra vágott sonkát az olajba tesszük. Néhány percig 

kevergetve sütjük, majd felöntjük a vörösborral, és ugyanennyi víz-

zel. Megsózzuk, megborsozzuk, és visszatesszük a húst a már-

tásba. Dobjuk mellé az olajbogyót, takarjuk le, és lassan főzzük kb. 

50 percig. Tegyük a húst tálalótálra, a mártásba keverjük bele az 

oreganot. A lisztet keverjük simára egy kevés vízzel, sűrítsük be a 

mártást, forraljuk ki, és öntsük a húsra. 

Nemere Ilona 
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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 alap-

ján előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és 

biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasztalatok sze-

rint 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 észlel-

hető. 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. 
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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                                 
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