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„Szeretet lekvár” készítés 

  

 
 

A majálisokról szóló írásunk a 166. oldalon kezdődik! 
 (fotó: Molnár Mihály) 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 



-  158  - 

 

 

NAPTÁR – Május 
 

 

 

 

 

16. 

1919-ben ezen a napon született Szűcs Mihály (†1970), aki 

1957-1968 között postai kézbesítő volt.  1983-ban ezen a 

napon hunyt el Rácz Mihály, aki az 1960-as évek végén pos-

tás volt.  2000-ben ezen a napon indult meg Csengelén a 

műholdas totó-lottó fogadás Kiss Ferenc vegyesboltjában.  

17. 

1919-ben ezen a napon született Bencsik Sándor (†1978), 

aki 1962-ben a Kelőpatak Tsz elnöke volt.  2009-ben ezen 

a napon hunyt el Ceglédi Jánosné, aki 1972-től a posta-

hivatalban dolgozott. Tagja volt a népdalkörnek.  

18. 

1932-ben ezen a napon született Rácz Tiborné Molnár Mária 

Magdolna (†2002), aki 1963-1969 között a belterületi isko-

lában tanított. 2002-ben aranydiplomát kapott.  1942-ben 

ezen a napon született Csókási Ferencné Túri Erzsébet, aki 

1979-1986 között zöldség-gyümölcs felvásárló volt. Alapí-

tásától tagja a népdalkörnek.  1944-ben ezen a napon szü-

letett Szeles Jenőné dr. Virágh Erzsébet, aki 1970-1977 kö-

zött Csengele fogorvosa volt.  1988-ban ezen a napon 

hunyt el Mustoha Pál, aki 1929-től a Csengelei Mezőgaz-

dasági Egyesület választmányi tagja volt.  2001-ben ezen a 

napon nyílt meg a szegedi Kass Galériában a csengelei kun 

vezéri sír feltárását bemutató kiállítás.    

19. 

1908-ban ezen a napon született Varga Gyula (†1966), aki 

1957-től haláláig a községi tanács adóügyi előadója volt. 

Levente oktatóként is tevékenykedett. A Független Kisgaz-

dapárt 1948-ban kizárta tagjai közül.  1954-ben ezen a 

napon született Kuklis András kereskedő, akinek két boltja 

van Csengelén. 1990-től 2006-ig önkormányzati képviselő 

volt.  1968-ban ezen a napon született Lestákné Csíkos 

Gyöngyi, aki 1987-től a Csöpi presszó, 1991-1992 között az 

új presszó vezetőhelyettese volt.  
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20. 
1953-ban ezen a napon született Mészáros Lajos mezőgaz-

dasági termelő, aki 1994-1997 között a Csengelei Polgárőr 

Csoport helyettes vezetője volt. 

21. 

1913-ban ezen a napon született Török János, akit a II. 

világháború alatt, 1944 októberében határvadászok lőttek le 

(polgári áldozat).  1977-ben ezen a napon született dr. Tóth 

Tibor, aki 2002-től Csengele község jegyzője.  1981-ben 

ezen a napon született Gömöri Balázs, aki a művészeti isko-

la rézfúvós tanára.  

22. 
1962-ben ezen a napon hunyt el Simsay István, aki 1924-

1926 között a csengelei iskolák igazgatója volt.   

23. 
1987-ben ezen a napon állították fel a József Attila téren 

lévő hidroglóbuszt.  

24. 

1933-ban ezen a napon Szeged város mezőgazdasági bizott-

sága javasolja Csengelére vasárnapi piac engedélyezését.  

1946-ban ezen a napon született Győrfi Éva, aki 1981-1982 

között a belterületi iskolában tanított.  1991-ben ezen a 

napon hunyt el Antal Ferenc, aki 1959-től postai kézbesítő 

volt. 

25. 

1960-ban ezen a napon hunyt el Csókási György Antalné 

Juhász Ilona, aki az 1930-as évek végétől községi szülésznő 

volt.  1967-ben ezen a napon született Kovács Ferenc, aki 

1996-1998 között a csengelei focicsapat tagja volt.  1996-

ban ezen a napon adták át a Vetter Kft. hűtőházát.  

26. 

1984-ben ezen a napon hunyt el Rabi Flórián, aki 1956-ban 

nemzetőr volt. 1956-os magatartása miatt börtönbe zárták.  

1998-ban ezen a napon – elsőként – vehette át a magyar 

állampolgárságról szóló okiratot Dudás Antal volt jugoszláv 

állampolgár. 

27. 
1977-ben ezen a napon született Varga Árpádné Keller 

Szilvia, aki 1999-ben a falu kultúrosa volt.  

28. 

1944-ben ezen a napon született Serédi Béláné Balázs 

Eszter, aki 1969-1977 között a belterületi iskolában tanított.  

1978-ban ezen a napon hunyt el Bencsik Sándor, aki 1962-

ben a Kelőpatak Tsz elnöke volt. 
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29. 

1953-ban ezen a napon született Nemere Ilona, a falunkban 

élő újságíró, író, rádiós műsorvezető.  1972-ben ezen a na-

pon született Laczkó Magdolna, aki 1990-től a polgármes-

teri hivatal munkatársa, anyakönyvvezető.  1976-ban ezen 

a napon született Vincze Róbert, aki 1996-2010 között 

postai kézbesítő volt. 

30. 

1945-ben ezen a napon született Hegedűs Erzsébet, aki 

1971-től a gyógyszertárban dolgozott, azt 1996-2013 között 

vállalkozásban vezette. A közéletben aktívan részt vett, tagja 

volt a községi tanácsnak. 

31. 
1987-ben ezen a napon született Süli Márta, akit 2001-ben 

"A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.  
 

 
 

Bérmálás lesz! 
 

A május 18-i, fél 9 órakor kezdődő szentmise keretében bérmálás 

lesz. Előre láthatólag 16 csengelei fiatal fog a bérmálás szentségé-

ben részesülni. A bérmálást végző személy neve még nem ismert. 

 

M. M. 

 
 

 

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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Május 1-jétől új polgármester 
Eringben 

 
A német testvérközsében, Eringben nem régen helyhatósági 

választások voltak. A több település képviselőjéből álló, 12 fős ön-

kormányzatba a Keresztényszocialista Unió 4 főt, a Német Szoci-

áldemokrata Párt 3 főt, az Eringi Polgárlista 2 főt, a münchami Sza-

bad Választóközösség 2 főt, a kirni Szabad Keresztény Választó-

közösség 1 főt delegálhatott. 

A korábbi, a Német Szociáldemokrata Párthoz tartozó Josef 

Neun polgármestert a választásokon legyőzték. Az új polgármester 

a Keresztényszocialista Unió jelöltje, Hans Wagmann lett, aki má-

jus 1-jén foglalta el hivatalát.                                                           
 

 

 
 

A leköszönő polgármester (balra) gratulál az utódjának (jobbra) 
(fotó: Schaffarczyk, Passauer Neuen Presse) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



-  162  - 

 

 

Önkormányzati ülés 

 

Április 30-án a faluházban tartotta soron következő ülését 

Csengele Önkormányzata. 

Az első részben a pusztaszeri képviselőkkel közösen a két 

település közös önkormányzati hivatalának múlt évi működéséről 

szóló pénzügyi beszámolókat tárgyalták meg. Pusztaszer testületé-

ből 3 képviselő és a polgármester, a csengeleiből 6 képviselő és a 

polgármester volt jelen.   

Máté Gábor pusztaszeri polgármester közölte, hogy az elő-

készítő bizottságuk megtárgyalta a beszámolókat, azokat elfogadás-

ra javasolták. Az ő hivatali létszámuk két fővel csökkent. A nehéz-

ségek, a problémák az új könyvelési és finanszírozási rendszerből 

adódnak. Ez annyira megviselte a hivatali dolgozókat, hogy lelki 

támaszt kellett nekik nyújtani. A két település együttműködésében 

nincs probléma, „egy húron pendülnek”.  

Sánta Ferenc csengelei polgármester is megerősítette, hogy 

az új könyvelési programok miatt vannak problémák, nem azért, 

mert közös hivatalt kellett létrehozni. A többi önkormányzati hiva-

tal is ilyen problémákkal küszködik. Amikor a közös hivatalt létre-

hozták, még nem lett volna az kötelező Csengelének, de ma már 

2000 fő alá csökkent a mi településünk létszáma is.  

A beszámolót mindkét képviselő-testület egyhangúlag jóvá-

hagyta.  

Dr. Tóth Tibor jegyző tájékoztatást adott a közös hivatal mű-

ködéséről, mely 2013. március 1-jén kezdte meg a tevékenységét. 

A székhely Csengelén van, Pusztaszeren pedig a kirendeltség. 15 

fővel működnek, ebből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző. Az anyakönyv-

vezetés és a szociális igazgatás közösen működik, 2 fő jár át 

Pusztaszerre. Az ügyintézés színvonala nem csökkent. El szeretnék 

érni, hogy mindkét településen legyen 1-1 anyakönyvvezető és 1-1 

helyettes. A járási hivatal felállásával nem csökkent az ügyiratok 

száma, mely a két faluban összesen 3.493 volt. Négy fellebbezés 

volt Pusztaszeren, melyet mind  elutasított a kormányhivatal. Csen- 
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gelén a könyveléshez nagyobb teljesítményű számítógépet fognak 

beszerezni. Mindkét település hivatala jó állapotban van, a felsze-

relése megfelelő. 

Máté Gábor pusztaszeri polgármester bejelentette, hogy a 

jegyzői beszámolót is megtárgyalta az előkészítő bizottságuk, és 

azt elfogadásra javasolta. Pusztaszerre még egy fél állás kell, mely-

nek szervezését megkezdték. Az ügyintézés az ő településükön is 

megoldott, az elképzelt módon működik. Viszont kevés az anya-

könyvvezető, ez egy halálesetnél nemrég problémát jelentett, mert 

nem volt helyettesítő.  

A két település képviselői a jegyzői beszámolót egyhangúlag 

elfogadták.  

Ezután Sánta Ferenc számolt be arról, hogy más polgármes-

terek társaságában Akasztón járt, ahol a szennyvíztisztító rendszert 

tanulmányozták. A korábban megtekintett nyími rendszerhez ké-

pest annyival jobb, hogy nem kell hozzá semmi elektromosság, 

számítástechnika. Ezt is ingatlanonként kell telepíteni, és baktéri-

umok tisztítják a szennyvizet. Egy ingatlanon két nap alatt végez-

nek a telepítéssel, az ára 900 ezer forint körül van. A működtetése 

havonta kb. 450 Ft-ba kerül, és kb. 3 évente kell az iszapot elszál-

líttatni. A tisztító tartály a földbe kerül, felette mintegy 30 cm 

vastag földet füvesíteni lehet.        

Máté Gábor ehhez hozzáfűzte, hogy számára szimpatikus a 

rendszer, mert szép környezetet lehet kialakítani a működtetése 

mellett. A földmunkát el lehet végezni, ezzel csökkenhet az ára. A 

kertet lehet locsolni a tisztított vízzel.  

A közös ülés ezzel befejeződött, a csengeleiek külön folytat-

ták a tanácskozást. 

A polgármester tájékoztatást adott a fontosabb eseményekről. 

A tűzoltó egyesület pályázott 2 tűzálló öltönyre, 2 pár csizmára, 2 

pár kesztyűre és egy védősisakra. Ez 700 ezer forintba kerül, 

melyet siker esetén 100 %-ban támogat a pályázatot kiíró. Az adós-

ságkonszolidációban nem érintett községként kapott támogatás fel-

használására az engedélyek beszerzése és a közbeszerzés kiírása 

folyamatban  van.  A műfüves pálya kivitelezése a nyáron fog meg- 
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kezdődni, ehhez 10 % önrészt biztosít az önkormányzat. A munka-

ügyi központtal tárgyalnak arról, hogy 8 fővel, napi 8 órában meg-

kezdik a térkőgyártást még május hónapban. Közfoglalkoztatás 

keretében 9 fő 6 órás munkaidőben, 5 hónapig dolgozhat, erre 2,8 

millió forintot kapott a település. Fűnyírást, gereblyézést, kapálást, 

permetezést fognak végezni. A főutcán az útpadkákat zúzott kővel 

kiszélesítették. A Gól söröző előtti parkoló anyagszükségletét a tu-

lajdonos finanszírozta.  

A polgármester tájékoztatott arról is, hogy a települések csak 

akkor pályázhatnak szennyvíztisztító berendezésekre, ha van nekik 

szennyvíztisztítási programjuk. A testület hozzájárult, hogy a prog-

ramot a polgármester készíttesse el. Több település közös megren-

delése esetén valószínűleg árkedvezményt lehet majd elérni. 

Varga Árpád képviselő arról érdeklődött, hogy más útcákon 

fogják-e javítani az útpadkákat. A polgármesteri válasz szerint a 

közmunkaprogramtól függ. Megítélése szerint a Május 1. utcán kel-

lene folytatni a padkák javítását.  

Tóth Tibor képviselő szerint a Május 1. utcán az útpadkát le 

kellene gréderezni, mert nem folyik le a csapadék. A válasz szerint 

csak 30 napig volt közmunkás, ezért a fő utca rendbetétele volt a 

célszerű. A képviselő megkérdezte az is, hogy az új kút fúrása 

hogyan áll. Nyáron kezdik a fúrást – közölte a polgármester. 

A képviselő-testület a polgármesteri beszámolót egyhangúlag 

elfogadta. 

A következő téma a kéményseprő-ipari rendeletünk hatályon 

kívül helyezése volt. Korábban a katasztrófavédelem sürgette egy 

ilyen rendelet megalkotását, most pedig a törvényességi felügyelet 

észrevételezte, hogy ilyet az önkormányzatunk nem alkothat. A 

testület a rendelet hatályon kívül helyezését jóváhagyta.  

A képviselő-testület a szociális támogatásokról szóló rende-

letét kibővítette azzal, hogy gyermekszületési támogatásként, gyer-

mekenként 100 ezer forint támogatást biztosít. Feltétel, hogy a 

gyermek születése előtt legalább 1 évvel a szülő csengelei állandó 

lakcímmel rendelkezzen, és életvitelszerűen ott is lakjon. A támo-

gatás megítéléséről a mindenkori képviselő-testület dönt.  
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Juhász Lejla belső ellenőr előterjesztette a 2013. évi ellenőr-

zésének tapasztalatairól szóló beszámolóját. Kisebb hiányosságokat 

állapított meg az iratkezelésekkel kapcsolatban, és ezek kiküszö-

bölésére javaslatokat tett.  

Az óvoda alapító okiratát módosítani kellett, mivel bölcsödés 

korúakat is fogad majd az intézmény. Tóth Tibor képviselő meg-

kérdezte az óvoda vezetőjét, hogy csökken-e a csoport létszám. 

Tóth-Andorné Farkas Éva válasza szerint jelenleg nincs probléma, 

viszont a 2015/16-os tanévben már baj lesz a létszámmal. A pol-

gármester bejelentette, hogy kb. 6 millió forinttal meg kell emelni 

az óvoda támogatását, több probléma miatt. A közmunkások man-

dátuma lejárt április 30-án, ezért 3 főt fel kell venni a konyhára 

minimálbérrel. Alkalmazni kell egy pedagógiai asszisztenst is, és a 

bölcsödések környezetének kialakítása is kb. 700 ezer forintba ke-

rül.  

A testület támogatta, hogy az önkormányzat újra pályázzon a 

kamerarendszer bővítésére. 

Krizsán Sándor tanyagondnok írásban terjesztette elő beszá-

molóját, melyet a képviselők elfogadtak.  

Tóth Tibor képviselő felvetette, hogy korábban a testület tár-

gyalt arról, hogy a csengelei ingatlanvásárlást is támogatni kellene. 

A polgármesteri válasz szerint ő már ebben az ügyben nem akar 

dönteni, a következő önkormányzatnak tartalékokkal akarja átadni 

a stafétabotot. Megjegyezte azt is, hogy a bajor testvérközségben, 

Eringben nagyobb probléma a lakosság fogyása, mint nálunk.  

Az önkormányzat döntött a 2014. II. félévi munkatervéről. A 

tervek szerint a jelenlegi testület 2014. szeptember 11-én tart 

utoljára soros ülést, a nyáron nem lesz ilyen. A november 27-i és 

december 11-i ülések már a következő önkormányzatra fog vonat-

kozni. Szükség esetén viszont rendkívüli ülések lehetnek.  

A polgármester ismertette a jubileumi, XX. Csengelei Falu-

napok programjait. A német testvérközséget meghívták, nem tud-

ják, hogy jönnek-e, mert most volt polgármester csere. A lengye-

lek jelezték, hogy egy kisbusszal érkeznek. 
 

Molnár Mihály képviselő  
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Csengelén három helyen 
majálisoztak 

A Vénusz presszóban 9 órakor kezdődött a körömpörkölt-

főző verseny, de a három versenyző közül az egyik csak másfél 

órás késéssel csatlakozott. Emiatt a zsűrizés végül elmaradt, és 

minden szakács (Kopasz József, Balogh István, Balázs Tibor) ka-

pott egy-egy emléklapot. 

A délelőtt folyamán próbálták felállítani a májusfát, de az el-

sőre, a sok segítség mellett sem sikerült. Kb. másfél méteres darab 

levágása után végül megküzdöttek a feladattal. A mászóversenyen 

sokan az első lépések után visszaléptek, de azért akadtak jól má-

szók is. Kasza György verhetetlen bajnok ebben a versenyszám-

ban, az idén is ő győzedelmeskedett 13 ajándék leszüretelésével.  
 

 

Májusfamászás, némi segítséggel 
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A Gól söröző több sportágban indított versenyt. Elsőként az 

asztaliteniszben öt játékos (közte egy hölgy) mérte össze a tudását. 

Az első helyezést Széll Zoltán szerezte meg, Nagymihály Norbert 

második, Varga Róbert (Móricgát) harmadik lett. Jankó Edit a ne-

gyedik helyen végzett. 

A biliárd versenyszámban hatan neveztek. Az aranyérmet 

Haraszti Roland szerezte meg. Kócsó Dániel ezüst-, Nagymihály 

Norbert bronzérmes lett. Széll Zoltán a dobogóról leszorulva ne-

gyedik lett. 

Csócsóban hat csapat küzdött meg egymással. Az elért ered-

mények összesítése után a győztes csapat Barina László-Boldizsár 

Emília (Kiskunmajsa) páros szerezte meg az aranyérmet. A Nagy-

mihály Norbert-Kovács László duó az ezüstérmet nyerte el. A do-

bogó harmadik fokára a Saviu Márton-Bisziuk Ida (Kiskunmajsa) 

páros került. A Haraszti Roland-Vágó Dóra duónak csak negyedik 

helyezést sikerült megszereznie. 

 

 

A biliárdos versenyzők a szervezővel  
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Koncz Lajosné gyertyaöntést tanított a gyerekeknek 
(fotók: Molnár Mihály) 

 

Az ifjúsági táborozóhelyen Koncz Lajosné várta a fiatalokat, 

akiknek a gyertyaöntés technikáját tanította meg. Vincze János egy 

baleset miatt kórházba került, így az ő által tervezett fafaragás 

elmaradt. Helyette az iskola ugrott be, Longa Istvánné és Novákné 

Vízhányó Erzsébet segítségével a gyerekek „szeretetlekvárt” ké-

szíthettek. A bátrabb fiataloknak kvadozási lehetőséget biztosí-

tottak, mellyel sokan éltek is. Tárcsás sütögetést két család rende-

zett. 

M. M. 

*  *  * 
 

A csengelei majálisokról készült videós összefoglaló 

megtekinthető a Csengelei információk elnevezésű internetes 

honlapon (www.csengeleiinformaciok.hu)  
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Kun Szabó István nótáskönyve 
50. rész 

 

93. Kislány, úgy szeretem én magát 

  

Kislány, úgy szeretem én magát, 

Hogy soha az éjszakát 

Nem alszom át. 
 

Kislány, most nyílnak a jázminok, 

A kis szíve fájni fog, 

Ha mást imád. 
 

Legyen egy kicsit jó, 

Várni mire való 

Hogyha szívemben olvad a hó, 

Elég a boldogsághoz egy szó. 
 

Kislány úgy szeretem én magát, 

Hogy soha az éjszakát 

Nem alszom át. 
 

[Szövegíró: Békeffi István) 

 

94. Maga rossz ember 

 

Maga rossz ember, maga rossz ember, 

Maga tetszik énnekem. 

Szíve nem dobban, szíve nem lobban 

Ugyebár csak én értem. 

Mit bánom, ha rossz is hozzám, szívét meg érzem, 

Maga rossz ember, maga rossz ember, 

Maga tetszik énnekem.   
 

 (folytatjuk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  170  - 

 

 

Főzőverseny a Gól sörözőben 
 

Május 2. délutánján körömpörkölt-főző versenyt rendezett a 

Gól söröző. Öt bográcsban készültek az étkek, melyet a női foci-

csapat játékosaiból álló, háromtagú zsűri értékelt. A bírálatok ab-

szolút elfogulatlanok voltak, ugyanis a bírók csak a pörköltek sor-

számait tudták, a főzők nevét nem. 

Az eredményhirdetésre este hétkor került sor. Csak az utolsó 

pillanatban derült ki, hogy kik lettek dobogóso. I. helyezett Bali 

Zsuzsanna (Bodoglár) csapata lett. Ezüstérmet a Tóth testvérpáros, 

János és Zoltán szerezte meg. A bronzérmet idősebb és ifjabb Kő-

rösi Sándor érdemelte ki. A szerepléséért emléklapot kapott Her-

czeg Sándor (Jászszentlászló) és a csengelei focistákból álló Döb-

rögi Team, melynek főszakácsa Csiga Tamás volt. 

M. M. 
 

 
 

A szakácsok és a zsűri közös csoportképe 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Visszatekintő 

 
Ezt írták Csengeléről 55 éve: 

 

"Mézeshetek" a csengelei erdőben 
 

Hetek óta döngicsél-

nek a méhek százez-

rei a csengelei erdő-

ben. Akácvirágról a-

kácvirágra szálltak és 

szorgalmasan gyűj-

tögették a mézet. A 

kaptárak hosszú sorát 

helyezték el méhé-

szek a dúslombú fák 

alatti tisztásokon, s 

onnan indultak a 

méhcsaládok minden nap a munkára. A »vadászterület« gazdagnak 

ígérkezett, azonban az aranyat érő májusi eső számukra nem 

kedvezett: a legnagyobb virágzáskor a rossz idő akadályozta a 

gyűjtést. De azért igencsak megteltek a keretek és most került sor 

idén először a méz pörgetésére. 

Képünkön a hódmezővásárhelyi tangazdaság dolgozói a méh-

hel és mézzel teli kereteket emelik ki és vizsgálják: melyikből lehet 

kipörgetni a sűrű édességet. A méhészt nem bántják a méhek, szú-

rását is megszokták, de azért a biztonság kedvéért, segítőtársa 

szitaálarccal a fején füstöt pumpál a kaptárakba. Finom kefékkel 

óvatosan lesöprik a méheket a keretekről, amelyeket az erdő bel-

sejében a pörgetőgépbe helyeznek. Csurog a méz, telnek a nagy 

kannák és a megürült kaptárakból a méhek újra kiröppennek és 

most az olajfák virágaiból szívják a dús nektárt. 

 

(Megjelent a Délmagyarország 1959. május 31-i számában) 
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Tizenkét első áldozó 
 

 
 

(fotó: Nacsa Jánosné) 

 

Május 11-én 12 gyermek vette magához először az ostyát, 

vagyis Krisztus testét.  A régi plébánia épületből hófehér ruhában, a 

lányok fehér virággal a hajukban vonultak át a templomba. A 

szentmisét Sávai János nyugalmazott teológus professzor mutatta 

be Laczkó Ferenc plébános segédletével. Az egykori tanár fele-

levenítette korábbi hivatását, és próbálta a fiatalokat rábírni az 

egyházi dalok bátrabb éneklésére. 

Az egyórás szertartás után az áldozáshoz elsőként járulókról 

csoportképet készítettek, majd családjukkal fényképezkedtek. 

M. M.     

* * * 

Az elsőáldozásról készült videó felvétel megtekinthető a Csengelei 

információk elnevezésű internetes oldalon 

(www.csengeleiinformaciok.hu)!  
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Kedvenc receptjeim 
 

Csirkemell tejszínes 
gombamártásban  

 

Hozzávalók: 2 kisebb csirkemell, 2 fej vöröshagyma, 30 dkg 

gomba, 3 evőkanál vaj, 3 evőkanál liszt, 1 citrom leve, 2 dl fehér 

bor, 10 dkg reszelt sajt, 2,5 dl tejszín, kevés reszelt szerecsendió, 

őrölt fehérbors, só.  

 

A csirkemellet kicsontozzuk, lebőrözzük, és kicsit kivereget-

jük. Megsózzuk, borsozzuk, és lisztben meghempergetjük. Forró 

vajon pirosra sütjük. Kivesszük a húst, a helyére apróra vágott vö-

röshagymát teszünk, majd a gombával együtt pirítjuk, zsírjára süt-

jük. Öntsük hozzá a bort, a citromlét, a tejszínt, és főzzük mártás-

sá. Szórjuk bele a sajtot, és addig kevergessük, míg elolvad. Le-

vesszük a tűzről, szerecsendióval, őrölt fehérborssal, és sóval íze-

sítjük, majd a húsra öntjük, és forrón tálaljuk. 

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 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 műanyag flakonokban kapható, szénsavas és szénsavmentes 

változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    

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

dőszoba, 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    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  175  - 

 

 

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 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  176  - 

 

 

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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