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hí rek
Egészséghét
2019-ben július 19-e és 26-a között került megrendezésre az 
egészséghét Csengelén. Mint minden évben, most is a tüdő-
szűrő busz érkezéséhez igazítottuk a többi programot is. 5 
napon keresztül lehetett a tüdőszűrő buszt meglátogatni, 
összesen 333-an vettek részt falunkban a szűrésen. 

19-én, pénteken Csoma Zsanett doktornő anyajegy-
bőrrákszűrést tartott, ekkor 18 embernek adatott meg a 
lehetőség ezen részt venni. Csontsűrűség vizsgálaton -a 
Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából- 20-an vehet-
tek részt. Három délelőtt lehetett vérnyomást és vércukrot 
méretni, összesen 72-en jelentek meg. Kornóczi Róbert fel-
ajánlásából 27 ember távozott boldogan, hátmasszázs után. 
23-án kedden véradást szerveztünk.
Sportprogramokban sem szenvedtünk hiányt, kedden dél-
után 30 fővel bicikliztünk át Kiskunmajsára, ott fagyiztunk, 
játszótéren játszhattak a gyermekek, a felnőttek jót beszél-
gettek. Elemózsiát, innivalót az Önkormányzat biztosított, a 
biztonságunkra a polgárőrök vigyáztak! Szerdán este sza-
badtéri jóga órát tartottunk, Mihályiné Lantos Erika jógaok-
tató jóvoltából. 22-en vettünk részt az eseményen, mely a 
naplementében nagyon jó hangulatban telt, és az óra után 
kötetlen beszélgetéssel végződött. 
Csütörtökön este alakformáló aerobik óra volt a Faluházban, 
melyet Nyerges Petra oktató tartott.

A gyermekeknek szerdán délelőtt kedveskedtünk sorverse-
nyekkel, gyurmával, színezőkkel, zöldségfigurákkal, 
krumplinyomdával, aszfaltkrétával. Az eseményre az óvodá-
sok is átjöttek, és a kisebb korosztályból is szép számmal 
jelentek meg.
Szerdán délután esszenciális gyógyító olajokkal ismerked-
hettünk meg. Az olajokról a csengelei származású Katona 
Antal és felesége, valamint Búza Ivett Lilla beszéltek. A ter-
mékeket a DoTerra cég gyártja.
Dr. Molnár Sándor urológus csütörtök délután tartotta 
nálunk rendelését, 20 embert érintett a vizsgálat.
Köszönöm szépen azoknak, akik segítettek a rendezvény 
lebonyolításában, többek között Vígh Istvánnénak és 
Franczia Arankának a vércukor-vérnyomás mérésben a 
segítséget, Bangó Péternek és feleségének a programok biz-
tosítását, Kornóczi Róbertnek a masszázst, Miklós Andreának 
a gyermekprogramokban való segítséget, Nyerges Petrának 
az aerobik órát, és Mihályiné Lantos Erikának, hogy beveze-
tett minket a jóga rejtelmeibe, valamint köszönöm a részt 
vevőknek, hogy éltek a felkínált lehetőségekkel. 
Nem utolsó sorban köszönjük Csengele Önkormányzatának, 
hogy minden évben hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, és 
forrást biztosítanak az egészséghét szervezésére!
Jó egészséget kívánok Mindenkinek!

Tóth Alexandra, védőnő

Megyei Polgárőrnap
2019. július 20-án IX. alkalommal rendezték meg Árpádhalmon 
a Csőrege Fesztivált és Falunapokat, mely az idén otthont 
adott a XVIII. Csongrád Megyei Polgárőrnapnak is. 

Csengele 11 fő polgárőrrel és családjaikkal, valamint segítő-
ikkel vett részt a rendezvényen, amit községünk polgármes-
tere is megtisztelt. A 30 fős társaság különböző megmérette-
téseken vehetett részt, volt aki közlekedési totót töltött, de a 
bátrabbak még szamárháton is ülhettek. Volt vásári forgatag 
és ugrálóvár is a fiatalabb közönség nagy örömére. A 
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csengeleiek táboránál ínyenc sülthúsok, kolbászok pótolták 
az elvesztett energiát és desszertként megkóstolhattuk a 
híres árpádhalmi csöregét is. 
Délután került sor a díjak átadására. Csengelén négy fő pol-
gárőr vált erre érdemessé. Bangó Péter kiváló munkájáért, 
Bangóné Kovács Magdolna, Csókási Jenő és Dr. Varga 
Szabolcs pedig polgárőr tevékenységéért és önfeláldozó tár-
sadalmi munkája elismeréséért részesült kitüntetésben. 
Ezúton is gratulálunk és további sok sikert kívánunk kitartó 
munkájukhoz.

Edlichné Fekete Piroska

Kakaspörkölt főzőverseny
Kun-Szabó Tibor VII. alkalommal rendezte meg Putnoki 
János emlékére a Kakaspörkölt-főzőversenyt, melynek a Gól 
Söröző adott otthont.
A délután folyamán megérkeztek a versenyzők és hat bog-
rácsban főzték a pörkölteket. 
A zsűri - Darabos Gábor és párja, valamint Dr. Tóth Tibor - 
nehéz helyzetbe került amikor a finomabbnál finomabb éte-
lek sorrendjét kellett eldönteni. Legízletesebbnek a Vörös 
Tibor által készített pörköltet ítélték. Tibi a győztes kupa 
mellé a Darabos Pékség finom tortáját is megkapta.

Az eredményhirdetés után még jó hangulatban folytatódott 
tovább az este. 

T.Á.

Minden csapat egy-egy meccset 
nyert a Trollfoci gálán
2019. július 7-én a Trollfocinál vendégeskedett a szlovákiai 
magyar falu, Marcelháza focicsapata, valamint a majsai 
Reál Margit. A Trollfoci edzőjét, Kiss Nándort régi kapcsolat 
fűzi a két gárdához, a marcellháziak már jártak Csengelén, 
és csengeleiek is Marcellházán. A Reál Margitnak pedig játé-
kosa és edzője is volt.
A műfüves pályán került sor a barátságos mérkőzésekre. A 
szemerkélő eső ellenére kétszer 20 percet játszottak mecs-
csenként. Az első mérkőzésen a Trollfoci játszott a Reál 
Margitttal. 3:0-re vezetett a Margit, amikor a Trollok megtál-
tosodtak, és végül 5:3 arányban legyőzték az ellenfelüket.
A második meccsen Marcelháza és a Reál Margit szerepelt. 
A hajtós mérkőzésen a Reál Margit győzedelmeskedett 6:3 
arányban.

Az utolsó mérkőzésen a Trollfoci ellenfele Marcelháza volt. A 
felvidéki csapat játékán látszódott, hogy az energiájukat erre 
a mérkőzésre tartogatták. Be is jött nekik, négy gólt rúgtak, 
a trollfocisoknak viszont egy sem sikerült.

Egyik csapat sem mehetett búsan haza, mindegyikük egy-
egy mérkőzést nyert.
A mérkőzések után vacsorára látták vendégül az ifjúsági 
táborozóhelyen a focistákat. Marcellháza és Csengele polgár-
mestere is nagyra értékelte a sport révén született barátsá-
gokat. A marcelházi polgármester egy, a két falu címerével 
ellátott vázát adott át a focimérkőzés emlékére, Kormányos 
Sándor pedig egy-egy csengelei Jónás borral ajándékozta 
meg a marcelházi focicsapat vezetőit.
A köszöntők után jött a ragu leves, majd Csúri János köröm-
pörköltjét lehetett elfogyasztani. Desszertnek görög és sárga 
dinnye szolgált.

Molnár Mihály

Szakácsok a szervezővel és a zsűrivel

Marcellháza

Reál Margit

Trollfoci
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A 90 éves Papp Illést köszöntötték
2019. július 6-án családi ünnepséget rendeztek a hozzátar-
tozók Papp Illés számára, aki 90. életévét töltötte be. A szép 
kort megért ünnepelt elmondta, hogy különösebben nincs 
egészségügyi problémája, néha fájnak ugyan a lábai, de 
elfoglaltság nélkül soha nem tudott meglenni. A köszönté-
sén szeszesitalt nem fogyaszthatott, viszont az édesszájúsá-
gára való tekintettel a családja sok-sok édességgel halmozta 
el.

A kilencven éves ünnepeltet Kormányos Sándor polgármes-
ter is köszöntötte, és átadta Orbán Viktor miniszterelnöknek 
ebből az alkalomból készült emléklapját.

M.M.

tatások is igénybe vehetők, melyet a projekt keretében 
mentorunk, Kácsor Péter (telefon 36-20/777 1313, cím 
6760 Kistelek, Árpád u. 1.) nyújt minden érdeklő-
dő számára. A mentor folyamatos támogatást nyújt a 
munkavállalóknak annak érdekében, hogy az álláske-
reső személy igényeinek és kompetenciáinak megfele-
lő szolgáltatásban részesüljön. A mentorálási folyamat 
eredményeként fő cél minél több álláskereső személy 
munkába állásának, illetve az elhelyezkedett ügyfelek 
munkahely-megtartásának elősegítése. Előzetes idő-
pont egyeztetésért keresse fel mentorunkat elérhetősé-
gei valamelyikén.
A támogatások igénybevételével, illetve a szolgáltatá-
sokkal kapcsolatban további információ érhető el a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Járási Kirendeltsé-
gének Foglalkoztatási Osztályán, illetve a Paktumiro-
dán (telefon: 06-30/5610039, cím 6782 Mórahalom, Ist-
ván király út 8.).
E-mail: paktumiroda@morahalom.hu
Facebook: www.facebook.com/PaktumIroda
A projektről bővebb információt a 
http://www.morahalom.hu/foglalkoztatasi_paktum 
oldalon olvashatnak. 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul 
meg.MUNKAADÓK – MUNKAVÁLLALÓK 

FIGYELEM!

TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001.
„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN”

A paktum projekt célja a hátrányos helyzetű álláske-
reső személyek munkába állásának támogatása. Az 
együttműködés szolgáltatásai már 2017. júniusa óta el-
érhetőek a Mórahalmi járás, a Kisteleki járás, valamint 
a Szegedi járás 5 településén, melynek eredményeként 
282 fő bevonása valósult meg.
A projekt keretében mind a munkáltatók, mind a mun-
kavállalók részesülhetnek támogatásban az alábbiak 
szerint:
Munkáltatók részére foglalkoztatást segítő támogatá-
sokat nyújtunk (bérköltség támogatás, foglalkoztatás 
bővítését szolgáló támogatás, munkatapasztalat-szer-
zést elősegítő bérköltség-támogatás, illetve mobilitás 
támogatás). 
A munkavállalók elhelyezkedést segítő támogatásokat 
vehetnek igénybe (a munkába járáshoz, munkatapasz-
talat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása, mobili-
tás támogatása). A legfeljebb 6 hónapra kapható, a min-
denkori minimálbérnek megfelelő összegű támogatás 
az önfoglalkoztatóvá válás elősegítését célozza.
Az előzőek mellett ingyenes munkaerő piaci szolgál-

Európai Szociális
Alap

Csengele irodalmi vonatkozásai
8. rész: Duba Gyula (1930- )
Szlovákiai magyar író. Gépészeti tanulmányok után 1959-
től A Hét című hetilap szerkesztője volt. 1968-1983 között 
az Irodalmi Szemlét szerkesztette. 2005-től a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja. Számos díjat, kitüntetést kapott: 
Érdemes Művész (1983), Magyar Köztársaság Csillagrendje 
(2000), József Attila-díj (2004). Pozsonyban él.  
A csengelei csikós csendes csikaja című novellája először az 
Új Szó nevű szlovákiai magyar lapban jelent meg 1983-ban, 
majd a „Kiárusítás délelőtt” című kötetében 1985-ben. Íme 
az írás:
„Prágába utaztam szolgálati útra a Hungária expresszen. 
Helyemet kerestem az első osztályú kocsiban és arra gondol-
tam, hogy később majd átmegyek az étkezőkocsiba és meg-
ebédelek. Lélekben fohászkodtam, hogy nyugodt, csendes és 
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hallgatag útitársaim legyenek, kevésszavúak, akik békén 
hagynak. Nem szívesen beszélem végig az utaimat. Inkább 
kinézek az ablakon, figyelem a szembejövő és a mellettem 
elrohanó tájat, közben gondolkodom Ilyenkor támadnak a 
leghasználhatóbb gondolataim. A táj látványa nyomán ala-
kuló képzettársítások válogatott és nagyszerű ötleteket pat-
tantanak ki agyamból, mint valami ünnepi tűzijáték szipor-
kázó csillagait. A vidék egyre változó képén át felém úsznak 
a gondolatok, fellobbannak és megérintenek. Én pedig 
komoly képpel, mélázva ízlelgetem őket, méricskélem mélysé-
güket, feltárom összefüggésrendszerüket, felfedem hátterü-
ket, aztán el-, raktározom őket emlékezetemben, hogy szük-
ség esetén elővétessenek és gyakorlatibb célokra felhasznál-
tassanak, mint a puszta ábrándozás. Jól tudván közben, 
hogy a jelentéssel teljes szó, a pontos fogalom és az értelmes 
gondolat a természetnek olyan adománya, melyet nagyra 
kell becsülni, mert egyre ritkább, mint ama szép népi mon-
dás fehér hollója. 
A fülkémben egyetlen férfi ült. Korombeli, ötvenes, bajszos 
férfi az ablak mellett, cigarettázva, jó szabású barna ruhá-
ban. Jegyem a szemben levő ülésre szólt, de a másik sarok-
ban foglaltam helyet, hogy így is kinyilvánítsam a nyuga-
lomra és csendre való óhajomat. Az ajtó üvegén át kinéztem 
a tájra és vártam, hogy megtermékenyítse agyam. 
De a sors akaratából nem sokáig tartott közöttünk a csend. 
Az ismeretlen férfi mélyet szívott cigarettájából, hosszan 
maga elé fújta a füstöt, gondosan elnyomta a cigarettavéget 
a hamutartó szélén és beledobta. Néhány másodpercig 
mélyen, súlyosan lélegzett, mint aki komoly elhatározás pró-
báját éli át, majd anélkül, hogy rámnézett volna, megfontol-
tan, töprengve megszólalt: 
- A csengelei csikós csendes csikaja csetlik botlik a csalamá-
dé között ... 
Elhallgatott és várakozón, kutatón rám tekintett. Látnivalóan 
várta a hatást, s annak eredményét. Váratlanul jött, amit 
mondott, és alaposan meghökkentett. Nagy erővel hatottak 
rám a régi gyermekmondóka szavai. Először fel sem fogtam 
értelmüket, és nem tudtam hová tenni útitársam beszédét, 
majd emlékek és élmények sajátos tárházából, melyet állan-
dóan magammal hordok, felütötte fejét a tréfás mondóka 
emléke, aztán a feledés homályából felragyogtak a hasonló 
csengésű szavak, a mondóka második fele, körülzsongtak, 
mint lenge kísértetek, váratlan kedves hallgatók, és én, rövid 
habozás után önkénytelenül és csodálkozással telve, a törté-
netek iránt felvillanyozva folytattam a megkezdett szöveget: 
- Cserépből csinált csengetyű cseng a csengelei csikós csen-
des csikaja nyakán. 
Útitársam arca felderült, férfias bajúsza hetykén, fiatalosan 
megremegett. 
- Te is tudod, testvér? - Meleg hangon letegezett, s én nem 
csodálkoztam. Csodás véletlenek uralták akkor az eseménye-
ket. 
- Minden gyerek tudja a Garam mentén ... vagy legalább is 
tudta, amikor születtem és ott gyerekeskedtem. 
Régi, jó ismerősként, barátian kezet fogtunk. 
- Mire használod? - kérdezte ö. - Hasznod van belőle? 
- Mire használnám? Azóta eszembe sem jutott. Csodálom, 
hogy még emlékszem rá. 
- Engem nagy emberré tett. - Mélázva maga elé nézett, olyan 
ember tűnődő arckifejezésével, akit a sors váratlan indítéka 
arra késztet, hogy múltja mélyébe vesse magát és ott érzé-
sekkel telve elmerüljön. 
Bizarr helyzet volt. Néztük egymást, mintha kölcsönösen 
erőnket mérlegelnénk. Kihívásnak vettem, amit mondott, ó 

pedig nyilván azt hihette, hogy kihívását elfogadom. 
Fokozódó érdeklődéssel vizsgáltam útitársamat, akit egy 
régi, elfeledett gyermekmondóka nagy emberré tett. 
Tekintetem elárulhatta kíváncsiságomat, talán a biztatást 
is, hogy szívesen venném a dolgok magyarázatát, mert lát-
tam rajta, kötelességének tartja, hogy további felvilágosítás-
sal szolgáljon. Rövid hallgatás után új cigarettára gyújtott 
és beszélni kezdett. 
- Két éve kezdődött, zárszámadás előtt, a szövetkezeti tag-
gyűlésen. Rossz évet zárt a szövetkezetünk, a tagság egy-
más közt morgolódva elégedetlenkedett, de a vezetőség is 
nyugtalan volt. Marták egymást, az elnök az agrármérnököt 
és a zoológust, s mindhárman a főkönyvelőt. A csoportveze-
tők pedig együttes erővel szidták négyüket. De ismered a 
tagság lélektanát. Elégedetlenül háborog, szidja a világot, a 
vezetőket, de nyilvánosan, közös fórumon nem beszél. Az 
elnöki asztallal szembenézve hallgat, mint a csuka, azt hin-
néd, megnémult, magába nyeli sérelmeit. Annyi sérelmet 
képes magába nyelni, mint amennyi finom falatot egy fene-
ketlen gyomrú nagyevő. Nálunk is így volt akkor. Mindenki 
tudta, hogy helyben vannak a bajok, de közben az elnök a 
kapitalista világrendszer válságáról beszél, amely ránk is 
áldatlanul hat, az agrármérnök, tanult ember lévén objektív 
nehézségeket, effektivitást, intenzifikációt és belső tartaléko-
kat emleget, nagyobb invesztíciós gazdaságosságot követel. 
A járási kiküldött is hozzászólt a tárgykörhöz, konstruktív 
gondolatokat ígért, majd a politikai nevelőmunka gyengéit, 
eszmei fejletlenségét és az öntudatos munkafegyelem hiá-
nyát veti szemünkre. Hangsúlyozza a kritika és az önbírálat 
nélkülözhetetlenségét. „Kritizáljatok, elvtársak“ - nézi a 
tagságot és határozottan az emelvényre üt. Az elnök mogor-
ván néz ránk, várja a bírálatokat. 
A vitát tehát megnyitották. Nagy csend telepszik a teremre, 
s egyre mélyül, az emberek maguk elé néznek. Nem akarnak 
vitatkozni. Mondtam már, nem vitatkozó fajta. Elégedetlenek, 
de nem kívánnak kötekedni senkivel. Jámbor, jóindulatú 
nép, szükség esetén megérti az objektív nehézségeket. 
Parasztivadékok, tűrök és belenyugvók. Nincs is, aki felszó-
laljon a vitában és kritizáljon. De a helyzet ettől még rende-
zetlen. Nem elég, hogy rosszak a gazdasági eredmények, vita 
sincs. Ez az öntudat hiányának a jele. Politikai hiba és szé-
gyen. Főleg a vezetőségre. Biztosan elnyomja az emberek 
bírálókedvét, egészséges kezdeményező ösztönét! Az emelvé-
nyen kínosan feszengenék, szuggesztív tekintettel nézik a 
tagságot, hipnotizálják, mint a bűvész delikvensét, hogy 
beszéljen, mondja, amit ó akar. De tekintetük egyetlen szem-
mel sem találkozik, az akaratátvitel sikertelen. A járási 
kiküldött ujjaival dobol az asztalon. S akkor az elnök bizta-
tóan rám szól: „Na Petrencés elvtárs, szólj hát a problémák-
hoz! Mi nyomja a telketeket!“ Mintha bunkóval vertek volna 
fejbe. Egyszerű állatgondozó vagyok - mert akkor még az 
voltam! -, nem holmi néptribün. Felállók, támolygok, széde-
legve körülnézek. Már fenn vannak a fejek, mindenki engem 
néz. A tagság is, a vezetőség is. Várnak, várakoznak. 
Súlyosan figyelnek. De nekem semmi nem jut eszembe. 
Remeg a térdem, te már nem ülhetek. Aztán mintha a gond-
viselés kegyelme világosítaná meg agyamat, kínos kétségek 
között elkezdem mondani a régi szöveget: „A csengelei csi-
kós csendes csikaja esetük botlik a csalamádé között, cserép-
ből csinált csengettyű cseng a csengelei csikós csendes 
csikaja nyakán.“ Elhallgatok, de még nem ülök te, most én 
várakozom. Lesz, ami tesz, utánam a vízözön! A csendben 
egyedül állok a teremben, mint egy figyelmeztető és 
számonkérő, felemelt, bütykös ujj. Az idegen szavaktól és 
termelési szakkifejezésektől megbúvóit légkörben szavaim 
döbbenetes hatást keltenek. A csengelei csikós csendes 
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csikaja mellett eltörpül minden intenzifikáció, effektivitás és 
bel
ső tartalék. Először csak egy tenyér csattan össze, majd 
követi még néhány, s végül zúgó tapsorkán és hangos ováció 
méltányolja felszólalásomat. 
Elsőként az elnök reagál, keményen, számonkérően az 
agrármérnökre néz. Az nyugtalanul fészkelődik, elvörösödik, 
aztán panaszosan felkiált: „Idejében földbe tettük a csala-
mádét, de a májusi szárazság miatt nem kelt ki, aztán meg 
hiányos maradt!“ A zoológus is izgatott tett, nem bírta 
kivárni, míg szót kap, közbekiáltott: „A csikókat közös elha-
tározással adtuk el, ki láthatta előre az olajválságot és a 
benzinkorlátozást?!“ „Hát a cserépégető, meg a csengettyű-
öntő és kolompkészítö részleg ügye? Miért fejlesztettétek 
vissza a mellékiparágakat?“ - kiáltotta valaki a tagságból. 
„Fel kell vetni a felelősség kérdését!“ - zajongtak egyszerre 
az emberek. Parázs vita keletkezett. Többen kiabálva beszél-
tek és hevesen gesztikuláltak. Az elnök zárszavában leszö-
gezte, hogy bár nem tudja, merre van Csengele, a problémáik 
hasonlóak a miénkhez, ezért javasolja, hogy küldjünk a 
neves községbe megfelelő összetételű munkabizottságot, 
amely tanulmányozná az ottani termelési feltéteteket. A 
járás képviselője is kiemelte felszólalásomat, és hangsúlyoz-
ta, hogy olyan lényegretörően és elvi következetességgel kell 
feltárni a problémákat, ahogy én tettem. 
A falu fontos embere tettem. Az emberek sokat beszéltek 
rólam, egyhangúan megállapították, hogy végre akadt vala-
ki, aki megszólalt és jól odamondogatott a vezetőségnek. 
Többen a váltamat veregették és további szókimondásra 
biztattak. Természetesen a járási konferenciára is küldött-
nek jelöltek - ki menne más, ha nem te! és így ösztönöztek: 
„Mássz a képükre, Balázs!“ Tagok és vezetők egységesen a 
bizalmukról biztosítottak. 
Benne voltam a dolgok sűrűjében. A járási konferenciára 
alaposan felkészültem. Levetkőztem ösztönösségemet. 
Pontosan begyakoroltam a szöveget, megtanultam hangsú-
lyozottan, megfontoltan elmondani. Az első sor után, „a 
csalamádé között“, rövid, hatásos szünetet tartottam és 
utána a „cserépből“ szót erősen meghangsúlyoztam, hogy 
finoman és árnyaltan utaljak a nyersanyaghiányra. Majd a 
„cseng“ szót nyomtam meg, hogy meggyőzően érzékeltes-
sem: a nyersanyaghiány nem mehet a gyártmányok minősé-
gének a rovására. A teljesség kedvéért sokáig kerestem 
Csengéiét egy régi, monarchiabeli térképen, de nem találtam. 
Mintha burokban születtem volna, testvér, a siker most sem 
maradt el. Erős hangon kezdtem, mint az égzengés. Szavaim 
nyomán azonnal csend támadt, minden szem engem nézett. 
A „csendes csikaja nyakán“ után rövid szünetet tartottam, 
majd azt mondtam: köszönöm a figyelmet. Tapsvihar és 
éljenzés kísért a helyemre. A szomszédaim gratuláltak. 
Másnap a Délvidéki Bakfütty című járási lap így írt rólam: 
„A mozgalmas konferencia igazi meglepetése azonban még-
iscsak Petrencés elvtársnak, az egyszerű állatgondozónak a 
felszólalása volt, aki határozott és elvhű kritikáját egészsé-
ges, közvetlen népi stílusba öltöztette. Ahogy a takarmányo-
zás problémáit és az ipari mellékágazatok kérdéseit felvetet-
te, az egyszerűen kolosszális volt. Felszólalása élő és halha-
tatlan bizonyítéka a népben 
szunnyadó alkotó erőnek és kezdeményező készségnek, mely-
re jobban odafigyelni Petrencés elvtárs nyilvános szerepvál-
lalása óta immár elmulaszthatatlan kötelességünk...” 
Járásszerte megismertek, hírem a fővárosba is eljutott. 
Kineveztek csoportvezetőnek, és beválasztottak az ellenőrző 
bizottságba. Az újságírókat, akik a szövetkezet ügyei iránt 
érdeklődtek, rendszeresen hozzám küldték. A csengelei csi-
kós mindannyiukra nagy hatást tett. Elismerték eredetisé-

gét, zamatos népi jellegét és ízes nyelvi fordulatokba rejtett 
gondolatgazdagságát. Egy újságíró, mint később megtud-
tam, a fővárosban jónevű költőként szerepelt, különösen 
nagy elismeréssel szólt rólam, mondván, hogy mély metafo-
rikus értelemmel közelítem meg mindennapi gondjainkat, 
már-már, hangsúlyozta, szimbolikus jelleggel. Kollégája, egy 
kopóként szimatoló riporter szívósan faggatott, merre van 
Csengele, hogy. ő oda elmegy és riportot ír a csendes csikók 
csikósairól... 
Növekvő rokonszenwel, kedvtelve nézegettem híres földimet, 
akit találékonysága nagy emberré tett, és egy régi gyermek-
mondóka felemelt. Lám, korunk jellege, gondoltam, ellenté-
tektől terhes, bonyolult és kiszámíthatatlan. A régi közmon-
dás azt mondja: ha isten akarja, a kapanyél is elsül! Ha a 
korszellem akarja, jótevőddé válik a csengelei csikós, mon-
dom én. 
- Azóta gyakran hívnak gazdasági tanácskozásokra, konfe-
renciákra - folytatta Petrencés Balázs -, hívnak és várnak, 
hogy felrobbantsam az egyhangú, semmitmondó szövegeket, 
az unalom és közöny légkörét. Rájöttem, hogy az emberek 
vágyják a személyiséget, az eredetiséget, az egyedit. A köz-
helyekbe belefásultak. Bármi mást, akár gyerekes csacskasá-
got is szívesebben hallgatnak, mint a közhelyeket. Sikerem 
titka, testvér, hogy hallgatóim úgy érzik, visszaadtam a 
szavak értelmét... 
Hosszan fújta a füstöt maga elé. Szavai mélyértelműen bele-
vesztek a vonatkerekek csattogásába. 
Tisztelettel figyeltem: íme, aki visszaadta a szavak értelmét! 
Megkérdeztem, Prágában hol szerepel. Azt felelte, hogy a 
szövetkezeti konferencián. Tolmács segítségével szól majd a 
küldöttekhez a szövetkezetek jelenlegi helyzetéről és problé-
máiról. „Nem tesz könnyű dolga a tolmácsnak“, véltem......
Nem baj - válaszolta - majd lassan, tagoltan mondom el a 
Csengelei csikóst...“ 
Komoly, felelős férfiúnak tűnt fel előttem. Már arról beszélt, 
hogy újítani akar és azon töpreng, hogy legközelebbi vitafel-
szólalásaként az Antan ténusz, szálaka ténusz, szálaka tiki 
taka, ele bele buff... szövegű kiszámolót mondja el. 
- Annak igazán nincs értelme - véltem csodálkozva -, csupa 
jelentés nélküli szó, tipikus halandzsa szöveg. 
-Ezen töprengem..., talán éppen ez hatna, meglepetést okoz-
na..., az abszolút értetem nélküli, ritmikus és dallamos szö-
veg, teli nosztalgiával elmúlt szépségek iránt... 
Elismertem, hogy logikusan gondolkozik. 
- Fejlődésképes káder vagy, testvér - mondtam neki sok sze-
rencsét. írd meg, hogy sikerült az újítás! 
A prágai főpályaudvaron melegen elbúcsúztunk. 
Néhány hét múlva levelet kaptam tőle:
„Kedves garammenti egykomán! 
Az Antan ténusz... beütött. Azóta a területi ellenőrző bizott-
ság elnökhelyettese vagyok. Tudományos szinten tanulmá-
nyozom a linquisztikát és a gyermeknéprajzot. Sokat mesé-
tek majd, ha újra találkozunk a prágai gyorson. 
Petrencés“ 
Futótűzként terjedő szóbeszédekből tanultam meg a részlete-
ket. Petrencés Balázs olyan eszmei értekezleteken mondta el 
a kiszámolót, melyen a jogtalan meggazdagodás és korrup-
ció elleni, országos küzdelemről tárgyaltak felelős közéleti 
emberek. Barátom komor hangon, a jelenlévőkre mutatva, 
halálos csendben mondta el szövegét. Akkor a befejező buff 
szóval az emelvényen egy kartársra mutatott, az elsápadt, a 
szívéhez kapott, nehézkesen, imbolyogva felállt és súlyos, 
drámai szavakat mondott: „önkritikusan beismerem, hogy 
hűtlenül sáfárkodtam a rám bízott társadalmi javakkal. 
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2019. augusztus 10-én 6 órától
2019. augusztus 12-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2019. augusztus 17-én 6 órától
2019. augusztus 19-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2019. augusztus 19-én 6 órától
2019. augusztus 21-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2019. augusztus 24-én 6 órától
2019. augusztus 26-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2019. augusztus 31-én 6 órától
2019. szeptember 2-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2019. szeptember 7-én 6 órától
2019. szeptember 9-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

Állatorvosi ügyelet

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2019. szeptember 2.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2019. szeptember 11.

Villát építettem belőlük a Kis-Kárpátokban és úszómedencét 
a tetején ...“ 
Azóta, mondja a szóbeszéd, ha gyűlésen, értekezleten vagy 
konferencián feláll Petrencés és mondani kezdi Antan 
ténuszát, a jelenlevők közül néhányan összezsugorodnak, 
picik tesznek, sokan az asztal alá bújnak félelmükben.”

Megérkeztem
Július hónapban született gyermekek:

Csányi Róbertnek és Vörös Csillának 
Bertalan, Dávid Tamásnak és Hegedűs 
Máriának Flórián.

Gratulálunk!

Rendőrségi fogadóóra:
Minden hónap első keddjén 15-17 óráig a körzeti megbízotti 
irodában (Csengele, Deák F. u. 11.)

Hirdetések
2 hektár szántó eladó a Csengele 0181/42 hrsz alatt! 
Érdeklődni: 06-30/403-3866
Deutschsprachige Haushaltshilfe für alte Frau in 
Kiskunmajsa gesucht. Tel. 20/261-3507
Katonai ruhák eladók! 46-os, 56-os, 54-es méretben kan-
táros nadrágok, 56-os méretű zubbony. Érd.: Kovács 
Attila, 06-30/606-5022
Tanya eladó! Falu mellett, 7 ha földdel, fóliákkal, 
locsolórendszerrel. Telefon: 06-30/855-5259

Porta eladó az Egyetértés utcában 90 m2 alapterületű 
alappal, közművesített, fúrott kúttal. 
Érd.: 06-30/598-3097
Az 551-es számú tanyatelek eladó Csengelén! 5523 m2 
nagyságú, épületek nincsenek de van egy kis vegyes 
fás erdő rajta! Irányár 1.000.000 Ft 
Érdeklődni 06-30/505-5359 (csak németül beszélő), 
06-30/304-3366 (magyarul beszélő)
Faluhoz közel tanya eladó 12 hold földdel, erdővel, 
fóliákkal, locsolórendszerrel. Telefon: 30/855-5259
Csengele Május 1 u. 7. szám alatti családi ház eladó! 
Érdeklődni lehet a 06-20/358-2386-os telefonszámon. 
Eladó 1 db 130x60-as és 2 db 110x60-as Radar radiátor, 
1 db 60 literes szőlő satu, 1 db 500 kg fa mázsa 
súlyokkal, 1 db villanyos húsdaráló, 1 db 60 literes 
alig használt zománcos üst. Telefon: 06-30/417-3266
1 db 8,5-es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos csőből 
öntözőberendezésekkel eladó! 
Érd.: Magony István, 06-30/269-0786
Gyerek felügyeletet vállalok! Érd.: 06-30/232-1827
12-es 20 méter hosszú fóliaváz eladó! 
Érd.: 06-30/726-3137
Eladó Csengele Tanya: 111. körülötte 5 hektár földdel! 
(A föld 2/3 része, a tanya 1/2 része eladó!). Csengele 
Tanya: 628. szám alatt 1 hold tanyatelek eladó (épület 
nincs)! Tanya 92. 15.000 m2 földdel eladó! 
Érd.: 06-20/476-6448
Biciklijavítást, cipővarrást, valamint redőnyjavítást is vál-
lalok. Érd.: 06-30/962-4598
Négy személyes rekamié, kettő üveges vitrin, egy 
dohányzó asztal, 125 literes fagyasztó szekrény, egy 
porszívó, egy színes TV, 1 szőlőprés, 1 tányéros mér-
leg (10 kg-os), 2,5m x 3 m szőnyeg! 
Érd.: 06-20/358-2386
Használt, de tiszta 380x4 méteres faltól falig szőnyeg 
eladó! Érd.: 03-30/4131 410
Eladó 2 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz ¾”-es cső-
ből, és 1 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz 1” csőből. 
Érd.: Béres István 06-30/465-9169
2 méter x 1,60 méteres jó állapotú, alig használt, tiszta 
FRANCIA ÁGY eladó, ugyan itt teljesen új hurka töltő, 
disznóvágó kések, akácfából disznóvágó asztal, gyalult 
tetővel (2mx80 cm), disznóvágáshoz nagy edények 
(bödön, sózókád stb.) kapható! Érd.: 06-30/487-6946
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyárfa 
sarj, másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj! 
Érdeklődni: 06-30/590-9351
Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkonyhás, 
gázkonvektor fűtéses magánház melléképületekkel, 
nagy kerttel, termő gyümölcsfákkal eladó! 
Érd.: 06-30/206-0495
Munkalehetőség 
Csengelei biogazdaságba keresünk szorgalmas, 
megbízható női (akár nyugdíjas) munkaerőt kertészeti 
munkára, minimum heti 2 fix napra, valamint ügyes 
férfit alkalmankénti feladatokban való 
közreműködésre. Telefon: 06-30/413-2617
Szalma, széna bálázás bálákért 
Kis kockabálák készítését vállalom korszerű, magasnyo-
mású géppel, akár pótkocsira feldobva is. 
Érdekel továbbá szalma kombájn alól és kaszálék is. 
Telefon: 06-30/413-2617

(folytatás az előzõ oldalról)
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Takarítónőt keresek! Érdeklődni: 06-30/218-7694-es 
telefonszámon délután 4 óra után.
Kubota B1600 3 hengeres, 4x4-es gyári talajmarós japán 
kistraktor eladó! Érd.: 06-30/659-5286

Kőműves munkát, külső homlokzat szigetelést 
és nemes vakolat húzást vállalok. 

Érd.: 06-20/430-8482
Eladó Csengele tanya: 495. szám alatti tanyatelek 
(4511 m2) és a hozzá tartozó 2 ha 4220 m2 területű 
földterület, ugyanitt tetőcserép, 3 db 6m horgonyzott 
cső! Érd.: 06-30/452-2218 és 06-30/711-1745
2 db parapetes jó állapotban lévő konvektor eladó! 
Érd.: 06-30/218-7694
Gázpalack csere Csengelén! Érd.: 06-30/328-23-75
Kaszálót keresek! 
Lehetőleg avas fűtől mentes kaszálót keresek. Bérvágást 
is vállalok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375
Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106 m2-es, amihez 
melléképületek is tartoznak (garázs, nyári konyha, 
ólak, istálló) A tanyához tartozó föld 4,2 ha, ami 
szántóból, legelőből és kaszálóból áll. 
Érd.: 06-30/495-5593 (számkijelzést kérek)
Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es terüle-
ten. Körbekerítve, kövesút mellett. Két szoba, fürdőszoba, 
folyosó, amerikai konyhás. Központi fűtéssel fűthető. A 
ház előtt nagy fedett terasz van. Gazdálkodásra alkalmas. 
Érd.: 06-30/494-9915
Csengele, Kelőpatak utcában 1000 m2-es beépítetlen telek 
eladó. A területen 72 m2-es alap található és egy fúrott 
kút. Érd.: 06-30/494-9915
Csengelén eladó a kisteleki autópálya felhajtónál egy 
2042 m2-es szántó, valamint egy 28 kw-os lemezkazán. 
Érd.: 06-30/494-9915
Korrepetálást vállalok németből és földrajzból! 
Érd.: 06-20/231-1530
Eladó ventilátor, és 1 db fa és széntüzelésű légbefúvós 
kazán! Érd.: 06-30/590-9351
Eladó: egy alig használt centrifuga, kb. 40-50 literes sző-
lőprés, gabonának való zsákok, csillár, hőcsöves olajkály-
ha, keresztvágó fűrész, rámás fűrész, gázégőfej vezeték-
kel, száraz-vizes takarítógép, szép szekrénysor, régi típu-
sú konyhabútor, edények, készletek, 3 db régi vattapap-
lan, huzatok, szennyvízszivattyú, színes TV. Régi Családi 
Lapok számai 50 Ft/db áron. Érd.: 06-70/604-7779
Talajmaró és trágyavilla eladó! Érd.: 0630/249-4071
ARO 16’-os acél felnit és UAZ/GAZ laprugót keresek, egy 
vagy több darab is érdekel. Telefon: 06-20/379-9840
10 hektós víztartály, Lada tetőcsomagtartó eladó! 
Érdeklődni: Tisóczki István, Akácfa u. 11. 
Telefon: 06-20/255-5586
A Gól Sörözőben klimatizált termekben vállaljuk rendez-
vények - ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és 
egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 főig. 
Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.
Szakképzett ápolónő több éves kórházi és idősgondozói 
tapasztalattal vállal idősgondozást, betegápolást, esetleg 
eltartási szerződést kötne. Telefon: 06-20/357-8020
Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld 
(szántó, legelő) napi átlagáron SÜRGŐSEN eladó! 
Érdeklődni: Czombos Ferencné, 06-62/312-323 
Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! 
Érd.: Geráné Franczia Aranka 06-30/3163610

Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes 
hagyatékot vásárolok. Verovszki József 06-30/368-6949
Gumiszerelést,- javítást,- centrírozást vállalok! 
- Új gumiabroncsok beszerzése kedvező áron. 
- Továbbra is vállalom személygépkocsik és utánfutók 
javítását, vizsgára felkészítését és vizsgáztatását. 
Longa István 
   autószerelő mester 
   és gumiszerelő 
Csengele, Tanya: 250/a., 
Telefon: 06-30/3538409
Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám alatt! 
Irányár: 500.000 Ft, Telefon: 06-30/5005808
Eladó! Transporter első kettes ülés, két égős 35-ös 
gázkazán, fenyő villanyoszlop betontalppal! 
Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., 
Telefon: 06-30/6330117
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radi-
átort, tűzhelyeket) és ócskavasat felvásárlom. 
Telefon: 06-30/401 8317
Eladó 2 hektár 210 m2 szántó és 3839 m2 legelő eladó, 
ugyanitt elektromos kukorica morzsoló kapható. 
Érdeklődni a 06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 
2 db kétajtós szekrény, 1 db heverő, 2 db kétszemélyes 
rekamié és ugyanitt parasztpulykák és tyúkok eladók! 
Érdeklődni: +36-20/2906-776
Eladó csillárok, TV állvány, szekrénysor. 
Telefon. +36-30/901-6223
Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin szerelé-
sét, és belső munkálatokat. Telefon: 06-30/396 9317
Közművesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F. 
u. 48. szám alatt. Érdeklődni Kuklis Andrásnál a boltban 
vagy a 62/286-190-es telefonszámon lehet. 
Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert eladó! 
Telefon: 06-30/2098 096
Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb konyhai 
szekrények, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyílás-
zárók beépítését vállalom. 
Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, 
állványok, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 
vagy szerelhetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! 
Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. 
Telefon: 06-30/328 2375
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ÚJRA EGÉSZ NAPOS NYITVA TARTÁSSAL ÜZEMEL
A GÓL SÖRÖZŐ

2019. 07. 30-tól!

Újra várjuk új és régi kedves vendégeinket!

Gól Söröző és csapata

NYITVA TARTÁS:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

Szünnap
7-21 óráig
7-21 óráig
7-21 óráig
7-24 óráig
7-24 óráig
7-21 óráig

Állandó italajánlatainkból egy kis ízelítő
3 dl hideg szörp
Kisfröccs (üveges borból)
Nagyfröccs (üveges borból)
VBK kicsi (üveges borból)
VBK nagy (üveges borból)

100 Ft
50 Ft
90 Ft

100 Ft
150 Ft

Pepsi Cola 1 dl 50 Ft

Kávé különlegességek!

Algida jégkrém kapható!

Állandó akcióink kedden, szerdán, csütörtökön!

Kőbányai világos 0,5 l  200 Ft/üveg

Unicum
Unicum szilva
Vilmos
Mézes vilmos

 3 cl 5 cl
240 Ft 400 Ft
240 Ft 400 Ft
240 Ft 400 Ft
240 Ft 400 Ft


