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Díjazott lett a csengelei motor 
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A megemlékezésről szóló írásunk a 106. oldalon olvasható! 
 (fotó: Czakó Ildikó) 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

Cikkünk a113. oldalon olvasható! 
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NAPTÁR – Április 
 

 

 

 

 

1. 

1903-ban ezen naptól a földművelésügyi miniszter rende-

letére Csengele Szeged város 5. számú állategészségügyi 

kerülete lett az Ausztriába irányuló állatforgalom szem-

pontjából.  1969-ben ezen a napon született Bangó Péter, 

aki 1991-1993 között csengelei focista volt. 1999-2005 kö-

zött a Csengelei Polgárőr Csoport titkárhelyetteseként, 

2008-2011 között csoportvezető-helyettesként tevékenyke-

dett. 2011-ben csoportvezetőnek választották meg.  1972-

ben ezen a napon született Lantosné Horváth Irén, aki 1994-

1999 között közművelődési előadóként tevékenykedett. 

2002-2008 között napközis nevelő volt az általános iskolá-

ban, majd magyar tanárként tanított tovább. A művészeti is-

kola színjátszóit is ő képzi.    

2. 

1920-ban ezen a napon született Dorogi Gézáné Csiszár 

Ilona Györgyi (†1987), aki 1959-től községi könyvtáros 

volt. 1963-1977 között a közművelődés szervezését is irá-

nyította a könyvtárosi munka mellett.  1997-ben ezen a 

napon alakult meg a Mezőgazdasági Termelők Érdekvé-

delmi Szövetsége helyi szervezete.  

3. 

1923-ban ezen a napon született Kun-Szabó Andrásné Bar-

tos Mária, aki 1943-1953 között Csengelén tanított.  1972-

ben ezen a napon hunyt el Béres János gazdálkodó, akinek 

Jani nevű 4 éves arabs telivére az 1948-as szegedi mezőgaz-

dasági kiállításon első helyezett lett.  1989-ben ezen a na-

pon született Csókási Péter, akit 2004-ben "A csengelei is-

koláért" plakettel tüntettek ki.  1997-ben ezen a napon az 

Aranyhomok Mezőgazdasági Szövetkezet közgyűlése a vég-

elszámolás mellett döntött.  1998-ban ezen a napon hunyt 

el Vincze László, aki az 1950-es és 1960-as években tagja 

volt a községi tanácsnak.  
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4. 

1907-ben ezen a napon született Gazsovics József (†1974) 

kovács, aki 1956-ban az Ideiglenes Nemzeti Bizottság 

elnöke volt.  1966-ban ezen a napon hunyt el Erdélyi Péter, 

aki 1939-1940 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

alelnöke volt. Esküdtként is tevékenykedett.  

5. 

1937-ben ezen a napon született Kecskés Péter tanító, aki az 

1955/56-os tanévben a Vadgerlési iskolában volt gyakorló 

éves.  2005-ben ezen a napon kezdődött meg falunkban a 

szelektív hulladékgyűjtés. 

6. 
Ezen a napon született Vígh Zoltán, aki a SZEOL és a 

Szarvasi Vasas NB II-es csapatok után 1993-1997 között a 

csengelei labdarúgócsapat játékosa volt. 

7. 

1921-ben ezen a napon született Csatáry Zoltán, aki 1954-

1955 között óraadó tanárként tanított a belterületi iskolában.  

1932-ben ezen a napon született dr. Oláh József, aki közsé-

günk fogorvosa volt 1977-1980 között.  

8. 

1980-ban ezen a napon született Víg Tibor, aki 1994-ben 

atlétikai versenyszámban megyei bajnok, majd az országos 

döntőn a bajnokcsapat tagja volt (egyéniben III. helyezett). 

1994-2000 között a csengelei focicsapat tagja volt. 

9. 

1884-ben ezen a napon született Tóth K. Lajos nyugalmazott 

csendőr tiszthelyettes, aki az állomás melletti vendéglő 

tulajdonosa volt. 1925-ben vitézzé avatták.  1927-ben ezen 

a napon született Kiss Mihály, aki az 1953/54-es tanévben a 

belterületi iskolában gyakorló tanár volt.  1934-ben ezen a 

napon született Magony Istvánné Martus Viktória (†2008), 

aki az ÁFÉSZ felvásárlója, majd 1989-ig a TÜZÉP-telep 

vezetője volt.  1963-ban ezen a napon született Csúriné 

Takó Mária, aki 1982-1989 között csengelei óvónő volt, az 

utolsó két évben vezetőként. 

10. 

1946-ban ezen a napon született Bencsik József, aki 1974-

1996 között postai kézbesítő volt. 1968-tól vőfélyként is te-

vékenykedett.  1958-ban ezen a napon született Bárkányi 

György, aki 1982-1987 között a belterületi iskolában taní-

tott.  
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12. 

1926-ban ezen a napon született Tisóczki Mihály, aki 1953-

1960 és 1963-1975 között a községi tanács VB-titkára volt. 

Hivatali visszaélés miatt börtönbüntetésre ítélték.  1947-

ben ezen a napon született Csókási Tiborné Vígh Aranka, 

aki 1982-1983 között képesítés nélküli óvónő volt az óvo-

dában. 1988-1999 között fogorvosi asszisztens volt.  1968-

ban ezen a napon hunyt el Sisák István, akit a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesületnek több alkalommal alelnökévé 

választottak. 1940-1949 között tagja volt az egyházközségi 

képviselő-testületnek, többször esperesi küldöttnek válasz-

tották. 

13. 

1923-ban ezen a napon született Halász Elek (†1993), aki 

1959-től postai kézbesítő volt.  1953-ban ezen a napon 

hunyt el Csicsai János, aki Csengelén kapta vitézi telkét. A 

csengelei leventék főoktatója volt.  1969-ben ezen a napon 

hunyt el Répa Jenő, aki 1918-tól az 1930-as évek elejéig a 

Kordás-féle szélmalomban dolgozott molnárként. 1934-ben 

motormalmot épített.  

14. 
1992-ben ezen a napon érkezett falunkba Ering első na-

gyobb (27 fős) delegációja. 

15. 

1920-ban ezen a napon született Kiss Péter Sándor, aki a II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1969-ben ezen a napon született Baloghné Forgó Ka-

talin, aki 1984-1985 között NB I-es kézilabdázó volt.  

1981-ben ezen a napon született Magony Rita, aki 2002-től 

a polgármesteri hivatal alkalmazottja. 2005-ben a nőnapi bál 

szépévé választották.  2008-ban ezen a napon hunyt el Ro-

kolya József bognár. 
 

 

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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Csengelei tűzesetek 
 

Március 11-én koraeste az M5-ös autópálya melletti avar 

gyulladt meg, melyet a helyi önkéntesek kezdtek el oltani, majd a 

kiskunfélegyházi állami tűzoltóság is bekapcsolódott a védekezés-

be. Ugyanezen nap, amikor még be sem fejezték az oltást, Temp-

lomhalmon, a Czibolya tanyánál is kigyulladt az avar. Ez már ve-

szélyesebb helyzet volt, mint a korábbi, ugyanis közel 50 méterre 

megközelítették a lángok a felhalmozott nagy szalmabálákat. Mind-

két helyen sikerült az anyagi károkat megelőzni. 

Március 17-én délelőtt Alsócsengelén, a Pántlika úton gyul-

ladt ki egy kisteleki illetőségű terepjáró gépkocsi, és a lángok át-

terjedtek az árokpartra.  Az oltásba a kiskunfélegyházi hivatásosok 

mellett a balástyai önkéntes tűzoltók is bekapcsolódtak. Szerencsé-

re személyi sérülés nem történt, viszont az autó teljesen kiégett. 

Március 24-én egy Deák Ferenc utcai udvaron álló gépkocsi 

motortere kapott lángra. A tulajdonos már eloltotta a lángokat, mire 

a helyi önkéntes tűzoltók kiérkeztek. 

Mind a négy esetben a csengelei önkéntes tűzoltók érkeztek 

ki elsőként a helyszínre, megelőzve a hivatásosokat. 

M. M.      

 

 
 

Az avartűz megközelítette a szalmabálákat 
(fotó: Molnár Mihály)  
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Kétszázezer letöltött oldal 
 

 
 

 

2008-ban indult el a Csengelei információk elnevezésű inter-

netes honlap Forgó Gyula ötlete alapján, aki azóta is ellátja az ezzel 

összefüggő technikai feladatokat. 

Az első jubileumot akkor tartottuk, amikor a 20 ezret elérte a 

letöltött oldalak száma. A következő cél egy nullával több volt, 

azaz 200 ezer letöltést tűztünk ki. Ezt 2014. március 9-én értük el, 

és néhány nap múlva egy kis házi ünnepséget rendeztünk. Az alka-

lomra Czakó Ildikó készített egy tortát, melyen alig fértek el a 

nullát formázó gyertyák. A sütemény elfogyasztása mellett pezsgő-

vel is koccintottunk. 

A következő határszám valószínűleg a negyedmillió lesz. 

 

Molnár Mihály 
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Önkormányzati ülés 

 

Csengele község önkormányzata 2014. március 20-án tartotta 

soron következő ülését az önkormányzati hivatalban, melyen öt 

képviselő vett részt (Tóth Tibor hiányzott). 

Első napirendi pontként Csengele község közrendjéről és 

közbiztonságáról számolt be Szitár Ferenc rendőr alezredes, kiste-

leki rendőrkapitány. Írásban előterjesztett beszámolója mellett 

vetített képes előadásban összegezte a lényegesebb dolgokat. Az 

elmúlt évben összesen 15 csengelei bűncselekményben folytattak 

nyomozást, ebből 12 eset lopás volt (2012-ben összesen 25 bűncse-

lekmény történt falunkban, ebből 19 volt lopás). A nyomozók a 

megyei eredményesség felett derítették fel az elkövetőket, 25 %-al 

jobb eredménnyel az előző évihez képest.      

A beszámoló után a polgármester megjegyezte, hogy a 

rendőrség munkájában minőségi változás állt be, és most jönnek az 

eredmények. A körzeti megbízott is kiválóan végzi a munkáját, 

rendszeresen bejár a polgármesteri hivatalba kapcsolatot tartani. Ja- 

vasolta egy köszönőlevél küldését a kapitány számára, melyben a 

képviselő-testület elismerését fejezi ki a rendőrség munkájáért. Ezt 

a képviselők egyhangúlag támogatták. 

Lantos István képviselő megköszönte, hogy sok programot 

rendez a rendőrség az iskolában. 

Szitár Ferenc megjegyezte még, hogy hamarosan kerékpár 

regisztrációs matricákat fog kiosztani azoknak, akik ezt igénylik. A 

regisztráció során négy fotó készül a járműről, és a vázra olyan 

azonosító matricát ragasztanak, melyet nehezen lehet eltávolítani. 

A regisztrációról egy igazolás készül, mely alapján az esetleg eltűnt 

kerékpárt könnyebben meg lehet találni, illetve beazonosítani. Fel-

tétel lesz, hogy csak a KRESZ-nek megfelelő bicikliket lehet nyíl-

vántartásba venni. Lantos István képviselő javasolta, hogy a re-

gisztráció induljon az iskolában.  

A rendőrségi beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag el-

fogadta. 
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Az előterjesztések során Pigniczki Tiborné, az óvoda vezető 

helyettese elmondta, hogy kilencen jelezték, hogy igénybe kíván-

nák venni a bölcsödei elhelyezést, amennyiben az óvoda ilyen 

szolgáltatással is bővül. A szabályok szerint viszont maximum 5 főt 

tudnak majd fogadni. Lantos István képviselő az iránt érdeklődött, 

hogy hogyan fogják majd kiválasztani azokat, akik igénybe vehetik 

a bölcsödét. A polgármesteri válasz szerint örülni kell, hogy ha az 

öt fő meg lesz. A testület javasolta a bölcsödével való óvodai bőví-

tést. A további teendőket (bútor beszerzés, átalakítás stb.) az óvodai 

vezetés fogja végezni. 

A polgármester bejelentette, hogy az államtól közel 6 millió 

forintot kap az önkormányzat a gyermekek étkeztetésére. Ezzel 

kapcsolatban az iskola felmérést fog végezni, hogy kik igénylik a 

tízórait és az uzsonnát. Javaslatként hangzott el, hogy akiknek fi-

zetnie kellene ezekért, azok kapjanak 50 %-os támogatást az önkor-

mányzattól, vagy azt teljesen vállalják át. Erről később fog dönteni 

az önkormányzat.  

A testület módosította a költségvetést a beérkezett támo-

gatások, bérleti díjak, bírságok stb. miatt. 

Az önkormányzat úgy határozott, hogy pénzügyileg támo-

gatni fogja a Kisteleki Járóbeteg Szakellátó Kft.-t a járóbeteg szak-

ellátás működtetéséhez, valamint a 24 órás ügyelet ellátásához. A 

lakosság létszámához viszonyított díj az előbbi esetben havi 63.302 

Ft, a második ellátásánál havi 111.583 Ft lesz.  

A polgármester bejelentette, hogy három alsócsengelei busz-

várót újra fognak cserélni. A fából készült építmények a legjobb 

ajánlat szerint egyenként 260 ezer forintba kerülnek. A többi, fém-

ből készült várót is fel fogják újítani. Lantos István képviselő 

javasolta, hogy szemétgyűjtőket is ki kellene helyezni. A polgár-

mester zsáktartókat javasolt, amit házilag meg tudnak oldani.  

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések közül 

Csengele valószínűleg még március hónap végéig megkapja a 

közel 20 milliós támogatást, így indulhat a napelem beruházás és 

polgármesteri hivatal tetőterének beépítése.  

Az önkormányzat pályázott a munkaügyi központhoz olyan 

berendezés beszerzésére, mellyel a járdákhoz való burkolatot lehet- 
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ne gyártani. Az ehhez szükséges rázógép 180 ezer forintba kerül, 

melyhez 500 db sablon kellene még 380 Ft /db áron. Ha a pályázat 

nem nyer, akkor önerőből oldják meg a beruházást. Az itt gyártott 

anyagokkal lehetne majd a falu járdáit burkolni. 

Utolsó témaként a falunapok megrendezéséhez merültek fel 

ötletek. Én javasoltam, hogy a jubileumi, huszadik falunapokra ren-

dezzünk fotókiállítást, amivel a testület egyetértett. Kormányos 

Sándor alpolgármester a motoros találkozóra nagy teljesítményű 

bemutatókat szeretne hozatni, és javasolta idén is a palacsinta sütést 

megtartani. Lantos István esti színpadi előadást tervez, tűzzsonglőr 

bemutatóval. A falunapokat június 7-9. között fogják megrendezni, 

melyre meghívást kapnak a lengyel és bajor testvérközségek is. 

Zárt ülés keretében a képviselő-testület döntött az üresen álló 

szociális lakás bérlőjének kijelöléséről, melyre összesen öt pályázat 

érkezett be. A titkos szavazás eredményeként, többségi voksokkal 

Ádám Renáta került ki győztesen.                 

Molnár Mihály 

képviselő 
 

 

 

 

Kormányváltó választási gyűlés 
 

A fideszes gazdafórum után, március 13-án az ellenzéki ösz-

szefogás pártjainak jelöltje, dr. Komáromi Zoltán tartott lakossági 

fórumot a faluházban.  

A jelölt elmondta, hogy szentesi születésű, valamikor mentő 

orvosként dolgozott, majd háziorvos lett Szatymazon, Szegeden és 

Budapesten. Az Orvosi Kamara alelnökeként sokszor szerepelt a 

médiában. Háziorvosi szemlélettel írt egy programot, mely az 

egészségügyet megreformálná. A felesleges utaztatásokat megszün-

tetné, a szakorvosi rendeléseket folyamatossá tenné. 

Másfél évvel ezelőtt Bajnai Gordonnal beszélgetett, amikor 

felvetődött,  hogy  szakértőként  vagy  képviselőként  szeretné-e  az  
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Dr. Komáromi Zoltán a csengelei fórumon 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

 

Együtt-PM-et támogatni. Mivel az utóbbi esetben döntési helyzetbe 

kerülne, így inkább azt választotta. A választások miatt 3 hónapja 

Szentesen lakik. A kormányváltók szövetsége 106 egyéni jelöltje 

közül 2/3 új ember, korábban közelében sem volt a politikának.  

Az ellenzéki oldalnak nehéz a választási küzdelem hiszen a 

közszolgálati tévék, rádiók közpénzen kormánypropagandát köz-

vetítenek, de mások is ahol tudnak, ott betartanak. Ilyen volt 

például, amikor a postának leadott meghívókat a választási gyűlés 

után kézbesítették.  

Bibótól származik a mondás, hogy a demokrácia az, amikor 

az ember nem fél. A magyarországi légkör viszont a 60-70-es 

évekre emlékeztet, az emberek nem mernek egymás előtt beszélni. 

A nyugdíjasok már jobban, viszont ők meg a gyerekek munkahelye  
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miatt óvatosabbak. A közös gondolkodást fontosnak tartja, és 

szerinte jó kompromisszumokra van szükség, nem a másik 

legyőzésére.  

A rezsicsökkentést álságosnak tartja, mert a karbantartási 

költségeket is elveszik a szolgáltatóktól. Az államosításokat sem 

tartja jónak, hiszen a korábbiak sem működtek jól. Viszont igaz, 

hogy akkor a munkahely biztonságban volt, most viszont elsőként a 

karbantartókat küldik el. Az egyik ismerőse mondta el neki, hogy 

két megye területén látja el a karbantartási munkákat. Ez rendkívüli 

eseteknél nagy problémát okozhat majd.  

A baloldali pártok és Bokros Lajos szervezete egyeztették 

programjaikat, még a választások előtt. Ez nem volt egyszerű do-

log, hiszen a részletkérdések sokban különböztek. Viszont a fő vo-

nalakban meg tudtak egyezni.             

Megítélése szerint a Fidesz-kormány idején egy kicsi, szűk 

kör iszonyú gazdasági hatalmat kapott. Simicskáék például 50 

milliárdos osztalékot kaptak. Ez akkora összeg, hogy az ország 

mentőszolgálatának és a háziorvosi rendszernek a félévi kiadásait 

fedezné. Aki tud, az gazdagodjon, de ne irritáló módon. És aki csal, 

lop, azt el kell ítélni, le kell ültetni. 

A beruházók nem jönnek olyan országba, ahol egyik pilla-

natról a másikra megváltoztatják a törvényeket, és akár az Alap-

törvényt is, ha kell, visszamenőleges hatállyal is. Ötszázezer polgá-

runk távozott külföldre. Ha ezek itthon adóznának, itthon fizetnék 

például az ÁFÁ-t, akkor azzal növelnék az állam bevételét.  

Paks egy fájó pont számára. Egy mostani technológiát 

vásárolunk meg, amire 16 év múlva lesz szükség. Az 1900-as évek 

elején, Londonban azt jósolták, hogy a szaporodó lovas kocsik 

miatt el fogja lepni a várost a lócitrom. A trágya eltakarítását gépe-

síteni akarták, de ez az első világháború miatt elmaradt. Utána meg 

a gépkocsik elterjedése miatt erre már nem is volt szükség. Arról 

nem is beszélve, hogy Csernobilra, Fukusimára tekintve a szélerő-

mű vagy a napelem jóval kisebb kockázatot jelent, mint az atom-

erőmű. Az energia takarékos berendezések miatt a villamos áram 

iránti igény is rohamosan csökken, így könnyen lehet, hogy 16 év 

múlva nem tudunk mit kezdeni a termelt áram egy részével.  
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József Attila még hárommillió koldus országáról írt, ma meg 

négymillió szegény él Magyarországon. Tízmilliárdból a 

gyermekéhezés megszüntethető lenne, ami eltörpül pl. egy stadion 

ára mellett.    

A képviselő megjegyezte, hogy a választás a két nagy oldal, a 

Fidesz és a kormányváltók között fog eldőlni. A kis pártokra adott 

szavazatok a Fideszt fogják erősíteni.  

A képviselőjelölt azzal fejezte be előadását, hogy ő egy 

normális Magyarországon szeretne élni.  

A tájékoztató után az egyik hallgató megjegyezte, hogy a 

paksi atomerőmű bővítésének előkészületi munkáihoz hívták 

dolgozni, úgy tűnik, hogy a kormánynak nagyon sürgős az épít-

kezés megkezdése. Dr. Komáromi beszédében utalt arra, hogy a 

körzetébe tartozó minden polgármesterrel találkozni kívánt, de volt 

település, ahol fél év alatt sem találtak erre alkalmat. Az egyik 

résztvevő megkérdezte, hogy a csengeleivel találkozott-e. A válasz 

szerint nem sikerült a találkozót összehozni, viszont beszélt a  

kollegáival, a helyi orvosokkal.  

 A fórum videó felvétele megtekinthető a Csengelei informá-

ciók elnevezésű internetes honlapon (www.csengeleinformaciok. 

hu). 

M. M.    
 

 
 

 
 

Kiegészítések és helyesbítések a 

telefonszám-jegyzékhez 
 

Gémes László id. Tanya 500. +36 30 5 527 776 

Gurdics István Tanya 226. +6 30 2 827 001 

Hegedűs Péter Tanya 114. +36 30 2 110 511 

Magony Ágnes Tanya 153. +36 20 3 493 826 

Magonyné Olajos Piroska Tanya 153.  +36 70 2 799 899 
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Díjnyertes csengelei motor a 
budapesti motor show-n 

 

Tóth Tibor gépgyártó újabban a számítógép vezénylésű ma-

rógépek készítése mellett háromkerekű motorok építésébe is bele-

fogott. A munka időigényességét jelzi, hogy másfél évvel ezelőtt 

kezdett megvalósítani egy trike-ot. 

A saját tervezésű, egyedülálló járműbe egy Volkswagen bo-

gár személygépkocsi hátsó hídja került, a meghajtó energiát pedig 

egy 100 lóerős Honda Goldwing motor szolgáltatja. A 100 km/órás 

sebességre 7,5 másodperc alatt gyorsul fel. A hátsó kerekek 29,5 

cm szélesek. A kinézetét is Tóth Tibor tervezte meg, sőt az egyedi 

festés is az ő munkája. A komfortot beépített GPS és 100 Wattos 

MP3 lejátszó emeli. A trike-ot a budapesti Közlekedéstudományi 

Intézet vizsgálta be, és kiváló minősítést kapott. 

Március 21-23. között a budapesti Hungexpo területén ren-

dezték meg a 18. Devils Motor Showt, melyen az autó- és motoré-

pítők is bemutatták gyártmányaikat. A csengelei motort az utolsó 

pillanatban nevezték be, de megérte, hiszen „best trike”-nak (leg-

jobb háromkerekű motornak) járó kupával díjazták. 

Az elsőként elkészült csengelei motor nem eladó, viszont 

megrendelhető, mert öt gyártására van engedélyük. 

M. M.     
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Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 55 éve:  
 

Fiatal népművelők 
 

A Szegedi Tanítóképző III/b osztályos népművelési csoportjának 

hallgatói kedves meglepetést szereztek a közelmúltan a csengeleieknek. 

Negyvenöten látogattak el a faluba, lucskos, sáros utakon, hat kilométert 

gyalogolva. Szereplési és népművelési kedvüket azonban ezek az apró 

kellemetlenségek nem csökkentették, – ellenkezőleg: vidámságot, kedves 

szórakozást vittek a csengeleieknek. Először a gyerekeket örvendeztették 

meg bábszínházukkal, amelynek különösen nagy sikere volt, hiszen 

ebben a községben öt év óta nem mutattak be bábjátékot. Ugyanezen a 

napon a tanítóképzős lányok művelődési »expedíciója« egy emlékműsort 

is rendezett, melynek során kórusszámokban, szavalatokban és népi tán-

cokban gyönyörködhetett a figyelmes és hálás közönség. Harmadik előa-

dásuk az esti vidám műsor volt. Ez is zsúfolt házat vonzott a község kis 

művelődési otthonába, s a jelenetek, szavalatok és énekszámok fiatal tol-

mácsolói ismét nyugtázhatták a sikert, amely a fel-felzúgó tapsban jutott 

kifejezésre. 

A csengeleiek nem engedték el végleg a tanítóképző diáklányait, 

megígértették velük, hogy hamarosan viszontlátják községüket, úgy is 

mint fiatal kultúrmunkások, s esetleg úgy is, mint lelkes nevelők. Képün-

kön vidáman halad a lánysereg Csengele felé. 
 

 
 

(Megjelent a Délmagyarország 1959. március 25-i számában) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  115  - 

 

 

Vincze Pálé az I. Kori Kupa 
 

2014. március 14-én rendezték meg a Korona sörözőben az I. 

Kori Kupát a nyíldobók részére.  

Bevezetésként a Mester 501 került lebonyolításra. A döntő 

mérkőzésen Vincze Pálnak sikerült elsőként lenulláznia a pont-

számait. Vígh Attila 68 pontja a második, Nagy Gábor 93 pontja a 

harmadik helyezést hozta. 

A Krikett versenyszám végső küzdelmében Nagy Gábor rakta 

ki elsőként a tábláját, 113 hibaponttal. 125 hibaponttal Vígh Attila 

második, 155 hibaponttal Csókási Tibor harmadik lett. 

A dupla be-kiszállós 301 döntőjében Vincze Pál lett az első 

helyezett. A további sorrend: második Túri Kornél 2 ponttal, har-  

 

 
 

Az első három helyezett a felajánlóval és a szervezővel 
(fotó: Molnár Mihály) 
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madik Jónás János 94 ponttal. 

A Shanghai versenyszám döntőjében Nagy Gábor győzött 

107 ponttal. Csókási Tibor 84 pontjával második lett, míg a 

harmadik helyet Putnoki János szerezte meg 44 pontjával.  

A High Score (legtöbb pont dobása) versenyben Putnoki 

János végzett az élen 561 ponttal. Második lett Tóth György 480 

ponttal, Túri Kornélnak a harmadik helyezés jutott 468 pontjáért. 

Plusz játékként beiktatásra került a dupla kiszállós 301. A 

döntőben Vincze Pál győzött. Csókási Tibor 71 ponttal második, 

Putnoki János 89 ponttal harmadik lett.  

A pontozás alapján az I. Kori Kupát Vincze Pál nyerte meg 

34 ponttal. A második helyen Nagy Gábor végzett 31 ponttal, míg a 

harmadik Csókási Tibor lett 30 ponttal. 

M. M. 
 

 

 

 

 
 

Kun Szabó István nótáskönyve 
47. rész 

 

89. Margit körúti fogháznak… 
 

Margit körúti fogháznak az ablakán kihallatszik egy nóta, 

Szegény fogoly a bánatát egy szomorú nótaszóba fojtja. 

Fel, feltekint cellájában hóval fedett rózsás ablakába, 

Szomorúan gondol vissza az elveszett régi szabadságra. 

 

Ne sirasson édes anyám, ne epessze utánam a bánat, 

Majd tavasszal hazamegyek megnézni a nyíló ibolyákat. 

Ha kérdik, hogy merre járok, ne mondjátok, hogy rab vagyok régen, 

Mondjátok, hogy boldog vagyok, messze földön szebb napokat élek.  
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De ha mégis nem mehetnék, amikor a kék ibolyák nyílnak, 

Ne várjanak többé haza, mert már akkor bent leszek a sírban. 

Ha kérdezik, hogy merre járok, ne mondják, hogy mivé lettem régen, 

Mondják azt, hogy a szerelem és a bánat tett a sírba engem. 
 

 

 (folytatjuk) 

 

 

 
Kedvenc receptjeim 

 

Húsleves zöldborsóval és 
buggyantott tojással 

 
Hozzávalók: 1,2 liter húsleves, 50 dkg kifejtett zöldborsó, 1 

csomó zsenge sárgarépa, 1 csomó újhagyma, 1 evőkanál vaj, 1 

evőkanál rizsliszt, 1 dl tejszín, 4 tojás, fél dl almaecet, 1 csokor 

petrezselyem zöldje, őrölt bors, só. 

A sárgarépát és az újhagymát felkarikázzuk, és a zöldborsó-

val együtt forró vajon megfuttatjuk. Pici levest aláöntünk, meg-

borsozzuk, és letakarva puhára pároljuk. Zsírjára sütjük, meg-

szórjuk a rizsliszttel, felöntjük levessel, és fedő nélkül lassan 

főzzük 5 percig. Hozzákeverjük a tejszínt, újra felforraljuk, majd 

rászórjuk a finomra vágott petrezselyem zöldjét, és lehúzzuk a 

tűzről. 

Kb. másfél liter vizet kevés sóval, és az almaecettel felfor-

raljuk, majd nagyon óvatosan, egyenként beleengedjük a felütött 

tojásokat. Gyöngyözve főzzük, míg a tojásfehérje kocsonyás lesz. 

Kiemeljük a vízből a buggyantott tojásokat, tányérra tesszük, és 

rámerjük a forró levest.    

Nemere Ilona  
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H i r d e t é s e k 

 

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 előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizi-

kai és biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasz-

talatok szerint segíti a szervezet méregtelenítését, erősíti az im-

munrendszert, 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 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.    

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

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

nek. 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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