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 Verseny a kis focistáknak  
 

 
 

A családi sportnapról szóló írásunk a 213. oldalon kezdődik!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Június 
 

 

 

16. 

1899-ben ezen a napon született Molnár János (†1978), aki 

1935-től tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságá-

nak. 1936-1941 között és 1946-ban a Csengelei Mezőgazda-

sági Egyesület elnöke volt.  1960-ban ezen a napon szüle-

tett Sándor József, aki 1997-ben postai kézbesítő volt. 2008-

tól újra ebben a beosztásban dolgozik.  1962-ben ezen a 

napon született Erdélyi Ferencné Varga Andrea, aki 1984-

1994 között az általános iskolában tanított.  1993-ban ezen 

a napon csődeljárás indult a Turkey-Pipe Kft. ellen. 

17. 
1946-ban ezen a napon született Törköly Ferenc (†2008), 

aki 1983-1992 között szikvízkészítő kisiparos volt. 1998-tól 

haláláig az önkéntes tűzoltók parancsnoka volt. 

18. 
2004-ben ezen a napon jött létre a Főnix 2004 Művészet-

oktatási Alapítvány a művészeti iskola fenntartására.  

19. 

1888-ban ezen a napon született Gyovai Péter (†1957) 

földműves, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben 

1929-től választmányi tag, 1933-tól zászlótartó és 1941-

1943 között körgazda volt.  1979-ben ezen a napon hunyt 

el Csillagvári István, aki az 1970-es években a vízmű keze-

lője volt.  

20. 

1941-ben ezen a napon született Vízhányó Béláné Tisóczki 

Erzsébet, aki 1973-1977 között gáz cseretelep-vezető, 1977-

1979 között postai kézbesítő volt.  1949-ben ezen a napon 

született Koncz Lajosné Ambrus Margit, aki 2001-től tagja a 

népdalkörnek. A csengelei falunapokon több alkalommal 

szerepelt csuhé és gyapjú figuráival. 

21. 

1963-ban ezen a napon hunyt el Bagi Sándor, aki 1934-1936 

között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója 

volt. Az 1940-es években a motormalomban olajütéssel fog-

lalkozott.   
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22. 
1977-ben ezen a napon született Szabó Zsolt, aki 1993-1998 

között a csengelei focicsapat tagja volt. 

23. 
1898-ban ezen a napon született Fábián Lajos (†1981), aki a 

csengelei motormalom vezetője volt az államosítás után.  

24. 
1886-ban ezen a napon született Csicsai János (†1953), aki 

vitézi telkét Csengelén kapta. A csengelei leventék főokta-

tója volt.  

25. 
1982-ben ezen a napon született Hencz Teodóra, aki 1995-

ben az Aranyeső néptánccsoport alapító tagja volt. 1997-ben 

"A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki. 

26. 
1933-ban ezen a napon született Fejes Sándorné Kasornya 

Olga, aki 1994-1995 között az általános iskolában tanított.   

27. 
1940-ben ezen a napon született Bangó Péter (†1987), aki 

kéményseprőként és postai kézbesítőként is dolgozott.  

28. 
1912-ben ezen a napon született Valkovics Péter, aki a II. 

világháború során 1944-ben hadifogságba esett és hamaro-

san meghalt.  

29. 

1944-ben ezen a napon született Törköly Péter (†1997), aki 

előbb tagja volt a községi tanácsnak, majd 1990-1994 között 

önkormányzati képviselő volt.  1953-ban született Pálinkás 

István, aki 1985-től az általános iskola karbantartója. 

30. 

1907-ben ezen a napon született Kopasz Pál (†1972), akit az 

1949-es községgé alakuláskor a képviselő-testület tagjává 

választottak.  2008-ban ezen a napon hunyt el Törköly Fe-

renc, aki 1983-1992 között szikvízkészítő kisiparos volt. 

1998-tól haláláig az önkéntes tűzoltók parancsnoka volt.  
 

 

Képviselői fogadóóra 

 
Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

19 órától fogadóórát tart a Faluházban. A következő alkalom július 

1-jén lesz.                                                                                          
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Tizenkilenc óvodás 
ballagott el 

 
Június 1-jén tartották meg az óvodai ballagási ünnepséget a 

faluházban. 19 leendő első osztályos köszöntötte az iskola igazga-

tónőjét, Longa Istvánnét, és majdani osztályfőnökét, dr. Farle Csa-

bánét. A nagycsoportos óvodások verseket és dalokat adtak elő 

műsorukban, melyeket óvónőjük, Pigniczki Tiborné tanított meg 

nekik. 

M. M. 

 
 

 
 

Pillanatkép a búcsúzó óvodások műsorából 
(fotó: Molnár Mihály)  
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Csengele nyert a Kinizsi 
Juniálison 

 

Farkas Sándor országgyűlési képviselő szervezésében június 

8-án 12 település képviselői gyűltek össze a fábiánsebestyéni Kini-

zsi Parkban. E helyen lovas versenyeket szoktak rendezni, de most 

az embereké volt a főszerep. 

A szervezők sokféle feladatot találtak ki, mint például lasszó 

dobása falóra, patkóval célbadobás, vagy puzzle kirakása. A fából 

készült malomkereket Varga Árpád és Lantos István hajigálta, így 

nem volt meglepő az első helyezésük. A malomjátékot olyan nagy-

ban játszották, hogy a babszemeket nagyméretű zsákok helyettesí-  

 

 
 

Árvai Kálmán első helyezett lett sültjeivel 
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A mazsorettjeink Paso doble-t is táncoltak 

 

 
 

Koreográfia a James Bond film zenéjére 
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A győztes csengelei csapat 
(fotók: Márton Katalin, fmk) 

 
tették. A régóta jól játszó Árvai Kálmánnénak itt is sikerült az élen 

végeznie. A kétkerekű lovas kocsit most nem ló húzta, hanem 

Varga Árpád. A bakon a fia foglalt helyet, míg hátulról Sánta Fe-

renc tolta a járművet. Mondani sem kell, ők nyerték meg ezt a 

számot is. A 11-es rúgó versenyben Árvai Márk produkálta magát, 

megszerezve az első helyezést. Árvai Kálmán most nem bogrács-

ban főzött, hanem tárcsán mindenféle finomságot sütött. A sült tar-

ja, vörös császár, bőrős karaj, csirkeszárny, gomba, spárga és 

krumpli elnyerte a zsűri tetszését, és ezzel a versenyszámmal is el-

sők lettek a csengeleiek.  

Az összesített eredmény alapján Csengele végzett az első 

helyen. A kupa mellé egy sült malacot és egy hordó sört is kaptak, 

melyből a vendégeket is megkínálták. 

A szervezők a résztvevő csapatoktól azt is kérték, hogy vi-

gyenek magukkal műsort is. A csengeleiek a mazsoretteket vitték 

el, akik műsoruk alatt háromszor öltöztek át, mindig a megfelelő 

ruhát felvéve. Először a zászlós produkciójukat mutatták be, majd 

Paso Doble-t táncoltak. Végül a James Bond-film zenéjére mu-

tattak be egy táncos koreográfiát. 

M. M. 
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Csengelére is került a lopott 
traktorokból 

 

Egy olasz sofőr hívta a rendőrséget 2013. április 15-én Apát-

falváról azzal, hogy az ottani parkolóban leállított kamionja rakte-

réből ismeretlenek elvittek három John Deere traktort. A nyomozás 

megállapította, hogy az 51 millió forint értékű munkagépeket 

Olaszországból Aradra kellett volna szállítani. A sofőr az apátfalvi 

kamionparkolóban hagyta magára a traktorokat, amelyeket április 

13-án hajnalban egy román kamionra pakoltak át. 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya 

2013. június 6-án egy csengelei és egy balástyai tanyán tartott 

házkutatást, ahol lefoglalták a három nagy értékű traktort. A nyo-

mozók elfogták azt a két férfit is, akik a munkagépeket megvá-

sárolták. Gy. Róbert Leventét Vecsésről, míg B. Pált balástyai ta-

nyájáról állították elő. A két vállalkozó a mezőgazdasági munkák-

hoz használta a traktorokat. Ellenük különösen nagy értékre elkö-

vetett orgazdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult 

büntetőeljárás. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság mindkét 

férfit őrizetbe vette és kezdeményezte előzetes letartóztatásukat. 
 

(promenad.hu) 
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Évadzáró családi sportnap 
 

A Csengele Községi Sport Egyesület 2013. június 9-én 

tartotta szezonzáróját, melyet családi nappal kötött össze.  

A délelőtt a lányoké-asszonyokét volt, mivel a megyei női 

focibajnokság 5-5-7. helyéért küzdöttek a csapatok. Az első mérkő-

zésen a Csengelei Zsákbamacskák legyőzték 3:1-re Makó csapatát 

(csengelei gólszerzők: Becsei Ibolya (2), Nagymihály Zoltánné). A 

második meccsen a Dorozsmai Bombázók kerekedtek felül Makón 

5:0-s eredménnyel. Az utolsó női mérkőzésen a Csengelei Zsákba-

macskák három góllal győzték le a Dorozsmai Bombázókat, akik-

nek nem sikerült a hazai hálóba találni (csengelei góllövők: Becsei 

Ibolya, Csáki Szandra). Az elért eredmények alapján a csengelei 

lányok a bajnokság 5. helyezettjei lettek. Meg kell jegyezni, hogy 

Zsákbamacskák olyan fergeteges szurkolást kaptak, amilyet falunk-

ban már régen lehetett látni. 

Délután az apró focisták vetélkedőjével folyt tovább a családi 

nap. A két részre osztott ifjú labdarúgóknak a labdavezetési és a 

futás tudásukat kellett bizonyítani, a szülők szurkolása közepette. 

Egy kis szellemi vetélkedő is belefért a sportnapba. A fa ár-

nyékában olyan kérdéseket kellett húzni, melyek főleg a labdarú-

gással voltak kapcsolatosak, de volt olyan is, hogy például ki az is-

kola igazgatónője. A jó választ adók egy-egy csokit kaptak aján-

dékba.  

A rendezvényre ellátogatott Völgyi Dániel, a győri focicsapat 

játékosai, akivel nagyon sokan közös fényképet készíthettek, és 

akinek jutott, dedikált fotót is kaphatott.   

A szabadrúgás verseny korcsoportonként történt. A férfiaknál 

ifj. Pigniczki Péter, a nőknél Vörös Judit győzedelmeskedett. Az 

U7 korosztálynál Szekeres Áron, Az U9 korosztálynál Bencsik 

Dominik, az U11 korosztálynál Bencsik Zoltán lett a győztes.  

Délután egy kisebb zápor rövid időre megszakította a sporto-

lási lehetőségeket. De nemsokára a női csapat játszott, kiegészítve a 

kis focistákkal. Ennél a meccsnél nem volt létszámstop, egyszerre 
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Megbeszélés a női focimeccs előtt 

 

 
 

Focival kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni 
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több mint 40 játékos szaladt a labda után. Utána a lányok az U19-es 

fiúcsapattal csaptak össze. A szebbik nem játékosainak gólja után a 

fiúknak is sikerült a hálóba találni, de azt a bíró nem adta meg.     

Napközben többféle palacsintát lehetett fogyasztani. Fogyott 

is szépen, alig győzték a sütést. Délután töménytelen mennyiségű 

rántott szeletet szolgáltak fel, de nem sikerült mindet elfogyasztani. 

Némi késéssel, este fél 6 tájban történt a nap, illetve a bajnoki 

év ünnepélyes zárása. Ezen megjelent a falu polgármestere mellett 

Zsoter Donát a Videoton és az U17 válogatott labdarúgója, Batik 

Bence a Ferencváros és az U21 válogatott focistája, valamint Hor-

váth Péter, a Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója. A meghí-

vott vendégek a díjak átadásában segédkeztek. Különdíjat kapott 

azért, hogy az egyesület ilyen magas színvonalon működhetett, 

Csengele polgármestere és jegyzője, a sport egyesület szakosztály-

vezetője, szertárosa és titkárnője. Az évad zárásaként korosztá-

lyonként kiosztották a díjakat a korosztályok elismerésre méltó 

focistáinak.  

Az U7 korosztály legszorgalmasabb játékosa Szarka Kovács 

Nándor, a legszorgalmasabb focistája Gera Dominik lett, a gólki-

rályi címet Tóth László nyerte el. 

Az U9 korosztály legszorgalmasabb játékosának Varga Máté, 

a legjobb labdarúgójának Gera Zsolt bizonyult, míg a gólkirály 

Seres Roland lett. 

Az U11 korosztály legszorgalmasabb focistája Kucsora Sán-

dor, a legjobb játékosa Pigniczki Attila lett, a gólkirályi címet Far-

kas Ronni érte le. 

Az U16 korosztály legszorgalmasabb sportolójának Kócsó 

Dániel, a legjobb focistájának Kulcsár Zoltán bizonyult, a gólkirály 

Pigniczki László lett. 

Az U19 korosztály legszorgalmasabb labdarúgója Volford 

Viktor, a legjobb játékosa (és a sportköri elnök szerint „leg flú-

gosabb”) Katona Norbert lett, míg a gólkirályi címet 43 góllal No-

vák Balázs szerezte meg. 

A női csapat legszorgalmasabbja Turcsán Antalné, legjobb 

játékosa Vörös Judit lett, a gólkirálynő címet Vörös Judit kapta 

meg. 
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A felnőtt férfi csapat legszorgalmasabb sportolójának Heim 

Tamás, a legjobb játékosának Cserháti Dániel bizonyult, a gólkirá-

lyi címet a még az őszi szezonban rúgott 18 góljával Horváth Péter 

szerezte meg.       

Az egész napos rendezvény költségét a sport egyesület saját 

és pályázati pénzből finanszírozta.  

M. M. 

 
 

 

Kun Szabó István nótáskönyve 
29. rész 

 

66. Páros csillag az ég alján… 

 

Poros csillag az ég alján, 

Egyik fényes, másik halvány. 

Én nem tudom, mért fáj úgy nékem, 

Hogyha azt a két csillagot nézem. 

 

Amelyik olya szépen ragyog, 

Az lesz ott a te csillagod. 

Mellette, amelyik alig-alig látszik, 

Az a halovány az enyém, a másik. 

 

Sápadt csillag, de kár néked, 

Ezt a fényest kerülgetned. 

Egyre jobban halványulsz tőle, 

Jobban tennéd, szállnál le a földre. 

 
[Szövegírók: Pete Lajos, Palmer Kálmán] 
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67. Messze földről   
 

Messze földről galambszárnyon jött hozzám az üzenet, 

Az volt írva a levélbe, szeretsz-e még engemet? 

Csókolom a pici szádat, csókolom a levélíró kis kezed, 

De a választ ne várd édes, amit az én szívem érez, 

Leírni azt száz levélben sem lehet. 

 

Ha a szíved nem súgja, hogy a lelkem mit érez, 

Hogy hihetnék a levélnek, hogy az írott levélnek. 

Hej! Az igaz, hű szerelmem nem tudsz szólni, nem tud írni levelet, 

Egy sóhajtás, egy imádság mit a szellő visz el hozzád, 

Hogyha szeretsz, meg is érzi a szíved. 

 

(folytatjuk!) 

 
 

Kedvenc receptjeim 
 

Fokhagymás tonhal 

 
Hozzávalók: 70 dkg mélyhűtött tonhal, 1 nagy fej vöröshagy-

ma, 8 cikk fokhagyma, 1 közepes nagyságú paradicsom, 1 citrom, 

3-4 evőkanál olaj, só. 

 

A tonhalat hagyjuk felolvadni, fölszeleteljük, majd megsóz-

zuk. Egy evőkanálnyi olajjal kikent tűzálló tálban szépen elren-

dezzük a szeleteket, a vöröshagymát vékonyan rákarikázzuk, a pa-

radicsomot rászeleteljük, az apróra vágott fokhagymával megszór-

juk, és 4 vékony citromszeletet teszünk a tetejére. A többi citrom 

levét ráfacsarjuk, az egészet meglocsoljuk olajjal, majd forró sütő-

ben 30 percig sütjük. 

Nemere Ilona 
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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, Deák Ferenc 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 (Deák Ferenc 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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