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 Körtánc a családi napon 
 

 
 

A majálisról szóló beszámolónk a 176. oldalon kezdődik!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Május 
 

 

 

16. 

1919-ben ezen a napon született Szűcs Mihály (†1970), aki 

1957-1968 között postai kézbesítő volt.  1983-ban ezen a 

napon hunyt el Rácz Mihály, aki az 1960-as évek végén 

postás volt.  

17. 

1919-ben ezen a napon született Bencsik Sándor (†1978), 

aki 1962-ben a Kelőpatak Tsz elnöke volt.  1994-ben ezen 

a napon hunyt el Szarvas Mihály, aki 1945-ben polgárőr 

volt.  2009-ben ezen a napon hunyt el Ceglédi Jánosné, aki 

1972-től a postahivatalban dolgozott. Tagja volt a népdal-

körnek.  

18. 

1919-ben ezen a napon választották meg a csengelei iskola-

ügyi bizottság tagjait.  1932-ben ezen a napon született 

Rácz Tiborné Molnár Mária Magdolna (†2002), aki 1963-

1969 között a belterületi iskolában tanított. 2002-ben arany-

diplomát kapott.  1942-ben ezen a napon született Csókási 

Ferencné Túri Erzsébet, aki 1979-1986 között zöldség-

gyümölcs felvásárló volt. Alapításától tagja a népdalkörnek. 

 1944-ben ezen a napon született Szeles Jenőné dr. Virágh 

Erzsébet, aki 1970-1977 között Csengele fogorvosa volt.  

1988-ban ezen a napon hunyt el Mustoha Pál, aki 1929-től a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja 

volt. 

19. 

1908-ban ezen a napon született Varga Gyula (†1966), aki 

1957-től haláláig a községi tanács adóügyi előadója volt. 

Levente oktatóként is tevékenykedett. A Független Kisgaz-

dapárt 1948-ban kizárta tagjai közül.  1954-ben ezen a 

napon született Kuklis András kereskedő, akinek két boltja 

van Csengelén. 1990-től 2006-ig önkormányzati képviselő 

volt.  1968-ban ezen a napon született Lestákné Csíkos 

Gyöngyi, aki 1987-től a Csöpi presszó, 1991-1992 között az 

új presszó vezető-helyettese volt.  
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20. 
1953-ban ezen a napon született Mészáros Lajos, aki 1994-

1997 között a Csengelei Polgárőr Csoport helyettes vezetője 

volt. 

21. 

1895-ben ezen a napon javasolta Baranyi Ödön országgyű-

lési képviselő Csongrád megye közgyűlésének a Szentes-

Csongrád-Csengele helyiérdekű vasút megvalósításának tá-

mogatását.  1913-ban ezen a napon született Török János, 

akit a II. világháború alatt, 1944 októberében határvadászok 

lőttek le (polgári áldozat).  1967-ben ezen a napon hunyt el 

Balogh Károly, az egyházközség világi elnöke.  1977-ben 

ezen a napon született dr. Tóth Tibor, aki 2002-től Csengele 

község jegyzője.  1981-ben ezen a napon született Gömöri 

Balázs, aki a művészeti iskola rézfúvós tanára. 

22. 
1962-ben ezen a napon hunyt el Simsay István, aki 1924-

1926 között a csengelei iskolák igazgatója volt.    

23. 
1987-ben ezen a napon állították fel a József Attila téren 

lévő glóbuszt.  

24. 

1933-ban ezen a napon Szeged város mezőgazdasági bizott-

sága javasolta Csengelére vasárnapi piac engedélyezését.  

1946-ban ezen a napon született Győrfi Éva, aki 1981-1982 

között a belterületi iskolában tanított.  1991-ben ezen a 

napon hunyt el Antal Ferenc, aki 1959-től postai kézbesítő 

volt.  

25. 

1960-ban ezen a napon hunyt el Csókási György Antalné 

Juhász Ilona, aki az 1930-as évek végétől községi szülésznő 

volt.  1967-ben ezen a napon született Kovács Ferenc, aki 

1996-1998 között a csengelei focicsapat tagja volt.  1996-

ban ezen a napon adták át a Vetter Kft. hűtőházát.  

26. 

1945-ben ezen a napon a Megyei Földbirtokrendező Tanács 

Szegedi Tárgyaló Tanácsa kihelyezett ülésén vizsgálta felül 

a csengelei földhözjuttatásokat.  1984-ben ezen a napon 

hunyt el Rabi Flórián, aki 1956-ban nemzetőr volt. 1956-os 

magatartása miatt börtönbe zárták.  1998-ban ezen a napon 

– elsőként – vehette át a magyar állampolgárságról szóló ok-

iratot Dudás Antal volt jugoszláv állampolgár. 
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27. 
1977-ben ezen a napon született Varga Árpádné Keller Szil-

via, aki 1999-ben a falu kultúrosa volt. 

28. 

1944-ben ezen a napon született Serédi Béláné Balázs Esz-

ter, aki 1969-1977 között a belterületi iskolában tanított.  

1978-ban ezen a napon hunyt el Bencsik Sándor, aki 1962-

ben a Kelőpatak Tsz elnöke volt. 

29. 

1953-ban ezen a napon született Nemere Ilona, a falunkban 

élő újságíró, író, rádiós műsorvezető.  1972-ben ezen a na-

pon született Laczkó Magdolna, aki 1990-től a polgármes-

teri hivatal munkatársa.  1976-ban ezen a napon született 

Vincze Róbert, aki 1996-2010 között postai kézbesítő volt. 

30. 

1945-ben ezen a napon született dr. Hegedűs Erzsébet, aki 

1971-től a gyógyszertárban dolgozott, 1996-tól 2012-ig vál-

lalkozásban vezette. A közéletben aktívan részt vett, tagja 

volt a községi tanácsnak. 

31. 
1987-ben ezen a napon született Süli Márta, akit 2001-ben 

"A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.  
 

 
 

Polgárőr közgyűlés 
 

Április 27-én tartotta évi rendes közgyűlését a Csengelei Pol-

gárőr Csoport a helyi faluházban. 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a település polgár-

mestere, jegyzője, a képviselő-testület tagjai, a kisteleki rendőrka-

pitányság vezetője és közrendvédelmi osztályvezetője, a helyi ön-

kéntes tűzoltók parancsnoka, a megyei polgárőr szövetség elnöke 

és a kisteleki polgárőr régió felelőse. A polgárőrök párjain kívül az 

egyesület szponzorai is meghívást kaptak. 

Elsőként Bangó Péter, a Csengelei Polgárőr Csoport vezetője 

számolt be az egyesület 2012. évi munkájáról. Megemlékezett ar-

ról, hogy az elmúlt év nyarán a falunkban rendezték meg a megyei 

polgárőrnapot, annak emlékére, hogy 20 évvel korábban a csenge- 
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Bangó Péter beszámolóját tartja 

 
lei polgárőrök szervezték meg a megyében először az első polgár-

őrnapot. Elmondta, hogy a polgárőrök 133 figyelő szolgálatot láttak 

el, 289 fővel, összesen 1564 órában. Rendezvénybiztosítás 5 eset-

ben volt, melyet 19 fővel, összesen 158 órát felhasználva hajtottak 

végre. A szeptemberi iskolakezdéskor 8 esetben, 17 fővel, összesen 

17 órában segítették a tanulók közlekedését. Temetőt 16 esetben, 

33 fővel, összesen 163 órában őrizték. Az elmúlt évben összesen 

1971 óra szolgálatot teljesítettek a csengelei polgárőrök. 

Az ellenőrző bizottság elnöke, Csókási Jenő részletesen be-

számolt arról, hogy az egyesületnek az elmúlt évben milyen forrás-

ból voltak bevételei. Elmondta azt is, hogy az ellenőrzések során az 

elszámolásokban problémát nem találtak. 

Az egyesület jelenlévő tagsága a csoportvezetői és felügyelő 

bizottsági beszámolókat egyhangúlag elfogadta. 

Első hozzászólóként Sánta Ferenc csengelei polgármester el-

mondta, hogy a polgárőrség munkáját mindig is  fontosnak  tartotta.  
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Bejelentette, hogy pályázni fog a helyi önkormányzat további ki-

lenc közterületi kamerára, amivel segíteni fogja a közbiztonság 

fenntartását.  

Szitár Ferenc kisteleki rendőrkapitány kiemelte, hogy a pol-

gárőrség fontos partnere a rendőrségnek, hiszen a hivatásosok 

egyedül nem lennének képesek a közbiztonság fenntartására. Ezt 

jelzi a megyei főkapitány hozzáállása is, miszerint nemrég tárgy-

jutalomban részesítette a csengelei polgárőrök vezetőjét a jó együtt-

működésért. A kapitány egy üveg borral köszönte meg a polgárő-

rök segítségét. 

A megyei polgárőr szövetség elnöke, Batiz István kiemelte, 

hogy a teljesített órák száma alapján a megye 5-6. helyezettjei le-

hetnek a csengelei polgárőrök. Munkájukat egy oklevél átadásával 

ismerte el. 

 

 
 

Laczkó Zsolt 20 évi szolgálat után kapott elismerést. 
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A Csengelei Polgárőr Csoport tiszteletbeli vezetője, Kucsora 

Péter elmondta, hogy munkája miatt sokszor van külföldön, így 

csak a mostani közgyűlésen tudja megköszönni, hogy tiszteletbeli 

vezetői címet kapott.  

A rendezvény végén elismerések átadása következett. 5 év 

polgárőr szolgálat utáni emléklapot és tárgyjutalmat Bozó Béla, 

Pigniczki Péter és Túri Tivadar kapott. 10 év után Bangóné Kovács 

Magdolna, Csáki Lajosné és Sándor Józsefné vehette át. Csáki La-

jos 15 év után, Bangó Péter, Laczkó Zsolt és Molnár Mihály pedig 

20 év polgárőr szolgálat utáni elismerésben részesült. 

A hivatalos részt vacsora követte. Ennek végén a polgárőrség 

szponzorai által felajánlott ajándékcsomagokat lehetett nyerni. A 

tombolát nem lehetett megvásárolni, hanem minden résztvevő 

kapott 1-1 szelvényt ajándékba. Aki bírta erővel, az hajnalig tán-

colhatott. 

Szöveg és fotók: 

Molnár Mihály                    
 

 
 

Készül a marhapörkölt  
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Családi majális 
 

Az Ifjú Keresztények Egyesülete, a csengelei Szent Imre 

Plébánia és Csengele Községi Önkormányzata támogatásával 

családnapot tartottunk május 1-jén a Faluházban. A nap célja az 

volt, hogy a csengelei családok hagyományőrző programokon 

vehessenek részt és biztosítsuk a kikapcsolódást, nyugodt pihenést. 

Már a déli óráktól kezdődően kézműves foglalkozásokra 

vártuk az érdeklődőket: lehetett gyöngyöt fűzni Koncz Lajosné 

segítségével, Vincze János fafaragást tanított és Gajdacsi Zoltán, 

pusztaszeri tanár az agyagozás alapjaiba vezette be a fiatalokat. 

Nemes-Nagy Nelli tanárnő vezetésével a lányok papírból készítet-

tek díszeket a felállítandó májusfára. A májusfát Széll Jánostól kap-

tuk, aki már rutinos májusfa állító, hiszen a Vénusz presszóban már 

régebb óta őrzik ezt a hagyományt. Nem is gondolnánk, hogy egy 

májusfa stabil felállítása nem egyszerű dolog: szükségünk volt egy 

vascsőre, amit Tóth Tibor képviselő úrtól kaptunk, ezt a csövet 

Árvai Kálmán és munkatársai helyezték a földbe úgy, hogy bizto-

san megtartsa a fát, s végül a feldíszített fát Vincze János vágta a 

kívánt méretre. Béres András a lovával a helyszínen tartózkodott, 

hogy segítségünkre siessen, ha szükséges, szerencsére a fát kézi 

erővel sikerült a helyére állítani. A versenyhez szükséges szalma-

bálákat ifj. Balog János biztosította. 

Külön látványossága volt a napnak, hogy egy kecskét sütöt-

tünk meg egészben nyárson. A sütőnyársat Árvai Márktól kaptuk, a 

fősütőmester Kuklis András volt. 

Kormányos Sándor vezette a vetélkedőt, melybe nem csak a 

fiatalok, hanem szüleik is beneveztek. Aki megszomjazott frissítő 

fröccsöt (a gyerekek málnaszörpöt) kaphatott. Minden pohár mellé 

lehetett húzni egy kis cetlit, amelyen egy szentírási idézet volt. A 

lelkifröccshöz a szódát Molnár Jánostól kaptuk, a két fröccsöntő 

Forgó Gyula és Czakó Ildikó volt. 

Fő műsorszám a Kolompos együttes műsora volt, akik népi 

hagyományokat tanítottak a gyerekeknek: eljátszottak egy májusfa  
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             Agyag korongozás               Papírdíszek készítése 

 

   
 

                   Fafaragás                   Kötélhúzás fiúk és lányok között 

 

   

 
                Gyöngyfűzés                               Gumikesztyű fejése        
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               Májusfa díszítése               A Kolompos együttes műsora 

 

   
 

             Kész a kecskesült                       Jól fogyott a hot-dog 

 
állítást és a gyerekek bevonásával egy pünkösdi király választást. A 

koncert végén táncházat tartottunk. 

Estére megsült a kecske, s akinek nem volt bátorsága meg-

kóstolni, az ehetett hot-dogot, melyet Mihályi Attila és felesége va-

lamint Lantos István és felesége készített a gyerekek számára. 

A kézműves foglalkozásokat alig bírták abbahagyni, az 

agyagozás este 9 óráig tartott. 

Katona Attila 

(fotók: Molnár Mihály) 
 

*  *  * 

A családi majálisról készült videó megtekinthető a Csengelei infor-

mációk internetes honlapon (www.csengeleiinformaciok.hu). 
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Vincze János a budai 
várban szerepelt 

 
Másfél évtizede évente rendezik meg a "Magyar kézműves-

ség" elnevezésű országos seregszemlét. Vincze János fafaragó már 

harmadik éve szerepel ezen a tárlaton. 2013-ban "Batyus asszony" 

című szobrát találták kiállításra érdemesnek, így mintegy 200 tár-

sával szerepelhetett a budai várban, az Országos Széchényi Könyv-

tár exkluzív kiállító termében. 

Az ez alkalomból "Magyar kézművesség 2013" címmel meg-

jelent, magyar-angol-német nyelvű, színes albumban Csengelét 

Vincze János alkotása képviselte. 

M. M. 

 

Az alkotó a szereplésért kapott díszoklevéllel és művével 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Májusfa mászó verseny 

 
Május 1-jén ez évben is májusfát állítottak a Vénusz presszó 

udvarán. A mintegy nyolc méter magas nyárfa ágait szalagokkal és 

elvihető ajándékokkal (borok, sörök, rövid italok, csokoládék stb.) 

díszítették. 

Az elmúlt évinél vastagabb fa nehéz feladat elé állította a 

versenyzőket. Négyen is megpróbálkoztak vele, de senkinek sem 

sikerült elérnie az első ágat. Ezért könnyítésképpen egy alumínium 

létrát támasztottak hozzá, így már minden bátor jelentkező meg 

tudott birkózni a csúszós törzsű fával. Az utolsó versenyzőt már 

nem is kellett bíztatni, inkább már hívták lefelé, annyira a csúcs 

közelében volt. 

M. M. 

 

 
 

Négyen jutottak fel az ajándékokig 
(fotó: Széll János) 
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Képviselői fogadóóra 

 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

19 órától fogadóórát tart a Faluházban. A következő alkalom június 

3-án lesz.                                                                                           

 

 
 

Kun Szabó István nótáskönyve 
28. rész 

 
65. Elmentem egy templom…  

 

Elmentem egy templom mellett, jaj de szépen énekelnek, 

Valamikor réges-régen, igen régen, nagyon régen, 

Nekem is volt imádságom, de már nincsen. 

 

Elmegyek, de visszatérek, ha szemedbe könnyet érzek, 

Valamikor réges-régen, igen régen, nagyon régen, 

Nekem is volt imádságom, de már nincsen.  

 
[Szövegíró Sassy Csaba; a második versszak jelentősen eltér az eredetitől]  

 

 (folytatjuk) 
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H i r d e t é s e k 

 
A Deák Ferenc u. 4. szám alatti, 1500 négyzetméteren lévő ingat-

lan eladó, vagy üzlethelyiségnek bérelhető. 06-30/9 786 384    

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 érzékeny-

séget, növeli a teherbíró képességet és lassítja az öregedést. Hatása né-

hány 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 terméke-

ket. 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  

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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