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 Vetélkedő a családi napon  

 

 
 

A Szent Imre családi napról szóló írásunk a 356. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – November 
 

 

16. 

1891-ben ezen a napon született Darányi József (†1961), aki 

1931-től az iskolagondnokság tagja volt. Tagja volt az egy-

házközségi képviselő-testületnek, és esküdtként is tevékeny-

kedett.  

18. 

1961-ben ezen a napon hunyt el Breinovics Vilmos mérnök, 

aki 1938-ban a csengelei lelkészlakot tervezte.  1990-ben 

ezen a napon alakult meg a Csengelei Polgárőri Önvédelmi 

Csoport (későbbi neve: Csengelei Polgárőr Csoport).  

20. 

1905-ben ezen a napon született Bagi Sándor (†1963), aki 

1934-1936 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

zászlótartója volt. Az 1940-es években a motormalomban 

olajütéssel foglalkozott.  

21. 

1895-ben ezen a napon Szeged város közgyűlése 9 új tanyai 

iskola építését hagyta jóvá, köztük egyet Csengele felső 

részén.  1956-ban ezen a napon született Longa István 

autószerelő mester.  1967-ben ezen a napon hunyt el Fehér 

György gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egye-

sület választmányi tagja volt 1929-től. 

23. 
1994-ben ezen a napon hunyt el Sztankai István ferences 

szerzetes, aki 1951-1978 között csengelei plébániát vezette.   

24. 

1963-ban ezen a napon született Csáki László, aki 1996-ban 

az országos rally-túra bajnokság H1 kategóriájában II. 

helyezést ért el.  1968-ban ezen a napon született Vig Tün-

de Katalin, aki 1987-1988 között a belterületi iskolában 

orosz nyelvet tanított.  1987-ben ezen a napon hunyt el 

Börcsök András, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

zászlótartója volt 1943-1946 között. 1944-ben a Független 

Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja 

lett. 

25. 
1967-ben ezen a napon született Losonczi Árpád, aki 1994-

1999 között a csengelei focicsapat tagja volt.  
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26. 

1916-ban ezen a napon született Dorogi Géza (†2006), aki 

1951-1977 között az általános iskola igazgatója volt. 2001-

ben vasdiplomát kapott.  1945-ben ezen a napon született 

Nagy Czirók Gyöngyvér, aki 1980-2006 között az általános 

iskolában tanított. Tanítványai sikeresen vettek részt a 

környezetvédelmi és polgári védelmi versenyeken, országos 

és nemzetközi szinten is. Kitüntették "A csengelei iskoláért" 

plakettel.  1975-ben ezen a napon hunyt el Magyar Antal, 

aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tag-

ja volt 1929-től.  

27. 

1887-ben ezen a napon született Szűcs Mihály (†1960), aki 

a Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csengelei 

alosztályának számvizsgálója volt 1917-től.  1943-ban ezen 

a napon született Bella László, aki 1972-1975 között az 

Egyesült Tsz elnöke volt.  

29. 
1950-ben ezen a napon született Auer Mihály, aki 1978-tól 

az Aranyhomok  Tsz elnökhelyettese, 1988-ban elnöke lett. 

30. 

1920-ban e naptól kezdődően tüzelőhiány miatt szünetel a 

tanítás a Külsőcsengelei iskolában (1921. március 4-ig).  

1944-ben ezen a napon hunyt el Balogh Mihály földmunkás, 

aki 1919-ben a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szö-

vetsége Csengelei Helyi Csoportjának titkára volt. Csenge-

lén vörösőrként szolgált.  1968-ban ezen a napon készült el 

a Vadgerlési iskola villamosítása.  2000-ben ezen a napon 

avatta fel Boross Péter volt miniszterelnök a Csengelét 

Jászszentlászlóval összekötő aszfaltutat. 

 
 

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

19 órától fogadóórát tart a Faluházban. A következő alkalom 

december 2-án lesz.                                                                                                                                                                                                      
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Baleset a főutcán 

 
2013. november 8-án reggel 8 óra előtt néhány perccel köz-

lekedési baleset történt a Deák Ferenc utcán. 

A buszgarázsnál próbált befordulni egy csengelei férfi Lada 

személygépkocsijával a Pántlika útra, de nem vette észre, hogy  

szemből, Kiskunmajsa irányából jött egy Audi terepjáró gépkocsi. 

A járművek fékezés nélkül összecsattantak. A ladást személyi sérü-

lései miatt a mentők kórházba szállították. 

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. 

M. M. 

 

 
 

Folyik a rendőrségi helyszínelés 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Önkormányzati ülés 
 

Csengele község önkormányzata 2013. november 8-án rend-

kívüli ülést tartott az önkormányzati hivatalban. A megbeszélésen a 

polgármesteren kívül négy képviselő volt jelen, Katona Attila és 

Lantos István munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudott megjelenni. 

Első napirendi pont a Bozsik program pályázati lehetősé-

gének megtárgyalása volt. Ennek keretében egy kispálya méretű 

(22 x 42 m) műfüves pályát lehetne megvalósítani, melyhez 5 cm-

es műfű borítás, kerítés, palánk, világítás és két fedett kispad tar-

tozna. A bekerülési érték 32,5 millió forint. A pályázat 30 %-os ön-

részt igényel. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 30 %-os ön-

rész túl sok lenne, ezért a pályázatot úgy fogja benyújtani, hogy az 

10 %-ös önrészt igényeljen. Korábban már Kistelek és Csongrád is 

kapott ilyen lehetőséget, ezért Csengele is megpróbálja. Ha most 

nem nyerne a pályázat, akkor a jövő évben megismétlik. Az önrészt 

tovább is lehet csökkenteni, így elképzelhető, hogy az 3 millió fo-

rint alá menne. Az ülésen részt vevő CSKSE-elnök, Kun-Szabó Ti-

bor elmondta, hogy a műfüves pálya kb. 10 évig bírja, utána kell 

csak javítani. Nagyon sok fiatal focizik a falunkban, akik edzésénél 

a kispálya sokkal jobban megfelel, mint a nagypálya. A pálya meg-

világítása olyan lesz, hogy akár tévéközvetítést is lehetségessé 

tenne. 

Korábban a testület döntött arról, hogy a Kelőpatak utcában 

elad egy telket tápbolt létesítésére. Az új tulajdonos jelezte, hogy a 

szomszéd telket is megvásárolná családi ház építésére. A képvise-

lők hozzájárultak az 1021 négyzetméteres telek értékesítéséhez 120 

Ft/négyzetméter áron. Az új tulajdonosnak négy év alatt kell a 

házat felépíteni, ellenkező esetben az önkormányzat az eredeti áron 

visszavásárolhatja a telket.  

A szabálysértési törvény módosítása miatt szükségessé vált 

Csengelén is a hajléktalanok életvitelszerű tartózkodásának szabá-

lyozása. Dr. Tóth Tibor jegyző elmondta, hogy falunkban ugyan 

nincsen hajléktalan, viszont ennek ellenére is szükséges a rendelet  
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meghozása. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a község összes 

közterületén tiltja az életvitelszerű tartózkodást. 

A megváltozott törvényi szabályozások szerint október 15-től 

közterületen iparcikket, ruhát és cipőt nem lehet árusítani. Egyedül 

a zöldség-gyümölcs árusítása engedélyezett a vállalkozók számára, 

akiknek engedély kell erre kérniük. Az új rendelkezések az őster-

melők áruit nem érinti, azok korlátozás nélkül árusíthatják saját 

termékeit.  

Az önkormányzat a közhasznú foglalkoztatáshoz eszközvá-

sárlási támogatást szokott kapni. A közeljövőben 1 milliós 

támogatás várható, melyet önjáró fűnyíró vásárlására kíván elköl-

teni, melyet még kb. 250 ezer forinttal meg kell toldani. 

A munkaügyi központ tájékoztatása szerint decembertől 23 fő 

közfoglalkoztatott lesz Csengelén, akik a téli időszakban napi 8 

órás oktatásban fognak részesülni a faluházban. A tanítást munka-

nélküli pedagógussal kívánják megoldani, de olyan Csengelén 

nincs. Így további megbeszélésekre lesz még szükség.  
 

Molnár Mihály képviselő  
 

Köszönet a temető őrzéséért! 
 

A csengelei egyházközség nevében köszönetet mondok a polgár-

őröknek és a rendőröknek, hogy halottak napja előtt egy hétig 

őrizték a temetőt. Köszönjük továbbá a Gól söröző tulajdonosának, 

hogy a szolgálatot teljesítőket vendégül látta egy-egy italra. 
 

Katona Attila 

 

Jobbik csoport alakult 
 

November 4-én öt fővel megalakult a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom csengelei csoportja. Elnöknek Verovszki Józsefet vá-

lasztották meg.                                                                                  ■ 
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Új bolt nyílt 

 
A Deák Ferenc utcán, a megszűnt zöldségbolt helyén ruházati és 

egyéb áruk boltja nyílt. A családi vállalkozásnak már Jászszentlász-

lón is van egy boltja, október 28-án pedig megnyitották a csengeleit 

is. A bolt eladója Váradi Beatrix lett, aki hétfőtől szombatig, 7-től 

11 óráig várja a vásárlókat. Ruházat és cipő mellett játékot, köny-

vet, papírárut, szeszesitalt, csokoládét és rövidárut is lehet az 

üzletben kapni. 

M. M.   

 

 
 

Az új bolt eladója, Váradi Beatrix 
(fotó: Molnár Mihály)  
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Szent Imre családi nap 
 

Már hagyománya van annak, hogy a csengelei templom vé-

dőszentjének, Szent Imre ünnepén családi napot rendez az egy-

házközség. A sok-sok segítőnek köszönhetően az idén is változatos 

programokon vehettek részt kicsik és nagyok.  

A fiatalok számára játékokat szerveztek az udvaron. A szép 

időnek köszönhetően akár rövid ujjú ingben is lehetett lenni. Az 

ügyességi feladatok során pókhálón kellett átmászni, papírlapokon 

előre haladni, kártyalapokat párosítani, a szalagért mindkét ellen-

félnek egyszerre futni, színes ponyván labdát gurítani stb.  

Katona Attila hitoktató nemrég Izraelben járt, és szentföldi 

útjáról nagyon sok fotót készített. Egy órás előadása során sorra 

mutatta be az általa felkeresett helyeket, és térképen is megmutatta, 

hogy merre járt. 

A lelki táplálék mellett a tárgyi ennivalóról is gondoskodtak. 

A szülők sok süteménnyel terítették be a büfé asztalait, az ital mellé 

a lelki fröccsöntők egy is cédulán bibliai idézeteket adtak. 

A bibliai halosztás emlékére idén is halat ehettek a részt-

vevők. Két bográcsban sült a hal, a kicsiknek szálkanélkülit is ké-

szítettek. Egy tárcsán császársültet is készítettek. A szakácsok „hi-

bájából” minden sült el is fogyott. 

Főleg a kicsiket érdekelte, de az idősek is megnézték Jancsi 

bohóc vándorszínházát. Két mesét adtak elő, bevonva a nézőtéri 

gyerekeket is a szereplésbe. 

Szokássá vált a fáklyás körmentet megrendezése. Most is a 

faluháztól indult a menet. A résztvevők gyertyákkal, fáklyákkal vo-

nultak végig a Deák Ferenc és a Lehel utcákon, majd a Május 1. 

utcán a templomhoz érkeztek.  

A szentmisét Gavódi Róbert ópusztaszeri káplán celebrálta, 

melyben Laczkó Ferenc plébános segédkezett. Az orgonaszó he-

lyett a kisteleki vonós együttes szolgáltatta a szertartás kisérőze-

néjét. 

M. M.          
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„Hangfürdő” a faluházban 

 

A Csengelén működő reikis csoport meghívására november 

10-én a faluházban tartott bemutatót Kakujáné Söszler Gertrúd 

hang- és pszichoterapeuta. Az előadáson mintegy hatvanan vettek 

részt. 

Kakujáné először magáról a hangterápiáról tartott kb. egy 

órás tájékoztatót. Részletesen bemutatta a kutatók által elért ered-

ményeket. Elmondta, hogy Szegeden sikerrel használja ezt a terá-

piát például autista gyermekeknél is. Dokumentumfilm részleteket 

mutatott be arról, hogy hogyan hat a szervezetre a hanghullám, il-

letve milyen érdekes alakzatokat produkál a hangok által meg-

rezegtetett membránra szórt por. Láttunk egy olyan filmrészletet is, 

melyben a hanghullámok a levegőben lebegtettek vízcseppeket. 

 

 
 

(Fotó: Molnár Mihály) 
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Az előadás második részében a résztvevőknek el kellett la-

zulni. Sokan a matracokra feküdtek, a többiek pedig a lábukat az 

előttük lévő székre tették fel. A hangterapeuta kezdetben egy ella-

zulást segítő zenét játszott le, majd sorban megszólaltatta a magá-

val hozott tibeti réztányérokat és gongokat. Az egyik érdekes 

„hangszerrel” pedig az eső hangját utánozta.   

A bemutató végén az ellazult érdeklődők közelről is megis-

merkedhettek az egzotikus tárgyakkal. Sokan kipróbálták azt, hogy 

a réztányér oldalának simogatásával a benne lévő víz „forrni” kez-

dett. A gong megszólaltatását is többen megtanulták; azt nem egy 

nagy ütéssel kellett csinálni, hanem apró kocogtatásokkal, és mégis 

fülsiketítő erősségre lehetett ezzel is növelni.  

Akit a téma részletesen érdekel, az a www.lelekhangolo.5mp. 

eu internetes oldalon tájékozódhat. A www.csengeleiinformaciok. 

hu oldalon pedig egy összefoglalót láthatnak a csengelei bemu-

tatóról.     

Molnár Mihály  

 
 

Átadták a felújított fociöltözőt 
 

Néhány hónapos csúszással, november 3-án adták át ünne-

pélyesen a focipályánál lévő felújított és kibővített öltözőt. A 

rendezvényen minden csengelei focista részt vett, közel 100 fiatal 

állt sorba az udvaron. 

Sánta Ferenc ünnepi beszédében elmondta, hogy sok beruhá-

zás lehetséges még a csengelei sportolók érdekében. Ő jövőre 

ugyan befejezi a polgármesteri pályafutását, de ha sportszerető lesz 

az utódja, akkor fejlődés is lesz. 

Nógrádi Tibor, a Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád 

megyei elnöke megemlékezett arról, hogy amikor jött a községbe, 

sok-sok CSENGELE feliratú tréningruhába öltözött fiatallal talál-

kozott, ami örömmel töltötte el. A foci örömöt, összetartozást jelent 

a sportolóknak. A fejlődést annak köszönhetik a focisták, hogy 

remek polgármesterük és remek elnökük van.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csengeleiinformaciok/


-  359  - 

 

 

Vörös Tibor szakosztályvezető elnök arról szólt, hogy öröm-

mel tölti el, hogy sok új csapat jött létre, az ifik és serdülők mellett 

a női focisták is szerepelnek. Ezt Kun-Szabó Tibor szervező-

készségének köszönhetik. 

A nemzeti színű szalagot az öltöző bejáratánál a megyei 

MLSZ-elnök és a helyi polgármester vágta át, majd az érdeklődők 

megtekinthették a felújított és kibővített épületet. Az udvar felől 

közelítheti meg a férfi és a női WC-t a közönség. Bár még ma nem 

előírás, de a jövőre gondolva a mozgáskorlátozottaknak is kialakí-

tottak egy illemhelyet. A bírók külön vizesblokkot kaptak, nem kell 

együtt fürödniük a játékosokkal. A teljes épületen kicserélték a 35 

éves nyílászárókat, így csökkentve a fűtési költségeket. A régi 

helyett az épület teljes hosszában cseréptetős teraszt alakítottak ki, 

így eső esetén a szurkolók beállhatnak alája. 

A sportegyesület elnöke minden résztvevőt stílszerűen egy-

egy Sportszelettel ajándékozott meg. 

M. M.      
 

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 
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Kedvenc receptjeim 

 

Tefölös-sajtos sertésszeletek  
 

Hozzávalók: 8 szelet sertéscomb, 20 dkg reszelt ementáli sajt, 2 dl 

tejföl, 3 tojás, kevés liszt, vaj, őrölt bors, só. 

A hússzeleteket kiveregetjük, sózzuk, borsozzuk, majd liszt-

be, felvert tojásba és reszelt sajtba mártjuk. Egy kivajazott tűzálló 

tálban egymás mellé rakjuk, és a maradék sajttal megszórjuk. Elke-

verjük a tejfölt és a megmaradt tojást, picit megsózzuk, és a 

szeletekre csurgatjuk. Előmelegített sütőben szép pirosra sütjük, 

majd petrezselymes krumplival tálaljuk.    

Jó étvágyat! 

Nemere Ilona 

 

Kun Szabó István nótáskönyve 
38. rész 

79. Tangó 
 

Egy vallomás, ez a tangó egy vallomás, 

Amit nem ért meg senki más, pedig mindent bevall. 

A fák alól csak egy kopott gitár dalol, 

Mely az erkélyen át hatol, ez egy szerelmes dal. 

Ha kinyitod az ablakod, leborulnak a büszke pálmafák, 

Tudom, hogy úgyis hallgatod ezt a csodás melódiát. 

Egy vallomás, ez a tangó egy vallomás, 

Amit nem ért meg senki más, pedig mindent bevall. 

 

(folytatjuk) 
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Szuperbringa program  

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 

 

A Rendőrség munkatársai 2013. november 5-én az általános 

iskola tanulói számára tartottak rendezvényt a Szuperbringa prog-

ram keretében. A csengelei és pusztaszeri körzeti megbízottak mel-

lett az egyik alosztályvezető foglalkozott a fiatalokkal. 

Elsőként a kerékpárok felszereltségét ellenőrizték, majd 

ügyességi pályán kellett végigmenni. Végül kerékpáros közleke-

déssel kapcsolatos tesztlapot kellett kitölteni, melyet aztán együtt 

értékeltek. 

Minden iskolás egy füzetet kapott, melyben összefoglalták a 

kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos szabályokat. Akiknek rend-

ben találták a járművét, azok egy-egy fényvisszaverős matricával 

lettek gazdagabbak. 

M. M. 
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H i r d e t é s e k 

 

Zöldség-gyümölcs árukkal bővítettem a virágboltom kínálatát.  – 

Sándorné Zsóka  

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 
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Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-

helyeket) és ócskavasat felvásárolom. Telefon: 06-30/4 018 317 

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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