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Kidőlt nyárfa a focipályánál 
  

 
 

Az ítéletidőről szóló írásunk a 217. oldalon olvasható! 
 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Július 
 

 

 

 

 

1. 

1891-ben ezen a napon született Breinovics Vilmos (†1961) 

mérnök, aki 1938-ban a csengelei lelkészlakot tervezte.  

1926-ban ezen a napon született dr. Orosz Zoltán, aki 1963-

1972 között Csengele orvosa volt.  1949-ben ezen a napon 

villámcsapástól meghalt Tóth Ferencné Süli Julianna, a ke-

zében tartott gyermeke viszont megmenekült a haláltól.  

1985-ben ezen a napon kapcsolták be a községet a telefonos 

távhívási rendszerbe. 

2. 

1920-ban ezen a napon született Magyar Antal, aki az 1949-

es községgé alakuláskor  képviselő lett.  1951-ben ezen a 

napon szüle-tett Süli Sándorné Kun Szabó Anna, aki 1974-

1980 között az óvodában dolgozott dajkaként.  

3. 

1884-ben ezen a napon született Tóth Péter (†1961) útkapa-

ró, aki a Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csen-

gelei alosztályának ellenőre volt 1917-től.  1939-ben ezen a 

napon született Sinka Ilona, aki 1958-1995 között tanított 

Csengelén.  

4. 

1947-ben ezen a napon hunyt el Juhász Antalné Varga 

Rozália, aki 1923-tól Csengele szülésznője volt.  1961-ben 

ezen a napon hunyt el Tóth Péter útkaparó, aki a Szeged-

Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület Csengelei alosztályá-

nak ellenőre volt 1917-től.  

5. 

5. 1947-ben ezen a napon született Czakó Jánosné Törköly 

Julianna, aki 1974-1976 között a Honfoglalás majori 

ÁFÉSZ boltot vezette. Alapításától tagja a népdalkörnek.  

1962-ben ezen a napon született Kovács Péter, aki 1996-

1997 között Csengele plébánosa is volt.  1999-ben ezen a 

napon hunyt el Süli Lajos, akit az 1949-es községgé alaku-

láskor képviselőnek választottak. 1991-től a Csengele Köz-

ségi Sport Egyesület szertárosa volt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  215  - 

 

 

6. 

1941-ben ezen a napon született Bitó Józsefné Kiss Márta, 

aki 1961-1996 között Csengelén tanított.  1998-ban ezen a 

napon hunyt el Géczi József György postai kézbesítő, aki 

1985-1998 között az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka 

volt.  

7. 

1909-ben ezen a napon határozta el Szeged város tanácsa a 

csengelei orvosi állás létesítését.  1945-ben ezen a napon 

született Nikolényi Györgyné Adorján Annamária, aki 1968-

1984 között Csengelén tanított.  1946-ban ezen a napon 

tartotta utolsó választmányi ülését a Szeged-Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület.  

8. 

1941-ben ezen a napon hunyt el Haleszi Mihály, aki 1929-

től választmányi tagja volt a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesületnek.  1962-ben ezen a napon született Molnár 

Mihály, aki 1987-2003 között a rendőrség csengelei körzeti 

megbízottja volt. 1992-ben megalapította a Csengelei Króni-

ka lapot. Hat helytörténeti tárgyú könyvet jelentetett meg. 

1991-től a Csengelei Polgárőr Csoport titkára.  1971-ben 

ezen a napon született Pigniczki Tibor, aki 1992-2003 között 

a csengelei focicsapat játékosa volt. 

9. 

1910-ben ezen a napon született Csókási István (†1974), aki 

1936-1970 között postai kézbesítő volt. 1949-ben képvise-

lőnek és elöljárósági pénztárosnak választották meg.  1960-

ban ezen a napon született Harkai István (†2010), aki 1984-

1992 között a falu mozigépészeként tevékenykedett. 1990-

1994 között önkormányzati képviselő volt. A Földrendező 

Bizottság elnökeként is munkálkodott.  

10. 
1945-ben ezen a napon hunyt el Darányi Imre gazdálkodó, 

aki 1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt.  1953-ban 

ezen a napon született Túri János asztalos kisiparos. 

11. 

1917-ben ezen a napon született Süli Lajos (†1999), akit az 

1949-es községgé alakuláskor képviselőnek választottak. 

1991-től a Csengele Községi Sport Egyesület szertárosa 

volt.  
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12. 
1949-ben ezen a napon II. világháborús aknarobbanás 

következtében vesztette életét Bencsik László és Kormányos 

Béla.  

13. 

1926-ban ezen a napon született Nagy Imréné Buknicz Pi-

roska (†1980), aki 1964-1967 között a Daka-kocsmában volt 

felszolgáló.  1949-ben ezen a napon avatták fel a 

Csengeléről Kiskunmajsa irányába haladó 2,5 km hosszú 

makadámutat.  

15. 

1915-ben ezen a napon született Lippai Józsefné Tisóczki 

Viktória (†1992), aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP alap-

szervezet nőszervezője lett. Az 1949-es községgé alakulás-

kor másodbíróvá választották. 
 

 
 

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

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

július 7-én lesz.                                                                                                                                                                                                            
 

 
Súlyos baleset 

 
2014. június 27-én este 9 után tartott hazafelé egy kisteleki illető-

ségű férfi a csengelei bekötőúton a vasútállomás irányába. Az M5-

ös autópálya felüljárója közelében egy őz ugrott elé, ezért a motor-

kerékpárjával felborult. A szerencsétleség során súlyos sérüléseket 

szenvedett.                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  217  - 

 

 

Lecsapott a vihar Csengelére 
 

2014. június 23-án korareggel, negyed hat óra tájban vihar 

csapott le a községre. Az elemek ugyan rövid idei tomboltak, de 

nagy szélvihar és jégeső is kísérte.  

Az elektromos szolgáltatás hamarosan megszakadt. A faluban 

kb. fél óra múlva újra volt villany, viszont Erdősarok környékén 

estig cserélgették a kitört villanyoszlopokat. Ahol tudták, aggregá-

torral pótolták a szolgáltatást. Több helyen a fákat gyökerestül csa-

varta ki a szélvihar, házakat is megrongálva. Egy tanyán a garázs-

nak használt melléképültre dőlt az egyik, megrongálva az ott par-

koló gépkocsit. A katasztrófavédelem szinte egész nap Csengelén 

darabolta a kidőlt fákat.  

A borsószem nagyságú jégeső sok szabadföldi veteményt 

tönkretett. A vihar a Kelőpatak részt elkerülte, ott nem keletkeztek 

károk. A negyedórányi vihar szerencsére személyi sérülést nem 

okozott. 

M. M.     
 

 
 

Munkában a villanyszerelők az M5-ös autópálya közelében 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Kézműves tábor 
 

Az ifjúsági táborozóhelyen június hónap közepén majdnem 

egyhetes programot szervezett a hitoktató házaspár, Zólyomi-Kato-

na Theodóra és Katona Attila.  

Az öt nap alatt sok-sok kézügyességet fejlesztő foglalkozáson 

vehetett részt az a 30 gyerek, akinek sikerült bekerülni a túlje-

lentkezés ellenére. A fiatalok gyakorolhatták a gyöngyfűzést,  gu-

miból karkötő készítést, fafaragást, korongozást, díszdoboz készí-

tést és nemezelést. Akiknek pedig éppen szabadideje volt, az tollas-

labdázhatott, vagy csocsózhatott. 

A pénteki záró napon csapatversenyt rendeztek, mely során a 

fiatalok bejárták az egész falut. A templomnál egyházi jellegű kér-

désekre kellett válaszolni, majd felmenni a harangtoronyba. Vincze 

Jánosnál az okleveleinek számát kellett eltalálni. A jó válaszért 

cserébe fabatkákat kaptak. A faluházban Magony Ágnes a zenészek 

fotójával kapcsolatban kérdezett. Az iskolában Csáki Dia várta őket 

kérdéseivel. A virágboltban virággal kapcsolatos fejtörő volt. Itt 

mindenki olyan gyümölcsöt kapott ajándékba, melyet éppen meg-

kívánt. Tóth Tibor gépgyártó a fűrészelést, reszelést és fúrást gya-

koroltatta a gyerekkel. A két összecsavarozott plexilapot elvihették 

ajándékba.  

Délután volt a kézműves tábor zárása, melyre a szülőket is 

meghívták. Zólyomi-Katona Theodóra foglalta össze az öt nap ese-

ményeit. Kiemelte, hogy a gyerekekkel semmi probléma nem volt. 

A telefonokat, tableteket a foglalkozások idejére ki kellett kap-

csolni, a hangsúly a lelkiség fejlesztésén volt. Sánta Ferenc pol-

gármester megjegyezte, hogy a táborozó hely építése sok vitát vál-

tott ki, de örül neki, hogy sok gyerek jól érzi ott magát. A táboro-

zásban önkéntes munkát vállalók egy-egy ajándékcsomagot kaptak 

tevékenységük elismeréseként 

Végül az öt nap alkotásaiból készült tárlatot lehetett megte-

kinteni némi szendvics elfogyasztása mellett. 

M. M. 
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Koncz Márti Ausztráliából jött „haza” 
 

 
 

Szerelés a Tóth-cégnél (fotók: Molnár M.) 
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Csengelei néptáncos tábor 
 

„Nyári edzőtábor a Bábabokra Néptáncegyüttes Seprence 

csoportjának (NTP-AMI-13-0114)" című projekt keretén belül jú-

nius 23-27. között néptánctábort tartottunk Csengelén, aminek az 

Ifjúsági Táborozóhely, valamint a Faluház adott otthont. 

A táborban a gyerekeknek lehetőségük volt megismerkedni 

Mezőföld táncaival, népi kultúrájával valamint, kézműveskedhet-

tek: a fiúk botot faragtak, a lányok gyöngyöt fűztek - ezeket később 

a tánc során alkalmazzák is majd -, illetve közös programnak ne-

mezelés volt még. A tánc és kézműves foglalkozásokat a szegedi 

Cuháré Táncműhely és Cuháré Népművelő Műhely tagjai tartották. 

A táncpróbák élő zenével folytak, melyet a Betyár Banda szolgál-

tatott. 

Habár az idő nem mindig kedvezett a táborlakóknak, mégis 

mindenki feledhetetlen élményekkel tért haza. 

Kalmár Gergely 

 

 
 

Üveges tánc gyakorlása  
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Focista szezonzárók 
 

A csengelei focisták száma annyira megszaporodott, hogy a 

szezonzáró vacsorát már nem is tudják egyszerre megrendezni. El-

sőként a fiúcsapatok kerültek sorra június 14-én. 

Kun-Szabó Tibor elnök elmondta, hogy a következő szezon-

ban kilencedik csapatot, az U13-at is elfogják indítani. Az ered-

ményekről szólva elhangzott, ahogy az U16-os csapat 10. helyen 

végzett, 23 ponttal. 63 gól rúgtak és 95-öt kaptak. 7 győzelmet sze-

reztek, 2 döntetlen volt, és 14 esetben kikaptak. A Gólkirály Lo-

sonczi Ádám lett. A legszorgalmasabb játékosnak Beregi Martin 

bizonyult. A legjobb játékos címet Nagymihály Norbert érdemelte 

ki.  

 

 
 

A 2013/14-es szezon díjazott játékosai az edzővel 
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Az U19-es csapat a 8. helyen végzett a bajnokságban, 37 

pontot elérve. 10 győzelmük és 10 vereségük volt, 2 döntetlennel. 

A gólarány 62-52 lett. A gólkirály Pigniczki László lett. A legszor-

galmasabb játékosnak járó kupát Kányási István kapta. A legjobb 

játékosnak Kulcsár Zoltán bizonyult. 

A felnőtt csapat 38 ponttal a 9. helyen végzett a megye II-

ben. Harminc mérkőzésből 12-t megnyertek, 16-ot elveszítettek és 

2 döntetlen lett. 52 gólt szereztek, 69-et kaptak. A gólkirályi címet 

Váczi Béla szerezte meg. A legszorgalmasabbnak Volford Viktor 

bizonyult. A legjobb játékos Horváth Zsolt lett. 

A szezonzáró értekezlet végén a futballcsapat segítőit jutal-

mazták meg. Sánta Ferenc polgármestert örökös játékossá fogadta a 

sport egyesület, az erről kiállított jelképes igazolást is átadva.   

  Június 28-án a „Csengelei Zsákbamacskákon” volt a sor. A 

lányok-asszonyok teljesítményének értékelésekor elhangzott, hogy  
 

 
 

A megye II. bajnok női csapat 
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a megye I-ben negyedikek lettek. 14 mérkőzésből ötöt megnyertek, 

4-et elveszítettek és 5 mérkőzés döntetlen lett. 71 gól rúgtak (ebből 

43-at Becsei Ibolya), 46-ot kaptak.  

A megye II. „C” csoportjában szereplő másik női csapat   26 

ponttal megszerezte a bajnoki címet. Nyolc győzelmet szereztek,   

kettő mérkőzést elveszítettek és kettő döntetlen lett. 25 gólt rúgtak 

és 15-öt kaptak. A csapat – és egyben Csongrád megye –  gólki-

rálynője Becsi Ibolya lett. A legszorgalmasabb játékosnak járó ku-

pát Farkas Lászlóné kapta. A legjobb játékosnak Kuklis Anita bi-

zonyult. A megyei labdarúgó szövetség vezetője családi okok miatt 

nem tudott a rendezvényen részt venni, így Sánta Ferenc polgár-

mesterre hárul a feladat, hogy a lányok nyakába akassza az arany-

érmeket, majd a csapatkapitánynak átadni az elnyert kupát.  

A szezonzáró végén fényképek vetítésével elevenítették fel a 

Csengelei Zsákbamacskák történetét. 

Kép és szöveg:  

Molnár Mihály           

 

Kun Szabó István nótáskönyve 
52. rész 

 

99. Azt a fehér rózsát… 
 

Azt a fehér rózsát te ültetted nékem, 

Azt a fehér rózsát tövestül kitéptem. 

Vadul, szívtelenül kidobom a sárba, 

És azután én is meghalok utána. 
 

Azt a fehér rózsát nem küldöm én vissza, 

Az a fehér rózsa könnyemtől lesz tiszta. 

Az árva legények rózsája is árva, 

Az a fehér rózsa velem hull a sárba. 
 

[Szövegíró: Seress Rezső] 

(folytatjuk) 
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Iskolai elismerések 
 

Az 1997-től adományozott „A csengelei iskoláért” plakettet 

idén is a ballagási ünnepségen adták át. 

Longa Istvánné iskolaigazgató a végzős tanulók közül Forgó 

Juditnak, Lantos Rékának és Martus Nikolettnek nyújtotta az elis-

merést. Czakó Ildikó a szülői munkaközösségben végzett munká-

jáért érdemelte ki a plakettet (ő Forgó Judit anyukája, így a Forgó 

családból egyszerre ketten kapták meg a kitüntetést). 

M. M.     

 

 

Új csengelei videók 

 
A „Csengelei információk” elnevezésű internetes honlapra 

(www.csengeleiinformaciók.hu) az utóbbi időben az alábbi videók 

lettek feltöltve:  

- Bérmálkozás 

- 40 éves óvodai ünnepség 

- Gyermeknap 

- Ballagás az általános iskolában 

- 20. Csengelei Falunapok I., II. és III. nap 

- Kézműves tábor 

- Focista szezonzáró 

- Keresztelés.                                                                           
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Kedvenc receptjeim 
 

Gombakrémes ponty 
 

Hozzávalók: 1 kg pontyfilé, 30 dkg gomba, 1 evőkanál ko-

nyak, 1 evőkanál sűrített paradicsom, 2 dl tejföl, 3 evőkanál olaj, 1 

közepes fej vöröshagyma, 2 nagy cikk fokhagyma, liszt, pirospap-

rika, őrölt bors, só.  

A pontyfilét szeletekre vágjuk, sózzuk, borsozzuk, lisztbe 

mártjuk, és forró olajon mindkét felüket pirosra sütjük. Az apróra 

vágott vöröshagymát megfuttatjuk, hozzákeverjük a zúzott fok-

hagymát, és az apróra darabolt gombát. Sózzuk, borsozzuk, pár 

percig kevergetve pároljuk. Hozzáadjuk a sűrített paradicsomot, a 

konyakot, és 3 evőkanál vizet. Átforraljuk, végül belekeverjük a 

tejfölt. A halszeleteket tűzálló tálra rakjuk, bekenjük a gomba-

krémmel, és előmelegített sütőben átforrósítjuk. Vajas krumplival 

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    
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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 

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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