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A tollas bajnokságról szóló tudósításunk a 92. oldalon kezdődik! 
 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Március 
 

 

 

 

 

16. 

1884-ben ezen a napon született Kovacsis Vince Gábor 

(†1978) ferences szerzetes, aki hosszú időn keresztül ellátta 

Csengelén a kántori feladatokat.  1898-ban ezen a napon 

született dr. Aniela Kozłowska lengyel botanikus professzor, 

aki 1927 nyarán a csengelei erdőben végzett kutatómunkát. 

 1949-ben ezen a napon született Kormányos Sándor mező-

gazdasági vállalkozó, aki 1977-ben az országos tejtermelési 

verseny II. helyezettje lett. 10 tehéntől származó 48.801 liter 

tejet értékesített. 1989-ben az országos fejési versenyben 

második helyezést ért el.  1956-ban ezen a napon született 

Szabó Tibor, aki 1992-1994 között a csengelei focicsapat 

kapusa volt.  1976-ban ezen a napon hunyt el Sutka István, 

aki a Független Kisgazdapárt választmányi tagja volt 1944-

től. 

18. 

1863-ban ezen a napon született Darányi Imre (†1945) gaz-

dálkodó, aki 1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt.  

1887-ben ezen a napon született Bagi Pál (†1970) gazdálko-

dó, aki 1929-1946 között a Csengelei Mezőgazdasági Egye-

sület körgazdája volt.  1928-ban ezen a napon született Pig-

niczki József (†2012), aki 1961-1970 között a községi ta-

nács végrehajtó bizottságának elnökhelyettese, 1967-1972 

között az MSZMP községi párttitkára volt.  1975-ben ezen 

a napon az önkéntes tűzoltó testület egyesületté alakult át.  

1977-ben ezen a napon hunyt el dr. Bérczi Béla orvos, aki 

1926-1928 között Csengelén gyógyított. 

19. 

1952-ben ezen a napon született Széll Lajos, aki 1985-től 

tagja az egyházközségi képviselő-testületnek. 1990-2006 

között önkormányzati képviselő volt.  1953-ban ezen a 

napon született Károlyi Gáborné Varga Gabriella, aki 1980-

1982 között a belterületi iskolában tanított. 
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20. 
1912-ben ezen a napon született Süli János (†1985), aki 

1959-től a Március 15. Tsz. elnöke volt.  

21. 

1921-ben ezen a napon született Balogh Imre pénzügyőr. A 

II. világháborúban, a fronton szerzett betegségében itthon 

hunyt el 1944-ben.  1935-ben ezen a napon született La-

katos Éva Mária, aki 1955-től a Pántlika úti iskolában taní-

tott.  

22. 

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

világháborús harcokban, valószínűleg a Don-kanyarnál hősi 

halált halt.  1937-ben ezen a napon született Valkovics 

Antal, aki 1994-2002 között önkormányzati képviselő volt. 

 1945-ben ezen a napon hunyt el az uripintyi (Szovjetunió) 

hadifogolytáborban Sutka István.  1966-ban ezen a napon 

hunyt el Varga Gyula, aki 1957-től haláláig a községi tanács 

adóügyi előadója volt. Levente oktatóként is tevékenykedett. 

A Független Kisgazdapárt 1948-ban kizárta tagjai közül.  

1980-ban ezen a napon hunyt el Nagy Imréné Buknicz Pi-

roska, aki 1964-1967 között a Daka-kocsmában volt felszol-

gáló.    

23. 

1886-ban ezen a napon született Túri István (†1987), aki 

1929-ben a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmá-

nyának, 1931-ben az iskolagondnokságnak lett a tagja.  

1908-ban ezen a napon született Balogh István gyümölcs-

fakertész. Csengelén faiskolája volt. 1947-től tagja volt az 

egyházközségi képviselőtestületnek.  1958-ban ezen a na-

pon született Erdélyi Ferenc, aki 1980-1990 között tanács-

tag, 1900-1994 között önkormányzati képviselő volt.  

1969-ben ezen a napon született Karakásné dr. Csurgó Ilona 

gyógyszerész, aki 2013-tól vezeti a gyógyszertárat. 

24. 

1893-ban ezen a napon született Katona Pál (†1961), aki a 

Földosztó Bizottság elnöke volt 1945-ben. 1948-ban az alsó-

csengelei MDP alapszervezet titkárának választották.  

1975-ben ezen a napon a Bogár tanya mellett homokkiter-

melés közben emberi csontokat találtak. 
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25. 
1975-ben ezen a napon született Túri Anikó, aki 1997-1999 

között közművelődési előadó volt. 1999-től 2008-ig a pol-

gármesteri hivatal pénzügyi előadója volt. 

26. 

1992-ben ezen a napon hunyt el Lippai Józsefné Tisóczki 

Viktória, aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP alapszervezet 

nőszervezője lett. Az 1949-es községgé alakuláskor másod-

bíróvá választották.  

27. 

1975-ben ezen a napon kezdték meg dr. Horváth Ferenc 

régész vezetésével a Bogárháti templomrom feltárását.  

1978-ban ezen a napon hunyt el Molnár János, aki 1935-től 

tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságának. 

1936-1941 között és 1946-ban a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület elnöke volt. 

28. 

1971-ben ezen a napon született Kővágó Antal, aki 1992-

1999 között tagja volt a csengelei focicsapatnak.  1974-ben 

ezen a napon született Kopasz Tiborné Fekete Andrea, aki 

1992-1995 között képesítés nélküli napközis nevelő volt az 

általános iskolában, majd 1995-1996 között az óvodában 

dolgozott képesítés nélküli óvónőként. 

30. 

1914-ben ezen a napon született Mészáros József, aki a II. 

világháborús harcok során a Balaton környékén hősi halált 

halt.  1949-ben ezen a napon alakult meg a Dolgozó Pa-

rasztok és Földmunkások Országos Szövetsége csengelei 

szervezete. Ugyanezen a napon adták át Csengelének a Min-

taközség kitüntetéssel járó vándorzászlót. 

31. 1995-ben ezen a napon alakult meg a Csengelei Gazdakör. 
 

 

 
 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

19 órától fogadóórát tart a Faluházban. A következő alkalom 2014. 

április 7-én lesz.                                                                                                                                                                                                            
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Rendkívüli önkormányzati 

ülés 

 

Csengele község önkormányzata 2014. március 3-án soron 

kívüli ülést tartott az önkormányzati hivatalban, melyen minden 

képviselő részt vett. 

Első témaként a települési szennyvíz begyűjtéséről szóló ren-

delet került sorra. A törvény már több mint egy éve kötelezi az ön-

kormányzatokat ilyen rendeletek meghozatalára. A helyi testület 

ezzel eddig nem kívánt foglalkozni, viszont a törvényességi felü-

gyelet már harmadszor figyelmezette az önkormányzatot a hiányos-

ság megszüntetésére. Ha a testület nem lépett volna, akkor a felü-

gyelet vette volna kezébe az ügy megoldását. Dr. Tóth Tibor jegyző 

terjesztette elő a rendelet tervezetét. Ebben szerepelt, hogy „A köz-

szolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ingatlantulajdonosok-

tól elszállított szennyvíz mennyiségéről, melyről az önkormány-

zatnak tárgyévet követő február 15-i megküldi az adatszolgálta-

tást.” Ezzel kapcsolatban megjegyeztem, hogy a vonatkozó törvé-

nyi szabályozás ezt nem teszi kötelezővé, csak azt, hogy a kijelölt 

szolgáltatónak a költségeiről tételes elszámolást kell benyújtania. A 

képviselő-testület az előbb idézett törlésével egyetértett, és hat 

szavazattal a rendelet tervezetét jóváhagyta. Tóth Tibor képviselő 

nemmel szavazott, arra hivatkozva, hogy az állam a megvalósítás-

hoz nem biztosított fedezetet. A helyi szabályozás szerint a szenny-

vízszállítás kizárólagos ellátására a PUSZTA-SZEM Kft. (Pusz-

taszer, Tanya 263.) lett megbízva. A szennyvizet Kistelekre kell be-

szállítani. A szippantásért 2328,3 forintot kell fizetni köbméte-

renként, plusz az általános forgalmi adót. Ehhez még hozzá jön a 

szállítási díj is.  

A képviselő-testület megszavazta a szavazatszámláló bizott-

ságok tagjait. Az 1. számú szavazókörbe (iskola) Magyar Zoltánné, 

Szarka-Kovács Nándorné és Vígh Istvánné került. A 2. számú sza-

vazókörben (faluház)  Longa Istvánné, Vig  Tiborné és Almási-Kri- 
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zsán Mária lesz tag. Hat póttag is készenlétben fog állni az eset-

legesen kiesők pótlására. 

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések közül 

Csengele 20 milliós támogatásra pályázhat. Az erre vonatkozó ren-

delet meghatározta, hogy milyen célokra lehet ezt a pénzt elkölteni. 

Egyik lehetőség járdaépítés lehetett volna, viszont annak házilagos 

megvalósítása sokkal olcsóbban megoldható, így arra nem érde-

mes a pályázati pénzt elkölteni. Tóth Tibor képviselő felvetette a 

piactér kialakítását is, de erre viszont a rendelet nem ad lehetőséget. 

A képviselő-testület arról határozott, hogy az önkormányzati hiva-

tal áramellátásának kiváltására napelemeket helyeztet el, plusz a 

hivatal tetőterében egy 65 négyzetméteres irattárat alakíttat ki. A 15 

kilowattos napelemek 15,2 millióba, az építkezés 4,5 millióba ke-

rül. A pályázatot rohamtempóban, március 6-ig kellett benyújtani.  

Kistelek járás települései külön LEADER-csoportot hoztak 

létre. A 2014-2020 közötti időben történő beruházások fontossági 

sorrendet állítottak össze. Ezek között szerepel az autópálya fel-

hajtó kiépítése, a régi 5-ösről Kiskunmajsára vezető út és a Pántlika 

út, a külterületi műutak felújítása. Tervezik a tornaterem és a má-

sodik 5 lakásos szociális bérlakás felépítését. Az ivóvízellátás javí-

tása is a tervek között volt, de az már folyamatban van. Bekerült a 

listába a Deák Ferenc utcai árkok burkolása, az önkormányzati épü-

letek energetikai fejlesztése, két belterületi utca szilárd burkolattal 

való ellátása, a Csengele-Jászszentlászló út kiszélesítése és a közé-

pületek akadálymentesítése. Tóth Tibor képviselő felvetette, hogy a 

Csengele házat majdan öregek napközi otthonává át lehetne ala-

kítani. Ifj. Kormányos Sándor alpolgármester ehhez hozzáfűzte, 

hogy a nagyon sok előírás miatt nem lehetne azt finanszírozni, pél-

dául orvost kellene alkalmazni. A polgármester megjegyezte, hogy 

az ilyen otthonok fenntartására adott támogatás annyira lecsökkent, 

hogy sok önkormányzat inkább szabadulna tőle. Tóth Tibor 

képviselő javaslatára a tervek közé bekerült a piactér kialakítása. Ő 

be is mutatta a jászszentlászlói piactér tervrajzát. A kivitelezés há-

rom évvel ezelőtt 10 millió forintba került (a korábbi csengelei terv 

ennek duplájába került volna).  
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Egyebek napirendi pont során Katona Attila képviselő be-

számolt arról, hogy a Petőfi utcán kiszáradt egy fenyőfa, azt az 

ottani lakosok kivágnák és pótolnák is. A polgármesteri válasz sze-

rint erre nincs szükség, azt az önkormányzat ki fogja vágni és 

pótolni is fogja azt. Varga Árpád képviselő arra hívta fel a figyel-

met, hogy a Tisza utcában két nagy kátyú van. A polgármesteri 

válasz szerint amint melegszik az idő, azt házilagosan meg tudják 

szüntetni. 

Más téma nem lévén a polgármester másfél órás tanácskozás 

után a testületi ülést bezárta. 

Molnár Mihály 

képviselő 
 

 

 

A sikerért ő is „meghal” 
II. rész 

 

Közel két évtizede tanít a művészeti iskolában Czirokné Krizsán 

Zsuzsanna társastáncot és mazsorettet. Az általános iskola 170 

növendékéből 102 jár hozzá. A táncban eltöltött életéről és 

tapasztalatairól beszélgettem vele.      
 

Napközis tanítóként is dolgozol. Hogyan tudod ezt összeegyez-

tetni a táncoktatással? 

- Fél tíztől délután négy óráig tart a munkaidőm. Utána csinálom a 

táncórákat. Ez egy kicsit fizikailag megterhelő, de már megszok-

tam, hogy dolgozni kell. Téli időszakban nehezebb a gyerekeknek, 

mert hamar sötétedik, aki biciklivel jár, annak körülményesebb. A 

szülők rengeteg áldozatot hoznak, mert hozzák, viszik őket, nagyon 

sok segítséget kapunk.  

Kisteleken is mazsoretteztél. Csinálod még azt is? 

- Igen, egy csoportom van. Ott eléggé leépülőben van a mazsorett, 

sok más lehetőségük van a gyerekeknek. Kézilabdáznak, falat 

másznak, a sportosabb dolgok felé mennek inkább. A másik művé- 
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szeti iskolának, a Pro Artnak is eléggé legyengült bázisa, min-

denhol kevés gyerek van.  

Te sportoltál korábban?                          
- Ónozó Pistánál kézilabdáztam az általános iskolában, majd a 

gimnáziumban is folytattam. De azért annyira versenyszerűen nem 

csináltam. 

Akkor össze tudod hasonlítani: táncolni, vagy kézilabdázni 

nehezebb? 

- Szokták mondani a sportolóknak, hogy le kellene nyomni egy há-

romperces bécsi keringőt, és megnézni ki fárad el jobban. Máskép-

pen leterhelő a tánc. Sok olyan izmot, ízületet mozgatunk meg, 

amit például a sportnál nem. Egy cha-cha-cha-nál, vagy egy rum-

bánál a csípő annyira meg van terhelve, hogy az ember majd meg-

hal, mondjuk a kézilabdánál meg nem.  

Szerintem a tánc nehezebb, mert ott egy rossz lépés, és már el is 

van rontva az egész! 

- Ezért fontos, hogy a párok nagyon összeszokottak legyenek. Ha 

történik egy rossz lépés, vagy egy nem megfelelő fordulás, abban a 

pillanatban korrigálni kell az egészet. A versenytáncosok már  tud-

ják, hogyan javíthatnak. Táncolnak egy alaplépést, és kezdik elölről 

az egész sorozatukat. Lehet, hogy a közönség észre sem veszi a 

rontásokat, ha csak nem egy nagyobb baleset, mondjuk, egy esés 

történik. Elég gyakori például ruha leszakadás, a vékony pántok 

könnyen elszakadnak. Volt rá példa, hogy a lány fogta a ruháját, 

hogy ne látszódjon ki egy-két testrésze, és végig táncolta a soro-

zatát. A szünetben aztán megoldják a problémát, mert a szülőknél 

tű, cérna, biztosítótű, minden van.                                 

Ha már a bakikról volt szó: tanítjátok, hogy mit kell csinálni a 

mazsorettnek, ha elejtik a botjukat? 

- Mindenképpen tanítjuk nekik, hogy semmiféle pánik ne uralkod-

jon el rajtuk. Régebben azt tanították, hogy szép menetlépésben 

oda kell menni a botért, lehajolni és visszaállni. Ilyet már nem lehet 

csinálni, mert így nagyon sok idő megy el a hiba helyrehozására, és 

ez elvonja a közönség figyelmét. Azt tanítjuk, hogy rövid időn 

belül fel kell venni a botot, és folytatni a koreográfiát.  
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Láttam már olyat is az előadásotokon, hogy az elejtett botjával 

nem foglalkozott a táncos, úgy csinált, mintha a kezében ma-

radt volna. 

- Ez a másik lehetőség. Ha nagyon messzire repül el a bot, mondjuk 

egy dobás után, akkor nem lehet, hogy keresztülgyalogol a színpa-

don. Szoktak olyat is csinálni a lányok, hogy lábbal visszagurítják 

egy óvatlan pillanatban a botot gazdájának. Ezért imádtam az ifjú-

sági mazsorett csoportot, mert náluk semmi nem volt akadály. Ők a 

legváratlanabb pillanatban is jól tudtak reagálni, rögtön tudtak vál-

toztatni akár a térformán is.  

Valamikor régen, vagy tíz éve szerveztél felnőtteknek is tár-

sastánc tanfolyamot… 

- Szerintem már több mint tíz éve. Azt nagyon szerettem, az egé-

szen más élmény. Ezért szeretem a szalagtűzős tánctanítást is, mert 

más korosztály, másképp kell hozzájuk viszonyulni.  

Fellépéskor ki izgul jobban, a gyerekek vagy a tanítójuk? 

- Én mindig izgulok. Lehet, hogy jobban, mint a gyerekek. Ők 

csoportban vannak, nem egyénileg viszik vásárra a bőrüket. A szín-

pad mellett én egyedül vagyok, nincs kinek elmondani, hogy nézd 

már, milyen ügyesek, milyen jól csinálják. Ezt mind, mind magam-

ban kell tartani, és amikor végeznek, akkor tudom elmondani az 

észrevételeimet.  

Óvodáskorúakat tanítasz-e táncra? 

- Óvodásokat kifejezetten táncra nem. Átjárok az óvodába, hogy a 

gyerekek ismerjenek meg, hogy amikor az iskolába lépnek, akkor 

már ne legyek számukra vadidegen. Tudják, hogy Zsuzsa néni az , 

aki táncot tanít. Az óvó néniknek az ének foglalkozásokban szok-

tam segíteni. Ezek keretében szoktunk koreográfiát készíteni. A 

karácsonyi ünnepségkor most volt először, hogy a fellépésbe olyan 

koreográfiát is beépítettünk, ami a közönség számára is látványos 

volt. Az első osztályban kezdődik a táncoktatás, néptánchoz hason-

ló, egyszerű mozgásformákat szoktam tanítani.  

Versenytánccal, mint oktató, nem is foglalkoztál? 

- Nem, az nagyon kemény. Igazából nem is biztos, hogy a gyerekek 

azt bírnák, mert nagyon embertelen munka. Rengetegszer ismételni 

egy-egy  figurát,  tükör  előtt ellenőrizni, hogy minden porcikájuk a  
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megfelelő helyen van-e, és ezt nem szokták szeretni.  

Egy kis magánügy: a férjeddel a művészeti iskolában ismer-

kedtél meg, vagy már korábban is ismertétek egymást? 

- A kisteleki Rákóczi iskolában ismerkedtünk meg, ami zeneiskola 

is volt. Zoli ott tanított, én meg tanítónő voltam. Ugyanis nekem az 

alapdiplomám a tanítói. Hamarabb voltam általános iskolában taní-

tó, mint tánctanár. Másodikosokat tanítottam, amikor Zoli kikerült 

Kistelekre, és bemutatták nekem. Ez olyan 1988 körül lehetett.  

Nem hiányzik az általános iskolai tanítás? 

- Én szívesen tanítanék! Mostanában nagyon sokat helyettesítek, és 

nagyon szeretem. Tizenhét év általános iskolai tanítási tapasztalat 

kiesett, ezért sok segítségre van szükségem. Tanácsokat kell kér-

nem a kollégáktól, mert azóta sokat változtak a módszerek, a tana-

nyag. De szerencsére mindenki nagyon segítőkész. 

Volt neked egy növendéked, Erdélyi Viktória, akit néhány évvel 

ezelőtt még műsorvezetőként szerepelt a karácsonyi koncerten, 

de azóta nem láttuk. 

- Ő Budapesten dolgozik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Régen 

beszéltem már vele, igazából nem is tudom, hogy hogyan alakult az 

élete. Ő már nem mazsizik, ez a szívfájdalmam. Egy időben Rösz-

kén tanított mazsorettet helyettem.  

Hogy áll az utánpótlás? 

- Hála istennek, ezzel nincs gond. Amikor kikerülnek az óvodából, 

már kérdezik, hogy mikor jöhetnek mazsizni. 

A két évtized alatt biztos sok sztorid volt. Kérlek, mondj el 

egyet! 

- Rengeteg sztori volt. A legédesebb a csorvási versenyen volt. 

Velünk volt a legkisebb mazsisunk – Muhel Kata –, aki akkor 3-4 

éves lehetett. Már bekonferáltak bennünket, indulni kellett volna a 

parkettre, amikor felnézett rám a szép szemével, és azt mondta: 

Zsuzsa néni, nekem pisilni kell! Mondtuk, hogy bocsánat, várjanak, 

mert most nekünk pisilni kell. Persze türelmesen megvártak ben-

nünket. Másik, amikor Mórahalom mellett voltunk nyári táborban, 

este a fiatalok közölték velünk, hogy ők diszkóba akarnak menni, 

de a város négy kilométerre volt. És akkor Zsuzsa néni mit csinált? 

Négyesével,  ötösével  behordta  őket Mórahalomra. Természetesen  
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Zoli bácsi és a fúvós tanárok felügyeletére bízva őket. Nagyon 

helyesek voltak a lányok mindig, a fiús dolgaikba is gyakran 

beavattak. Kérdezgették, hogy szerintem hogy néz ki az éppen ki-

szemelt áldozat, megfelelő-e nekik?  

És adtál nekik tanácsot? 

- Mindig. Szerintem sokszor meg is fogadták. Ha baráti összejö-

vetelek voltak, bemutatták nekem a fiúkat, aztán megkérdezték a 

véleményemet róluk. Volt, amikor elmondtam a negatívat is, még-

sem volt sértődés.  

Múlik az idő, de te nem öregszel! 

- Szoktunk régi fényképeket nézni, és mondják a lányok: „Hú, Zsu-

zsi, de bénán néztél ki!”. Nyilván az akkori frizura és ruhadivat 

miatt.            

Van már olyan, hogy egykori tanítványod gyermekét tanítod? 

- Van, kettő is! A mostaniak is mondják, hogy „Zsuzsa néni, az én 

kislányomat is hozzád íratom be!”. Én meg jót nevetek rajta, hogy 

persze majd tolószékben, vagy járókerettel jövök táncórára. Ennek 

elkerülésére szeretném Csáki Diát beiskoláztatni. Én majd a háttér-

ből adok neki szakmai tanácsokat. Remélem, egyszer még nagyon 

büszke lehetek arra, hogy a Csengelei Alapfokú Művészeti Isko-

lában egy volt tanítványom, egy valódi csengelei lesz a tánc-tanár. 

 

 (-r -ly) 

       

 

Rendőrségi hírek 
 
Az egyik csengelei ingatlanból szerszámokat, illetve vasanyagot 

tulajdonítottak el 2014. február hónapban. A széleskörű nyomozás 

eredményeként felderítették a bűncselekmény elkövetőjét. A 18 

éves szegedi lakos előállítását követően gyanúsítottkénti kihall-

gatása során elismerte a lopás elkövetését. 

(promenad.hu) 
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VII. Tollas bajnokság 

 
A csengelei tollaslabdások március 1-jén tartották soron 

következő bajnokságukat, melyen vegyespáros mérkőzések zajlot-

tak le az öt induló csapat között. A versenyek során most először 

úgy alakultak ki a párosok, hogy kisorsoltak egy nevet, aki társat 

választhatott magának, majd tovább haladt a névhúzás.  

A bajnokságon körmérkőzés keretében alakult ki az erősor-

rend. A két legeredményesebb páros az aranyéremért, a harmadik 

és negyedik pedig a bronzéremért küzdhetett meg. A harmadik 

helyért Rényi László-Gyovai Krisztián és Lesták Mátyás-Molnár 

Mihály duók mérkőztek meg, és az utóbbiak győztek 21:17-re. Az 

első helyért dr. Torontáli Renáta-Rényi  János  és  Pigniczki Árpád- 

 

 
 

A győztes páros 
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id. Tisóczki Ferenc párosok küzdöttek, és az előbbiek 21:11-re 

győztek.  

A végeredmény így alakult: 

I. Dr. Torontáli Renáta - Rényi János 

 II. Pigniczki Árpád - id. Tisóczki Ferenc 

III. Lesták Mátyás - Molnár Mihály 

IV. Rényi László - Gyovai Krisztián 

V. Csákiné Géczi Rozália - Csáki István. 

Két különdíj is kiosztásra került. Csáki István legreménytel-

jesebb növendékként kapott oklevelet, Pigniczki Árpád meg csak 

úgy. 

Az elfáradt tollasokat most is vacsora várta. A menü halászlé 

és túrós csusza volt.    

M. M.   

 
 

 

 

Kun Szabó István nótáskönyve 
46. rész 

 

88. Csendes este 
 

Csendes este ezer csillag ragyogott az égen, 

Sose hagysz el, enyém leszel és küldöztél régen, 

Amikor rám mosolyogtál édes kicsi párom, 

Én voltam a legboldogabb ezen a világon.  

 

Csendes este mind hiába néztem én az eget, 

Nem látok én mást ott, csak fekete felleget, 

Azt az időt, régi időt nem tudom feledni, 

Mert muszáj a legszebb álmot örökre feledni.   

 

 (folytatjuk) 
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III. TöFö Kupa 
 

2014. február 28-án rendezték meg a Korona sörözőben a III. 

TöFö Kupát a dartosok számára.  

Bevezetésként a Mester 501 került lebonyolításra. A döntő 

mérkőzésen Putnoki Jánosnak sikerült elsőként lenulláznia a pont-

számait. Pigniczki Árpád 34 pontja a második, Csókási Tibor 58 

pontja a harmadik helyezést hozta. 

A Krikett versenyszám végső küzdelmében Mészáros Péter 

rakta ki elsőként a tábláját, 16 hibaponttal. 56 hibaponttal Jónás 

János második, 93 hibaponttal Pigniczki Árpád harmadik lett. 

A dupla be-kiszállós 301 döntőjében Vígh Attila lett az első 

helyezett. A további sorrend: második Csókási Tibor 4 ponttal, har-  

 

 
 

Dobogós helyezettek a szervezővel és a szponzorral 
(fotó: Molnár Mihály) 
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madik Túri Kornél 4 ponttal (a második helyet három rádobással 

döntötték el: Csókási 41 pontot, Túri 30 pontot ért el).  

A Shanghai versenyszám döntőjében Túri Kornél győzött 116 

ponttal. Pigniczki Árpád 88 pontjával második lett, míg a harmadik 

helyet Csókási Tibor szerezte meg 75 pontjával.  

A High Score (legtöbb pont dobása) versenyben Pigniczki 

Árpád végzett az élen 581 ponttal. Második lett Mészáros Péter 580 

ponttal, Vígh Attilának a harmadik helyezés jutott 540 pontjáért. 

A több órás küzdelem után, a pontozás alapján a III. TöFö 

Kupát Pigniczki Árpád nyerte meg 30 ponttal. A második helyen  

Vígh Attila végzett 28 ponttal, míg a harmadik Mészáros Péter lett 

25 ponttal. 

M. M. 

 

 
Kedvenc receptjeim 

 

Mindszenti sütemény 

 
Hozzávalók: 10 dkg mandula, 10 dkg porcukor, 2 evőkanál liszt, 1 

mokkáskanál őrölt fahéj, 1 tojás, 1 mokkáskanálnyi vaj, 1 teáskanál 

reszelt citromhéj.  

A mandulát a cukorral mozsárban porrá törjük (vagy kávé-

darálón megdaráljuk), és kevés liszttel, a tojással, őrölt fahéjjal, re-

szelt citromhéjjal, és pici vajjal alaposan összegyúrjuk. A masz-

szából egyforma nagyságú, lóbabhoz hasonló formákat készítünk, 

és kivajazott-lisztezett tepsiben közepes lángon megsütjük, Kb. 15 

perc alatt kész, ha a tészta világosbarna színű, puha tapintású. Né-

hány napnyi állás után a külseje megkeményedik, de az íze még 

finomabb lesz. 

Nemere Ilona  
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Támogatási kérelem 
 

A Jobbik Csengelei szervezete felhívással fordul Csengele lakos-

ságához! Rovásírásos Csengele falutáblát szeretnénk készíttetni, és 

elhelyezni a falu bevezető útjain. 3 darab tábláról lenne elképzelés, 

melynek összköltsége előre láthatóan 80.000 Ft lenne. Ezen összeg 

1/3-át a Központunk állná, a fennmaradó összeg előteremtéséhez 

kérnénk a lakosság támogatását! Akinek tetszik az ötlet kérjük tá-

mogassa anyagilag! A felajánlásokat Verovszki József fogadja ado-

mányozási átvételi elismervény ellenében (telefonszáma: 06 30 

3 686 949, e-mail: verovszki.jozsef@jobbik.hu). 
 

 

 
Visszatekintő 

 

Ezt írták Csengeléről 90 éve: 
 

A csengeleiek a földbérek mérséklését kérik 
 

(Saját tudósítónktól.) A tegnapi tanácsülés után Turóczy 

főügyész talán, hogy enyhítse a helyzet komolyságát, bizonyos 

tréfálkozó hangsúllyal újságolta  Somogyi polgármesternek, hogy a 

folyosón egy csengelei küldöttség várakozik. Csengeléről csak 

kivételesen szoktak bejönni a városházára, nem másért, mint a 

földbérsérelmek miatt. Ez pedig komoly dolog. De a tréfálkozó 

modornak mégsem hitt egészen  a  polgármester  és  csak  amikor a  
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Feri huszár is ugyanezt jelentette, hitte el a polgármester, hogy 

Csengele csakugyan megjelent. 

Mielőtt azonban a polgármester maga elé bocsátotta volna a 

csengeleieket, előbb ki akarta építeni a maga védállásait. Maga 

mellé kérette a főügyészt, leüzent a könyvvivői hivatalba, hogy 

hozzák fel a földbérekről szóló kimutatást és egy ugyanerről szóló 

statisztikát maga is kezébe vett. Azután intett s pár pillanat múlva 

már előtte voltak a csengeleiek, akik, hogy nagyobb nyomatékot 

adjanak kérésüknek, ügyvédet is hoztak magukkal. Tóth László dr., 

kit ügyük előadásával is megbíztak, hosszú beszédben fejtegeti a 

csengeleiek sérelmeit. 

Az egyes bérföldek – mondotta – nem egyenlő bérösszegért 

vannak kiadva, pedig egymás mellett vannak és ugyanolyan minő-

ségűek. A holdanként 3 mázsa búzabért a csengelei gazdák nem 

tudják fizetni, ez végső válság elé sodorja őket. Revízió alá kell 

venni az összes földbérleteket és annak alapjául az 1923. évi 1643. 

számú bérmegállapító miniszteri rendeletet kell figyelembe venni. 

A revíziót egy bizottságra kell bízni, melyben a gazdák is képvi-

selve legyenek. Felterjesztést intéznek azonkívül az Országos Föld-

birtokreform Bírósághoz, hogy a jelenlegi bérleti feltételek megfe-

lelnek-e a rendeletnek. Ez a rendelet megszabja, hogy a békebeli 

béröszszegeket csakis a körülmények teljes figyelembevételével 

lehet alapul venni. Az 1923. évi rendelet kiköti azt is, hogy nekik, 

ahol rozst termelnek, ott csak rozsvaluta alapon lehet a béreket 

megállapítani. Ezt ők is kérik, mert Csengelén csak rozst termel-

nek. Kérik továbbá, hogy az új bérmegállapítások csakis a hátra-

lévő évekre legyenek érvényesek. 

Azután a polgármester kezd beszélni. A könyvvivői hivatal 

adataiból bebizonyítja, hogy a földekért ma sem fizetnek többet, 

mint békében. Egyenlőtlenségek vannak ugyan az egyes bérösz-

szegek között, de ez csak annak tulajdonítható, hogy bizonyos 

időben nagyobb volt a kereslet a földek iránt és akkor többet is 

megadtak. Válaszát a polgármester azzal fejezi be, hogy a gazdák 

kérelmét a tanács elé fogja terjeszteni. 
 

(Megjelent a Szegedi Új Nemzedék 1924. március 28-i számában) 
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H i r d e t é s e k 

 

Lada 1500-as, 1995-ös évjáratú, gáz és benzin üzemű, friss mű-

szakival, 46.500 km-rel, első tulajdonostól, megkímélt állapotban 

eladó. Érdeklődni lehet a 06 20/2 555 586 telefonszámon.  

A falutól 4 km-re 10 hold földterület, mely erdőből, szántóból, 

legelőből áll eladó. A területhez kerítéssel körbezárt tanyaépü-

let is tartozik. Villany leköthető. Érdeklődni: 06-20-463-4418. 

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. 

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 elő-

állított 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 érzé-

kenységet, növeli a teherbíró képességet és lassítja az öregedést. Hatása 

néhány hét után észlelhető. Naponta 1-1,5 liter fogyasztása ajánlott. 1,5 

literes mű-anyag flakonokban kapható, szénsavas és szénsavmentes 

változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    
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A Deák Ferenc u. 4. szám alatti, 1500 négyzetméteren lévő ingat-

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

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 

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több 

gyógy-szert 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 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 

szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti 

köröknek, 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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