
Gsen

VII. évfolyam 6. sám 1998. március 15.

Csepregí Éva Csengelén

l-

A nőnapi báIról szóló írásunka ]00. oldalonkezdődikt
(fotó: Nacsa Jánosné)
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Yálasztásí közlemény
Ertesítem Csengele közseg válasáópolgtírait, hogy a május 10-én
esedékes orczággyűlési képviselő -v álas,ztást a elkészült a névjegyzék,
amelyet közszemlére teszek mrárcius ll-től 18-ig. A névjegyzék
megtekinthető a Polgármesteri Hivatal (Petőfi u. 13.) 1. sámú
irodájában minden munkanapon, teljes munkaidőben. A név-
jegyzékből való kihagyas vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt
marcius ll-től marcius 18-an 16 őtáig lehet kifogást benyujtani a
megbízott jegyzonéI. Aki május 10-én (vagy május 24-étt, aváúasztáls
második fordulojan) állandó lakóhelyétől távol lesz, igazolást kérhet
mindkét fordulóra egyaránt személyesen, vagy meghatalmazott útjrán

1998. május 8-an 16 őráig, ajánlott levélben pedig úgy, hogy az
május 5-ig megétkezzen a váIasztésí irodához. A módosított
névjegyzék 1998. május 8-rán 16 óráig, illetőleg május 22-én 16 óráig
tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban, a mát em]ített címen és
időben.

Franczia Jenőné mb. jegyző,
a v álasztálsi iro da vezetőj e

Polgárőr közgyűlés
Marcius 7-én délutan tartotta a Csengelei Polgárőr Csoport évi

rendes közgyuléret a Faluhrázban. A retdeményt megtisztelte
jelenlétével Sánta Ferenc polgármester, Kertész LászIő polgrárőr ré-
giővezető, Géczi József túzoltó parancsnok.

Kucsora Péter csoportvezető beszámolojában elrnondt a, ho gy az
1997-es évben 145 alkalommal te|iesítettek szolgálatot a csengelei
polgrirórök. Egyszerre két polgarőr látott el bűnmegelóző tevé-
kenyseget, és ez összesen 580 őrát jelent. A csoportvezető
ki_emelkedőintézkedéslg:nt4ggerylítette_Áw4ra$rryr jelzésadásat,
mely alapján országos körözött személyt sikerült elfogni.
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A csengelei palgármester hozzászólása
(fotó: Nacsa Jánosné)

A legtöbb szolgálatot ellátó Kun-Szabó Tibor, Kopasz József és

Kontesz Lászlő ajándéktargyat kapott.
Ezrúín Kertész Lász|ő, a Csongrád Megyei Polgrárőr Szövetseg

kisteleki régiófelelőse mondott beszédet. O éppen a budapesti
értekezletről jött, így első kézből kaphattunk új információkat a
polgarőrség belső életébol. Elmondta, hogy a polgarőröknek vizsgát
kell majd tenniiik. Öt éves szolgálat utan emléklapot adott át Bangó
Péternek és Sági Istvannak.

Santa Ferenc polgármester az oklevelek mellé az önkormiányzat
penzjutalrnát adta át a jubiláló polgarőröknek. Megköszönte a köz-
biaonsagért végzett társadalmi munkát. Kérte a jelenlévőket, hogy
fokozottan figyeljenek majd Csengele frutcájtín a kiültetett örökzöld
bokrokra.

Hofrnann Zohtén a kisteleki rendőrkapitany nevében oklevelet
adott át a csengelei polgarőröhek munkájuk elismeréseként.



-100_

Kun-Szabo TiUoi rercúe a kérdést: mi é*elme van a polgárőrök
képzésenek és vusgááatásínak, ha nincs intézkedési jog,rk. A
felvetésre Kertész Lászlő válaszolt. Elmondta, hogy erre azért varl
sztikseg, hogy a kiképzett polgarőrök fokozott jogi védelemben

részesülhessenek.
Végül a vezetőség újraválasztása következett. A voksolás

eredményeként Kucsora Péter csoporhlezető, Magony József cso-
portvezető-helyettes, Molnar Mihály titkar és Árvai Káknán titkaí-
helyettes maradt.

A meghívott vendégeket eníán a nőnapi bá]on látfuk vendégül.

M. M.

gúrlnpi6ót
A több évi hagyománynak megfelelően az idén is megrendeáe a

Csengelei Polgarőr Csoport a szebbik nem bálját. Az is megszokott
dolog mar, hogy ezek a bulik telthazÁsak. Most is közel 300-an
zsúfolódtunk össze.

A birkapörkölt elkészítésével Horváth Péter ("Posi") és taísai
(Kopasz Józse{ Magony Antal, Tóth György) nem hoáak szégyent
magukra, a vendégsereg jót falatoáatott.

A kiadott műsort a sors most is megváhortatlra. A tervezett
humorista helyett Varga Ferenc József lépett fel. A viccmesternek
voltak jó poénjai is, de érezn1,lehetett előadásán, hogy nem régóta
műveli eztaműfajt.

Csepregi Eva profizmusa sokunkat lenyúgözött. A mar nem túl
fratal énekesnő tinédzsereket megszégyenítő "tornamutatványok"
közepette adta elő a jól ismert slágereit.

Most harmadik esetben került sor a báI szépének megválasz-
tísáta. A bíráló bizottsíg tagjainak a Vetter Kft. két tulajdonosát és
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A ból szépe: Széplakiné Vígh Karolina
(fotó: Nacsa Jánosné)

két vezetőjét kértiik fel, így nemzetközi zsúri hozta meg döntését:

szeplakiné vígh karolina a bá]Í szépe. A győztes a virágkosar mellé

egy Zsolnay-vázát is kapott emlékbe.
A tombola sorsolást igen sokan vártak. A Vetter Kft. olajsütőjét a

Rozsnyai család nyerte el. A sok tombolazó áltá áltttott 10 napos, két

személyre szóló görög tiDőcziJánose lett.

A mulatozók ezuüín reggelig rophat&ík a üáncot a Csaki Band
zenéjére. A muzsikával igencsak meg lehettek elégedve, mert csak frl
hétkor oszlottak széj|el.

Végül meg ke1l említeniink azok nevét, akiknek a támogatása

nélkiil nem jöhetett volna léte ez a bál: Baranyi lldikó, Baranyi
Józse{ Csáki Lászlő, Csengelei Önkormanyzat, Csókási Ferenc,
Csokási Tibor, Dénes Baláus, Forgó Jenő, Kismártonné Sípos Ilona,
Kiss Ferenc, id. Kormányos Sándor, if . Kormányos Sándor, Kuklis
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Aqdrés, id. Lengygl János, §. Leqgrel Jqqq§, Més4[os |ele_n!,.
Pirniciki LászlÓ3énilnádr. Toróntáli Renátq Szabó Béla, Széplaki
Sándor, Tóth Csaba, Tóth István, Varga Mihály, Vett9r Kft. és

Víghné-Juhász Anett. Ezűton is e]nézést kériink Mészaros Ferenctő|

bogy azáltala felajanlott tombola ajándékokat más nevében sorsoltuk

ki!
A következő polgárőr bálat május utolso vasamapján, ptinkösdkor

rendezziik meg' 
Molnar Mihály

A csengelei Altalános lskola
pedagógiai programja V.

Az is kola közeptáv ú íejlei ztési terv e

1997/8 - 2003/4
(folytatá$

III. A csengelei ÁtaHnos Iskola nevelési és oktatási céljai az ad§,tt

tervidő szakban 1 997-től 2004-ig
A csengelei nevelési rendszerben résztvevő szereplők - tanulók,

szülők, pedagógusok, alkalmazottak és a fenntartó - közös feladata és

felelőssege, hogy az alábbi egyetemes emberi értékek a nevelő-okíató
munka során és a mindennapi életben érvényre jussanak:

1. Testileg, szellemileg, érzelmileg és erkalcsileg egészséges

élenitel:
- A tanuló legyen erkölcsös, szellemileg fogékony és érzelmileg
gazdag, legyen akaratereje és fegyelmezettsege, képes legyen a
kudarcokat lektizdeni és rendelkez,zen a megújulás és alkalmazkodás
képességeive1!
- Alakuljon kí az egészséges életmódra való igény, a dohanyzas és a
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káros szokások megvetése, a rendszeres sportolás és természetjarás
szeretete!
- Legyen igényes önmagával szemben, szorgalmas és többre törekvő!
- Vallalja önmagát és tetteit, legyen őszinte, tudjon dönteni a jó-
rossz, a helyes-helytelen között!

2. Tarsas emberhez méltó szokások és magatartások:
- Jel7emezze a tanulót aágabb és szűkebb haza ismerete és szeretete,
a természet frltése!
- Imerje meg Csengele község eredményeit és gondjait!
- A közössegheztartozás igénye, a másokért való cselekvés hassa át
ter,ékenysegét!
- Legyen határozott, következetes, a mások és masság iránt toleráns!
Imrerje meg környezete üírsadalmi szerveződéseit!
- Viselkedjen udvariasan, illedelmesen, természetesen és a helyhez
illően, ismerkedjen meg a szokásokkal, a he|yi hagyományokkal!

3. Felkeszülés a továbbtanulásra, munkavállalásra és az önálló
életvitelre:
- Rendelkezzenkorának megfelelő szinten a korszerű társada]om- és
természettudomány és esáétikai műveltseg alapjaival!
- Legyen a világról és önmagráról reális képe. Ismerje meg a ktilönfele
tevékenységi köröket és a térségben legtöbb embernek megélhetést
nyujtó szakmákat!
- A tanulási folyamatot a tudatossíg jellemezze, tudjon előre tervezni,
mások véleményére reagálni.

A fenti célrendszer elérése érdekében az lrirtézrnény a Közoktatási
Törvénynek, M Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának, a
Nemzeti Alaptantervnek megfelelően kidolgazza pedagógiai prog-
ramját, helyi tantervét. Figyelembe vetttik az iskolanak a közseg
kulturalis és közösségi életében betöltött szerepét, a kialakult
szokásokat, a meglevő értékeket, hagyomanyokat, a hatékony és
eredményes együttműködés lehetősegét.
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4. Ha gt om ány o s r ende m é ny e k m e gt art á s a, s zínv onaluk fej l e s zt é s e :

Tanulók szátmára:
- óvodások iinnepélyes fogadása az első tanérmyitón,
- iinnepek, sportnapok (október 23., Mikulásbál, Karácsony, Far-
sang, gyelmeknap, stb.),

- kirándulások, taboro zások,
- ballagás, emlékplakett adományozás.
Felnőtt dolgozóknak:
- új munkatárs köszöntése,
- tinnepek, névnapok, közös kirandulások,
- nyugdfiba vonulók búcsúáatasa,
- jubileumi diplomák.

Az ntézményben 1998. szeptember l-től bevezetésre kerülő, a
törvényben meghatározott kötelező órasámokon felül szi.ikseges az
engedélyezett választhatő órak felhasmálém is. Itt elsosorban az
idegen nyelv, az informatika, technika-hártafiási ismeretek és

felzarkőztatás (korrepetáás), sport kerül előtérbe. Adott esetekben

íüonos évfolyamon a hatékonysag növelésére a tárgyak bontása is
célszeni. Az intéurrény élni kívrán az évfolyamok közötti
átcsoportosítás lehetősegével is. A válasáható órakeret anyagi
vonzaát a pedagógiai program és a helyi tanterv önkormányzathoz
történő leadásanál célszerű megtárgyalni.

IV. A kitiizött célokbol adódó feladatok 1qo7-től2004-ig:
_ A 8 évfolyammal működő általrános iskolai oktatás fenntartása.

- Az osááytermi berendezések, szakmai eszközök állagának védel-
me, sziikseg esetén pótlása.
- A NAT kompatibilis eszközök időb€ni beszerzése.
- Számítógéppark és kiegészítőinek korszerűsítése és fejlesáése.
- A NAT tervekben rögzített bevezetése.
- Az idegen nyelv oktatás feltételeinek jaűtása (német).

- Mindazok a hagyományápoló módszerek és programok megtartása,

illetve fejlesáése, melyek a közseg eddigi jó hírnevét öregbítették.
- Az iskola könyvtárellátást szolgáló beszerzések.
- P ály azatakon való részvétel.
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- A 8. évfolyam eredményes elvégzése, felkészülve a pályaválasz-
tísra.
- Igény szerinti tanulószobai, napközis csoportos ellátas biáosíása.
- A további gytimölcsiző kapcsolat ápolása a HAMMIDÓ művészeti
maganiskolával.
- A jó kapcsolat fenntartása a közsegi önkormányzattal.
- Takarékos, előrelátó gazdrálkodás az egész intézmény vonatkozá-
cíban.
- Hasarált tankönyvek értékesítésenek, összegyujtésenek megszerve-
zé*.

Összegezve, az intézmény a fenti célok megvalósítasa érdekében
mindent megtesz a színvonalas, sokrétű, hatékony nevelés-oktatás
megteremtéséért, és azért, hogy a település lakóit szolgáló "iskolává"
valjon. Ehhez a telepiilés lakóinak bizalma,jó szandéka és segítsége
mellett sziikséges a fenntartó önkormányzat maximális támogatása és
sokszor erőn felüli áldozatvállaláw, hogy érvényesiiT$ön Eötvös
Lóránd gondolata:

"A derék lrora követelményeinek tesz eleget,
a dereknbb a jövőnek is lerakta alapját!"

A tankönyvek és más taneszközök
kiválasztásának elvei

A csengelei Átakínos Iskolában az oktatő munka során csak
olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafiizet, térkép, stb.)
használnak a tananyag feldolgozásához, amelyet a művelődési és
közoktatási minisáer hivatalosan tankönywé nyilvánított. A nyom-
tatott taneszközön tul néhány tantárgynrál egyéb eszközökre is
szükség van (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés).

Az egyes évfolyamokon a különfele tantargyak feldolgozásához
sztikseges kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai
munkaközössegei (illetve, ahol nincs munkaközösseg, ott az egyes
szaktanrárok) hatarczzakmeg az iskola helyi tanterve alapjan.

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt
(a megelőző tanév májusában szülői értekezleteken) az iskola tájé-
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koztatja. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a sziilők
kötelessege.

A taneszközök kiválasztÁsanál a szakmai munkaközösségek a

következő szempontokat veszik figyelembe :

- A taneszköz fele§en meg az iskola helyi tantervének.
- Az egyes taneszközök kiválasáá§ánál azokat kell előnyben részesí-
teni, amelyek több tanéven keresáül haszrálhatók.
- A taneszközökhasmáIatában a stabilitásra törekszik: új taneszköz
használaát csak nagyon sztikseges, az oktatás minősegét lényegesen
jobbító esetben vezetjtik be.

- A taneszközök ára feleljen meg annak az összegnek, amelyet a
magasabb jogszabályban foglaltak alapján az iskolaszék évente

meghatároz.
Az iskola - pénzügyr lehetősegeihez mérten - saját költsegvetési

keretből, illetve egyéb trlmogatásokat felhaszrralva egyre több
nyomtatott taneszköá szerezbe az iskolai könyvtar szétmfua. Ezeket
a taneszközöket a nehéz helyzetű tanulók - a gyerínek- és ifúsag-
védelemmel foglalkozó nevelő javaslata alapján - ingyen haszrálhat-
j,ík.

(vége)

Hétffi

Kedd

Szerda

csütörtök

A íáuház rrqitvatartási r*rtr,ie

13.00-1 8.00 Tarsastínc
19.00-21.00 Asztalitenisz, bi§ard
09.00-16.00 Könyvtar
17.00-19.00 Néptanc
1 3.00-1 8.00 Tarsastanc, fuvós zeneoktatás
18.00-21.00 Teremfoci
09.00-16.00 Könyvtár
14.00-17.00 Grafika
17.00-19.00 Néptanc
18.00-20.00 Népdalkör
19.00-21.00 AsZalitenisz, bifiard
1 3.00- 14.30 Gyógytorna
18.00-19.00 Női torna

Péntek
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Csengele szoviet megszállása
1944-ben

1944. október 15-én Magyarország kísérletet tett a II. világhábo-
ruból való kiugrásra. A rosszul előkészített terv a nyilas hatalom-
ánételhez vezetett. Másnapra, október t6-án reggelre Csengele
szomszédos telepüése, Kistelek véglegesen a szovjet csapatok kezére
került. Hogy miért volt sziikseg a szovjet megsállásra, sámos
történelmi könyv vá|aszt ad, így ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk.
Itt csak annyit jegyziink meg, hogy Csengeléről bevonult katonák
köztil sokan vannak eltemetve Korotoják, Uriv, Boldirevka,
Alekszejevka, Scsucsje, Sáaíij-Oszkol és Novij-Oszkol nevű Don
környéki közsegek és vrárosok teriiletén.

Kisteleket - és később Csengelét - a néhany hónappal korábban
felállított, rosszul felszerelt, ffileg tartalékosokból álló 3. magyar
hadsereg 23. tartalékhadosztályának 54. ezredének kisebb része
védte. Ennek egysegei október 16-19. között üsszaszorultak Csen-
gele felső részére és részben Kömpöc felso részére. Október t6-2l.
közötti napok folyamrán a szovjetek nem üámadtak, csupán felderítő
tevékenyse get végeztsk Alsócsengelén a Pantüka út mentén.

Csengele elfoglalásat a 2. IJkrán Front állomrányába tarloző 46.
hadsereg 37. lövész}radtest 108. gárdalövész hadosztálya 305. ezrede
és az I. román hadsereg 19. gyalogos hadosáály 96. enede végeáe.
A támadást október 21-én hajnalban indították a Pantüka úton és a
Csengele-Kömpöc határúton, valamint ezzel páthuzamosan a vasút
mentén és az 5-ös sámú frúton Pálmonostora-Petőfiszallás irányába.

A szovjetek sokszoros tulerőben voltak az ellenállást megpróbáló
magyaí csapatokkal szemben, ezért Csengele egész területét
elfoglaltrák még azrap. Kifejezett légiharcra nem került sor, mert
azorL a napon közsegiink légterében csak egyetlen német repülőgép
járt, valőuínűleg feldefitő céllal. Eá a gépet a délutan folyaman az
Alsocsengelén felállított orosz légelharító gépágyus tiizérek lelőtték.
A német pilóta ejtőernyővel sikeresen megmenekült, és üsszatért
repülőterére. (Nem felel meg a valósígnak az a hír, miszerint ez a
volt pilóta az utóbbi években Kiskunmajsín jtárt volna. E sorok írója
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[Kordás I.] szemólyesen járt a kiskunmajsai plébánirán, és beszélt az
ottani pappal" illetve a kecskeméti kanonoki hivatal vezetőjével, aki
előzőleg Kiskunmajsán szolgált. E két egyháni ember közül egyik
sem tudott semmit arról, hogy az egykori német pilóta Kiskunmajsán
járt volna.)

Csengele közseg mai helyén abban az időben alig voltak még
bázak. A hivatalos szervek (elölrirósíg, posta, egészsegügy, rendőr-
seg stb.) képviselői október elején elmenekültek. Csengelén a
Csicsay-fele tanyánál volt egy 5-6 fös aknavetős csoport, Török
János tanyájánal (ma Tanya 227., akkor Tanya t2L szám) gyalogos
katonák ástak egy 100-150 m-es lövészárkot. Ettől északra, a
jászszentlásúői haüírútrrál egy, vagy két ágyu volt felállítva. A majsai
útnál lévő Daka-kocsmánát (ma Szarka Antal tanyája) szintén több
ágyu volt felállítva. A Csengelét védő magyaí alakulatnak volt
katonája Harkai Jenő kiskunmajsai lakos fielenleg is él), aki először a
csengelei temető mellett volt ti,izelőállásban október 2|-én, majd a
templomhalmi kövesút jobboldalán a 10. kilométerkö közelében.

Balogh Jenő lelkész üsszaemlékezésében leírja, hogy a front
közeledtére a lelkészség iratanyagát és könyvtárát Balogh Józseflrez
vitte el. A plébanos valószínűleg a mar említett Balogh József-ftle
tanyan htúa meg magát, ahová este ó-7 óra között ért a szovjet
katonasag. Erdekes momentum, hogy a visszaemlékezések szerint
ennek a tanyatulajdonosnak kellett elkísernie a megszálló katonákat
Jászszeftlászlóra. A Yitéz sr:lrra 22-én reggel érkezett egy 10-15
lovaskocsiból, lovasokból és egy teherautóból ál/lő, feltehetően
hadtáp alakulat, mely a Csicsay tanyanál táborozott le, de móg
délelőtt továbbhaladt. Ennek a csapatnak volt egy sebesültje, akinek
Kömpöcön lőtték át akaqát. Mivel az oíosz nyelvben nincs "ö" betű,
így a szomszédos falu nevét "Kampec"-nek ejtette, tr&gy riadalmat
okozva a Csicsay családban.

A megszállást végző &ontkatonák csak rövid ideig tartózkodtak
Csengele területén. Török Jánosné említi meg üsszaemlékezéseben,
hogy olyan gyorsan távoáak el a tanyájukról, hogy az egyk kimeriilt
orosz katonát ottfelejtették, aki csak dél körül ébredt fel, amikor
társai miár messze voltak.

A jászszentláulői hatar közelében, Csáki György tanyáján több
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napig szovjet sebesiilteket ápoltak, csengelei asszonyokat igénybe
véve ellatasukra. A szovjet veszteségekről nincs adatunk. Az itt
elhunytakat Kiseleken temették el.

A visszaemlékezesek szerint a polgári lakossaggal a frontkatonák
embersegesen bántak. Csak az élelrnezésiikhöz sziikséges anyagokat
vették el a csengeleiektől. Annál rosszabb emlékek vannak viszont a
később érkező, a köznyelvben "lógósok"-nak nevezett katonákról.
Ezek ttibb lanyos házrirál' szíves fogadtatásban részesiiltek, sőt volt
olyan helybeü, aki kalauzolta őket, hova érdemes menni fosáogatrri.
Butenkó alezredes, Szeged katonai parancsnoka október 14-én

kiadott rendeletének 13. pontja így szólt: "Kijelentem, hogy a
magyarok polgarjogát, birtok- és firlajdonjogát meg fogom védeni".
Az mén mrás kérdés, hogy a hadiállapot miatt hogy lehetett ezt
betartaüri. Mindenesetre a Vörös Hadsereg is üldözte a fosáogaüíst,
majd a felfegyverzett magyar polgarőrök, a polictárok is felléptek
ellene.

A polgrári lakossíg közül a harcok során Fehér Józse&ré szül.
Németh Viktória 31 éves (Tanya 179.) cornblövésMl eredő elvér-
zésben október 21-én, Tisóczki Antal 20 éves (Tanya l92.)
fejlövésben okíóber 22-én, Horváth Lajos 77 éves (Tanya 182.)
grénát robbanás okoáa roncsolásban október 23-án bah meg.
November l-jén fulladt kútba Mészaros Sándorné 34 éves (Tanya
255.) asszony. Turi Ferenc 1994-es visszaemlékezésekor - 1944-ben
postás volt - megemlítette, hogy feltehetően a szovjet katonák dobták
a kútba, de bizonyíték nem volt rá. A csengelei temetőben temették
még el Martus Sandor 41 éves kisteleki (Tanya 293.) lakost, aki
október 21-én fejlövés követkeáében, i§. Krizsan Antal 24 éves
kisteleki (Tanya 306.) lakost, aki október 30-an fejlövés miatt és

Tóth Sandot 27 éves felsőközponti (Gajgonya 489.) lakost is, aki
szintén fejlövés következtében hunyt el.

A csengelei temetőben lévő hősök sfiában 6 honvéd van
eltemetve. Balról jobbra haladva: Stíndor István, Ozvald Imre,
Szigetvary Mihály, Majner Alajos, Hertelendi József és Sípos Gyula.
Nem tudni miért, de Sándor I§tvan keresztjén először "ismeretlen"
jelzés szerepelt, e folé írtrik a nevét, pedig Balogh Jenő lelkész már
1945-ben tudta a nevet. Ozvald Imre származá§íról nem fudunk
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A hősi halottak sírja a csengelei temetőben
(fotó:Molnár Mihál$

semmit, ő fejlövés követkeáében halt meg. A sráskai (Zala megye)
illetőségű Szigetvary Mihály október 2I-én,23 évesen halt hősi halált
fojlövés követkeáében. Majner Alajos haláúát aknaszilank okoáa. A
nála talrált levélborítékról állapítottiák meg csaktornyai illetősegét.

Sírját Oroshazaról látogatják. Hertelendi József a Za|a megyei
Molnrári községből uáltmazott Október 22-én, 23 éves korában
fejlövésben halt meg. A tiszaszentkeresáuri Sípos Gyulát 21 éves
korában érte a halál október 2I-én. A halottkémi jegyzőkönyv szerint
fejlövés érte, az akkori lelkész szerint akna csőrepedés végzett vele.
A hősök slrla 1957. november l-jére készült el közadakozásból, a
betonszegélY Pigniczki Pál és Nagy Ferenc készítette.

Balogh Jenő megemlékezik még Sács József hovédról is, akiről
feltételesen írja, hogy állítólag Bihar megyei születésű. Őt a csengelei
erdő sarkánál, az út mellett temették el. Később bizonyára exhu-
málták, de a csengelei plébanirán nincs annak nyoma, hogy az itteni

1
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temetőbe átszálhtottík vo lna.
A front átvonulása után közmunkára kötelezték a lakosságot.

Eleinte káposáaszedés volt a Kordás-ftildön, majd fakitermelést
folytattak. A frrfiak egy részét a szegedi híd helyreáűtásához ütték
robotmunkára. Balogh Jenő lelkész így errrlékezik errő1: "Télben,
hidegben, úgyszólvrán hiányos öltözetben kellett Csengele nagyon
szegény népének köununktíra menni. Sem fizetést, sffi élelmet nem
adtak". Jóvátétel fejében az ál7aállomány nagy részét elütték, egész
csordát szedtek össze a szarvasmaíhákból. 1945. februar 18-rán a
csengelei lelkósz küldöttséggel fordult a szegedi polgármester-
helyetteshez, dr. PálS Györgyhöz, hogy a csengeleieket mentesítsek
a kitermelt f;ík Szegedre szálhtágtől, "mivel sok kocsit és lovat
elvittek az oroszok". A kérést teljesítették, és a későbbiekben vasúton
történt a szállítás.

Végül meg kell emlékezniink arról, hogy a történelmi irodalom
(Tanulmányok Kistelek történetéből és népéletéből, Kistelek törté-
nete, Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmoz-
galrnanak történetéből 1944-1945, stb.) a telepiiléstink szovjet
megszállásat 1944. október 27-te teszi. Péter Lászlő "Szeged
felszabadulásátől az orság felszabadulásaig" (Szeged 1969) című
kötetében jelent meg előszöt ez a téves dátum, és a továbbiakban
kritikátlanul áwették.

Kordás Istvan - Molnrár Mihály

Források:

I.) A csengelei r. lrat. Plébánia Historia Domusa
2.) A csengelei r. kat, Plébánia Halotti anyakönyve
3.) Kanyó Ferenc: A népi demolcratikus átalakulás korszaka (In:

Kistelek története [Szeged 1 99 1])
4.) Yálogatott dokumentumok Csongrád megle munlrasmozgal-
mónak tórténetéből I 944-1 945 (Szeged 1 970)
5.) Csengelei Halottvizsgálati napló l943. okt. 5+ől
6.) Csicsay Imre és Török Jánosné visszaemlélr.ezése ]998-ban
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Ezí írtdk Csengeléről60 éve:

Szórakoztató est Alsócsengelén
Igen kedves estével fejezték be a népművelés keretében tartott

tanfolyamot marcius 5-én este Alsócsengelén. Meg|elent Hübner
József népművelési titkár, Balogh Jenő plébános, a csengelei
tantestület majdnem minden tagja és az iskolakörzet lakossaga.

A megjelenteket Katona Pál üdvözölte röüd, talpraesett, szívb<íl
jövő szavakkal. Kedves egyfelvonásosak szőrakoztatták a közön-
séget. Igazán tehetseges szereplőket valogatott össze a lelkes tanító-
nő. Szerepeltek: Baranyai Vera és Erzsi, Víg llona, Erdélyi Macq
Kocsoh Júlia, Sejben Lajos, Víg Sandor, Pap Mihály, Kővágó
Mihály, Balrázs Péter, Zsilkó Gergely, Vörös István és Kurucsai
József.

Fölragyogott minden szem, amikor megielent Erdélyi Bözsi és

Papp Juci, magyaí ruhában és eltáncolták amagyar kettőst.

IgazÁn ügyes II. elemista kislanyai vannak Bogyóné ál1. tanítónő-
nek, akik elvégzik az édesanyjuk helyett a nagymosast. Igaz, hogy
csak ének és mosasi gyakorlattal De, ha rákeriil a sor, biáosan el is
végzk majd anyukájuk helyett idővel.

Tiire]rnetlenül várta minden szím után a megjelent közönség a
tanítónőt, hogy megjelenjen és kedves közvetlenséggel bejelentse a
következő szímot. Annyi kedvesség és szeretet csendült meg a
hangjában, hogy a megjelentek csak hálát és ragaszkodást éreáettek
a tanítópar irant. A műsor után teaestély volt.

Balogh Jenő plébanos köszönte meg - elsősorban a tanítópárnak
az odaadó, f;áradsagos munkát, másodsorban Hübner József népmű-
velési titkárnak, hogy lehetővé tették a tanfolyam megtartásat; a
lakosságot pedig arra kérte, hogy tovább is ápolgassa a ragaszkodást
és szeretetet a tanítójuk iránt. Hübner József népművelési titkár is
köszönetet mondott és hasonlóképpen kérte a lakossagol, hogy ilyen
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szeretettel viseltessenek továbbra is a vezető tanítóparral szemben,

mint eddig.
Az összetntás és megértés, a közös munka megteremtése, amit

Alsocsengelén láttunk, fudjuk mindnyájan, hogy elsősorban és fiként
a tehetseges tanítóprártól indul ki. Mert ők adnak példát, amit a

lakossag követhet.

(Megjelent a Tanyavilág 1938. március 13-i számában)

@ro"r krónika

II. I}óra lí'upa
Március l-jén került megrendezésre a csengelei alapítású Dóra

kupa ez év-tvérsen}é. A teremlabdarúgó viadalnak a kiskunmajsai

sportcsarnok adott helyet.
Az első helyen a szegedi Zöld-Fehér kávéző végzett. Második a

csengelei Fortuna presszó, harmadik a kiskunfelegyhazi AS Róma
lett. A legjobb kapus Horváth Róbert, a Zöld-Fehét kávéző (Szeged)

focisuíja lett, a legjobb játékos címet Ajtai Csaba (Kiskunfelegyhaza)
nyerte el. A gólkiraly titulust Óze István, a szegedi Zöld-Fehér kávé-

zó focistája szerezte meg.
A versenyt s4onzoráltak: Baranyi lldikó, Csókási LászLő, Hege-

diis Attila (Csengele) és Vígh Zoltán (Kistelek).

***

Edzőmeccsek:

1998. február 15. Jászszentlászló - Csengele 0:2 (0:1)

Csengele: Bencsik, Szabó, Ambrus, Yincze, Haraszti, Kun-Szabó,
Korács Sz., Túri, Vígh T., Kovács F., Góra.
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Gőlverző: Góra (2).
Orkánszerű szélben biztosan nyertünk.

1998. február 28. Csótyospálos - Csengele 0:1 (0:1)

Csengele: Bencsik, Szabó P., Ambrus, Vincze F., Pipicz, Pataki,

Kun-Szabó, Heim, Harasztí, Kovács Sz., Szabó A.
Góllövő: Pipicz.

1,998. március 7. Csengele - Csólyospálos 1:2 (0:1)

Csengele: Bencsik, Szabó P., Ambrus, Vincze F., Kovács Sz., Adám,
Pataki, Heim, Góra Haraszti, Tóth A. Csere: Sisak, Túíi.
Csengelei gőlszerző: Tóth A.
a: ]-nél Heim I1-est hibázott.

Kun-Szabó Tibor

Támogatott cserr$eleiek

A Földművelésügyi Minisztérium Csongrád Megyei Hivatala az

elrnúlt évben közel 550 millió forint állami trámogaüíst osztott szét

megyénkben. A közelmúltban jelent meg a Délvilágban a kedvemré-
nyezettek listája, melyből kigytíjtöttiik a csengelei vállalkozásokat.

Gazsovics József szarvasmarhaistálló építésére 804 ezer forintot,
Kormányos Sandor szarvasmarhatelep felujításra 1 millió 965 ezer
forintot, Kucsora Sándor sertés- és szarvasmarhatelep fehljításara 438
ezer forintot kapott. A Vetter Kft. szilvatelepítésre 20 millió 970 ezer
forintot, meggytelepítésre 22 millió 24a ezet forintot, spárgatelepí,-

tésre 25 millió 585 ezer forintot, szilva- és meggytelepítésre 27 írrilhő
435 ezer forint támogatást nyert el.

Hir b eté § e lt
Rapita-2 típusu permetező eladó. Erdeklődni lehet Megyesi Ferenc-
nél a Csengele, Tanya 822. számalaít.

A csengelei vasútállomás mellett eladó a Kistelek, Tanya ]2]. szám
alatti ingatlan 4,5 hold falddel. Yillany, nortonkút van. ErdeHődni
lehet Tóth Tibornól a Kistelek, Damjanich u. 25. szám alatt, vagl a
259 369 telefonszámon.
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Leglen tagja a Favorit videókölcsönző (Vadgerlés u 11. saím)
klubjónak! Tagsági díj havonta 200 Fí Kölcsönzésí díj 240 Ft,
Hubtagoknak 180 Fí

Nag Taruísné

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítást (15, mazsíig),
Ford Transit mikrobusszal személyszál}ítást vállalok. Erdeklődni
lehet: Csokási Ferenc Csengele, Felszabadulás u.26. e286 rcz

]97I-es éujáratú,1300 köbcentis Volkrwagen bogár friss
műszakival, metáll festéssel, szép állapotban (második tulajdonos),
szervízlönywel 295.000 Ft-ért eladó. Érdeklődni a 06,30/676 256
telefonszámon lehet.

A Kelőpataki majornál lévő,380 Volttal működő terménydaráló
(here és csöves) eladó. Erdeklődni lehet Tisóczki Imrénél a
Csengele, Tanya 184. szám alatt.

Árpa, kukorica, búr,a, 7p,b, rozs vetőmag, köles kis és nagl tételben,
tovóbbó tápok és őrlemények kaphatók a csengeleí vasúttíl-
lomísnál levő Kisbetérő terményboltjóban (Kistelek, Tanya 312.).

Nyitva 6-tóI 18 óráig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Gyermeksoroza| ballagás, esküvőlakodalom" egéb rendezyé-
nyekfelvétele.
- Fénykepezőgépek, ftlmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
vólasztékban kapható k !
- Fény képezogép j avítós, szaktandcsadós.
- Fílmkidolgoztís 1 nap alatt!

Nac s a Jóno sn é fény kepé sz
Ki§íelek, Kossuth u 16.

ródióa06-60/488 324 7(este) 329 659
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Fólia vagy műhety ffitésére alkalmas 6 db radiátor eladó. É,rdet<tődni

lehet NovákJenőnél a Csengele, Tanya l47. sámalatt.

Mindennemű szemes termény tisztítását vállalom. Ezen kívül sávattyúk
javítását és felújítását, valamint terménysállító csigák ké§zítését rövid
határidőre vállalom. Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. sám 8259 990
rádióO 06-201364 061.

Tdp-takarmóny kereskedésemet PB-góz, tüzelőanyag és qítőanyag
(baongerenda" cserép, tégla, kőpo4 cement, mesz, faanyag, sóder stb.)
órusíttissal bővítatem Előrendeles esetén néhóny napos hatóridővel
házhoz szóllítom a nugrendelt anyagot. Gyorc kiszolgóltís, kedvező
órak!

keddtőI péntekig 7-tű 16 óróig, szombaton 7-től

Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany r. u. 1.

8286 24I ródióa 06-30/670 366

Csalódi eseményelcre (lakodalom, ballagós stb.) 220 Voktal nűködő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókósi Lószlótól a Csengele, Petőfi u. 20.

szám alatt.1E286 082

Háztáji gépekhez való alkatrészek ryártását (fogaskerék stb.) vállalom, PB-
gáz szabványos csatlakoó (pörkölőhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes Balázs vállalkozó
Csengele, Felsabadulas u. 3.

O 06-60/487 337 és06-60l471 858

A Csengelei Polgárőr Csoport tá.tnogatóinak

havonta kétszer megielenő lapja

Kiadja és soksmrosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulás u. 1 1. Fel. szerkesáő: Kontesz Józsefiré

Á nyinatartósi rend:
12 óróig.


