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NAPTÁR – Október 

 

1. 
1890-ben ezen a napon kezdődött meg a csengelei közoktatás 

a csengelei (későbbi nevén: Belsőcsengelei) iskolában. 

2. 
1974-ben ezen a napon született Sántáné Czombos Mónika, 

aki 1994-1995 között képesítés nélküli óvónő volt.  

3. 

1933-ban ezen a napon született Katona Antal, aki 1997-től 

tagja a népdalkörnek. * 1974-ben ezen a napon született Pig-

niczki Tiborné Tóth Margit, aki 1996-tól óvónőként dolgozik 

az óvodában.  

4. 
 2003-ban az ezen a napon megrendezett deszki országos mi-

nősítésen ezüst fokozatot ért el a népdalkör. 

6. 

1921-ben ezen a napon született Horváth András (†1944), 

aki az II. világháborúban az erdélyi harcok során vesztette 

életét. * 1940-ben ezen a napon született Rácz András 

(†2000), aki 1973-1975 között a rendőrség körzeti megbí-

zottja volt. * 1944-ben ezen a napon született Varga Lász-

lóné Tóth Mária, aki 1982-2005 között tanított a belterületi 

iskolában, 1991-1996 között iskolaigazgató volt. 2003-ban 

"A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki. * 1951-ben 

ezen a napon született Novák Imréné Rabi Katalin, aki 1984-

1994 között az ÁFÉSZ boltot vezette, majd ugyanezt a boltot 

1994-2001 között bérelte Kiss Ferenctől. 2001-től az 

Öregmalom vendéglő melletti vegyesboltot vezeti.  

7. 

1918-ban ezen a napon született Hargitai (Höhn) Imre 

(†1977), aki 1945-1951 között a Belsőcsengelei iskolában, 

1963-1964 között a Pántlika úti iskolában tanított. 1945-től 

kántori tisztséget is ellátott. 1945-1949 között az 

egyházközség képviselő-testületének jegyzője volt.  

8. 

1922-ben ezen a napon született Tóth István (†2003) bér-

fűrészelő. 1941-ben avatták vitézzé. Vitézi telkét Horthyvá-

rán kapta. 1971-1978 között az önkéntes tűzoltók parancs-

noka volt. 
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9. 

1883-ban ezen a napon született Magyar János (†1956) 

bognár, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több 

vezető tisztséget töltött be. Az egyházközségi képviselő-

testületben is több tisztséget látott el.   

10. 

1940-ben ezen a napon született Vincze János, aki 1986-tól a 

temető gondnoka. 1998-ban az egyházközség világi elnöké-

nek választották. 1994-től önkormányzati képviselő. Fafara-

gásaival már több településen bemutatkozott. * 1941-ben 

ezen a napon elkészült az I. fokú közigazgatási kirendeltség 

épülete, de a hivatal csak 1943-ban kezdte meg működését. * 

1944-ben ezen a napon halt hősi halált Rácz József Kiskun-

halason. * 1975-ben ezen a napon született Vincze Róbertné 

Ceglédi Márta, aki 2001-2007 között postai kézbesítő volt. 

2008-tól a postahivatalban dolgozik. * 2004-ben ezen a na-

pon hunyt el Balogh Józsefné Czibolya Viktória, az ÁFÉSZ 

benzinkút első kezelője. 

11. 
* 1898-ban ezen a napon született Gyovai József (†1977), 

aki az 1950-es években tagja volt a községi tanácsnak.  

12. 

1924-ben ezen a napon avatták fel Balassa Ernő szegedi 

festőművész allegorikus képét a csengelei hősi halottak 

emlékére. A festmény jelenlegi holléte ismeretlen. * 1928-

ban ezen a napon született Tóth Imre (†2007), aki alapításá-

tól tagja volt a népdalkörnek.  

13. 
1965-ben ezen a napon született Tóth-Andorné Farkas Éva, 

aki 1988-tól óvónőként, 1996-tól vezető óvónőként dolgozik 

az óvodában.     

14. 
1972-ben ezen a napon született Lantos István, aki 1996-tól 

tanít az általános iskolában. 2002-től önkormányzati képvi-

selő, 2006-tól alpolgármester.  

15. 

1925-ben ezen a napon született Bencsik László, aki 1949-

ben II. világháborús aknarobbanás miatt életét vesztette. * 

1947-ben ezen a napon hunyt el szovjet hadifogságban Bo-

zó József csendőr, aki Csengelén született. *  1973-ban ezen 

a napon született Tóth Gábor, aki 1995-2000 között a 

csengelei focicsapat játékosa volt. 
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Sándor Orsiék Ópusztaszeren  
 

Az ópusztaszeriek szeptember 13-án tartották meg a község 

ünnepét. A hideg idő ellenére elég szép számmal összejöttek az 

iskolaudvarban, ahol a művészeket várta a színpad. 

Este nyolckor a Unique együttes lépett fel. Az ő „előzene-

karukként” lépett fel Sándor Orsolya, akit hű társa, Rácz Roland 

szintetizátoron kísért. A Bikini, Dolly Roll, Piramis együttesek 

slágereivel, valamint Máté Péter örökzöldjével hódították meg a 

közönség szívét, összesen nyolc dalt adtak elő. A szervezők is meg 

lehettek elégedve a műsorukkal, hiszen már a jövő évi jótékonysági 

bálra, és a következő falunapra is meghívást kaptak. 

„Honoráriumként” emléklapot és névre szóló plakettet kapott 

a csengelei énekesnő. 

M. M.     
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Önkormányzati ülés 

 

Csengele község önkormányzata 2008. szeptember 25-én 

tartotta soron következő ülését a polgármesteri hivatal házasság-

kötő termében. 

Rényi László napirend előtt kívánt felszólalni, melyhez a 

képviselő-testület hozzájárult. A képviselő azt nehezményezte, 

hogy az előző, rendkívüli ülésen Vincze János képviselő azt találta 

mondani, hogy tett ő is annyit a faluért, mint a polgármester. 

Felszólította az érintett képviselőt, hogy a kijelentéséért kérjen 

bocsánatot. Vincze János „védekezésként” felsorolta, hogy milyen 

társadalmi munkákat végzett a település érdekében. De ha kép-

viselőtársai úgy érzik, hogy neki kevesebb érdeme van, akkor bo-

csánatot kér. Dr. Apró Zsolt képviselő megjegyezte, hogy a pol-

gármesteri munkát nem lehet összemérni egy képviselő mun-

kájával, mivel nem azonos szinten dolgoznak. Sánta Ferenc hozzá-

szólásában elmondta, hogy szeretné, ha rendeznék ezt a dolgot. Az 

ő polgármestersége kb. 1 milliárd forintot hozott a falunak a kö-

telező feladatokon felül. 

A Magmaplus Kft. képviselője beszámolt a csengelei vízmű 

2007-es évéről. Elmondta, hogy 1.327.000 Ft plusz keletkezett, 

mely az önkormányzatot illeti. Sánta Ferenc polgármester hozzá-

szólásában közölte, hogy ez az első év, amely nyereséget hozott. A 

46 %-os vízveszteség a korrodált csövek miatt van. A rossz víz-

vezetékek cseréjét pályázati pénzből lehetne megoldani. Kormá-

nyos Sándor képviselő felvetette, hogy célszerű lenne a csatorná-

záshoz kötni a vízhálózat felújítását, hogy csak egyszer kelljen fel-

bontani az utcát. A polgármesteri válasz szerint erre hamarabb kell 

sort keríteni. Lantos István alpolgármester az iránt érdeklődött, 

hogy műszerrel meg lehet-e határozni a szivárgások helyét. A Mag-

maplus Kft. képviselője szerint általában meg lehet, de a homok-

talajban nem biztos, hogy jó helyen jelez a berendezés. Czakó 

János képviselő szerint dicséret illeti a kft-t, mivel egy csőtörést 

gyorsan rendbe hoztak. A vízmű működéséről szóló beszámolót a 

képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  
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A polgármesteri beszámoló első része a szennyvíz- 

csatornázás helyzetéről szólt. Az önkormányzat 2006-ban határozta 

el a szennyvízhálózat megépítését, melyhez 90 %-os támogatást 

lehet szerezni. A tisztítóművet Vörös Rudolf tanyájával szemben, a 

korábbi homokbányánál tervezik felépíteni. A pályázatot elutasító 

határozatban ugyan nem szerepelt, de a bizottsági tagok szerint 

kevés a lélekszám (868 fő) a belterületen. A polgármester szerint 

nem kell megijedni attól, hogy a pályázatunk nem nyert, mert 

például Balástya már 12 éve próbálkozik, és csak most érték el az 

első eredményeket. Nyertes pályázat lett viszont az iskola ener-

getikai felújítása, a játszótér építése és a Felszabadulás utca asz-

faltozása. A tanyagondnok számára egy Volkswagen kisbuszt fog-

nak vásárolni, melyhez szintén pénzt nyertek. Az informatikai 

pályázat eredményeként a faluházba számítógépeket, monitorokat, 

nyomtatót és lamináló berendezést lehet beszerezni, valamint a 

hangosításra 200 ezer forintot lehet költeni. 16 millió önrész mellé 

54 millió támogatást szereztek a pályázatokkal. A polgármester 

beszámolt arról, hogy elkezdődött a szentesi légimentő bázis meg-

építése a STRABAG kivitelezésében. A 86 milliós beruházás – 

melyhez Csengele 100 ezer forint támogatást nyújtott – a tervek 

szerint karácsonyra készül el. Sánta Ferenc szólt arról is, hogy 

megkezdődött a dűlőutak rendbehozatala, amivel jól haladnak. A 

lakosság megértését kéri a közben előforduló kellemetlenségekért. 

Az utakat hengerezik is, így azok hamar jó állapotba kerülnek. 

Elhangzott az is, hogy 2 fő munkanélküli számára dajkaképzés fog 

indulni Kiskunmajsán, melyet egy program finanszíroz. Az 5 hóna-

pos képzés után 6 hónap gyakorlati munka lesz a helyi óvodában, 

melynek költségeit szintén a program állja.  

A polgármesteri beszámolóhoz elsőként Kormányos Sándor 

képviselő szólt hozzá. Gratulált a tanyagondnoki busz elnyerésé-

hez. Tudja, hogy mennyi munka volt benne. Dr. Tóth Tibor jegyző 

ehhez hozzáfűzte, hogy Kormányos is sokat segített, hogy ered-

ményes legyen a pályázat, köszönet illeti érte.  

Dr. Apró Zsolt megkérdezte, hogy az informatikai pályázat-

ból mennyi számítógépet fognak beszerezni. Dr. Tóth Tibor válasza 

szerint  3 számítógép, 4 monitor, 1 nyomtató-másoló, 1 lamináló és  
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1 fax készülék szerepel a tervekben, és 200 ezer forintot a han-

gosítás bővítésére fordítanak.  

Heim Géza iskolaigazgató a dajkaképzéssel kapcsolatban azt 

kérdezte, hogyan tud majd ő munkahelyet biztosítani. A polgár-

mesteri válasz szerint 2 fő a hat hónapos gyakorlatát fogja itt töl-

teni, melyet nem az önkormányzat fizet, hanem a képzési program. 

A tervek szerint csak 1 fő maradna a továbbiakban.  

A polgármesteri beszámolót a képviselők egyhangúlag elfo-

gadták.        

A következő napirendi pont a 2008. I. félévi költségvetési be-

számoló volt, melyet Tóth Józsefné ismertetett. Kormányos Sán-

dor a jogi és ügyrendi bizottság, Rényi László a pénzügyi bizottság 

részéről rendben találta a beszámolót, melyet a képviselők egyhan-

gúlag elfogadtak.  

A harmadik napirendi pont keretében Heim Géza igazgató 

számolt be az általános iskola és óvoda munkájáról. Az írásban 

előterjesztett anyagához kiegészítéseket fűzött. Elmondta, hogy a 

tanulók az országos felméréseken nagyon jól szerepeltek. A minő-

ségbiztosítási rendszert kiterjesztették az intézményben. Jó ötletnek 

tartotta, hogy a polgárőrök az iskolakezdéskor sárga mellényben 

segítették a közlekedést. A tanév zökkenőmentesen indult. Az ab-

lakok cseréje megkezdődött. Felvetette, hogy az új ablakokhoz 

sötétítő függönyök, az óvodába pedig riasztóberendezés kellene. 

Sánta Ferenc szükségesnek tartotta a riasztó beszerelését, erre 

árajánlatot fognak kérni. A függönyöket is be fogják szerezni. A 

beszámolóból kiemelte azt, hogy a csengelei diákok az országos 

felmérésen kiemelkedő eredményeket értek el, és ezzel látja megté-

rülni az önkormányzat befektetéseit. Az igazgatói beszámolót egy-

hangúlag elfogadta az önkormányzat.  

A következő napirendi pontban előterjesztések hangzottak el. 

A költségvetési rendelet módosításával két csengelei egyesület tá-

mogatását 150-150 ezer forinttal megemelték, egy képviselő tar-

tózkodása mellett. A lakásrendeletet jogszabályi változás miatt mó-

dosították. A testület idén is csatlakozott a Bursa Hungarica felső-

oktatási programhoz, melyben az előző évben 19 csengelei egyete-

mista  kapott támogatást. A tankönyvvásárlási támogatást kiterjesz- 
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tették azokra is, akik gyermekvédelmi támogatásban nem része-

sültek. Két telek visszavásárlásához kérelem érkezett az önkor-

mányzathoz. Dr. Apró Zsolt felvetette, hogy ne visszavásárlásról 

beszéljenek, hanem vásárlásról. Ezzel dr. Tóth Tibor jegyző is 

egyetértett, és a két telket megvásárolják. A szociális étkeztetés és a 

házi segítségnyújtás kistérségi ellátásáról döntött a testület 2009. 

január 1-jétől. Ezzel a lépéssel kb. 2 millió forint többlethez jut a 

község.  

Utolsó napirendi pontként egyéb felvetések hangzottak el. Dr. 

Apró Zsolt arról érdeklődött, hogy történt-e intézkedés a helyi 

rendeletek elhelyezésére a település honlapján. A jegyzői válasz 

szerint megtették a lépéseket ebben az ügyben, és a jogszabályok 

mellett formanyomtatványokat is fel fognak helyezni az internetre. 

Lantos István alpolgármester felvetette, hogy a piactérre kukák kel-

lenének, mert a szemetet nem tudják az árusok hova tenni. A pol-

gármesteri válasz szerint már egyet kihelyeztek, de fognak még 

többet is, melyek csak a piacos napokon lesznek kint. Lantos kérte 

az önkormányzat mikrobuszát is, hogy azzal 7-8. osztályos lányo-

kat szállíthassanak nőgyógyászati szakrendelés megtekintésére. 

Czakó János felvetette, hogy a településen több helyen a köz-

világítás hiánya miatt nagy sötétség van. A polgármesteri válasz 

szerint ezzel a témával csak a DÉMÁSZ foglalkozhat, és egy lámpa 

felszerelése is több százezer forintba kerül. Dr. Tóth Tibor jegyző 

bejelentette, hogy a korábbi könyvelő, Túri Anikó helyére Len-

gyelné Boros Klárát vették fel a polgármesteri hivatalba. A jegyző 

megemlékezett arról is, hogy a deszki főzőversenyen a Czakó Já-

nos-Juhász József páros aranydíjas lett. Lantos István bejelentette, 

hogy október 2-3-án papírgyűjtés lesz az iskolában. Kért minden-

kit, hogy amennyiben papírhulladéka van, azt adja át a gyűjtőknek. 

Sánta Ferenc szólt arról, hogy a hulladékudvart egyre többen veszik 

igénybe. A polgármester elmondta azt is, hogy a polgárőrség veze-

tése és ő közte a kapcsolat normalizálódott. A polgárőrség munká-

jára a továbbiakban is szükség van. A finanszírozásán az idén nem 

változtatnak. Az együttműködés kereteit megállapodásban fogják 

rögzíteni. 

Molnár Mihály               
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Megjelent Nemere István 

500. könyve 

 
2008. szeptember 18-a jelentős állomás a falunkban élő 

Nemere István életében. Ekkor mutatták be 500. magyar nyelven 

megjelent kötetét. A meghívóhoz mellékeltek egy 500 Ft-os bank-

jegyből átalakított „fizetőeszközt”, melyen II. Rákóczi Ferenc he-

lyett az író arcképe szerepelt. 

Az ünnepi eseménynek egy budapesti szálloda különterme 

adott helyet. Az egyik sarokban sorakozott halomba rakva az író 

eddig megjelent 499 kötete.  A rendezvényre szép számmal eljöttek 

a barátok, olvasók és a sajtó képviselői, viszont a televíziókat csak 

egy vidéki város képviselte.  

A műsorvezetést Nemere Ilona vállalta magára, mivel az ere-

detileg betervezett személy közlekedési balesetet szenvedett. Az író 

felesége elsőként egy regényrészletet olvasott fel, melyből a 

közönségnek ki kellett találni, hogy melyikről van szó. A nemero-

lógiában jártasaknak hamar beugrott, hogy az első könyvről, a 

Rémület irányítószáma című krimiről volt szó.  

 

 
 

Nem 500 forint, 500 könyv! 
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Törköly Ágnes húzta ki a nyertes névjegyét 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

Nemere István elmondta, hogy 35 év alatt 77 kiadónál jelen-

tek meg a könyvei. Egyet kellett saját kiadásként kibocsátani, mert 

egyetlenegy kiadó sem merte elvállalni. Ez az Interjú Jézus 

Krisztussal volt. Legtöbb könyvét az Anno Kiadó jelentette meg, 

melynek vezetője Czippán György. A rendezvényre 8-10 kiadóját 

hívta meg, akikkel folyamatos az együttműködése, nincs velük 

problémája. Viszont voltak olyanok is, akik megfeledkeztek a 

honoráriumáról. Sokan megkérdezik tőle, hogy hogyan lehet eny-

nyit írni, ez nem létezik! Erre azt szokta válaszolni, hogy tud az 

ember ennyit írni, ha nem foglalkozik semmi mással. Ő születés-

napján, ünnepnapon, hétvégén is dolgozik. Egy visszajelzése van 

arról, hogy valakinek meghatározta az életét az ő általa írtak. Egy 

hölgy az ő krimijei hatására döntötte el, hogy nyomozó lesz, és ezt 

meg is valósította. Évente 300-320 ezer könyve jelenik meg a pia-

con, ennek ellenére egyetlen Nemere kötet sem jelent meg a siker-

listákon. Nincsenek igazi sikerlisták, mert  azokat manipulálják. Az  
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író szólt arról is, hogy munkásságát semmilyen kitüntetéssel sem 

ismerték el, viszont voltak szervek, melyek kitüntető figyelmet for-

dítottak rá. A rendszerváltozás után kapta meg az állambiztonság 

papírjait, mely szerint hosszú időn át társadalomra veszélyesként 

megfigyelés alatt tartották. Az írói munkássága az 500. kötettel 

nem fejeződik be, a továbbiakban is a megszokott intenzitással fog 

dolgozni. Végezetül Nemere István köszönetet mondott feleségé-

nek, Nemere Ilonának, aki nélkül nem képzelhető el az az életmód, 

mely lehetővé tette a több száz könyv megírását. Nélküle csak kb. a 

fele született volna meg.        

Ezt követően Nemere Ilona elmondta, hogy ő tudta, mit vál-

lal, amikor Nemere István párja lett. A férjét az írás élteti, és ő ad-

dig fog élni, míg írhat. A közelmúltbeli betegsége során, a kór-

házban is a következő könyvein dolgozott. 

Egy hölgy váratlanul behozott egy papírt, melyről azt mond-

ta, hogy Nemere Istvánnak érkezett e-mail. Mint kiderült, egy vers-

ről van szó, melyet dr. Szatmári Jenő írt „SMS a mennyekből” cím-

mel, amit Nemere Ilona egyből fel is olvasott.   

Az ünnepség következő részében két hastáncosnő adta elő 

produkcióját, majd a résztvevők névjegyei közül Törköly Ágnes 

húzott ki egyet, pont az egyik táncosnőét. Nyereménye az, hogy 

Nemere 525. könyvéhez köze lesz. Hogy ez mit fog jelenteni, azt a 

későbbi megbeszéléseken fogják tisztázni. 

A rendezvény végén az író fogadást adott a vendégeinek, 

akik jóízűen fogyasztották el a hidegtál költeményeket és a sokféle 

gyümölcsöt. Nemere hű maradt elveihez, így az alkoholfogyasztás 

ki volt zárva. 

A Csengelei Krónika szerkesztősége az ünnepi alkalomra 

összegyűjtötte a lapunknak íróval kapcsolatos írásait, és azokat egy 

formás kis kötetben nyújtotta át Nemere Istvánnak. A kizárólag 

erre az alkalomra, 11 példányban megjelent kiadás költségeinek 

nagy részét – mint már többször is megtette – Gyovai József vál-

lalta magára. Az ünnepi könyvből az Országos Széchenyi Könyv-

táron kívül kapott a szegedi és a csengelei könyvtár is. 
 

M. M.      

  

   

  

 

 

 

 

 

 
 



-  280  - 

 

 

Fókuszban a csengelei 

gyújtogatás 

 

Az RTL-Klub Fókusz című műsora 2008. szeptember 16-i adá-

sában a 20 évvel ezelőtti gyújtogatással foglalkozott annak apro-

póján, hogy az egyik elkövető, Ladányi János 20 év után ki-sza-

badult életfogytiglani börtönbüntetéséből (riporter: Hujder Zol-

tán, operatőr: Csendes Cs. Csaba, vágó: Vida Márk). Az alábbi-

akban a tévében elhangzottak írásos változatát közöljük.  

 

Műsorvezető: Több százezer forintért vállalta volna az inter-

jút az a férfi, aki leülte büntetését, és szabadult a börtönből, és 

akitől most rettegnek egykori szomszédai. A Csengeléhez közeli 

tanyavilágban ugyanis mindenki élénken emlékszik arra, hogyan 

halt meg hét ember több mint 20 évvel ezelőtt. 

Id. Kormányos Imre: – 5 órakor itt ballagtam az iskolánál 

hazafelé, akkor robbant fel 25 literes palack, izé, benzineskanna. 

Riporter: Kormányos Imre addig nem hitte el, hogy 

szomszédja beváltja fenyegetőzését, és tényleg megöli élettársát. 

Azt pedig csak később tudta meg, hogy az asszonnyal együtt nyolc 

ártatlan embert, és saját magát is a másvilágra küldte a férfi. Pedig 

a 20 évvel ezelőtti tragédiának voltak előjelei.  

Id. Kormányos Imre: – A nő már végül megunta az 

ütlegelést, és átment ide. A nénje lakott emerről. Áthúzódott oda. 

Hívta volna haza, nem jött. Akkor ez megcsinálta. Mondta is, hogy 

megsütöm őket, mint a sündisznót.  

Riporter: Imre bácsit azért kísértük el a két, már elhagyatott 

tanyába, mert az egyik elkövető újra szabadlábon van. A helyiek 

pedig úgy tudják, hogy korábbi munkahelyére, a tanyára akar 

visszaköltözni, Imre bácsi közvetlen szomszédságába. 

Id. Kormányos Imre: – Bízok benne, hogy a kutya megőriz.  

Riporter: Hajagos-Tóth Imre 1988. augusztus 15-én innen 

indult  a  mészárlásra.  A  férfi élettársát akarta megölni, mert az el-  
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hagyta őt. Imre bácsit, akkori szomszédját kérte először, hogy se-

gítsen felgyújtani a tanyát.  

Id. Kormányos Imre: – Egyébként ez fogadni akart engem 

is erre a tűzre. Szóltam is a rendőröknek, hogy nézzetek utána, mert 

baj lesz. 

Riporter: Az asszony a rokonainál lakott, alig 500 méterre a 

férfitől. A két tanya között volt Imre bácsi háza. Mivel ő nem se-

gített, Hajagos mást keresett a feladatra. A férfi szörnyű tette után 

öngyilkos lett. Társát két héttel a tűzvész után kapták el a rendőrök. 

Őt halálra ítélték, de mire a másodfokú bírósági döntés megszü-

letett, Magyarországon eltörölték a halálbüntetést. Így ő a szegedi 

Csillag börtönben töltött le 20 évet, néhány hete szabadult. Csong-

rád megye rendőrkapitánya akkor még nyomozóként dolgozott. Ő 

is tagja volt annak a csapatnak, akik a tüzet vizsgálták. A férfi sze-

rint míg él, sem ő, sem a kollegái nem felejtik el ezt a brutális gyil-

kosságot.  

Dr. Lukács János: – 11-en  tartózkodtak a támadás idején az 

épületben. A helyszínen ketten veszítették az életüket. További 

öten a klinikán. A nyolcadik elhunyt volt a sértett, a korábbi élet-

társ, és a kilencedik maga Hajagos-Tóth Imre.  

Riporter: A halottak között volt másfél éves, nyolc és tíz 

éves gyerek, idős asszony és egy olyan kismama is, aki ikreket 

hordott a szíve alatt. Egyetlen túlélő maradt, egy akkor 12 éves 

kislány. Ő ma már az ország másik részén él, és amikor kerestük, 

azt mondta, hogy soha többé nem akar beszélni arról az éjjelről. 

Id. Kormányos Imre: – A 25 literes kannát – itt, ebben az 

irányban volt középen egy ablak – a Laci itt dobta be.  

Riporter: Ennek az asszonynak a férje tűzoltóként járt a 

tanyánál. A férfi nemrég halt meg, de a feleségének sokszor beszélt 

az esetről.  

Törköly Ferencné: – Borzalmas, borzalmas volt. Elbujkál-

tak. Nagy paré volt a tanya körül, és akkor belebujkáltak. Olyan fé-

lig leégett, lógott róluk a bőr lefelé.  

Riporter: A tanyavilágban mindenki ismer mindenkit. Így a 

most szabadult gyilkos bárkiről azt hiheti, hogy az ártott neki. Ál-

lítólag a férfi a börtönben megígérte, hogy visszajön elszámolni.  
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Szerettük volna megtudni tőle, hogy igaz-e a fenyegetés, de az 

interjúért több százezer forintot kért volna. 

Kurucz Attila: – Az Imre azt mondta, hogy ő tart tőle, 

hogyha kijön, akkor valami olyat fog csinálni, amit nem kellene. A 

Laci is azt mondta, hogy számít rá, hogy megjelenik. 

Dr. Lukács János: – Húsz év az húsz év. A gyanúsítottból 

ugye vádlott, majd pedig elítélt lett. Kiállta a büntetését. Jelen pilla-

natban ez a helyzet.  

Riporter: Imre bácsi szerint a tanyavilágban lassabban telnek 

az évek. Lehet, hogy a városban már kevesen emlékeznek a ször-

nyű gyilkosságra, de a Csengele környéki házakban a hosszú téli 

estéken még mindig sokszor idézik fel az itt élők a történteket.                  

 

 

 
 

Pingpong bajnokság lesz! 
 

2008. október 18-án (szombaton) a Faluházban asztalitenisz 

bajnokságot szerveznek. Három korcsoportban – 14 éven aluliak, 

14-18 évesek, és 18 éven felüliek – küzdenek meg a sportolók, 

fiúk- lányok vegyesen. A felnőttek között páros mérkőzések is 

lesznek. Az első három helyezettek oklevelet és érmet kapnak. 

Nevezni a helyszínen 8 óra 30 percig lehet. Nevezési díj nincs!          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  283  - 

 

 

Darts bajnokság 

 

Nagy Gábor csúcsot döntött 

 
Szeptember 26-án rendezte újabb nyíldobó versenyét a Koro-

na söröző, ahol 13 versenyző küzdött a bajnoki címekért. 

Krikettben elsőként Nagy Gábor rakta ki a tábláját, és 91 hi-

baponttal nyert. Pálnok József 131 hibaponttal második, Csókási 

Tibor 146 hibaponttal harmadik lett.  

Mester 501-ben szintén Nagy Gábor lett a bajnok. Mészáros 

Péter 12 pontja második helyezést, Putnoki János 38 pontja a har-

madik helyet hozta. 

A dupla be-kiszállós 301 most is mumusnak bizonyult, hiszen 

sokan csak nagyon későn tudták elkezdeni fogyasztani a pontszá-

mukat. A döntőben Putnoki János végzett az élen. A további sor-

rend: II. ifj. Tisóczki Ferenc (2 pont), III. Nagy Gábor (8 pont). 

A Shanghai versenyszámban szép eredménnyel, 195 pont-

számmal Vincze Pál lett a bajnok. Második helyen Nagy Gábor 

végzett 137 ponttal, míg a harmadik Mészáros Péter lett 81 ponttal.  

Nagy Gábor harmadik bajnoki címét a legtöbb pont dobá-

sával (High Score) szerezte meg. A döntőben 682 pontot sikerült 

elérnie. Itt megjegyzendő, hogy az elődöntőben 782 pontos ered-

ményt hozott össze, mellyel megdöntötte a tavaly felállított 735 

pontos csúcsát. A második Vincze Pál lett 561 ponttal, míg a 

harmadik helyet Mészáros Péter szerezte meg 455 ponttal.   

M. M. 
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Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 105 éve: 

 

A csöngölei leánygyilkosság 
 

A csöngölei merénylet áldozata Tomán Teréz még mindig élet és 

halál között lebeg, de a gyilkossági támadás titka még nincs földerítve. 

A rejtélyes eset sok dolgot át a rendőrségnek és a kisteleki 

csendőrségnek. 

A nyomozást Vadász Lajos tb. alkapitány vezeti, aki hajnaltól 

besötétedésig járja a tanyákat és keresi a nyomra vezető szálakat. Eddig 

körülbelül nyolczvan embert hallgatott ki, de mint a késő esti órákban 

telefonálta Rainer József főkapitánynak, a nyomozásnak eddig a 

legcsekélyebb eredménye sincs. 

Tomán Teréz ma reggel néhány perczre visszanyerte erejét és egy 

pár szavát meg lehetett érteni: 

- Egy köpczös ember volt, bádoglámpával a kezében... 

- Ismered azt az embert? 

- Tánczoltam vele… 

- Mikor? 

- Régön… 

- Nem tudnád megmondani mikor, melyik vasárnap? 

- Régön. 

Tomán Erzsit ez a rövid beszélgetés is annyira kimerítette, hogy 

ismét elvesztette az eszméletét. 

Vadász tb. alkapitánynak az a nézete, hogy a leány csak futólag 

láthatta a merénylő alakját, amelynek külsejére éppen ezért nem 

emlékezhet. 

Ma este azt a hírt terjesztették, hogy a gyilkos kézrekerült. Persze a 

hírből egy szó sem igaz. 

A kisteleki csendőrség a kisteleki határban folytatja a nyomozást, 

de idáig minden eredmény nélkül.  

 

(Megjelent a Szegedi Friss Ujság 1903. október 4-i számában) 
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Polgárőrök az iskolánál 
 

 
 

 

A szeptemberi iskolakezdés nem csak a tanároknak, diákok-

nak jelent feladatot, hanem a polgárőröknek is. Hosszú évek óta 

minden szeptember hónapban sárga mellényes emberek segítik az 

intézménybe igyekvőket az úton való átkelésben.  

Itt, Csengelén különösen fontos a tevékenységük, hiszen 

nincs kijelölt gyalogos átkelőhely. Az önkéntesek három héten át, 

reggel 7 órától iskolakezdésig segítették a gyalogos közlekedést. A 

15 napi szolgálat rendben lement, veszélyhelyzetet nem okoztak a 

gépjárművet vezetők.  

A jövő évi tanévkezdéskor újra lehet számítani a polgárőrök 

segítségére. 

Kép és szöveg:    
   

Molnár Mihály 
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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  
 

Hajnal – Bazár 
Megújult árukészlettel várjuk vásárlóinkat!!! 

◉ Import tisztított női, férfi és gyermekruhák   ◉ Avon termékek 

◉ Cipők         ◉ Plüss figurák            ◉ Táskák 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 8.30 – 15.30, Szombat: 8 – 12 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!!! 

Kiskunmajsa, Félegyházi u. 15. 
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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 
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Kiadja és sokszorosítja: Csengelei  Krónikás  Egyesület  
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E-mail: csengele@freemail.hu            Példányszám: 130            

Felelős  kiadó  és  felelős  szerkesztő:    Molnár  Mihály                             
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