
 
 

 
 XXI. évfolyam 21. szám                    2013. november 1. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Ifjú tollaslabdások  

 

 
 

A tollas bajnokságról szóló írásunk a 339. oldalon kezdődik! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – November 
 

 

1. 
1957-ben erre a napra készült el a hősök sírja a temetőben.  

1962-ben ezen a napon nyílt meg a gyógyszertár. 

3. 

1897-ben ezen a napon kezdődött meg az oktatás a Temp-

lomhalmi iskolában.  1956-ban ezen a napon született Kuk-

lisné Vajda Mária, aki 1975-1992 között a községi könyvtárt 

vezette. A Hazafias Népfront csengelei elnöke volt. 1992-től 

családi vállalkozás keretében bolti eladó.  1961-ben ezen a 

napon hunyt el Sisák P. János, aki 1928-ig a Csengelei Me-

zőgazdasági Egyesület elnöke volt. 1929-től választmányi 

tagként működött tovább.  1973-ban ezen a napon szüle-

tett Szabó Zsoltné Béres Anikó, aki 1993-1994 között képe-

sítés nélküli óvónő volt.  

5. 

1949-ben ezen a napon született Csíkos Józsefné Dorogi Er-

zsébet, aki 1982-től nyugdíjba vonulásáig az óvoda dajkája 

volt.  1972-ben ezen a napon avatták fel a kápolna új szár-

nyát, egyben a lelkészséget plébánia rangra emelték.  1986-

ban ezen a napon született Rényi Virág, aki 2000-ben meg-

kapta "A csengelei iskoláért " plakettet. 2011-től az álta-

lános iskola napközis tanára.  2001-ben ezen a napon hunyt 

el Hegedűs Imre, aki 1991-1994 között a csengelei polgár-

őrség vezető-helyettese, 1994-1995 között titkárhelyettese 

volt.  

6. 

1950-ben ezen a napon született Tóth Istvánné Papp Ro-

zália, aki 1969-től 2008-ig dolgozott a községházán. 1977-

ben megbízott VB-titkár volt.  1959-ben ezen a napon 

indult meg a villanyszolgáltatás a községben.  1970-ben 

ezen a napon született Varga Árpád, aki 1991-től eladó 

Kuklis András Kis ABC-jében. 1984-ben az úttörő olimpián 

II. helyezett lett súlylökésben. 1988-ban Belgrádban ezüstér-

mes lett diszkoszvetésben. 2005-től a polgárőrség csoport-

vezető-helyettese, 2007-2008 között titkárhelyettese volt. 

2006-tól önkormányzati képviselő.   
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8. 

1914-ben ezen a napon született Szüle Ferenc (†1997), aki 

1944-1960 között a motormalom gépésze volt.  1944-ben 

ezen a napon született Nemere István, a legtermékenyebb 

magyar író, aki 2001-től Csengelén él. Eddig 621 kötete 

jelent meg.  1966-ban ezen a napon született Czirok Zoltán, 

aki 1992-től az általános iskola énektanára, 1996-tól a 

csengelei művészeti iskola fúvóstanára, és a fúvószenekar 

vezetője. 2000-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntet-

ték ki.  

9. 

1929-ben ezen a napon népes csengelei küldöttség járt Fo-

dor Jenő helyettes polgármesternél, akitől a földbér hátralé-

kok részletekben történő fizetését kérték.  1947-ben ezen a 

napon született Mészáros János, aki 1986-tól tagja az egy-

házközségi képviselő-testületnek.  1968-ban ezen a napon 

született Kun-Szabó Tibor, aki 1991-től a Csengele Községi 

Sport Egyesület elnök-edzője. A Csengelei Polgárőr Cso-

portnak 1990-1991 és 2005-2009 között csoportvezető-he-

lyettese volt. 1984-ben az országos ifjúsági bajnokságon 

súlylökésben első helyezett lett. 

10. 
1932-ben ezen a napon hunyt el dr. Kertész József, aki 

1914-től Csengele első orvosa volt. 

11. 
1951-ben ezen a napon született Fehér Kálmán, aki 1985-től 

a szeszfőzdét vezeti. 

12. 
1947-ben ezen a napon született Nagy Bandó András hu-

morista, aki 1969-től az Egyetértés Tsz építő brigádját ve-

zette. 

13. 
1923-ban ezen a napon született Gombos Sándor, aki önként 

jelentkezett katonai szolgálatra, majd 1943. január 20-án a 

szovjet fronton eltűnt.   

14. 

1994-ben ezen a napon hunyt el Túri Imre, aki 1944-1945-

ben a rendőrség kötelékében dolgozott, előbb, mint polgárőr 

parancsnok. Az 1949-es községgé alakuláskor képviselőnek 

választották. 1949-ben a DÉFOSZ titkára lett. 1951-ben a 

földműves szövetkezet ügyvezetője volt. 
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15. 

1905-ben ezen a napon született Börcsök András (†1987) 

gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zász-

lótartója volt 1943-1946 között. 1944-ben a Független Kis-

gazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja lett.  

1918-ban ezen a napon született Kecskés István (†1996), aki 

postai kézbesítő volt.  
 

 

Szent Imre családnap 
 

A Szent Imre családnap november 9-én, szombaton lesz a Fa-

luházban. 

 Délután 1 órától családi játékok várják az érdeklődőket. 4 

órától pedig a békéscsabai Vándorszínház előadását tekinthetik 

meg. Fáklyás körmenettel vonulunk a templomba, ahol a szent-

misét Sutka István atya mutatja be. Természetesen a családnapon 

étlen, szomjan senki nem marad. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Katona Attila 
 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

19 órától fogadóórát tart a Faluházban. A következő alkalom no-

vember 4-én lesz.                                                                                                                                                                                              

 

Erste bankosok figyelmébe! 

 
A postahivatal vezetőjétől kapott információ szerint 2014. áprilisá-

ig Csengelén is végzik az Erste Bankkal kapcsolatos szolgáltatáso-

kat. Továbbra is lehet bankkártyát használni, pénzt befizetni. Jövő 

év tavaszáig nincs szükség külön teendőkre.                                   ■    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  337  - 

 

 

Vincze János kisteleki kiállítása 

 
A kisteleki gasztronómiai és sajtfesztivál állandó kiállítójá-

nak tekinthető Vincze János csengelei fafaragó. Színvonalas szob-

raival elismerést váltott ki a szervezőkből, így minden évben meg 

is hívják. 

Az idei őszön megrendezett fesztiválon is sok-sok látogatója 

volt. A helyi polgármester az olasz vendégeinek is bemutatta, és 

érdeklődéssel szemlélte az alkotásokat Bencsik András, a Magyar 

Demokrata című hetilap főszerkesztője, a Békemenet egyik főszer-

vezője is. 

M. M. 

 

    
Bencsik András újságíró a fafaragóval 

(fotó: Molnár Mihály) 
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Szüreti felvonulás 

 

Idén ősszel a Vénusz presszó tulajdonosai már a harmadik 

szüreti felvonulást falunkban. 

A presszó udvaráról indult a menet, lovas kocsikkal és 

lóháton indult a mulatozó népség, a zenét Czirok tanár úr és fúvós 

csapata szolgáltatta. Kb. egy órás kört tettek Csengelén, közben a 

Baranyi család fogadta őket az Arany János utcában. 

A felvonulók a presszó előtt megálltak arra az időre, amíg a 

plébános megáldotta a bort és a gyümölcsös kosarakat. A szertartás 

után újra egy nagy kört tettek a faluban, majd a Vénusz presszóban 

folytathatták a mulatozást. 

M. M.     

 

 
 

Gyümölcs- és borszentelés a presszó előtt 
(fotó: Molnár Mihály  
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IV. Tollaslabda Bajnokság 
 
Két éve alakult a Csengelei Tollaslabda Barátok elnevezésű 

társaság, de ez év október 26-án már a negyedik versenyét rendezte 

meg a faluházban.  

Délelőtt folyamán a fiataloké volt a terep. Négy általános 

iskolás küzdött meg egymással, köztük három lány és egy fiú. Az 

egyéni versenyben Lesták Arnold végzett az élen. A második Fődi 

Krisztina, a harmadik Kiss Bernadett lett.  

Mivel csak négy versenyző nevezett, így csak két páros csa-

patot lehetett kiállítani. A Kiss Bernadett-Fődi Krisztina duónak két 

meccsben sikerült legyőznie a Lantos Réka-Lesták Arnold párost, 

ezért az előbbiek az első, míg az utóbbiak a második helyezést 

szerezték meg.  

A délután a felnőtt tollasosoké volt. Már hagyományos ver-

senyszámként a házaspáros kategória volt az első. Most három férj-

feleség duó mérkőzött meg. Az élen a Dr. Torontáli Renáta-Rényi 

László páros végzett. Csákiné Géczi Rozália-Csáki István duó a 

második helyet, a Lantosné Horváth Irén-Lantos István páros a har-

madik helyet szerezte meg.  

Korábban problémaként merült fel, hogy a páros mérkőzé-

seknél két erős játékos volt egy párban. Ezt most úgy küszöbölték 

ki, hogy egy erős játékos mellé egy kevésbé erős társat sorsoltak ki. 

A két csoportban zajló mérkőzések után a csoportelsők az első he-

lyezésért, a másodikok a bronzéremért küzdöttek meg. Kemény 

mérkőzésben végül a Törköly Ágnes-Lantos István páros legyőzte 

a dr. Torontáli Renáta-Csáki István duót, így megszerezve az első 

helyet. A bronzéremért Lesták Arnold és Molnár Mihály küzdött 

meg a Kiss Nándor-Pigniczki Árpád párossal, szintén kemény mér-

kőzésben legyőzve az utóbbiakat. 

A férfi egyéni kategóriába hatan neveztek be. Körmérkőzések 

során alakult ki a végső sorrend. Pigniczki Árpád 5 győzelemmel, 

veretlenül szerezte meg az első helyezést. Tisóczki Ferenc 4 győze-

lemmel és 1 vereséggel  ezüstérmes  lett. A harmadik helyen Lesták  
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A felnőtt tollaslabda bajnokság résztvevői 
(fotó: Magony Ágnes) 

 

 

Mátyás végzett 2 győzelemmel és 2 vereséggel. 

Az eredményhirdetéskor különdíjakat is átadtak. A torna leg-

jobb bírója Kiss Bernadett lett. A verseny legjobb szavalója címet 

Rényi László kapta meg. Pigniczki Árpád a legszebb férfi sportoló 

címet igazoló dokumentummal térhetett haza.  

Az egész délután zajló mérkőzések szüneteiben a sportolók 

sült csirkét és sült halat fogyaszthattak, a lányok pedig többféle sü-

teménnyel kedveskedtek. A nap egy sertéspörkölt vacsorával zá-

rult. 

Akit érdekel ez a nagy állóképességet igénylő sport, annak 

figyelmébe ajánlom, hogy hétfői és csütörtöki napokon 19 órától 

zajlanak az edzések a faluházban, melyre minden érdeklődőt sze-

retettel látnak. 

Molnár Mihály        
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Darts bajnokság 

 

Mészáros Shanghai-t dobott 
 
Október 26án rendezte meg soron következő nyíldobó verse-

nyét a Korona söröző, melyen 12 versenyző küzdött a bajnoki cí-

mekért. 

A Mester 501 versenyszám döntőjében Vincze Pál nullázta le 

elsőnek a gépét, megszerezve ezzel a bajnoki címet. Nagy D. Ben-

ce 6 pontjával második lett. Vígh Attila és Mészáros Péter egyaránt 

40-40 pontot dobott, viszont a „rádobásnál” utóbbinak volt na-

gyobb szerencséje, így megszerezve a harmadik helyet. 

A Krikettnél  is  Vincze  Pál  végzett az élen, 144 hibaponttal.  

 

 
 

Darts bajnokok a verseny szervezőjével 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Mészáros Péter 162 hibaponttal második, Vígh Attila 179 hi-

baponttal harmadik lett. 

A Shanghai elődöntőjében, a második körben Mészáros Pé-

ternek sikerült megdobnia a szimpla-dupla-tripla pontokat, így a 

Shanghai-dobásával tovább jutott (viszont a döntőben csak a ne-

gyedik helyezést sikerült elérnie). A döntőben Túri Kornél 207 

pontot ért el, így megszerezte a bajnoki címet. Pigniczki Árpád 103 

pontja a második helyezésre volt elegendő, míg a harmadik ifj. 

Vígh Attila lett 88 ponttal. 

A legtöbb pont dobása (High Score) elődöntőjében Nagy D. 

Bence szép teljesítményt, 732 pontot ért el, de végül nem jutott a 

döntőbe. E szám bajnoka Pigniczki Árpád lett 541 ponttal. Őt ifj. 

Vígh Attila (467 pont) és ifj. Kucsora Péter (455 pont) követte a 

sorrendben.  

M. M.   

 

 
Kedvenc receptjeim 

 

Csicseri borsós rizs  
 

Hozzávalók: 30 dkg csicseri borsó, 1 szelet fehér kenyér, 1 kis fej 

karfiol, 20 dkg zöldbab, 3 szál sárgarépa, 2 közepes krumpli, 10 

dkg rizs, kevés olaj, őrölt feketebors, só. 

 

A csicseri borsót este beáztatjuk, másnap leöntjük róla a 

vizet, és másik vízben félpuhára főzzük. Forró olajon megpirítjuk a 

kenyérszeletet, és az olajjal együtt a borsóhoz adjuk. Teszünk hoz-

zá karikára vágott sárgarépát, nagy rózsáira szedett karfiolt, dara-

bolt zöldbabot, meghámozott, kockákra vágott krumplit, sózzuk, 

borsozzuk, és fedő alatt puhára főzzük. Hozzákeverjük a rizst, és 

amint puha, tálaljuk. 

Nemere Ilona 
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Visszatekintő 
 

 

Ezt írták Csengeléről 75 éve: 

 

Fényes esküvő Csengelén 
 

Katona (Sander) Ferenc és Kordás Rozália szülők csengelei föld-

birtokos kereskedő leányát, Erzsikét vezette oltárhoz Kovács József 

faárugyáros Szegedről. A menyasszony násznagya vitéz Pottyondy 

Imre igazgató, a vőlegényé Kocsis Ferenc szegedi csemegekereske-

dő volt. Az esketési szertartást Balog Jenő plébános végezte, Lász-

ló János plébános segédletével. Sokan voltak Szegedről, Budapest-

ről, Ceglédről, Félegyházáról. A víg vendégsereg a reggeli órákban 

oszlott szét. 
 

(Megjelent a Tanyavilág 1938. november 6-i számában) 
 

 

 

 
 

Ezt írták Csengeléről 50 éve: 

 

Száz új ház Csengelén 

 

A szegedi járásban Csengele is azon községek közé tartozik, 

amelyek 15-18 évvel ezelőtt csak nevükben éltek. Valóban pár ház 

jelezte a községet, amely eltörpült a hatalmas tanyavilágban. Egy 

darálómalomból és néhány házból állt valamikor. 

 

Rohamos fejlődés 

 

A felszabadulás utáni évektől kezdve viszont rohamosan 

fejlődött. Egymásután épültek az új házak, az élet fokozatosan 

beköltözött a faluba. A legnagyobb lélekszámot Csengele eddig 

1960-ban érte el, 3642 lakost számláltak. Azóta viszont csökken itt 

a lélekszám. 
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– A fiatalokat elhúzza a város, az ipar – mondja Rácz Tibor, a 

községi tanács végrehajtó bizottságának elnöke. – Ez viszont – 

folytatta – csak átmeneti jelenség. Ha majd itthon is megtalálják 

számításukat a mind erőssebbé váló nagyüzemi gazdaságban, 

márpedig így lesz, akkor ismét hazajönnek. A földhöz való 

ragaszkodás változatlanul elevenen él bennük. Csak a kezdeti 

nehézségekkel nem keltek birokra. Azt ráhagyták az idősebbekre. 

 
Befelé tart a tanyavilág 

 
– Mint megtudtuk, 1947-től, az első házhelyjuttatás óta a 

község új házainak 98 százaléka OTP-kölcsönből épült. Voltak, 

akik a juttatott telken máig nem építettek. Arra vártak, hogy még 

elevenebb legyen a község élete. Ezek most vagy lemondanak a 

telekről, vagy gyorsan hozzáfogtak az építkezéshez. Látják, hogy 

nem lehet várni, mert a tanyavilágból egyre több a falura tartó ház-

helyigénylő.  

Ez érthető is, hiszen a község nyújtotta a könnyebb életlehe-

tőség vonzza azokat a családokat, akik eddig a tanyákon laktak. A 

villany, a kultúra, s az új üzletházak a községben könnyen elérhető 

közelségben vannak, s nem utolsósorban az is szempont, hogy a 

gyerekeknek nem kell kilométereket gyalogolniuk az iskolába. 

 
A Május 1. utcában 

 
Most száz új házhely vár beépítésre. Huszonhárom család az 

építési engedély birtokában máris hozzákezdett a falak felhúzásá-

hoz, s az idén sokan be is költöznek az új lakásba, különösen a 

Május 1. utcában, ahol mindkét oldalon magasodnak már a házak. 

 

I. F.   
 
 

(Megjelent a Dél-Magyarország 1963. november 15-i számában) 
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Kun Szabó István nótáskönyve 
37. rész 

 

78. Fülemüle 
 

Fülemüle szépen dalol az ágon, 

Nekem is van egy gyönyörű virágom, 

Szeretnélek én tégedet, 

Elvennélek, de nem lehet. 

Üldöz a sors kis angyalom, váljunk el. 
 

Ha az Isten nem egymásnak teremtett, 

Mért is adott a szívünkbe szerelmet, 

Jobb lett volna messze távol 

Hírt sem hallani egymásról. 

Így hát édes kis angyalom, váljunk el. 
 

Zavaros a Tisza vize, nem tiszta, 

Rávezetem kis pej lovam, nem issza 

Rávezetem a Tiszára, a Tiszáról a Dunára 

Nem kell nekem senki megunt babája.  
 

(folytatjuk) 
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H i r d e t é s e k 

 

Búza és piros retekmag eladó. Érdeklődni lehet a 60-30/3 630 771 

telefonszámon.  

Eladó a Csengele, Arany János u. 1/A. szám alatti telephely! Ér-

deklődni lehet az Arany János u. 6. szám alatt. 

Eladó a Csengele, Bem tábornok u. 4. szám alatti ház. 3 szoba, 

fürdőszoba, spájz, étkező, főzőfülke, gáz és vegyes tüzelésű kazán, 

garázs, pince, melléképületek. Érdeklődni lehet hétköznap 16 óra 

után, hétvégén egész nap a 06-30/4 303291 telefonszámon. 

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

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

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 ké-

pességet 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.    

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 
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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 sejttisz-

títást, sejtvédelmet és a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki Ön 

is elérhető áron, garanciával!  Érdeklődni lehet a 06-20/5 210 

172 telefonszámon. 

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 

javításra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 

3 236 305 
 
 

 

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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Szántást és tárcsázást vállalok! Balázs Tibor +36-30/9 677 763. 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hob-

bikert eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. 

+36-30/2 098 096  

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

Imréné vegyesboltjában (Deák Ferenc u. 18.), Telenor, T-Mobile 

és Vodafone szolgáltatók készülékeire. 
 

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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