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Csányi Krisztina elismerése  

 

 
 

A polgárőr közgyűlésről szóló beszámoló a 142. oldalon kezdődik! 
 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Május 
 

 

 

 

 

1. 

1925-ben ezen a napon született Putnoki János bányász, aki 

1953-1957 között csengelei tanácselnök volt. 1956-ban 

nemzetőrként is tevékenykedett.  1972-ben ezen a napon 

született Djurucsin Goran, aki a balkáni háború alatt Ma-

gyarországon talált menedéket. 1993-1994 között a csenge-

lei focicsapat tagja volt.  1974-ben ezen a napon adták át a 

napközi otthonos óvodát.  

2. 

1915-ben ezen a napon született Zsigó János, aki a II. 

világháborús harcok során 1944. október 6-án az újkígyósi 

elágazásnál eltűnt.  1948-ban ezen a napon egyesült a kom-

munista és szociáldemokrata párt alsócsengelei szervezete, 

létrehozva a Magyar Dolgozók Pártja alsócsengelei szerve-

zetét.  1995-ben ezen a napon nyílt meg a Május 1. utcában 

a Korona söröző.  

3. 

1929-ben ezen a napon született Korom Mihály (†1988), aki 

az 1960-as években a volt malom helyén működő termény-

forgalmi cseretelepet vezette.  1945-ben ezen a napon 

született Baranyi József, aki 1992-től táp-takarmány, 

tüzelőanyag, építőanyag és zöldség-gyümölcs kereskedéssel 

foglalkozott. 1980-ban 2 millió km balesetmentes vezetésért 

emlékplakettet kapott.  1999-ben ezen a napon kezdte meg 

kultúrosi munkáját Törköly Ágnes a Faluházban.  2006-ban 

ezen a napon adták át a MEBO Kft telepéhez vezető 500 m-

es aszfaltozott utat. 

4. 

1965-ben ezen a napon született Paksiné Gera Ibolya, aki a 

gyógyszertárban dolgozik 2013-tól asszisztensként.  1968-

ban ezen a napon született Molnár Sándor, aki 1995-ben a 

csengelei focicsapat játékosa volt.  1984-ben ezen a napon 

született Horváth József, aki 2000-2011 között tagja volt a 

citerazenekarnak. 
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5. 

1893-ban ezen a napon született Szabó Mihály (†1957), aki 

a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek 1929-től jegyzője, 

1934-től 1941-ig ellenőre volt. A Független Kisgazdapárt 

csengelei szervezetének választmányi tagja lett 1944-ben. 

Tagja volt a földosztó bizottságnak. Az 1949-es községgé 

alakuláskor képviselőnek választották meg.  1948-ban ezen 

a napon született Horváth Ferenc régész, aki 1975-ben a 

Bogárháti templom romjait tárta fel. Ennek közelében, 

1998-ban egy kun vezéri sírt talált. 2002-ben jelent meg "A 

csengelei kunok ura és népe" című könyve. A 2004-es 

falunapokon "Kunok Csengelén" címmel tartott előadást.  

1983-ban ezen a napon született Vörös József, aki falunkból 

elsőként jutott be a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. 

Számos hazai és külföldi versenyen részesült elismerésben. 

A berlini rádió zenekarának tagja.  2009-ben ezen a napon 

hunyt el Komjáti Sándor, aki az 1952-től 1973-ig rendőrként 

teljesített szolgálatot falunkban. Több cikluson keresztül 

tagja volt a községi tanácsnak.    

6. 
1988-ban ezen a napon hunyt el Víg Sándorné Fábián 

Erzsébet, aki 1954-1965 között a Kelőpataki iskolában, 

1965-1988 között a belterületi iskolában tanított.  

7. 

1932-ben ezen a napon Seiler Lajos amatőr régész bronzkori 

agyagedényeket szolgáltatott be a szegedi múzeumban, 

melyeket a Mételyes dűlőben talált.  1978-ban ezen a 

napon hunyt el Valkovics Péterné Tímár Piroska, aki 1976-

ig a községi tanács hivatalsegéde volt. 

8. 

1921-ben ezen a napon született Kulmann István (†1943), 

aki a II. világháborúban a Don-kanyarban ismeretlen körül-

mények között hősi halált halt.  1930-ban ezen a napon 

született Fejes Sándor (†2013), aki 1994-2002 között az ál-

talános iskolában tanított. 1999-ben "A csengelei iskoláért" 

plakettel tüntették ki.  1945-ben ezen a napon szovjet ha-

difogságban hunyt el Kun-Szabó István bognár.  1949-ben 

ezen a napon nyitották meg a napközi otthont. 
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9. 

1891-ben ezen a napon született Magyar Antal (†1975), aki 

a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja 

volt 1929-től.  1912-ben ezen a napon született Movik 

Antal, aki 1978-1980 között a belterületi iskolában tanított. 

 1912-ben ezen a napon született Halász Zoltán, aki a II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1914-ben ezen a napon született Samu Illés, aki a II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt. 

10. 

1879-ben ezen a napon született Papp János (†1964), aki 

1932-1936 és 1941-1943 között a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület elnöke volt. 1936-ban Szeged város törvényható-

sági bizottságának tagja lett.  

11. 

1889-ben ezen a napon született Túri Ferenc (†1960), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től.  1924-ben ezen a napon a Belsőcsengelei isko-

lában felavatták az I. világháborúban hősi halált halt Töl-

cséry Ferenc tanító emléktábláját.  1944-ben ezen a napon 

született Túri István, aki 1979-2008 között a vízművet ke-

zelte. A METÉSZ csengelei szervezetének elnöke volt 

1997-1999 között.  

13. 
1974-ben ezen a napon született Koncz Márta könyvelő. 

Csengelén nevelkedett, 1997-től Ausztráliában él. A 2010-es 

falunapokon gyapjú figuráit állította ki. 

14. 

1891-ben ezen a napon született Erdélyi Péter (†1966), aki 

1939-1940 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület al-

elnöke volt. Esküdtként is tevékenykedett. Az egyházköz-

ségi képviselő-testület tagja volt 1947-től.  1960-ban ezen a 

napon született Farkas Anna, aki 1981-1982 között a belte-

rületi iskolában tanított.  

15. 

1919-ben ezen a napon született Deutsch Edéné Katona 

Rózsa (†2011), aki 1939-1944 között a csengelei postahi-

vatalt vezette. Pálmonostora község első díszpolgára.  

1974-ben ezen a napon megkapta a Magyar Honvédelmi 

Szövetség az engedélyt a csengelei lőtér építéséhez.  
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Rendőrségi hír 
 

Egy autó borult fel az M5-ös autópályán a csengelei pihenőhely-

nél, április 16-án délelőtt. Egy Seat típusú autó haladt az autópá-

lyán Budapest irányából Szeged felé, amikor eddig tisztázatlan kö-

rülmények között a mellette haladó kamionnak ütközött, majd a 

szalagkorlátnak csapódott. A balesetben a személyautót vezető férfi 

és női utasa megsérült. A helyszínelés alatt teljes útzár volt érvény-

ben, a jobb pályatest mindkét sávjában. 

(promenad.hu) 

 

 
 

(fotó: Donka Ferenc/MTI) 

 

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

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

május 5-én lesz.                                                                                                                                                                                                            
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Évet értékeltek a polgárőrök   
 

A Csengelei Polgárőr Csoport 2014. április 12-én tartotta évi 

rendes közgyűlését a csengelei faluházban. Az egyesület 24 fős 

tagságából 20 volt jelen. 

A közgyűlés kezdetén Bozó Béla csoportvezető-helyettes 

köszöntötte a megjelenteket, majd az egyesület vezetőjét kérte fel a 

2013-as évről szóló beszámolójának megtartására.   

A Csengelei Polgárőr Csoport vezetője, Bangó Péter elmond-

ta, hogy az egyesületünk nagy múltra tekinthet már vissza, hiszen 

közel két és fél évtizede alakult meg. Az alapítók közül ketten még 

mindig tagjai csoportunknak, Kucsora Péter és Kun-Szabó Tibor. 

Szól arról, hogy a polgárőr mozgalomnak egyre sokrétűbb feladatai 

vannak, ma már nem elég az egyszerű éjszakai járőrözés. A szep-  

 

 
 

Bangó Péter csoportvezető beszámolóját tartja 
(fotó: Molnár Mihály) 
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temberi iskolakezdéskor 1 héten át polgárőrök vigyáznak az isko-

lába érkező gyerekekre, a településünk rendezvényeihez mindig 

számítanak a polgárőrök segítségére. Falunapokkor a mazsorettes 

és motoros felvonulást biztosították. A halottak napja előtti héten 

már elkezdték őrizni a temetőt, aminek köszönhetően már vagy tíz 

éve nem fosztották ki egyetlen gyászoló járművét sem. Szent Imre 

napkor a körmenet útvonalát, a karácsonykor az éjféli misére ér-

kezők járműveit vigyázták. A statisztikai adatokról szólva elmond-

ta, hogy az elmúlt évben járőrszolgálat 111 esetben volt 209 fővel, 

összesen 1001 órában. Rendezvénybiztosítást 9 esetben végeztek 

32 fővel, összesen 216 órában. Az összes igénybevétel 1509 órát 

tett ki. Az egyesület anyagi ellátásáról megjegyezte, hogy a polgár-

őr csoport legnagyobb szponzora a csengelei önkormányzat. Pol-

gármester úr és a képviselők meg lehetnek elégedve munkájukkal, 

hiszen támogatottságuk a nehéz gazdasági körülmények ellenére 

sem csökkent. A megyei polgárőr szövetségen keresztül a Belügy-

minisztériumtól is jelentős támogatást kaptak. Szintén támogatják 

az egyesületet a helyi vállalkozók is, akik között sok olyan van, aki 

már több mint egy évtizede teszi ezt. Az ilyen szponzorokat szok-

ták elismerni tiszteletbeli polgárőr címmel és oklevéllel. A polgárőr 

csoport saját tulajdonú szolgálati gépkocsija 2013-ban összesen 

7478 km-t futott. A gépkocsi folyamatosan karbantartott, nemrég 

váltót cserél-tettünk benne. A műszaki vizsgára ez év őszén kell 

majd vinniük. Az elmúlt év októberében a vezetőségből három fő-

nek lejárt a négy éves megbízatása. A szavazás során újra megerő-

sítették tisztségében Bozó Béla csoportvezető-helyettest, Molnár 

Mihály titkárt és Csányi Krisztina titkárhelyettest. Az elmúlt évben 

4 polgárőr kilépett egyesületünkből, mind elfoglaltságával indo-

kolva távozását. A 2013-os év végén 26 tagjuk volt. 

A Felügyelő Bizottság elnöke, Csókási Jenő beszámolt arról, 

hogy az egyesület pénzkezelését, könyvelését megvizsgálták, abban 

hiányosságot nem tapasztaltak. 

A két beszámolót a közgyűlés jóváhagyta. 

Csengele község polgármestere, Sánta Ferenc hozzászólá-

sában kiemelte, hogy a vezetőségi beszámoló szerény volt, hiszen 

tudja, hogy sokkal több munkát végeznek a polgárőrök, mint ami  
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Dr. Varga Szabolcs 5 éves emléklapot kapott munkájáért 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
elhangzott. Örül neki, hogy a polgárőrökre mindig lehet számítani, 

akár éjjel, akár nappal. Köszöni, hogy szabadidejüket feláldozzák, 

ez egy nemes dolog.  

A Kisteleki rendőrkapitányság vezetője, Szitár Ferenc meg-

emlékezett arról, hogy a kapitánysága munkáját kiemelkedőre mi-

nősítették, melyhez hozzájárult a polgárőrség tevékenysége is. Nem 

tudott olyat kérni a csengelei polgárőröktől, amit nem teljesítettek 

volna azonnal. Példa értékű a rendőrség és a polgárőrség együtt-

működése. Köszönetének kifejezéséül egy aranyérmes bort adott a 

helyi polgárőrség vezetőjének. 

Batiz István Csongrád megyei polgárőr elnök hozzászólá-

sában elmondta, hogy mindig nagy szeretettel jön Csengelére, mert 

ott barátként, polgárőr társként tekintenek rá. Szerinte is szerény 

volt  a  beszámoló.  A  csengelei  polgárőrök  hozzávetőlegesen 100  
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órát teljesítettek, ami a mai világban szép teljesítmény, de azokat is 

elismerés illeti, akiknek ennél kevesebbre tellett. A helyi polgárő-

rök a feladat ellátásban élenjárók, melyet a támogatások szétosztá-

sakor is figyelembe vesznek. A tevékenységet megköszönve 

boldog családi életet kívánt számukra. 

Öt éves polgárőr szolgálat után Csányi Krisztina, Juhász Jó-

zsefné és dr. Varga Szabolcs részesült elismerésben. Az emlék-

lapokat Batiz István megyei elnök, az emléktárgyakat Bangó Péter 

helyi vezető adta át. 

A közgyűlés végén Batiz István láthatósági mellényeket ado-

mányozott az egyesületnek. Ehhez hozzáfűzte, hogy bármikor, bár-

milyen kérése volt, soha nem kerestek kibúvót, mindig azt mond-

ták, hogy rendben, mikor, hová kell menni.  

A hivatalos részt vacsora, tombola, majd tánc követte. 

 

Molnár Mihály 

 

 
 

A csengelei polgárőrök csoportképe 
(fotó: Rényi Virág) 
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Látogatói csúcs a honlapon 

 

Május 1-jén negyven éves lesz a csengelei óvoda. Ebből az 

alkalomból a Csengelei információk elnevezésű honlap elkezdte 

közölni a négy évtized alatt készült óvodai csoportképeket. Ettől 

úgy tűnik az internetezők „megőrültek”, a korábbi átlaghoz képest 

sokszorosát töltötték le az oldalakból. 

Korábban a napi 100 oldal letöltése már jó eredménynek volt 

mondható, viszont április 6-án ez a szám már 758-ra ugrott. A csú-

csot pedig április 9-én érte el, ekkor egy nap alatt 1.972 oldalt te-

kintettek meg. 

Az óvodai csoportképeket folyamatosan töltik fel, és remél-

hetőleg mind a 40 év fotói hamarosan megtekinthetők lesznek. 

M. M.    

 

 
 

A honlapról letöltött oldalak statisztikája  
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Hol látogatják a „Csengelei 
információk” honlapot? 

 

Az utóbbi hetek forgalma alapján megállapítható, hogy szinte 

mindenhol vannak már csengelei események után érdeklődők. 

A statisztikák szerint a környező települések mellett az or-

szág távoli városaiban is olvassák a Csengelei információkat. Egy 

kis csokor ezekből: Algyő, Baja, Balatonlelle, Bátya, Békéscsaba, 

Börcs, Budaörs, Budapest, Csongrád, Debrecen, Esztergom, Érd, 

Győr, Hajdúböszörmény, Helvécia, Herend, Hernád, Hódmezővá-

sárhely, Kalocsa, Kecskemét, Kunszállás, Kübekháza, Lad, Makó, 

Monor, Mosonmagyaróvár, Nyíregyháza, Pécs, Ruzsa, Seregélyes, 

Siklós, Solt, Sopronhorpács, Szeged, Szentes, Székesfehérvár, 

Szolnok, Tiszaújváros, Újszentiván.  

Külföldről a legtöbb látogató Angliából érdeklődik falunk 

eseményei után. London mellett Brigtonból, Eastburne-ből, Edin-

burgh-ből, Hove-ból és Roche-ból csatlakoztak a honlaphoz. 

Németországban Bad Mergentheimben, Berlinben, Buchholz-

ban, Hamburgban, Rellingenben és Willstättban követik a csenge-

lei eseményeket.  

Romániában Galestiből, Szlovákiában Sala városában kattin-

tottak a Csengelei információkra.  

Az USA-ban Bronxból (New York) Fort Stewartból (Geor-

gia) és Norwalkból (Connecticut) csatlakoztak a honlapra, Ausztri-

ában pedig Fernitz városából.  

Érdekes módon Kínából is volt látogató, Guangzhou nevű 

városból (Guangdong tartomány). Valószínűleg nem véletlenül té-

vedt a csengelei oldalra, mert még háromszor visszatért. Legutóbb 

a május 1-jei programok érdekelték. Hogy ki lehet ez az érdeklődő, 

az rejtély. 

Ausztráliából és Írországból is szokták látogatni a Csengelei 

információkat, csak az utóbbi hetekben ezt elhanyagolták.   

M. M. 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  148  - 

 

 

Negyven éve nyílt meg az óvoda 
 

Még 1949-ben jelentették be, hogy az első ötéves terv kereté-

ben napköziotthonos óvodát kap Csengele. A tervből sokáig nem 

lett semmi.  

Azonban az 1970-es években egyre több anyuka kényszerült 

munkát vállalni üzemekben, hivatalokban, távol a lakóhelytől, meg 

kellett oldani a 3-6 éves korú gyerekek elhelyezését. A döntés meg-

született és 1973-ban az Aranyhomok MGTSZ építőbrigádja el-

kezdte az építkezést. A hernádi Március 15. Tsz könnyűszerkezetű 

elemeiből az épület hamarosan elkészült, és 1974. május 1-jén ün-

nepélyes körülmények között átadták a falu óvodáját. A kicsik már 

másnap birtokukba vehették az intézményt.  

A kicsikkel Kerekes Józsefné vezető óvónő, Tóth Józsefné és 

Bella Lászlóné óvónők, Bitó Mária és Süli Sándorné dajkák, vala-

mint Joó Mihályné óvodai kisegítő foglalkozott. Az étkeztetésről 

Magony Menyhértné és Toldi Józsefné gondoskodott.                    
 

 

 
 

Nagycsoportos óvodások 1974-ben 
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Kun Szabó István nótáskönyve 
 

49. rész 
 

92. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyar-

ország 
 
Hol szőke szellő, lenge szellő játszik a Tiszán, 

Ott él egy szép legendák népe, ott az én hazám. 

Az őszi Kárpát őrzi álmát, s hű Csaba vezér, 

Ki csillagoknak égi útján vissza-vissza tér. 

 
Ha jön szívünk várva várja, 

S hogy felzeng a trombitája. 

Ott dalos ajkú mind a lány, mert dal terem a fán, 

És délibábos tündérkastély leng a vén Tiszán. 

 
A rónaságon, két határon szállt, repült a szél, 

Huszárok kedve éri csak be, hogy ha zeng a trombita. 

Nincs tán két világon párja. 

 
Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, 

Gyönyörűbb, mint a nagyvilág. 

Ha zeng a zeneszó, látod ragyogó szép orcán 

Táltos paripákon odaszállunk, haza hí fű, fa, lomb, virág. 

Úgy hí a hegedű, vár egy gyönyörű szép ország. 

 
[Szövegíró: Kulinyi Ernő] 

 

 

 (folytatjuk) 
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Darts verseny 
 

I. Rolika Kupa 
 

2014. április 26-án rendezték meg a Korona sörözőben az I. 

Rolika Kupát a nyíldobók részére. A vetélkedésen 11 játékos vett 

részt. 

Első versenyszám a Mester 501 volt. A döntőben Pálnok Jó-

zsef végzett az élen. Vígh Attila 4 pontja a második, ifj. Tisóczki 

Ferenc 14 pontja a harmadik helyezést hozta. 

A Krikett végső küzdelmében Csókási Tibor lett az első 146 

hibaponttal. Pigniczki Árpád 150 hibapontjával második, Mészáros 

Péter 225 hibapontjával harmadik lett. 

 

 
 

A verseny első három helyezettje a szponzorral és a házigazdával 
(fotó: Molnár Mihály) 
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A dupla be-kiszállós 301 döntőjében ifj. Tisóczki Ferenc 

győzött. A második helyen holtverseny alakult ki, két játékos is 4 

pontot ért el. A három rádobással Csókási Tibor 27 pontot ért el, 

így Pálnok József 21 pontjával a harmadik helyre szorult. 

A Shanghai versenyszámban a győzelmet Pálnok József érte 

el 93 ponttal. Pigniczki Árpád 71 pontja a második helyezést hozta, 

míg a harmadik Vörös Csilla lett 48 ponttal.  

Utolsó versenyszámként most nem a legtöbb pont dobása 

(High Score) következett, hanem a verseny szervezője, Pigniczki 

Árpád ötletére a legkisebb pontszámot kellett elérni. Ha a tábla 

mellé dobott a versenyző, vagy a nyal kiesett a táblából, akkor 20 

büntető pontot kapott. Az új versenyszám nem hozott osztatlan elis-

merést, viszont Mészáros Péter sorra dobálta az egyeseket, 136 

ponttal megszerezte az első helyet. Csókási Tibor már 350 pontot 

szedett össze, ami a második helyezést eredményezte számára. Ifj. 

Tisóczki Ferenc 357 ponttal a dobogó harmadik helyére szorult.  

A maratoni, hét órás verseny végén az összesített eredmények 

alapján alakult ki a végeredmény. A negyedik helyen, holtver-

senyben Csókási Tibor és Pigniczki Árpád végzett 27 ponttal. Har-

madik ifj. Tisóczki Ferenc lett 28 ponttal. A második helyen Mé-

száros Péter végzett, egy ponttal lemaradva a kupagyőztestől. Az I. 

Rolika Kupa gazdája Pálnok József lett, 31 pontos eredménnyel.   
  

M. M.       

 

Vádemelési javaslat 

 
Gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés megalapozott 

gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Kisteleki Rendőrkapi-

tányság Bűnügyi Osztálya, mert egy csengelei ingatlanban előzetes 

szóváltást követően egy ittas állapotban lévő férfi feleségét egy 

asztalnak lökte. A Kisteleki Rendőrkapitányság a nyomozást váde-

melési javaslattal lezárta.  

(Kisteleki Hírmondó) 
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Az egészségügyi napok programjai 
 

Tüdőszűrés a Faluház melletti szűrőbuszban: Május 12-

16. között, 10 órától 14 óráig. Csengelei lakcímmel 40 év felett 

ingyenes. 40 év alatt és foglalkozás egészségügyi szűrés 1.700 Ft, 

melyet készpénzzel lehet fizetni a szűrőbuszon. 

Véradás a Faluházban: Május 14-én 10 órától 13 óráig. 

Vérnyomás-, vércukor- és koleszterinmérés a Faluház-

ban: Május 12-14. között, 9 órától 13 óráig. Ingyenes! 

Bőrgyógyászati szűrés a Faluházban: Május 16-án 8 órától 

12 óra 30 percig. Rendel: dr. Csoma Zsanett bőrgyógyász. Időpont-

kérés a 06-62/286 239 telefonszámon. Ingyenes! 

Fül-orr-gégészeti szűré a Faluházban: Május 16-án 8 órától 

12 óra 30 percig. Rendel: dr. Székely László szakorvos. Időpont-

kérés a 06-62/286 239 telefonszámon. Ingyenes! 

Csontsűrűség vizsgálat a Faluházban: Május 16-án 8 órától 

12 óra 30 percig. Végzi: Rozsiné Paragi Ibolya. Időpontkérés a 06-

62/286 239 telefonszámon. Ingyenes! 

Újraélesztési, elsősegélynyújtási előadás a Faluházban: 

Május 16-án 11 órától 12 óráig. Előadó: dr. Szollár Márta oxyoló-

gus. Ingyenes! 

Belgyógyászat-EKG vizsgálat az Egészségházban: Május 

16-án 8 órától 12 óráig. Rendel: dr. Eszes Gabriella szakorvos. Idő-

pontkérés a 06-62/286 239 telefonszámon. Ingyenes! 

Fogászati és szájüregi szűrővizsgálat a fogorvosi rende-

lőben (Árpád u. 34.): Május 16-án 8 órától 13 óráig. Rendel: dr. 

Balikó Katalin szakorvos. Időpontkérés a 06-62/286 017 telefon-

számon. Ingyenes! 

Urológiai szűrés az I. számú háziorvosi rendelőben (Deák 

Ferenc utca): Május 15-én 14 órától 16 óráig. Rendel: dr. Molnár 

Sándor adjunktus. Prosztataszűrés, urológiai problémák vizsgálata. 

Ingyenes!   
 

A vizsgálaton megjelenők a TB-kártyájukat és a személyi 

igazolványukat vigyék magukkal! 
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Kedvenc receptjeim 
 

Zöldséges csirkecomb  
 

Hozzávalók: 8 kicsi csirkecomb, 2 fej vöröshagyma, 2 sár-

garépa, 1 zeller, 2 póréhagyma, 1 citrom reszelt héja, 1 evőka-nál 

liszt, 1 dl vörösbor, 1 kicsi babérlevél, 1 rozmaring ágacska, 1 szál 

kakukkfű, 1 teáskanál oregano, kevés olaj, őrölt feketebors, só. 

 

Sót, őrölt borsot, zúzott fokhagymát, oreganot, citromhéjat 

keverünk össze, és a lebőrözött csirkecombokat jól bedörzsöljük 

vele. Megforgatjuk lisztben, és egy tűzálló tálban megforrósított 

olajon pirosra sütjük. A vöröshagymát apró kockákra, a sárgarépát 

karikára, a zellert gyufaszálnyira, a póréhagymát vékony szeletekre 

vágjuk, és a csirke mellé tesszük párolódni. Ráöntjük a bort, 

beletesszük a babérleveleket, a kakukkfüvet, a rozmaringot, meg-

szórjuk őrölt borssal. Előmelegített sütőbe toljuk, és egészen 

puhára pároljuk. Ha a leve túlságosan elforrna, forró vízzel (esetleg 

borral) pótoljuk.  

Nemere Ilona  

 
 

H i r d e t é s e k 
 

Eladó a falutól 4 km-re 10 hold földterület, mely erdőből, szán-

tóból, legelőből áll. A területhez kerítéssel körbezárt tanya-

épület is tartozik. Villany leköthető. Érdeklődni: 06-20-463-

4418. 

Zöldség-gyümölcs árukkal bővítettem a virágboltom kínálatát.  – 

Sándorné Zsóka 

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

deklődni lehet az Arany János u. 6. szám alatt. 
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Napos és előnevelt csibe kapható Csengelén! 
 

Napos csibe 150 Ft/db, 1 hetes csibe 250 Ft/db, 2 hetes csibe 

350 Ft/db, 3 hetes csibe 400 Ft/db. 

Fajtakínálat:  

 Ross208 (fehér húshibrid, pecsenye csirke) 

 Redbro (vörös színű, gyors növekedésű, kettős hasznosítású)  

 Master Gris: fehér-fekete színű, gyors növekedésű, kettős hasz-

nosítású, húsjellegű) 

 Farm (többszínű, mérsékelt növekedésű, kettős hasznosítású) 

Minden szombaton ingyenes házhozszállítás! 

Elérhetőségek: 

Rigó Roland, Balástya, Hunyadi u. 18.  

Telefon: 06-70/4 452 314. www.csibetartas.hu   

Csengelén Sándor Józsefné vesz fel rendelést a virágbolt-

jában, vagy telefonon (06-30/7 151 070).  

 

 

Pí-víz kapható a csengeli benzinkúton. A japán szabadalom alapján 

előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és biológiai 

tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasztalatok szerint segíti a 

szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrendszert, növeli az ellenálló 

képességet a betegségekkel szemben, gátolja a kórokozók terjedését a 

szervezetben, fokozza a regenerálódást, a sérült szövetek helyreállítását, 

csökkenti az allergiás tüneteket, hatásosan csökkenti a stressz 

érzékenységet, növeli a teherbíró képességet és lassítja az öregedést. 

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

ajánlott. 1,5 literes műanyag flakonokban kapható, szénsavas és 

szénsavmentes változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    

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 ingatlan 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  155  - 

 

 

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 

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 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 je-

lek, 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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+36 30 6 957 919    E-mail: csengele@freemail.hu   Példányszám: 100                     

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Gémes Antal 

© Copyright reserved! A lap másolása csak a kiadó előzetes írásbeli en-

gedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad a szerkesztőség állás-

pontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  
========================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


