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Átadták a felújított focipályát 

 

 
 

Az ünnepségről szóló írásunk a 353. oldalon olvasható! 

 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – November 

 

16. 

1891-ben ezen a napon született Darányi József (†1961), aki 

1931-től az iskolagondnokság tagja volt. Tagja volt az 

egyházközségi képviselő-testületnek, és esküdtként is 

tevékenykedett.  

18. 

1961-ben ezen a napon hunyt el Breinovics Vilmos mérnök, 

aki 1938-ban a csengelei lelkészlakot tervezte.  1990-ben 

ezen a napon alakult meg a Csengelei Polgárőri Önvédelmi 

Csoport (későbbi neve: Csengelei Polgárőr Csoport).  

20. 

1905-ben ezen a napon született Bagi Sándor (†1963), aki 

1934-1936 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

zászlótartója volt. Az 1940-es években a motormalomban 

olajütéssel foglalkozott.  2013-ban ezen a napon hunyt el 

Frányó Károly, aki 1965-1978 között a Vadgerlési, 1978-

1994 között a belterületi iskolában tanított.  

21. 

1895-ben ezen a napon Szeged város közgyűlése 9 új tanyai 

iskola építését hagyta jóvá, köztük egyet Csengele felső 

részén.  1956-ban ezen a napon született Longa István 

autószerelő mester.  1967-ben ezen a napon hunyt el Fehér 

György gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület választmányi tagja volt 1929-től. 

23. 
1994-ben ezen a napon hunyt el Sztankai István ferences 

szerzetes, aki 1951-1978 között a csengelei plébániát ve-

zette.  

24. 

1963-ban ezen a napon született Csáki László, aki 1996-ban 

az országos rally-túra bajnokság H1 kategóriájában II. 

helyezést ért el.  1968-ban ezen a napon született Vig 

Tünde Katalin, aki 1987-1988 között a belterületi iskolában 

orosz nyelvet tanított.  1987-ben ezen a napon hunyt el 

Börcsök András, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

zászlótartója volt 1943-1946 között. 1944-ben a Független 

Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja 

lett. 

25. 
1967-ben ezen a napon született Losonczi Árpád, aki 1994-

1999 között a csengelei focicsapat tagja volt.  
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26. 

1916-ban ezen a napon született Dorogi Géza (†2006), aki 

1951-1977 között az általános iskola igazgatója volt. 2001-

ben vasdiplomát kapott.  1945-ben ezen a napon született 

Nagy Czirók Gyöngyvér, aki 1980-2006 között az általános 

iskolában tanított. Tanítványai sikeresen vettek részt a 

környezetvédelmi és polgári védelmi versenyeken, országos 

és nemzetközi szinten is. Kitüntették "A csengelei iskoláért" 

plakettel.  .   

27. 
1943-ban ezen a napon született Bella László, aki 1972-

1975 között az Egyesült Tsz elnöke volt.  

29. 
1950-ben ezen a napon született Auer Mihály, aki 1978-tól 

az Aranyhomok Tsz elnökhelyettese, 1988-ban elnöke lett. 

30. 

1944-ben ezen a napon hunyt el Balogh Mihály földmunkás, 

aki 1919-ben a Földmunkások és Kisgazdák Országos 

Szövetsége Csengelei Helyi Csoportjának titkára volt. Csen-

gelén vörösőrként szolgált.  

 

Pontosítás 

A Csengelei Krónika előző számában, a “Megalakult az új 

önkormányzat” című írásban tévesen írtuk azt, hogy az alpolgár-

mesteri fizetés és a leköszönő polgármester végkielégítése nettó 

összeg. Helyesen ezek az adózás előtti illetmények, tehát bruttó 

összegek.   

A volt polgármester kb. 2,5 milliós végkielégítéséről a képvi-

selő-testület nem egyhangúlag döntött, Tóth Tibor képviselő ellene 

szavazott. 

A szerk.  

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén, 

19 órai kezdettel fogadóórát tart a faluházban. A következő al-

kalom 2014. december 1-jén lesz. 
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Halottak napja 

 

A halotak napi istentiszteletet november 2-án rendezték meg 

a temetői ravatalozó előtt, melyet Laczkó Ferenc plébános és Sávai 

János nyugalmazott teológus professzor mutatott be. A megem-

lékezésen mintegy hatvanan vettek részt. 

Ezt követően a hősök sírját szentelte meg a két pap, majd a 

polgármester helyezte el az önkormányzat koszorúját, a képviselők 

pedig mécseseket gyújtottak a csengelén elesett magyar katonákra 

emlékezve. A hívek kérésére további 21 sírt szenteltek meg. 

Az idei évben bevezetésre került, hogy a temető tömeges 

látogatásának idején egy mobil illemhelyet is üzembe állítottak a 

régiek mellett, melyben kézmosó is rendelkezésre állt. A költsé-

geket Csókási Zoltán alpolgármester állta. 

 

 
 

Az egyházközség elnöke elismerését felyezte ki a polgárőröknek 
(fotó: Molnár Mihály) 
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A Csengelei Polgárőr Csoport a halottak napját megelőzően 

egy hétig őrizte a temetőt és környékét, ennek köszönhetően ezen 

időszak alatt nem loptak virágot vagy koszorút, és a parkoló gép-

kocsikat sem fosztották ki. Az egyházközség nevében Vincze János 

világi elnök elismerését fejezte ki az önkéntes bűnmegelőzőknek, 

és régi szokását megőrizve most is anyagi támogatást nyújtott a 

polgárőr egyesületnek. 

M. M.  

      

 

 

Ötven éves iskolai találkozó 

 
November 8-án régi tanulóit fogadta az általános iskola. Az 

1968-ban végzett 17 fős osztályból 13-an tudtak eljönni, egy társuk 

pedig már elhunyt. A tanári kart Franczia Jenő képivselte. A régi 

pedagógusok közül él még Jakab Ottóné, viszont ő idős korára való 

tekintettel már nem tudta vállalni az ünnepségen való részvételt. 

Az Öregmalom vendéglőben találkozott a társaság, majd az 

általános iskolában, abban az osztályteremben, melyben a nyol-

cadikat elvégezték, folytatták az összejövetelt. Jenei Gáborné Papp 

Terézia szívhezszóló megemlékezést mondott a jelenlévőknek: 

“Kedves Osztálytársaim! 

Először is kedves tanárunkat, Franczia Jenőt szeretném kö-

szönteni az osztály nevében. Nagyon örülök, hogy szeretett taná-

raink közül még tudunk találkozni valakivel.  

Az idő múlásával nincs időnk foglalkozni, ezért furcsa ki-

mondani, hogy 50 éve annak, hogy elballagtunk az általános isko-

lából. 

Nagyon sok kedves emlék fűződik Csengeléhez, hiszen 14 éves 

korunkig mindannyian itt éltünk. Nyolc évig együtt küszködtünk, 

tanultunk és játszottunk. 

Életünkben ez a leghosszabb együtt töltött idő egy közös-

ségben. Addig gondtalan gyerekek voltunk – azután jött a nehezebb 

időszak.  Felnőttünk, ki  messzebb, ki  közelebb  került Csengeléhez.  
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A jubiláló tanulók egykori tanárukkal 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

Ki itt maradt! – szerencsére, mert így Szarvas Terike össze-

hozta ma az osztályt. 

Családot alapítottunk, sok nehézségben, örömben és bánat-

ban is volt részünk. De: az osztálytársakkal való találkozás mindig 

nagy élmény volt – feltöltődést adott –, szerencsések vagyunk, hogy 

ilyenek vagyunk. Megadatott az, hogy többször is találkoztunk.   

Volt egy időszak, amikor évenként összejöttünk. Ez nagyon-

nagyon jó volt!!! Az osztálytársak elfogadták életük párját is – sőt 

tiszteletbeli osztálytársnak fogadták el, illetve fogadtuk el. 

Most 1 perces néma felállással emlékezzünk azokra, akik már 

nincsenek köztünk! Osztálytársunkra, Hajdú Zolira, valamint szere-

tett tanárainkra. 

Most pedig mindenkinek jó beszélgetést, jó szórakozást kívá-

nok! Esetleg pár szóval mindenki elmondhatná, mi történt vele az 

utóbbi néhány évben!”    
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Az invitálásnak elegettéve mindenki elmondta röviden élete 

történetét. Sok jó és sok rossz dolog is elhangzott, de mindenkinél 

visszatérő momentum volt az unokák szeretete. Egyikük már azt is 

bejelentette, hogy hamarosan dédnagymama lesz.    

Az iskolai nosztalgiázás után az Öregmalom vendéglőben va-

csorával folytatódott a program. Az 50. éves “születésnapi” tortán a 

ballagási tabló képe szerepelt, így kénytelenek voltak a régi osz-

tálytársak felfalni egymást, vagy legalábbis egymás fotóját. 

A megemlékezés résztvevői úgy döntöttek, hogy a jövőben 

évente fognak osztálytalálkozót rendezni. 
Az 50 éves évfordulón részt vettek: Agárdi Erzsébet, Béres 

János, Gera Ferenc, Hegedűs Ilona, Horváth András, Lippai József, 

Novák Erzsébet, Olajos Mária, Papp Béla, Papp Terézia, Szarvas 

Terézia, Tisóczki János és Zelei Gábor. 

Nem tudtak eljönni: Bencsik Mária, Mígh Mária és Süli 

József. 

Elhunyt: Hajdú Répa Zoltán. 

M. M. 
 

 
 

Egykori ballagási tablókép az 50 éves jubileumi tortán 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Jubiláló házasok megáldása 
 

Szeretettel hívjuk közös ünneplésre azokat, akik ebben az 

évben tartják 5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55. vagy 

60. házassági évfordulójukat. A jubilánsok közös szentmiséjét 

2014. november 23-án, vasárnap 08 óra 30 perckor tartjuk a 

csengelei Szent Imre templomban. A házaspárok külön áldásban 

részesülnek. 

Természetesen minden jubiláló házaspárt várunk, azokat is, 

akik nem Csengelén kötöttek házasságot. 

Katona Attila 

 

Hol olvassák a csengelei-
informaciok.hu oldalt? 

 
Egy korábbi írásunkban már beszámoltunk róla, hogy a 

Csengelei informácók internetes oldalt szinte egész Magyarország 

területén figyelemmel kísérik. 

Külföldről is egyre többen érdeklődnek a csengelei esemé-

nyek után. Németroszágból, Lengyelországból, Nagy- Britanniából, 

Írországból, Ausztriából, Ausztráliából és az USA-ból gyakoriak a 

látogatások. Európai országok közül ritkábban Svájcból, Dániából, 

Albániából, Szerbiából, Ciprusból, Bulgáriából és Olaszországból 

klikkelnek az oldalra. Voltak viszont egzotikus országokból is ér-

deklődök: Kínából, Kolumbiából, Argentinából és Fülöp-szige-

tekről. Hogy ezek kik lehettek, fogalmam sincs. 

A Csengelei információknak a nézettsége szépen növekszik. 

Hamarosan – várhatóan még az idén – eléri a negyedmillió letöltött 

oldalszámot. 

M. M.  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



-  353  - 

 

 

Szent Imre családnap 
 

November 9-én rendezték meg az egyházközség ünnepét a 

faluházban és környékén.  

A program a Good Company nevezetű együttes koncertjével 

kezdődött. A zenéjüket nehéz lenne egy műfajba besorolni. Hang-

zásában felfedezhetők a rock, latin és magyar népzenei jegyek, így 

mindenki megtalálhatta benne a neki tetszőt. Az együttest kétszer is 

visszatapsolták. 

A Good Company után a gyerekek kézműves foglalkozáso-

kon vehettek részt, vagy játékos vetélkedőkön küzdhettek. A fel-

nőttek előszőr értékárverésen vehettek részt, majd a szegedi Csa-

ládKözpPont tartott előadást a párkapcsolati problémákról. A fa-

luházi programokat közös uzsonnázás zárta. 

A fáklyás körmenet a faluháztól indult, és a Deák és Lehel ut-

cákon át érkezett a templomhoz. A misét Roszel Norbert ópusz-

taszeri káplán mutatta be. Az istentiszteletet ének és zene színesí-

tette. 

M. M.  

    

 
 

Sülthal- és sültcsirkeosztás a családnap résztvevőinek 
(fotó: Molnár Mihály 
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Fogászati szűrés 

 

A Kisteleki Kistérség egészségfejlesztési programja című pá-

lyázat keretében fogászati kampányszűrést rendeznek, melynek cél-

ja a szájüregi, fogászati elváltozások, valamint a fogazat rendelle-

nességeinek időben történő felismerése. A szűrés helye a csengelei 

fogászati rendelő (Árpád u. 34.). A szűrést végzi dr. Balikó Katalin 

fogorvos.  

Időpontok: 

November 18-án 08.00-12.00 

November 28-án 08.00-12.00 

Időpontot kérni a 62/285 017 vagy a 06 20/5 210 172 

telefonszámokon lehet. 

A szűrést a Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda szervezi. 

 
 

 

 

 

Átadták az új focipályát 
 

Pályázati pénzből felújították a nagy focipályát. Ennek kere-

tében automata öntözési rendszerrel látták el, és ehhez még saját 

kutat is fúrtak. Az új füvesítés miatt a munkák végeztével még 

várni kellett a használatba vételre. 

November 9-én viszont megrendezhették az átadási ünnep-

séget. Az összes csengelei focicsapat előtt Sánta Ferenc leköszönt 

és Kormányos Sándor jelenlegi polgármester, valamint Nógrádi 

Zoltán, az MLSZ területi igazgatója közösen vágta át a nemzeti 

színű szalagot. A sok-sok sportoló egy nagy futással vette birtokba 

az új pályát, melyen még aznap két focimérkőzést is tartottak. 

Az ünnepség résztvevői most nem Sportszeletet, hanem a 

sportköri elnök-edző Kun-Szabó Tibor születésnapjára való tekin-

tettel Tibi csokit kaptak ajándékba. 

M. M. 
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Újabb nemzeti dohánybolt nyílt 
 

A Gól söröző udvarán november 8-án megnyílt a Kuszi-Trafik. 

Dohányáruk mellett szeszesitalokat és üdítőket is árusítanak. Az 

idei évben minden vásárló ingyenes kávét kap. Hétfőtől csütörtö-

kig 6-tól 19 óráig, pénteken és szombaton 6-tól 21 óráig, vasárnap 

7-től 15 óráig tartanak nyitva. Március 15-től reggel 5 órakor fog-

nak nyitni és 22 órakor zárnak.   

 

 
 
 

Kun Szabó István nótáskönyve 
59. rész 

 

113. Jegenyefák, jegenyefák  
 

Akinek a lelke beteg, fájó szíve vérzik, 

Löttyentsen be négy-öt litert mindennap egy hétig. 

Húzassa el a cigánnyal százszor azt a régit, 

Jegenyefák, jegenyefák nem nőnek az égig. 

 

A szíveknek orvosságát kiskocsmákban végzik, 

Ott kúrálgatom magamat hajnaltól éjfélig. 

Négy-öt lityit behajtok, sej azt a kis késit, 

Jegenyefák, jegenyefák nem nőnek az égig. 

 

[Szövegíró: Murgács Kálmán] 
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114. Kislány kezeket fel 

 
Kislány kezeket fel, 

Most egy kis szerelem kell! 

Ne  játszon az én szívemmel! 

Ebből happy end lesz, 

Lágyan dalol egy dzsessz, 

Hozzá símul szívemhez.  

Szerelmi téren, kérem, ez remek, 

Divatba hozták ezt a gengszterek. 

Egyszóval, kislány kezeket fel, 

Egy kis szerelem kell! 

Ne játszon a szívemmel? 

 
[A modern kislányok miatt van, 

hogy egy új trükk van most divatban. 

Nem egész elterjedt talán még, 

de valóban gyönyörű szép.  

Ma egy nő nem számít talánynak, 

s a vidám víkenden vasárnap, 

a fiú nem suttog a lánynak, 

hanem ennyit beszél csak: 

 
Kislány, kezeket fel, 

most egy kis szerelem kell! 

Mit játszik az én szívemmel? 

Ebből happy end lesz, 

mert lágyan dalol egy dzsessz, 

és hozzá simul szívemhez.  

Szerelmi téren, kérem, ez remek.] 

 

 

[Az utolsó két versszak nem szerepel a nótáskönyvben, de hozzá-

tartozik. Szövegíró: Békeffi István és Nóti Károly] 
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“Rég volt már, hogy egymásra találtatok, 

Az idő hamar elrepült, 

Együtt éltétek le életeteket, 

Mely oly sok fáradságba került.” 

 

(Sáfár Kinga) 

 

 
 

Tisóczki Istvánnak és Hatvani Piroskának 
 

60. házassági évfordulótok alkalkalmából nagyon sok  

boldogságot és jó egészséget kíván: 

lányotok, vejetek, unokáitok, párjaik és szerető  

dédunokáitok! 
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H i r d e t é s e k 
 
 
 

 
 

Újra kinyitott a Novák-féle bolt! Újból lehet Telenor, T-Mobile 

és Vodafon szolgáltatók mobiltelefonjait feltölteni, 1.500 Ft-ért 

is. Ugyanitt Elektron feltöltés is lehetséges.  

Eladó egy 2007-es, 50 köbcentiméteres, négy ütemű robogó. 

Ugyanitt eladó egy új 630-as Slavia. Érdeklődni lehet a 06 30 

4 018 317 telefonszámon.  

Kápia, almaparika lecsót vásárolnák! Telefon: 06 30 3 282 375 

Szakképzett nővér, több éves kórházi és idősgondozói tapasztalat-

tal vállal: idősgondozást, betegápolást, esetleg eltartási szerződést 

kötne. Telefon: 06 20 3 578 020 

Zöldség-gyümölcs árukkal bővítettem a virágboltom kínálatát.  – 

Sándorné Zsóka 

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

Érdeklődni lehet az Arany János u. 6. szám alatt. 

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

ján előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és 

biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasztalatok 

szerint segíti a szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrend-

szert, növeli az ellenálló képességet a betegségekkel szemben, 

gátolja a kórokozók terjedését a szervezetben, fokozza a rege-

nerálódást, 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 li-

teres 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 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 

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János 

+36 30/8 536 229 

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. 

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  
 

 

 

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 
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