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Aljegyző: Akőzígazgatási kirendeltseg első a§egyzője dr. Kelemen
Antal volt.

Anyakönyvvezető; 1940. marcius l-jén kezdte meg működéset a
"Szeged-Csengelei H. jelzésű ptírhuzamos anyakönyvi hivatal",
melynek vezetésével Takács Mihály iskolaigazgat& bíaík meg.
Helyettese Orosz Ferenc volt. Az önálló Csengele elso anyakönyv-
vezetője Balogh Béla lett.

Asszonykórus: Első nyilvanos fellépésiik az 1996. marcius 9-i
nőnapi bflon volt. Az első vidéki szereplési.ikre Csongrádon került
sor 1996. augusztus 11-én.

Autóbusz: Az elso rendszeres autóbuszjarat 1961-ben indult meg.

Magántrrlajdonként először Csokási Tibornak volt autóbusza t990-
ben.

Autóversenyzés: A legeredményesebb versenyző páros a C*áki
Laszló-Sebők Balázs volt. Az 1996-os évben a H1 versenyautó
kategórában az országos bajnoksag rnásodik helyén végeztek.

A Csáki-Sebők póros
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Ásatás: Az első tégészeti ásatást Reizner János végezte Templom-
halomnal 1891. október hónap közepén. A sok törmelék között
taléút egy teljesen ép vörös agyagedényt, egy ezüst pecsétgyúnít és
két harang töredékét.

Bál szépe: l996-től kerül adományozásta ez a cím a Faluhazban
tartott nőnapi bálak alkalmáMl. Elsőként Tóth Renáta nyerte el.

I997-ben Harmath Erika, 1998-ban Széplakiné Vígh Karola lett a
győrtes. Az első két évben a nyarlőrinci Nomád zenekar volt a zsűri,
míg 1998-ban a Vetter Kft. két tulajdonosa és két vezstője
vá]asáott.

Béríöld: Szeged város bevételeinek növelésére először 1852-ben
osztott ki Mrparcellékat az addig közlegelőként haszrált Csengele
területén. A berlet 10 évig szólt.

Bűncselekmény: A legtöbb halált okozó búncselekmény Hajagos-
Tóth Imre és társai gyujtogaása volt 1988-ban. 9-en haltak meg.

Csárda: Az első csarda a kiskunmajsai hatar felé, a Honfoglalás
major helyén volt a t9. uaz,ad közepén. A hagyomany szerint Rózsa
Srindor is sűrűn megfordult benne.

Csengelei Krónika: A Csengelei Krónika az 1992. augusztus 20-i
utcabáon jelent meg először. Tudomásunk szerint a legmesszebbre
(kb. 5000 km-re), a Közép-Afrikai Köztársaságba került el a lapunk.
Egy csengelei küldte el azlőegenlégióban szolgáló testvérének, aki a
szo lgálat vé gével haz,aho zta.

Csengele név: Először egy 1493. június 5-én kelt oklevélben fordult
elő "Chengele" formában.

DaÉs: Az első darts bajnokságot a Korona sörözőben rendeáék
meg 1996. aprilis 2l-én. A legtöbb pontot (697) Fődi Zoltán dobta
1 996. decemb er 27 -én. Shanghaiban a legtöbb pontot (I 44) Tisoczki
Ferenc érte el 1996. december l-jén. Shanghaiban legkevesebb
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Fődi Zoltán, a legtöbb pontot dobó dartos

ponttal (l8) Csókási Tibor győzött 1997. március 2-án, Shanghai
dobással. Az első női bajnoksagot 1997. március 2-án rcndeúék,
melyen 30i-ben Víghné Juhász Anett győzött. 301-ben a
legeredményesebb versenyzők Horváth Péter és Yígh Atttla, 2-2
alkalommal nyertek bajnoksagot. 501-ben háromszor rendeáek
megmérettetést, 1-1 alkalommal győzőttKopasz József, Vörös Tibor
és Dóczi János. Mester S0l-ben Vígh Attila 3 alkalommal nyert
bajnoksagot.

Diáksportnapz Az elsó diáksportnapot 1986. szeptember 12-én
rendezték meg.

Egyesültit: Az első egyesület a Szeged-Csengelei Mezőgazdasagi
Egyesület volt, mely l92l-ben alakult meg.

E rd ő sítós : l 7 1 I -ben telepítettek elő ször erdőt, homokkötés céljábó 1.
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"liffi
Toldi Mihályné a ]00. születésnapján

Életkor: A legidősebb nő Toldi Mihábmé született Dobos Etelka, aki
1897. december 17-én született. A legöregebb frrfi Papp István, aki
1902, május 27-én született. Az 1936-tó1 vezetett egyhazi
ni,ilvantartás szerint a mar nem élő legidősebb emberek a követ-
kezők voltak:

Nők Férfiak
Krizsan Erzsébet 97 év (+1981) Turi Istvan 10l év (+1987)
Papp Borbála97 év ({F1991) Seiben Lajos 99 év (+1942)
Juhász Esáer 96 év ({F l984) Kordás Mihály 99 év (+ 1949)
Marrtrs Anna 95 év (+1995) Hatvani Ferenc 96 év ({F1956)
Fábian Veronika 94 év (+1975) Noviák Antal 96 év (+1961)
Gémes llona 94 év ({F 1987) Kordás Sándor 96 év (+ 1 986)
Balog Rozália 93 év (+ 1 985) Törköly Jiános 95 év ({t 1 991)
Cseszkó Anna 93 év ({F 1988) Gémes Mátyás 93 év (+ 1984)
Szarvas Roáüa 93 év (+ 1989) Tóth Mihály 93 év (+ 1996)
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Eletmentő: Egyetlen személy, Tarjanyi Isfván rendelkezik Elet-
mentő emlékéremmel. 1988-ban kapta a Hajagos-ftle gyujtogatáskor
nyujtott se gítse gnyuj tásaért.

Epítmény: A legrégebbi épületmaradvány a Bogar tarrya melletti
templomrom, melyet a tatárjarás idején pusztítottak el először. A
legöregebb ma is alló épület az általános iskola udvarán álló öreg
iskola, mety 1896-ban készült el. A legmagasabb építmény a posta
melletti telefontorony (48 m).

Fa: A legvastagabb fa a Csengele tanya 449. szám alatti 86 éves
feketenyár volt, mely 1996-ban dőlt ki. Legnagyobb átmérője 188
cm volt. Legmagasabb fa a Vadgerlési iskola sarkán lévő jegenye-
nyár, melynek magassaga kb. 33,5 méter. Legvastagabb fílzfa a
Csengele tanya l70. §ám alatt vart, ennek átmérője 1 1 1 cm. A csen-
gelei erdőben lévő kocsanyos tölgy facsoport legvastagabb faja 108
cm átmérőjú.

;F<-
K

A le gmagasabb építmény, a telefontorony fel állítása ( 1 997)
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Faluryűlés: Az 1995. december 8_i falugytilés (köznegha[gatas)

mindössze 40 percig tartott.

Falunapok: Az első CsengeleiFalunapokat 1995. junius 3-5. között

tartoták.

Földrajz: Csengele legalacsonyabb területe a Lippai saroktól

Kömpöc felé eso részen van, a tengerszint feletti magassaga 90,5 m.

A legmagasabb pont a Kiskunmaj g-Jászszentlászló-Csengele har_

mashatárnát található, a tengerszint feletti magassaga 105,5 m. A
belterület tengerszint feletti magassaga kb. 96 m (változó),

Gótya: 1958_tól rendelkeztink adatokkal. E szerint 1958-ban nem

volt Csengelén gólyapar. A legtöbb 6 volt, 1998-ban.

Gyógyszertárz Az 1962. november l_jén megnyílt győgyszertfuat

elsőként Fekete Lásúő vezette. Leghosszabb ideje Hegedús Erzsebet

v ezeti, ti1 t . majrasítol (ma mar vállalkozóként),

Haláleset: 1g37-tŐI rendelkeziink adatokkal. E szerint a legtöbb

haláleset 1978-ban történt, 54-en hunytak el. A legkevesebb halott

I937-ben volt, 20.

Harang: Az első harangok töredékei a Templomhalmi ásatásnal

1891-Ún kerültek elő a 15. széuadban elpusztult templom romjai
i .. ..l
Kozul.

Házasságkötész Azelső csengelei házassagkötés 1936. október 3-án

volt; Jachan lgnác lelkész adta össze Forgó Gyulát és Petrás

Juliannát. A legtöbb hazassagot 1946-ban kötötték, 53-at. A legke-

vesebbet 1993-ban, 6-ot.

I{onosítás: Az első csengelei honosított a jugoszláv szírmazásű

Dudás Antal. 1998. május 26-án a Polgármesteri Hivatalban tette le

az állampolgári eskiit.
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Ikrek: Több kettes iker közül csak az 1960. szeptember l-jén világra
jött Nagy Tibor - Nagy Magdolna és az 1994. június 16-án született
Berényi Pandora - Berényi Csanád ikerprár volt eltérő nemű.

Internet: Elsőként ,f. Tóth Tibornak volt a közsegben az
Internethez való kapcsolódási lehetősege, 1997 -ben.

Iskola: A belső-csengelei iskolában kezdődött meg legkorábban a
tanítás, 1896-ban. A tanyasi iskolák köáil elsőként a Templomhalmi
iskolát sziintették meg l973-ban. Az utolsó kiilterületi iskolaként az
Erdősarki szűnt meg 1995-ben.

Keresztelós: A legtöbb keresztelés l947-ben történt, összesen 101
gyermek részesült benne.

Keresztnóv: A légelterjedtebb női keresánév a Mári4 143 hölgyet
neveznek így falunkban. A tovribbi sorrend: Erzsebet (113) és Ilona
(103). A legelterjedtebb ftrfi utónév az István, 163-an viselik. A
további sorrend: János (120) és József (118). U992. év végi adatok
szerint]

Képeslap: Az első csengelei képes levelezőlapot a Csengelei
Polgtírőr Csoport jelentette meg 1998. májusíban.

Képviselő: Legtöbb szavazattal, 801-el Erdélyi Ferenc lett önkor-
ményzatí képviselő, az 1990-es válasááskor. A legfiatalabbként
Törköly Aranka lett képviselő; az 1994-es megválasztásakor 27 éves
volt. A ferfiak köztit Harkai Istvan volt a legifabb (30 éves) képvise-
|ő az l990-es válaszkískor.

Képviselő-testület: Az első képüselő-testiilet 1949. december 21-
én tartotta alakuló üléset.

Könyvtár: A községi könyvtárnak 1968-ban volt a legtöbb
beiratkoiott olvasoja (440 fir). A jelenlegi létszám 165.
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Kutya: A legsulyosabb kutya if. Csókási Zoltán Custeau nevű

állata. mely 88 kg-os. Legügyesebb ebnek Bacsa István Li§ke nevű 4

éves pincsije tekinthető, mely tanítás nélkül az első két lában jar, ha

úgy tartja kedve.

Külügyminiszter: A külpofitika első sámú vezetői közül csak egy
járt közsegiinkben. Péter Janos 1968_ban egy politikai gyűlésen vett

részt.

Lakossági létszám: A népszámlálási adatok szerint a legmagasabb

lakossígi létszám 1967_ben volt, akkor 3643 fr lakott a községben.

A legkorábbi népszámláláskor (1869) 1l92-en éltek Csengele

kapitanysag tertiletén.

Lábméret: Ismereteink szerint a legnagyobb talpa Kun-Szabo
Tibornak van, 50-es méretű.

Légkondicionáló: Szórakozóhelyek közü1 elsőkénl a Fortuna
presszóban szerelték fel a levegőt húsítő berendezést. Magan-
lakrfuban legelőször Csokási Tibornak volt felszerelve ilyen készülék,

1994-ben.

Lottó: A legszerencsésebb lottózó Borbely József és tarsa volt, akik
I992-ben 3.554.000 Ft értékű gépkocsit nyertek a lottó tírgynye-
remény sorsolástín. A legtöbb készpéná Csányl Lászlő nyerte négyes
taálatáv al 1992-ben, 3 8 0. 000 Ft-ot.

Motorkerékpár: Elsőként Balogh I§lvánnak volt motorkerékpárja,
az l930-as években.

Mozi: A tanács áltat vásírolt keskeny§lmes (16 mm-es) mozigéppel
az első előadrást 1958. augusztus 20_án tartották. Előtte is voltak
vetítések, de a berendezést máshonnan hozték. Az elso helyr
mozigépész Hajdú-Répa Péter, az utolsó Harkai Istvan volt. Az
utolso mozielőadás 1990-ben volt.
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Műholdvevő: A közsegben elsőként V€h Sándornak volt ilyen
készüléke, 1 99 l -ben vásárolta.

Onos: Az első kerületi orvos feltehetően 1911-ben kezdte meg
működését Csengelén. A nevét nem ismerjük. Az első név szerint
ismert orvos dr. Kertész József volt, akit l920-ban btintetésből
helyeáek ide. A legtöbb időt Csengelén töltő orvos dr. Varga
Ferenc, aki l972-ben került a faluba. Az első orvosnő dr. Takó
Zsrzffi,volt 1959-től.

Óvoda: Az ővoda első vezetője Kerekes Józsefrré volt, aki egyben a
leghosszabb ideig, l974-től l987-ig,töltötte be ezt a tisztseget. A
legrövidebb ideig Bozóné Molnrár Eva volt vezető óvónő (1987.
januír 2. - alglszt:tls 31.).

Öngyilkosság: A legtöbb öngyilkossígot 1986-ban követték el.
Ekkor 6 ember lett öngyilkos, ebből 1 nő volt.

Önkormányzati ülés: t992. november 24-én volt az az
önkoryrányzati ülés, melyen a legkevesebb képviselő (9-bő1 4) volt
jelen.

Laczkó Ferenc, az első csengelei születésű pap
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Palackozott ital bolt: Elsőként Gémes Erzsébet nyitott ilyen iizletet
1990. október 5-én.

Pap: A közseg elso lelkipásztora Horpácqy (Jachan) Ignác volt
1 936-tól. A legtöbb ideig,27 éüg Sztankai Istvan volt pap a faluban.
_V elso csengelei születésű pap Laczkő Ferenc volt, akit l966-ban
szenteltek fel.

Pék: Az utolsó pék, Máté Tóth László 1961. decemberében
szüntette meg tevékenysegét.

Pénzhamisítás: Az első leleplezett csengelei pénáamisító Laszló
Kis János gazdákodő volt. Saját bevallása szerint 32.000 db
ötkoronást hamisított. Utoljara 71 éves korában, 191O-ben bukott le,
addig 11 évet töltött börtönben ilyen bűncselekmények elkövetése
miatt,
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Az utolsó pék, Máté Tóth László
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Piac: Az elso piac 1933-ban kezdte meg múködéset a UÁV állomás
mellett.

Plakett: Az első csengelei plakettet az Altalanos Iskola készíttette az
1996-os év végén "A csengelei iskoláért" felirattal Fejes Sándor tanár
tervei alapjan. A gipszmintát Tóth Tibor kőfaragó-géplakatos
készítette el. Elstiként az 1996l97-es tanév végén adományoáak.Az
első kitiintetettek: Apró Zsolt, Csokási ZoltÁn és Hencz Teodóra
tanulók, Tóth Tibor vállalkozó, Bitó Józsefiré és Papp Istvránné

tánárnők.

Polgármester: Az elso polgarmester Kordrás Istvan volt. 1990-ben
választották meg és l994-íg volt hivatalában.

Polgárőrnav Az elxi csengelei polgárőrnap 1992. július 18-an
került megrendezésre. Az utolsó 1994. jú§us 2-ánvolt.

Posta; Csengele elsi postahivatala 1940-ben indult be. Az első
postamester Katona Rózsa volt. Korábban a kislrunfélegyhazí posta
ügynöksege működött Csengelén. Arról nincs adatunk, hogy
mikortól, de 1919. rníjus 7-énmár bizosan működött.

Póniló: Elsőként Szobonya Józsefirek volt pónilova, 1995-ben
vásarolta.

Rádió: Elsőként Kordrás Mihály rendelkezett rádió készülékkel. A
detektoros, ftilhallgatós rátdiőt az 1920-as évek végén vásirolta.

Rádiótelefon: Leghamarabb Tóth Tibornak volt ilyen készüléke,
t992-ben vásírolta.

Rendőrség: A leghosszabb ideig Komjáti Sándor te[esített rendőri
szolgálatot a közsegben. 1952. június 10-én őrsparancsnok
helyettesként kezdett és 1973. jú§us l-jén körzeti megbízottként
vonult nyugdiiba.
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Repülögép lezuhanás: Egyetlenegy repülőszerencsetlenség történt
a fatu területén. A II. világháboruban egy német repülőgépet 1őttek

le I9M. októberében Csengele területén. A pilóta ejtőernyővel
kiugrott és életben maradt.

Regészeti lelet: A legrégebbi ember alkotta tárgyak 1938-ban
kenihek elő Jójárt József ftildjén, a jáuuentlászlói hatér közelében.
_A. korai ayaí leletek feltehetően a 620-640 közötti időből
szarmaztak és valószínűleg katonai vezetőé vagy nenrzetsegfré
vohak.

Sútylökés: A közseg területén nem folytatják versenyszerúel ert a
sportot. A legeredményesebb súbkjkőnek Kun-Szabó Tibor
tekinthető, aki 1983-tól kezdve a Ruzsai Sportrrapon minden évben
aranyérmes lett.

Szakszervezet: Csengeleiek közül Balogh Károlyné (szül. 1 936-ban
Csengelén) érte el a legmagasabb uakszewezeti tisztseget, a Elelme-
zésipari Dolgozók Sakszervezetének a ötitkára volt.

Szarvasmarha: A szarvasmarha állományról a legkorábbi
rendelkezésre álló adat 1570-ből szarmazk A török összeírás szerint
Csengele pusáán ekkor 3100-at legeltettek.

Szemétygépkocsi: Először dr. Hunyadi Jtínos orvosnak volt autója
az 1930-as évek végén.

Szemé}ygépkocsi lopás: Először 1994. augusztus 12-én loptak el
wemélygépkocsit a faluből, az élelmiszerbolt elől. A tettest a
bűncselekmény elkövetése utan röüd időn belül elfogták.

Szélmalom: Az első szélrnalmot Kordás Mihály építette. Az építés
dátuma nem ismert, de 1887-ben mar állt.

Sziiletés: Az első csengelei születési hellyel anyakönyvezett személy
Király Anna volt. Király Antal és Virág Roália gyermekeként
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született 1 854. augusztus 18-án. 1937 -től, rendelkeztink adatokkal a
születési szímokról. E szerint l947-ben született a legtöbb gyermek
( 1 0 1 ). Legkevesebb en l99 6-t:run születtek, 13 -an. A legutolso otthon
szülés 1984. január 4-én történt, ekkor jött vilagra Rácz Gabriella.
Az első papás szülést Csáki Ágnes és Rácz András csinálta végig
Viüen nevű gyermekiik világrajöttekor, 1992. december 3-án.

Születési arány: Az újszülöttek neme közötti legnagyobb arányszá-
mok

fiúkná1
1993 72,00 Yo

1995 70,58 Yo

1970 69,56 o/o

1994 65,38o/o
1978 62,79 %o

1980 62,50oÁ

lanyoknál
t975 62,23 Yo

1987 61,9l Vo

1940 60,68 Yo

1988 6a,00 Yo

1984 58,34 Yo

1968 57,78 Yo

Szülésznő: Az elsó név szerint ismert bába Gűcze Balázsné (Mári
néni) volt a szazadunk első évtizedeiben. Az utolso szülészrrő
Csokási Györgyné (Juhász Ilona) volt, aki 1960. május 25-én, 47
éves korában halt meg.

Takarékszövetkezet: A helyi kirendeltseget elsőként Papp Irén
vezelle 1 98 1- 1 984 között.

Tanács: Az első tanácsválasztás 1950. október 22-én volt. A tanács
első (alakuló) üléset l950. október 27-éntartotta.

Tanácselnök: Az első tanácselnök SaíköziItén volt, 1950-ben vá-
lasáották meg. Az utolso tanácselnök Kordás Istvrán volt, aki 1990-
ig töltötte be ezt a posáot.

Tanyaszám: A legmagasabb tarryaszáma 861-es.
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Telefon: Az első telefont a postaügynökségen szerelték fel 193].
augusztusaban (a vasútállomáson hamarább is volt, de az Kistelek
teniletéhez tartozik).

Televízió: A művelődési hazban 1960-tól lehetett televíziőt nézni.
\,íagánszemélyként Gera Pál vásárolt először televaiőt, 1 963 -ban.

Temető: Aű, 1928-ban letrehozott temetőben elsőként egy gyerme-
ket. Vakulya Józsefet temették el.

Temetőőr: Az első temetőőr Nagy Ferenc volt, aki egyben a
leghosszabb ideig, 50 évig látta el eá a tisáséget.

Templom: Az első templom feltehetően a Bogár-háti volt, mely a
11-13. században épülhetett és először a tatárjátáskot (I24Il42)
pusaították el. A 16. száaad elején rombolták le véglegesen.

Emléhábla a Bogár-háti templomromnál

; li t q t ; : t t i u é <ícíl letriíeí
C.SENGELE xÖzÉpxont TEMPLoMA És rmnmó.lr
ll()MAIv srilusnarv Épür.r ÁnpÁo_xonl nALU§t,t,t.j M t,L oM, rrÁnnaas xönÁnox BnóoíiÉssnr..

7241ben a tatáíok elíoglatták és ídlégettÓ!.
A 13. szazad második íelében az akkor ide t9lcpit.tt
krrrrok az úiiaepitett templom lröré tenretlieiict' elo§zdr meg a pogány, kósóbb a íelvett kererztóny

5zokasok szeíint. A 16. §zázadban a templom a törÓL
pusztltas aldozataul es€tt, romiai a 18, század vógón nág álLeL

A templom alapíalait 1975,ben a vegedi MÓra Fuenc ttÍuoun tirattr
íel. Ezt kóvetően Csengele lakossága az alapíalakat

a feltáró régész irányitásával helyreáltította.
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Termelőszövetkezet: Az elso tsz a Lenin volt, mely 1951 őszén
alakult meg és 1956-ig működött.

Testmagasság: A legmagasabb ferfi Longa István 197 cm-rel. A
legmagasabb nő Nagyné Yágő Eva l84 cm-rel. A legalacsonyabb
felnőtt ftrfi Juhász János 144 cm-rel, a tegalacsonyabb nő pedig
Hegedűs Éjva I48 cm-rel.

Térkép: A legrégebbi ismert térképet, melyen Csengele neve
szerepe| Kaltschmidt Abrahám készítette 17 47 -ben.

Tiszteletbeli polgárőr: Bogdán rmíe, a csengelei konzervgyár
igazgatőjakapott először - és ezidáig egyedül - ilyen eüsrnerő címet,
1998-ban.

Traktor: Az elso traktor l925-&njelent meg Csengelén, de csak
ritkan hasmáItek.

Triticale: Abi;za és a rozs keresáezéséből született növényt telepü-
lésiinkön elsőként a Vadgerlés Tsz kezdte el termeszteni 1966-ban.

Tsz-elnök: Az elscí tsz-elnök Sinka lstván volt, aki a Lenin Tsz-t
vezette 1951-tő1. A leghosszabb ídeig,26 évig Gazsovits József volt
tsz-elnök. l962-ben lett az Aranykalász elnöke, amihez 1965-ben a
Kelőpatak, majd 1975-ben az Egyetértés és Egyesült T§z-ek
csatlakoztak. Az utolsó szövetkezeti elnök Auer Mihály volt, akj az
l997-ben fehomlott Aranyhomok Mezőgazdasagi Szövetkezetet
vezette.

Tűzeset: Az utóbbi évtizedekben 1988-ban volt a legtöbb tíáz, 14
eset.

Tűzijáték Az első űzijáték 1997. augusztus lO-én volt a csengelei
sportrrap keretében. A 140 lövéskíl álló, kb. 5 perces músort
Leskovics Istvín gyulai pirotechnikus állította össze.



-325-

Tűzoltóság: Az önkéntes ttízoltók első parancsnoka Sípos István
kocsmáros volt.

Utánfutó: Az első személygépkocsi utánfutó L979-benjelent meg a
közsegben.

Üzem: A legtöbb munkást foglalkoáató üzem a Kiskun-Konzerv
K-ft. konzervgyara, ahol 180-an dolgoznak.

Yálás: A legtöbb válás az 1981-ben kötött hazassagokból sárma-
zotí: 11 -bol 4-et bontottak fel (36,36 %).

\B-titluír: A tanács végrehajtó bizottsaganak elso titkára Balogh
Béla volt l950-től. Az utolsó Franczia Jenőné, aki 1990-ig töltötte
be eú. a tisztseget.

Vezetéknév: A leggyakoribb vezetéknév a Tóth, összesen 83
vemély viseli falunkban. A további sorrend: Hegedűs (52), Szabó
(48), Nagy (a$ és Horváth (43). í1992. év végi adatok alapjan]

Védőnő: Az első csengelei védőnő Csóti Margit volt 1947-től.

Yillamosítás: A községben elsőként a belterületi iskolaban gyulladt
ki a világítás, 1959. november 7-én. A tanyai iskolak közül elstíként
a Pantlika útit villamosítottak 1965. október 31-én. Utoliara a
Erdősarki és Vadgórlesi iskolak kerültek sorra 1968. november 30-
an.

Villámcsapás: Csengele történetében egyetlen villám okoúa
halálesetről tudunk. E szerint a27 éves Tóth Ferencné (sztiletett Süli
Julianna) halt meg 1949. jú§us tr-jén villámütés követkeáében. A
kezében tartott gyermeke üszont megmenekült.

Ósszeállította és a fotókat készítette :
Molnár Mihály
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Hírdetéselí
Pannonía motoros kerti traktor eladó. Irányór 60.000 Fr
Erdeklődni Vass RóbertnéI lehet a 0G30/657 179 telefonsaímon.

Kisteleki szőlőknél 910 négyszögöles íiildterület szőlővel és
gyümölcsfákkal beültetve eladó. Rajta 42 négyzetmétereso
lakható, alápincózett, berendezett épület (hozzá garázs, terasz,
disznóól) található. Háromfázisú áram, 2 nortonkút van.
Erdeklődni lehet a Korona sörözőben Gémes Erzsébetnél.
Telefon: 286 063.

Eladó ]7 éves Slada I05S lejárt műszakival, É,rdeklődni: Kócsó
Isnánnál a Csengele, Arpád u. ]7. szám alatt, vag/ a 206 083
telefonszámon.

Eladó jó állapotban lévő: Niza motor váltóval, K-160 trpusu
terménydaráló, Simson Star motorkerékpár. Erdeklődni lehet
Tanács Antalnál a Csengele, Tanya 95. számalatt. 806-30l78I993

Computeres szetwizsgdlat - Gyors szemüvegkészítés !
- Speciólis szemüveglencsék (multifocalís, fotokromatíkus)
- Múrkós szemüvegkeretek (Rodenstock, Zeiss, Marcolin)
- Fotókídolgozás KODAK minőségben
- Elemek, Jílmc k, fotóalb umo k
- Kontaktlencse-szakrendelés

OFOTERT SzenwiagáIó Szaküzlet - KiskunféIeglháza, Kossuth
Lajos u 3. (a városközpontban, a vóroshóza meaeQ. Informácíó:
(76) 461 06I.
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Csengelén 3 szobós tanya melléMpületekkel, íóliákl{al, 3 norton-
hittal, bekerített nagt udvarral, sok akác- és eperfaval, szőlővel,
gilmólcsfaklrct eladó. Erdeklődni lehet: Vígh Isnánnál a Csengele,
Május ]. u. 8. szám alatt vag/ a 286 030 telefonszámon.

50 ftlmmel bővítettem a kölcsönzőm vólaszíékót, ahol mindenki
megtaláIja az ízlésének megfelelő ftlmer Újro akcíót szerve-
zünk: ||Kettőt ftzet - hórmaí vihet" jeligével köIcsönöz]tet min-
denki, akí vídeóati szpreű, - Nag,, Taruísné

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállíüíst (15 tonnáig),
Ford Transit mikrobusszal személywílliást vállalok. Erdeklődni
lehet: Csokási Ferenc Csengele, Felszabadulás u. 26. 8 286 t02

Szőlőcukor, árpa, kukorica, búza, zabo roő vetőmag, köles kís és
nagt tételben, tovóbbá tópok és őrlemények kaphatók a csengelei
vasuttíIloruísndl lévő Kisbetérő terményboltjtíban (Kistekk, Tanya
312.). Nyitva GtóI 18 órúig. Hétfő szünnap,

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posía mellett!
- Igazolvónykép 3 perc alatt!
- Fényrruísolás A3 és Á4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagds, eskiivőJakodalom" egléb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, ftlmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
v áIaszíé kb an kap h ató k !
- Fényképezogép javűós, szaktanúcsadds.
- Filmkidolgoaís 1nap alatt!

Nacsa Jdno sné fény képé s z
Kistelek, Kossuth u 16.

ródióa0660/488 324 Z(este) 329 659

Családi eseményelre (alrodalom, ballagás stb.) 220 Voktal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 2a,
szám alatt.8 286 082
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Mindennemű szemes termény tisztítáút vállalom. Ezen kívül
szivatffi jaütásat és felujításat, valamint terményszállító cs€ak
készítését röüd határidőre vállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. szárt
8259 99a rádióO 06-201364 061

Tdp-takarmóny kereskedésemben tüzelű és ép{tőanyagot (PB-gúz,
beíongerenda, cserép, tégla, kőpot, cement, mésa faanyag, sóder
stb.) is órusítok. Előrendelés esetén néhóny napos hatóridővel
hózhoz sztíllítom a megrendelt anyagoí. Gyors kiszolgáltís, kedvező
órak!
A nyinamrtási rend: keddtől péntekig 7-től 16 óráig, szombaton
7-tőI 12 óráig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u 1.

t286 241 rúdióQ 0630/670 366

HázÍráji gépekhez való alkatrészek gyártáwt (fogaskerék stb.)

vállalom. PB-gaz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) rállandóan

kapható.
Dénes B alázs vrállalko zó

Csengele, Felszabadulás u. 3.
O 06-60/487 337 és06-60l471 858

A Csengelei Polgiárőr Csoport támogatóinak

havonta kétszer megielenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgrárőr Csoport Felelős kiadó;Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u. 1 1. Fel. szerkesdő: Kontesz Jóxefrré

Lapunkat n szemlézi Maglarország legnagnbb médiafigtelője, azrendszerese

rc
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1081 Budapest, WI. ker. Auróra u. 11.
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