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CSENGELEI REKORDOK

A Csengelei Itónikának ezen száma nem friss híreket
taríalmaz, mivel a meg|elenés idején külfoldön tutóz-
kodom.

Az összeáll(tás alapját a Csengelei Krónikában meg|e-
lent cikkek adták, de sziimos olyan adat is szerepel benne,
mely, ezídáignyomtatásban nem jelent meg.

T ermészetszerűleg az itt megjelent adatok folyamatosan
változni fograk, és újabb - eddig nem ismert - rnformációk
bukkanhatnak fel. A helyesbítéseket egy újabb kiadás lesz
hívatott közölni.

Bízom benne, hogy az összeállítást érdeklődéssel fog|ák
olvasni, hiszen ilyen községtiLnkről még nem jelent megl

MolnrárMihály
lelelős szerkesztó
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Anyakönywezető,. 1940. március l-jén kezdte meg működését a
"Szeged-Csengelei H. jelzésű pá,thuzamos anyakönyvi hivatal", me}ynek
vezetésével Takács Mihá,ly iskolaigazgatót biztil< meg. Helyettese orosz
Ferenc volt. Az öftllló Csengele e|ső anyakönywezetője Balogh Béla
lett,

Bérfiild: Szeged varos bevételeinek növelésére előszőr 1852-ben osztott
ki bérparcellá,kat az addig közlegelőként hasmát Csengele területén. A
bérlet 10 éüg szólt-

Bűncselekmény: A legtöbb halált okozó bűncselekmény Hajagos-Tóth
Imre és társai gyujtogatása volt l988-ban. 9-en haltak meg.

Csengelei Krónika: A Csengelei Krónika első szirna az 1992. auguvtus
20-i utcabáíon jelent meg elővőr.

Csengele név: Előszőr egy 1493. június 5-én kelt oklevélben fordult elő
"Chengele" formában. Az 1423-bó1 szfumaző Gengel Teleke forma
Csengelével való egyezése vitatott,

Darts: Az első darts bajnoksígot a Korona söíözőben rendezték meg
1996. április 21-én. Cricketben Kócsó István, 301-ben és legöbb pont
dobásában Kopasz Józseflett a győztes.

Diáksportnap: Az elsó diáksportnapot 1986. szeptembeí 12-én rendez-
ték meg.

Egyesület: Az első egyesiiLlet a Szeged-Csengelei Mezőgazdasrigi Egye-
siilet volt, mely 1 921-ben alakult meg.

Erdő§ítés: l 77l -ben telepitettek előszőr erdőt, homokkótés cé[iából.

É|etkor: A legidősebb nő Toldi Miháb,né született Dobos Etelk4 aki
1897. december l7-én született. A legöregebb ferfi Papp Istuín, aki
19O2. májlls 27 -én szilletett.
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|iletmentő: Egyetlerr vemély, TarJányi Istvián rendelkezik Eletmentó
emlékéremmel. 1988-ban kapta a Hajagos-féle gyújtogatáskor nyújtott

-g:itségeert.

Építmény: A legrégebbi éptiLletrnaradvrá.rry a Bogár-tanya melletti temp-
lomrorr1 mety legkésőbb az 1200-as évek végén éptilt. A legöregebb ma
is álló épiilet az áLltalános iskola udvarán rilló oreg iskol4 mely l896-ban
készü}t el. A legmagasabb építnény a viztorony (39 m).

A Bogár-tanya melletti templomrom

Falu5rűlés: Az 1995. december 8-i falugyíílés (közmeghallgatás)
mindössze 40 percig tartott.

Földrajz: Csengele legalacsonyabb területe a Lippai saroktól Kömpöc
felé eső réven van, a tengeíMint feletti magassiga 90,5 m. A
legmagasabb pont a Kiskunmajsa-Jászszentlásdó-Csengele hármasha-

ütnlil talílható, a tengerszint feletti magassaga 105,5 m. A beleterület
tengerszint feletti magassága kb. 96 m (változó).
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Gólya: 1958-1974 közöttí idóból rendelkezünk adatokkal. E szerint
1958-ban nem volt Csengelén gólyapár. A legtöbb 4 volt, l963-ban.

Gyógyszertár: Az 1962. november 1-jén megnyílt gyógyszertárat
elsóként Fekete Lriszló vezette. Leghosszabb ideje Hegedús Erzsébet a
vezeti, 7971 . nrájusritól (ma mrfu vallalkozóként).

Hárasságkötés: A legtöbb házassigot 1955-ben kötötték, 46-ot. A
legkevesebbet l986-ban és l990-ben, évenként 8-8-at.

Iskola: A belső-csengelei iskolában kezdődtitt meg legkorábban a
tanítás, 1896-ban. A tanyasi iskolák közúl elsőként a Templomhalmi
iskolát szüntették meg 1973-ban, Az utolsó külterületi iskolaként az
Erdősarki sziint meg 1995-ben.

A Templomhalmi iskola

Keresztelésl A legtöbb keresztelés 1947-ben történt, összesen l01
gyermek részesült benne.
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Kertsztnév: A legelterjettebb női keresztnév a Mtíria, l43 hölgyet
nel,eznek íg_v falunkban. A további sorrend: Erzsébet (113) és Ilona
(l03). A legelterjettebb ferfi utónév az Istvá,rr, 163-an viselik. A további
sorrend: János (120) és József (118). [1992, év végi adatok szerint]

Lakossági létszám: A népszárnláási adatok szerint a legmagasabb

lakossági létszám l967-ben volt, akkor 3643 fij lakott a községben. A
legkorábbi népszámlá,Lláskor ( l 869) 1 1 92-en éltek Csenge|e kapitá,,nyság

terúletén.

Lábmóret: Ismereteink szerint a legnagyobb talpa Kun-Szabó Tibornak
van. 49-es méretií.

Lottó: A legszerencsésebb lottozó Borbély lózsef és társa volt, akik
1992-ben 3.554.000 Ft értékű gépkocsit nyertek a lottó targlnryeremény
sorsolásán, A legtöbb készpélzt Csányi László nyerte négyes találatával
|992-ben" 3 80.000 Ft-ot.

}Iotorkerékpár: Elsőként Balogh Iswánnak volt motorkerékpáT ja, az
1930-as években.

Orvos: Az első kerületi orvos 1910-ben kezdte meg működését
Csengelén. A nevét nem ismerjük. Az első név szerint ismert orvos dr.

Kertész József volt, akit l920-ban biintetésből helyeztek Csengelére. A
le$öbb időt Csengelén töltó orvos dr. Varga Ferenc, aki l972-ben került
a faluba. Az első orvosnő dí. Takó Zsuzsa volt 1959-től.

Ó1,oda: Az óvoda első vezetője Kerekes Józsefiré volt, aki egyben a
leghosszabb ideig, l974-tő1 1987-ig töltötte be ezt a tisztséget. A
legrövidebb ideig Bozóné Molnár Eva volt vezető óvónő (1987. január
2, - augusztus 3 l.).

Öngiilkosság: A legtobb öngyilkosságot l986-ban követték el. 6 ember
lett öngyilkos, ebből 1 nő volt.
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Önkormányzati ü|és: 1992. november 24-én volt az az őt*ormimyzati
ülés, melyerr a legkevesebb képviselő (9-bő1 4) volt csak jelen.

Pap: A község e|ső lelkipásztora Horpácsy (Iahan) Ignác volt 1936-tó1.

A legtöbb ideig, 27 évig Sztarúai Istvián volt pap a faluban.

Horpócsy lgnác sztankai István

Polgármester: Az első polgiirmester Kordás Iswá,ur volt, 1990-ben
viá,iasztotiik meg és l994-ig volt hivataliban.

Po|gárőrnap: Az első csengelei polgrirőrnap 1992. július 18-án került
megrendezésre. Az utolsó 1994. júüus 2-á.,n volt.



-150_

Önkornrányzati ülés: 1992. november 24-én vok az az önkormányzaú
ülés, melyen a legkevesebb képviselő (9-ből 4) volt csak jelen.

Pap: A község első lelkipásztora Horpácsy (Jahan) Ignác volt 1936-tól.
A legtöbb ideig, 27 evg Sztankai Iwár volt pap a faluban.

Horpácsy Ignác Sztankai IsNán

Polgármester: Az elsó polgiirmester Kordás Istvá,,rr volt. 1990-ben

vílasaotáLk meg és l994-ig volt hivatalában.

PolgáÉnrap: Az elsó csengelei polgrirőrnap 1992. július l8-th kerúlt
megrendezésre. Az utolsó 1994. július 2-rfur volt.
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Posta: Csengele első postahivatala 1940-ben indult be. Az elsó
postamester Katona Rózsa volt. Korábban a kiskunfelegyhrizi posta
ú5löksege miiködött Csengelén. Arról nincs adatunk, hogy mikortól,
de l 91 9. május 7-én már biztosan míiködött.

kaíona Rózsa

Rádió: Elsőként Kordás Mihály rendelkezett rádió készülékkel. A
detektoros, fiilhallgatós rádiót az 1920-as évek végén vásri.rolta.

Régészeti |elet: A legrégebbi ember alkotta trárgy 1938-ban kerúlt elő
Jójárt József foldjén, a jr{szszentlászlói hatir közelében. A korai avar
arany ővgarnitura a YL sziaadból szfumazott és valószínűleg katonai
lezetőé vagy nemzetségfté volt.

Sínísó: Az elsó sírrisó Nagy Ferepc volt, aki egyben a leghosszabb ideig,
50 évig látta el eá a tisztséget.
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Szarvasmarha: A szarv,asmarha állomanytól a legkorábbi rendelkezésre

álló adat 1570-ből származik. A török összeírás szerint Csengele
pusztih 3 1 00-at legeltettek.

Személygépkocsi: Előszőr dr. Hunyadi János orvosnak volt autója az

1930-as évek végén,

Személygópkocsi lopás: Az előszőr 1994. augusztus 12-én loptak el

személygépkocsit a faluból, az élelrniszer bolt elől. A tettest a bűncse-

lekmény elkövetése után rövid időn belül elfogtti,Lk.

Szélmalom: Az első szélmalmot Kordás Mihály építette. Az épités

dáturna netn isrnert, de l887-ben már állt.

Á Kordás-féle s:é l mal om
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Sziiletés: Az első csengelei szűletési hellyel anyakOnyvezett személy
Kna\ Anna volt. Kiíály Antal és Virág Rozáüa gyermekeként született
l854, augusztus 18-íín l956-tól rendelkezünk adatokkal a születési szá-
mokól. E szerint 1956-ban született a tegöbb gyermek (89). Legke-
vesebben l992-ben születtek, 16-an. A legutolsó otthon szülés l964-ben
tönent

Szülésznó: Az első név szerint ismert bába Gilicze Balázsné (Mári néni)
rolt a századunk első évtizedeiben. Az utolsó szülésznó csókási
Cn cir5né (Juhász Ilona) volt az 1960-as évek elejéig.

Takarélszövetkezet: A helyi kirendeltséget elsőként Papp Iíén vezette
l981-1984 között.

Tanácselnök: Az első tanácselnök Srirközi kén volt, 1950-ben vá-
lasaották meg. Az utolsó tanácselnök Kordás Iswiá.rr volt, aki 1990-ig
töIiötte be ezt a posztot.

Tan.r-aszám: A legmagasabb tanyaszá,,rn a 861-es,

Teler.ízió: Magálrszemélyként Gera PáLl vásrirolt előszőr televiziót, 1963-
ban

Temető: Az 1928-but létrehozott temetőben elsóként egy gyermeket,
Vakulya Józsefet temették el.

Termelőszövetkezet: Az első tsz a Lenin volt, mely 1951 őszén alakult
meg-

Testmagasság: A legmagasabb ferfi Longa Istváít 197 cm-rel, A
legmagasabb nő Nagyré Y ágó Eva 1 84 cm-rel. A legalacsonyabb felnőtt
ferfi Juhrisz Jrinos 144 cm-rel, a legalacsonyabb nő pedig Hegedűs Eva
1_{8 cm-rel.
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Térkép: A legrégebbi ismert térképet, melyen Csengele neve szerepe!
Kaltschmidt AbrahriLrn készítette I7 47 -ben.

Kalt s chmi d t Ábra hám t érképe

Tsz-elnök: Az első tsz-elnök Sinka Istvá.,rr volt, aki a Lenin TSZ-t vezette
195l-től. A leghosszabb ideig, 26 éüg Gazsovits József volt tsz-elnök.
1962-ben lett az Aranykalász e|nöke, amihez 1965-ben a Kelőpatak,
majd 1975-ben az Egyetértés és Egyesült tsz-ek csallakoztak.

Tűzeset: Az utóbbi évtizedekben l988-ban volt a legtöbb tííz, 14 eset.

Tűzoltóság: Az önkéntes ttízoltók első parancsnoka Sípos Iswá.,rr

kocsmaros volt.
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Ltánfutó: Az e|ső személpépkocsi utanfttó 1979-ben jelent meg a
közsegben.

f'zem: A legtöbb munkást foglalkoztató iizem a Szigma-Pack Kft. kon-
zervgyiir4 ahol 180-an dolgoznak.

\'álás: A legttibb vri,üás az l98l-ben kötött háza§s.íLgokból szirmazott:
1 l -bjl +et bontottak íel (36,36 %).

\ ,B-titkín A tanács végrehajtó bizotts.íganak e|ső titkára Balogh Béla
voh l950+ől. Az utolso pedig Franczia Jenőné, aki l990-ig töltötte be
ezt a tisztseget.

\-eletéknév: A leggyakoribb vezetéknév a Tóth, összesen 83 személy
r-iseli filunkban. A további sorrend: Hegedűs (52), Szabó (a8), Nagy
1-í6) es Horváth (43). U992, év végi adattok alapjá.,rr]

Vedónő: Az első csengelei védónó Csóti Margit volt 1947 -től.



c§€nd&d /7@Wfu A Csengelei Polgárór c§oport üámogatóinak
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