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Tetőcsere az orvosi rendelőn 
 
 

 
 

A felújításról szóló írásunk a 229. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Augusztus 
 

1 
1932-ben ezen a napon született Rácz Tibor (†1976), aki 

1962-1976 között tanácselnök volt.  1934-ben ezen a napon 

született Franczia Lajos, aki 2002-ről tagja a népdalkörnek.  

2 

1937-ben ezen a napon született Baghy Dezsőné Makra Ilona 

tanár, aki 1962-1967 között az Erdősarki iskolában tanított.  

1938-ban ezen a napon született Csókási Mihály, aki 1987-

1990 között az önkéntes rendőri csoport vezetője volt.  1938-

ban ezen a napon született Menyhárt András, aki 1991-1996 

között Csengele plébánosa volt. 

3 

1929-ben ezen a napon született Tóth Lászlóné, aki 1952-

1961 között Csengelén tanított.  1933-ban ezen a napon szü-

letett Kordás István, aki 1969-1974 között az Egyetértés Tsz 

elnökeként tevékenykedett. 1976-1990 között községi tanács-

elnök volt. 1990-ben polgármesternek választották meg 

5 

1899-ben ezen a napon született Sárhegyi Károlyné Cseh Irén, 

aki 1942-től tanított Csengelén.  1959-ben ezen a napon 

született dr. Sikter András, aki 1982-től 2005-ig csengelei ál-

latorvos volt.  1974-ben ezen a napon született Heim Tamás, 

aki 1994-től a csengelei focicsapat játékosa. Tagja volt a 

Csongrád megyei ifi labdarúgó válogatottnak. 

6 
1956-ban ezen a napon született Greksa Tibor, aki 2001-től a 

művészeti iskola ütős zenetanára.  2003-ban ezen a napon 

adták át ünnepélyesen a Csengele-Kiskunmajsa utat. 

7 

1962-ben ezen a napon született Longa Istvánné Túri Márta, 

aki 1982-től tanít az általános iskolában. 1996-tól igazgató-

helyettes. 1998-ban "Arany Katedra" emlékplakettel, 2008-

ban "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.  

8 

1944-ben ezen a napon született Heim Géza, aki 1976-tól tanít 

falunkban. 1996-tól iskolaigazgató. Testnevelő tanári tevé-

kenységének köszönhetően atlétikai csapata 1994-ben a Nép-

stadionban rendezett országos döntőn első helyezett lett.     
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9 
1913-ban ezen a napon született Molnár Sándorné Horváth 

Ilona, aki 1968-1977 között Csengelén tanított.  

10 
1956-ban ezen a napon született Széll Lajosné Kővágó 

Rozália, aki 2000-ben megkapta "A csengelei iskoláért" pla-

kettet.  

14 

1930-ban ezen a napon született Magyar István (†2004), aki 

kovács- és lakatosmester volt.  1988-ban ennek a napnak az 

éjszakáján Hajagos Tóth Imre két társával felgyújtotta volt 

élettársa tanyáját. 8 személy vesztette életét. 

16 

1926-ban ezen a napon született Fráter Béla, aki 1957-1954 

között a Pántlika úti iskolában, 1954-1972 között a Temp-

lomhalmi iskolában tanított.  1966-ban ezen a napon született 

Süli Lajosné Kőrösi Irén, aki 1985-1986 között a községi 

könyvtárat vezette. 2001-ben "A csengelei iskoláért" plakettel 

tüntették ki. . 

17 
1957-ben ezen a napon született Pékné László Rozália, aki 

1975-ben a községi tanács adminisztrátora és a helyi KISZ 

szervezet titkára volt. 1999-től a benzinkút kezelője.   

18 

1944-ben ezen a napon hunyt el Orosz Ferenc, aki 1927-1944 

között a Belsőcsengelei iskolában tanított. 1940-től anya-

könyvvezető is volt.  1985-ben ezen a napon született Kuklis 

Mariann, akit 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tün-

tettek ki. 2006-ban a nőnapi bál szépévé választották. 

19 
1948-ban ezen a napon született Forgó Gyuláné Hegedűs 

Ilona, aki 1979-től dajkaként dolgozik az óvodában.  

20 2002-ben a napon hunyt el Novák Imre kőműves kisiparos. 

21 
1985-ben ezen a napon született Magyar Nikolett, aki 2000-

ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki. 

22 

1944-ben ezen a napon született Virágné Horváth Rozália, aki 

1982-1990 között dajka volt az óvodában.  1958-ban ezen a 

napon született Molnár János, aki 2000-től foglalkozik szik-

vízkészítéssel.  1973-ban ezen a napon született Katona At-

tila, aki 2002-től falunkban hitoktató. 2006-tól önkormányzati 

képviselő. 
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23 
1974-ben ezen a napon hunyt el Gazsovics József kovács, aki 

1956-ban az Ideiglenes Nemzeti Bizottság elnöke volt.   

24 

1941-ben ezen a napon született Túri Ferencné Vígh Ilona 

(†2004), aki 1960-1975 között a községi tanács, majd az 

általános iskola alkalmazottja volt.  2002-ben ezen a napon 

hunyt el Minkó Ferenc, aki 1980-1989 között községi KISZ-

titkár volt. Az 1970-es és 1980-as években ő volt a csengelei 

focicsapat intézője. 

25 

1945-ben ezen a napon született Czakó János, aki 2002-től 

önkormányzati képviselő. Alapításától tagja a citera-zenekar-

nak.  1959-ben ezen a napon hunyt el Balog Jenő, aki 1937-

1950 között Csengele lelkésze volt.  1988-ban ezen a napon 

született Vörös Csilla, akit 2002-ben "A csengelei iskoláért" 

plakettel tüntettek ki.  

26 

1943-ban ezen a napon született Szőke Lászlóné Simon Er-

zsébet, aki 1969-1974 között a belterületi iskolában tanított.  

1963-ban ezen a napon született Gémes Józsefné Hunyadi 

Ilona, aki 1982-1986 között az általános iskola napközis taná-

ra, utána két évig közművelődési előadó volt. 

27 
1987-ben ezen a napon hunyt el Dorogi Gézáné Csiszár Ilona 

Györgyi, aki 1959-től a község könyvtárosa volt. 1963-1977 

között a közművelődési előadóként is tevékenykedett. 

29 
1971-ben ezen a napon született Víghné Juhász Anett, aki a 

takarékszövetkezet pénztárosa volt 1992-1993 között közmű-

velődési előadó is volt. 1995-től a Korona sörözőt vezeti.  

30 
1982-ben ezen a napon született dr. Apró Zsolt jogász, aki 

2006-tól önkormányzati képviselő.   

  

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönetünket fejezzük ki a július 4-én a tanyánknál történt tűz-

esettel kapcsolatban a tüzet jelző önkormányzati dolgozóknak, az 

oltásban résztvevő tűzoltóknak és szomszédoknak. 

Kovács család     
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Az útfelújítás nyert, a 
csatornázás nem 

 

Három nyertes csengelei pályázatról is beszámolt a prome-

nad.hu hírportál. A falu főutcájára 32 milliót fog fordítani az önkor-

mányzat, melyhez 19 milliós támogatást kaptak. Az iskolai nyílás-

zárók cseréjéhez szükséges 9 millióhoz 7 milliót biztosít a Dél-

Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács. Az Árpád utcai játszótér fel-

újítására 2,3 milliót ad a megyei önkormányzat.  

A szennyvízberuházással kapcsolatos beadványt viszont elu-

tasították, de ez év augusztusában újra lehet pályázni.                    ■    
 

Tetőcsere az orvosi rendelőn 
 

A június 12-i önkormányzati ülésen jelentette be a polgár-

mester, hogy a Felszabadulás utcai orvosi rendelő tetője megérett a 

cserére. A tetőfedéshez felhasznált palalemezek a hosszú idő során 

elrepedeztek, a tető beázott. A régi fajta fedőanyagot már besze-

rezni már nem igen lehet, így cserepekkel pótolták a palát. A tető 

faanyaga jó állapotban volt, így azt nem kell cserélni. A munkák 

augusztus közepén elkezdődtek és kb. két hét alatt be is fejeződtek.  

A volt iskolaigazgató épület 60 évvel ezelőtt épült, melyben 

1992-ben rendezték be a második orvosi rendelőt. Ekkor váróter-

met és vizesblokkot toldtak a régi építményhez. Most az egész 

épületről lecserélték a fedőanyagot.                                         M. M.     

 
 

Köszönetet mondok mindazoknak, aki Joó Mihályné 
szül. Hegedűs Rozália temetésén megjelentek, fájdal-
mamban őszinte részvéttel osztoztak. 

Hegedűs Erzsébet 
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H i r d e t é s e k 
 

Kistelek központjában, 4 szoba + nappalis, összkomfortos, pad-

lásteres családi ház, üzlethelyiséggel, 2 gépkocsibeállásos ga-

rázzsal eladó. Irányár: 17,5 millió forint. 06-70/6 198 117 

Tárcsázást (4.700 Ft/hold+ÁFA) és szántást (9.000 Ft/hold+ÁFA) 

vállalok.  Érd.: Széll János 06-30/8 536 229 

A csengelei vasútállomástól kb. 1 km-re, erdő mellett tanya 

eladó, melléképületekkel és 15 hold földdel. Érdeklődni: 06-

30/5 445 846. 

A Kiskunmajsai úttól 400 m-re, a Vetter Kft. közelében két hold 

szántóföld eladó! Érdeklődni: Barna László Kistelek, Tömörkény 

u. 17. 06-30/5 052 895 

Eladó Csengelén a Vadgerlés u. 18. szám alatti összkomfortos, 2 

és fél szobás családi ház, melléképületekkel. Vegyes tüzelésű ka-

zán, fa, szén, gáz is, konvektoros. Ugyanitt eladó 1 db üstház, 1 db 

szőlőprés, kb. 400 db műanyag cserép, 1 db Hajdú típusú, 200 lite-

res villanybojler olcsón. Érdeklődni lehet: Pálnok Sándor Csen-

gele, Vadgerlés u. 18.  (62) 286 267  (30) 4 448 598 

Eladó egy Simson segédmotoros kerékpár és egy Bajai szivattyú!  

 (62) 286 078  
 

A csengelei Mezőgazdasági bolt 
(Felszabadulás u. 40.   (62) 286 155  06-30/4 053 054) 

 2008. augusztus 1. és 31. között a készlet erejéig  

 

akciót hirdet: 
 

- káliumnitrát műtrágya 25 kg-os       8.990 Ft helyett 8.540 Ft 

- szárított baromfitrágya 20 kg-os   1.880 Ft helyett 1.730 Ft 

- szárított baromfitrágya Big-Bag 

                                          500 kg-os  41.400 Ft helyett 38.090 Ft 
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Kitűnő állapotú kéttengelyes utánfutó és egy 4 lapos villanytűzhely 

újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Józsefnél a 

Tápboltban 06-30/3 228 453  

Kisteleki háromszobás, téglaépítésű családi ház, a központhoz 

közel, eladó! Érdeklődni: 06-30/8 555 259  

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029 
Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgozót ke-

resek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban Sándor 

Józsefnénál. 

Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa. 

Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: Balázs 

Tibor, Csengele, Tanya 531. 06-30/9 677 763 

A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal 06-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 06-30/6 

377 970 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, víz-

melegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-

hetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/3 282 375 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobile és Vo-

dafone szolgáltatók készülékeire. 

Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz szállítás 

megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefonszámon. 
 

 

Gépi hímzés! 
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre 

szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés 

szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti 

köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk szeretettel! 
 

Bővebb tájékoztatás:  
 

TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75., telefon/fax: (06-62) 541 570 
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz, 

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder 

stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-

hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező 

árak! 

Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig. 
 

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1. 

 286 241 06-30/3 228 453 

 

A kisteleki Fotó szaküzletem megszűnt! 
 

 -  Továbbra is vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények    

     fényképezését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj-, pasztell- és akvarell képek árusítása  

 

Új elérhetőségeim: 

Nacsa Jánosné fényképész 
Szeged, Zentai u. 10. 

06-70/2 803 013 vagy 06-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 
 

 

 

 

========================================================= 
  

                       Havonta kétszer megjelenő közéleti lap 
 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei  Krónikás  Egyesület  

Szerkesztőség és kiadóhivatal:  6765 Csengele,  Felsza- 

badulás u. 2/A.    (62) 286 335         (30) 6 216 223        

E-mail: csengele@freemail.hu            Példányszám: 130            

Felelős  kiadó  és  felelős  szerkesztő:    Molnár  Mihály                             

A lap  szerkesztése a Nemzeti Civil Alapprogram  támo- 

gatásából  vásárolt  számítógépen  készül. © Copyright reserved! A lap másolá-

sa csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad 

a szerkesztőség álláspontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  

========================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


