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Az útfelújításról szóló írásunk a 304. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Október 

 

16. 

1913-ban ezen a napon született Lantos Lukács (†1979), aki 

1948-tól tagja volt a DÉFOSZ-zenekarnak.  1967-ben ezen 

a napon született Csókási László fuvarozó vállalkozó, aki 

1994-2000 között a presszó tulajdonosa volt. 

17. 

1923-ban ezen a napon született Papp Istvánné Papp Terézia 

(†2001), aki 1947-1995 között a belterületi iskolában 

tanított. 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették 

ki. A csengelei népdalkört alapításától haláláig vezette. 

18. 

1971-ben ezen a napon született Kormányos Sándor, aki 

1995-től a Csengelei Gazdakör elnöke. 1998-tól önkormány-

zati képviselő.  1978-ban ezen a napon született Pigniczki 

Árpád, aki 1995-2003 között a csengelei focicsapat játékosa 

volt.  1996-ban ezen a napon hunyt el Horpácsi (Jachan) 

Ignác, aki Csengele első lelkipásztora volt 1936-tól.  

19. 

 1925-ben ezen a napon született Gémes Lajos (†2008), aki 

kezdetektől tagja volt a citerazenekarnak.  1931-ben ezen a 

napon született Gazsovics József (†1997), aki 1975-1988 

között az Aranyhomok Tsz elnöke volt. Tagja volt a községi 

tanács végrehajtó bizottságának.  1940-ben ezen a napon 

hunyt el Sutka György, aki a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesületnek 1928-1929 között körgazdája, 1929-1934 

között pénztárnoka volt.    

20. 

 1921-ben ezen a napon született Erdélyi Péter, aki a II. 

világháború során ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1943-ban ezen a napon született Tóth Györgyné 

Balogh Mária, aki 1975-1998 között dolgozott a község-

házán.  1943-ban ezen a napon született Gácser Antalné 

Bálint Mária, aki 1985-1989 között az óvoda szakácsa volt.  

1943-ban ezen a napon hunyt el Dékány József kocsmáros, 

aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület könyvtárosa volt 

1936-tól.  1972-ben ezen a napon született Törköly István, 

aki 1999-től gátőr.  
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21. 

1936-ban ezen a napon született Csengelén Balogh Károlyné 

Harmath Rozália, aki az Élelmezésipari Dolgozók Szak-

szervezetének a főtitkára volt.  1944-ben ezen a napon 

haltak hősi halált Csengelén Borbély József sümegcsehi, 

Szigetváry Mihály sáskai és Sípos Gyula tiszaszentkeresztúri 

lakosok.  1944-ben ezen a napon hunyt el Fehér Józsefné 

Németh Viktória, aki a II. világháborúban a front csengelei 

átvonulásakor comblövés miatt elvérzett.  1944-ben ezen a 

napon Alsócsengele légterében a szovjet légelhárítók lelőttek 

egy Messerschmidt repülőgépet. A pilóta ejtőernyővel 

sikeresen földet ért.  1944-ben e nap estéjén a szovjet 

csapatok birtokába kerül Csengele.  1980-ban ezen a napon 

hunyt el Nagy Ferenc, aki 1928-1978 között a temető 

gondnoka volt. 1949-től tagja volt az egyházközségi képvi-

selő-testületnek.  2004-ben ezen a napon hunyt el Magyar 

István, aki kovács- és lakatosmester volt. 

22. 

1897-ben ezen a napon született Répa Jenő (†1969), aki 

1918-tól az 1930-as évek elejéig a Kordás-féle szélma-

lomban dolgozott molnárként. 1934-ben motormalmot 

épített. 1928-1932 között a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület jegyzője volt. 1941-1948 között tagja volt az 

egyházközségi képviselő-testületnek.  1938-ban ezen a na-

pon született dr. Varga Ferenc, aki 1972-től gyógyít Csen-

gelén. Jelentős érdeme volt a labdarúgó pálya és az öltőző 

létrehozásában, valamint a Csengele-Ering kapcsolat kialakí-

tásában. 1990-1994 között önkormányzati képviselő volt.  

1944-ben ezen a napon esett el a csengelei harcok során 

Hertelenedi József, aki a Zala megyei Molnári községből 

származott. A hősök sírjában van eltemetve.  1944-ben 

ezen a napon a front átvonulásakor fejlövés következtében 

elhunyt Tisóczki Antal.  1944-ben ezen a napon született 

Nikolényi György, aki 1968-1972 között a Pántlika úti 

iskolában tanított.  1961-ben ezen a napon hunyt el Sisák 

István (†1961), aki rendőr tiszthelyettes volt a Horthy-kor-

szakban. 1936-ban vonult nyugállományba.  
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23. 

1932-ben ezen a napon született Komjáti Sándorné Csorba 

Piroska, aki 1956-1973 között a községi tanács pénzügyi 

előadója volt.  1936-ban ezen a napon született Víg Sán-

dorné Fábián Erzsébet (†1988), aki 1954-1965 között a Ke-

lőpataki iskolában, 1965-1988 között a belterületi iskolában 

tanított.  1937-ben ezen a napon született Bitó József, aki 

1961-2002 között Csengelén tanított. 1981-1990 között az 

MSZMP községi titkára volt. 1994-2006 között önkormány-

zati képviselő és alpolgármester.  1943-ban ezen a napon 

gyilkolták meg Török Sándor esküdtet.  1944-ben ezen a 

napon gránátrobbanás következtében vesztette életét Hor-

váth Lajos, aki 1940-1944 között tagja volt az egyházköz-

ségi képviselő-testületnek.  

24. 

1945-ben ezen a napon született Forgó Sándorné Tisóczki 

Erzsébet, aki 1979-1982 között képesítés nélküli dajka volt 

az óvodában, majd ugyanott 1988-1998 között főzőnőként 

tevékenykedett.  1949-ben ezen a napon hunyt el Kordás 

Mihály, aki 1880-tól 400 holdon folytatott gazdálkodást. 

Csengele legnagyobb szélmalma az övé volt. Legtöbb adót 

fizetőként tagja volt Szeged város törvényhatósági bizott-

ságának. 1935-ben a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

dísztagjának választották. 1941-1944 között tagja volt az 

egyházközségi képviselő-testületnek is.  1961-ben ezen a 

napon hunyt el Darányi József, aki 1931-től az iskola-

gondnokság tagja volt. Tagja volt az egyházközségi képvi-

selő-testületnek, és esküdtként is tevékenykedett.  

25. 

1897-ben ezen a napon született Balogh Károly földműves. 

1940-től tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek, 

1944-től haláláig világi elnökként tevékenykedett.  1959-

ben ezen a napon hunyt el Sutka Pál, aki 1921-1930 között a 

földművelés mellett kovácsmunkával is foglalkozott. 1931-

ben szatócsboltot nyitott.  1960-ban ezen a napon született 

Gyovai József, aki 2002-2004 között a Csengelei Motoros 

Klub elnöke volt.  1994-ben ezen a napon falugyűlés kere-

tében avatták fel a Faluházat.  
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26. 
1961-ben ezen a napon született Csókási Zoltánné Novák 

Veronika, aki 1982-től – megszakítással – az általános isko-

lában tanít. 1994-1996 között a Fortuna presszót vezette. 

27. 

1920-ban ezen a napon született Gémes Antal, aki 1945-ben 

rendőr volt.  1933-ban ezen a napon született Frányó Ká-

roly, aki 1965-1978 között a Vadgerlési, 1978-1994 között a 

belterületi iskolában tanított.  1948-ban ezen a napon szüle-

tett Fekete Ferenc, aki 1983-1998 között postai kézbesítő 

volt.  

28. 
1965-ben ezen a napon hunyt el Kordás Istvánné Obajdin 

Vincencia Ágnes, aki 1954-től haláláig Csengelén tanított.   

29. 

1908-ban ezen a napon született Pölös István, aki a II. 

világháborús harcokban – valószínűleg Magyarország terüle-

tén – halt hősi halált.  1944-ben ezen a napon tűnt el Süli 

József a II. világháborús harcok során.  1956-ban ezen a 

napon szúrta agyon Szabó Mihály Magony Imrét egy vere-

kedés során.  1960-ban ezen a napon született Bozóné Mol-

nár Éva, aki 1983-1987 között csengelei óvónő volt.  1961-

ben ezen a napon született Vörös Tibor, aki 1981-1990 kö-

zött az Öregmalom vendéglő felszolgálója volt. 1991-től a 

Csengele Községi Sport Egyesület labdarúgó szakosztályá-

nak vezetője.  1965-ben ezen a napon született Győrfiné 

Forgó Edit, aki 1979-ben az úttörő olimpia országos dön-

tőjében távolugrásban 5. helyezett lett.  

30. 

1930-ban ezen a napon született Csőke Imre (†1987), aki az 

1950-es évek elején bolti eladó volt, majd postásként is 

tevékenykedett.  1934-ben ezen a napon született Magony 

Imre, akit 1956-ban Szabó Mihály agyonszúrt.  1959-ben 

ezen a napon született Víg Tiborné Balázs Rozália, aki 2001-

től postai kézbesítő. 

31. 

1931-ben ezen a napon született Kerekes Józsefné Kotormán 

Erzsébet, aki 1974-1988 között az óvodát vezette. A Ha-

zafias Népfront munkájában is részt vett.  1976-ban ezen a 

napon szentelte fel dr. Udvardy József megyéspüspök a 

ravatalozót a temetőben.   
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Két csengelei kiállító Algyőn 

 
A Szegedtől elvá1ás 11. évfordulójáról emlékeztek meg Al-

győn október 1-jén. Az ünnepi rendezvények sorában a népi ipar-

művészeti, illetve az iparművészeti zsűrizésre beadott, és díjazott 

tárgyakat (kerámiák, szőttesek, szalmafonatok stb.) mutatták be a 

Tájházban. 

A tárlaton két csengelei alkotó is bemutatkozott alkotásaival. 

Vincze János fafaragó négy szobrából kettőt választott ki a bíráló 

bizottság, ezzel ötre emelkedett a díjazott műveinek száma. Az 

„Öreg koldus” és „Öreg asszony” című munkáit láthatta a kö-

zönség. Koncz Lajosné kb. másfél éve kezdett el csuhéból dísz-

tárgyakat készíteni, és a megmérettetésen most vett részt először. A 

zsűri két nevezéséből a rózsákat választotta ki. Ezek érdekessége, 

hogy növényi színezékekkel (pl. cékla) festi be a csuhét. Külön 

dicséretet is kapott a szép színhasználatáért.         

M. M. 

 

 
 

A két csengelei az algyői kiállításon 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Zarándoklat Rómába és 

Lengyelországba 

 

Mióta a Katona-Zólyomi hitoktató házaspár a falunkba költözött, 

felpezsdült az egyházi élet. A sok egyházi rendezvény mellett ta-

valy olasz katolikus delegációt fogadtak Csengelén, idén pedig ők 

utaztak ki egy csoporttal Vallo Torinese-be. Katona Attilát kérdez-

tem az egyházközség életéről. 
 

A faluban lehetett látni olyan plakátokat, hogy csoportos utat 

terveztek Rómába. Van elég jelentkező? 

- Az egész dolog onnan indult, hogy észrevettem az Interneten, a 

római Szent István zarándokház januárra, februárra 40 %-os 

kedvezményt hirdetett a szálláshelyre. Többekkel beszéltem már, 

hogy jó lenne elmenni Rómába, és megnézni nevezetességeit. 

Gondoltam, hogy ennél olcsóbban már nem lehet elmenni, ezért 

hirdettük meg a jelentkezést 10 ember részére. Három nap alatt 

körbejárjuk Rómát, és megnézünk mindent, amit csak lehet. Sze-

rencsére elég gyorsan betelt ez a 10 hely csengeleiekkel, sőt később 

is voltak még érdeklődők. Már azon gondolkozunk, hogy újabb 

csoporttal is elmegyünk, mert 4-5 újabb jelentkező van.  

Csak 10 fő utazhat? 

- A szálláshely miatt csak ennyit tudtunk lefoglalni. Ha lesz elég 

jelentkező, akkor lehet, hogy február végén újra indítanánk egy 

csoportot. 

Ez az utazás zarándoklat, vagy pedig turistaút? 

- Elsősorban zarándoklat. Az idén Szent Pál évet hirdetett a pápa, 

mert 2000 éve született Szent Pál apostol. Ehhez kapcsolódva el-

mennénk a Szent Pál bazilikába, ahol az apostolt eltemették, miu-

tán megölték a Néró-féle keresztényüldözés alatt. De ha már ott va-

gyunk, akkor megnézünk minden mást is, amit lehet. A vezetést 

Theodóra végzi majd, aki hosszabb ideig élt Rómában, így elég jól 

ismeri a várost. Az útnak  lesz  lelki oldala  is. Úgy  tervezem, hogy  
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Olasz ajándék a csengeleieknek: cserépből készült Betlehem 
 

 

minden reggel a résztvevőknek tartok egy pár perces elmélkedést. 

5-10 percben elmondom Szent Pál apostol életét, tanításának a főbb 

vonalait, lényegét. Utána indulunk el, és nyakunkba vesszük a 

várost. A zarándoklat annyiban különbözik a kirándulástól, hogy 

nem csak azért megy el az ember ilyen messzire, hogy szépeket lás-

son, hanem hogy közelebb kerüljön Istenhez. Az a célunk, hogy 

akik eljönnek velünk, azok közelebb kerüljenek Istenhez. Elme-

gyünk Róma legfontosabb templomaiba. Ott imádkozunk, nem 

csak körbenézünk.  

A kiutazók mind vallásos emberek lesznek? 

- Nem mondhatom senkire, hogy hitetlen lenne. Nem mind rend-

szeres templomba járó, de sokukkal évek óta kapcsolatban állunk. 

Olyan embert azért nem vinnék el, aki köztudottan egyházellenes.  

Mennyibe fog kerülni az út? 

- A római tartózkodás 180 euró. Ebben benne van a szállás, a 

reggeli, az összes múzeumi belépő, a közlekedés. Ebéd és vacsora 

nincs benne. Ezt azért nem rendeltünk, mert van, aki olcsóbban is 

meg tudja ezt oldani, és azért is, hogy ne legyünk helyhez kötve. 

Veszünk egy pizzaszeletet 2 euróért, megesszük, és kész. A 180 

euróhoz még hozzájön a repülőjegy, ami kijön 30 ezer forintból. 
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Hogyan juttok fel Budapestre? 

- Úgy tervezem, hogy egy személykocsival és egy mikrobusszal.  

Nemsokára itt a november. Alakul-e már a búcsú programja? 

- Az idén is két napos lesz a búcsúi program. Pénteken este 6 órától 

a Faluházban lép fel Iváncsits Tamás és gitáros együttese, akinek a 

koncertjére a belépés ingyenes. November 8-án a családok részére 

szervezünk programokat, nemcsak gyerekeknek. Olyan előadókat 

fogunk hívni, akik járatosak a családi témákban, nevelésben, lélek-

tanban. Szeretnénk a gyerekeknek a játékokat is megrendezni, itt 

lesznek azok a szegedi barátaink, akik évek óta ezt szervezték. Lesz 

meglepetés is, de erről még nem beszélhetek. Vannak olyan dol-

gok, melyek még szervezés alatt vannak, ezekről biztosat nem tu-

dok még mondani. 

Mi a biztos már? 

- Az  időpont:  november 7.  és  8.,  és  Iváncsits  Tamás  koncertje.  

Másnap délután 1 óra felé akarjuk elkezdeni a programot. Azt sze-

szeretném, hogy ez a faluházban és környékén lenne, mert a megle-

petés miatt kell a faluház. Egy ünnepi misével zárnánk a napot. 

A misét ki fogja tartani? 

- Ennek a szervezése is még folyamatban van. Szerettük volna a 

püspöki karból Bíró Lászlót meghívni, aki a családpasztorációs 

feladatokat látja el. Ez valószínűleg nem fog összejönni, mert 

ugyanekkor más elfoglaltsága is van. Mindenképpen olyan papot 

szeretnénk meghívni, aki a családpasztorációval foglalkozik.  

Nemrég tartottátok az olasz zarándoklatról szóló beszámolóto-

kat a Faluházban. Mik a további tervek a valloi kapcsolattal? 

- Folyamatosan tartjuk velük a kapcsolatot. A következő csengelei 

falunapokra meghívtuk a valloi polgármestert, és azt a hölgyet, 

Tizianát, aki a kinttartózkodásunk fő szervezője volt. Don 

Vincenzo betegsége miatt valószínűleg már nem tud eljönni, sok 

időt tölt kórházban, nehezen jár, mert fájnak a lábai. Valószínűleg 

augusztusban újra fogadnánk az olaszok csoportját. Annál is 

inkább, mert a valloi fiúk igen megkedvelték a magyar lányokat. 

Az Interneten vannak fenn olyan fotók, videók, melyeket ők raktak 

fel a mi látogatásunkról. 
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Jól értelmezem, hogy nem csak egyházi vonalban gondolkodtok 

a kapcsolattartás során? 

- Ezt nehéz szétválasztani, mert az egész egybefolyik. A polgár-

mester ugyanúgy ott van minden vasárnap a szentmisén, ott van 

minden egyházközségi rendezvényen. Vallo is egy kicsi falu, nem 

lehet szétválasztani a dolgokat, hogy ez csak önkormányzati, vagy 

egyházi. Például az ellátásunkról az önkormányzat és a plébánia is 

gondoskodott, mindent ingyen kaptunk. 

Sok pénzük van erre a célra az olaszoknak? 

- Nem így mondanám, hanem inkább olyan célra is fordítanak 

pénzt, hogy legyenek kapcsolataik a világban. A barátságot meg 

kell fizetni, pénzt kell költeni rá. Ők ezt nem sajnálják, mert úgy ér-

zik, hogy a két egyházközség kapcsolata gyümölcsöző. A csengelei 

zarándoklat nagy élmény volt nekik.  

A római zarándoklat mellett terveztek-e még más külföldi utat? 

- Nyáron szeretnék elmenni Lengyelországba, a Szent Kereszt-

hegyhez. Tavaly az ottani kolostorról volt egy fotókiállítás a temp-

lomunkban. Az ottani és a mi püspökünk ismerik egymást. Jó lenne 

lengyel baráti kapcsolatokat is kialakítani. A nyelvvel van egy kicsi 

baj, de a feleségem, Theodóra beszéli egy kicsit. 

(-r -ly)        
 

 

 

 

 
 

Megemlékezés a halottakról 
 

November 2-án (vasárnap) délelőtt fél 9 órakor szentmise a 

templomban. Délután fél 1-től sírszentelés a temetőben. 13 órakor 

közös imádság a ravatalozónál, majd utána folytatódik a sírszen-

telés. 

Sírszentelés kérhető a plébánia hivatalban, illetve Vincze Já-

nos temetőgondnoknál.                                                                     
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Polgárőr bébi 
 

 
 

(fotó: Nacsa Jánosné) 

 
 

Bencsik Attilát nemrég nagy öröm érte. Párja, Jankó Edit meg-

ajándékozta egy gyönyörű kisfiúval. Bencsik Adrián 2008. szep-

tember 12-én 17 óra 5 perckor jött a világra, 3600 grammos súllyal  

és 53 cm-es testhosszal. Mivel a baba „még csak” második közös 

gyermekük, figyelmeztetni szükséges őket, hogy három a magyar 

igazság! 

Polgárőrök 
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Polgárőr közgyűlés 
 

A Csengelei Polgárőr Csoport október 11-én az Öregmalom 

vendéglőben tartotta 2008. évi közgyűlését. A polgárőrökön és há-

zastáraikon kívül jelen volt Csengele község polgármestere, a 

kisteleki rendőrkapitányság vezetője, és a Csongrád Megyei Pol-

gárőr Szövetség titkára. 

Elsőként Kucsora Péter csoportvezető értékelte az előző évi 

polgárőr munkát. Elmondta, hogy az éjszakai járőrszolgálatok mel-

lett igen sokrétű munkát végeznek az önkéntes bűnmegelőzők. 

Részt vesznek a község rendezvényeinek biztosításában, a szep-

temberi iskolakezdéskor segítik a közlekedésben a tanulókat,  sok-

sok év óta a halottak napját megelőző 1 hétben folymatosan őrzik a 

temető parkolóját, és az emelt összegű nyugdíjak kifizetésekor kí-

sérik a postai kézbesítőt. Egy esetben eltűnt idős személy felku-

tatását is végrehajtották. A statisztikai adatok szerint a 2007-es 

évben 289 alkalommal, 432 fővel láttak el szolgálatot a polgárőrök, 

ami összesen 1618 óra társadalmi munkának felel meg. Az egye-

sület folyamatosan részt vesz a pályázatokon. Ennek eredmé-

nyeként félmillió forintot költhettünk formaruhák beszerzésére, így 

a polgárőrök nagy része nyári és téli öltözettel el lett látva. A 

csoportvezető szólt arról is, hogy gyakran jár külföldre, viszont a 

helyettesítése nem volt jól megoldva. Ezért az idei nyáron a titkárt 

bízta meg azzal, hogy a távollétében a polgárőrség munkáját ko-

ordinálja. Ennek köszönhetően újra fellendült a szolgálat ellátás. 

Végezetül megköszönte az önkormányzat eddig támogatását.         

Sánta Ferenc polgármester hozzászólásában elmondta, hogy 

most is azt mondja, mint az előző évi közgyűlésen: a falunak szük-

sége van a polgárőrségre. A polgárőség vezetése és az ő közte lévő 

feszültséget feloldották, ennek köszönhetően elkészítettek egy 

együttműködési megállapodást, melyben szabályozták a polgár-

őrség és az önkormányzat közötti kapcsolatot. 

A polgármesteri beszéd után került sor a megállapodás alá-

írására. 
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Az együttműködési megállapodás aláírása  
 

 
 

Polgárőrök az 5 éves szolgálat után járó emléklapokkal 
(fotók: Nacsa Jánosné) 
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Dr. Frank Antal kisteleki rendőrkapitány elmondta, hogy tu-

domásuk volt arról, hogy az önkormányzat és a polgárőrség között 

feszült volt a viszony, viszont a rendőrségnek semlegesnek kellett 

maradnia az ügyben. A rendőrség igényli a polgárőrökkel való 

együttműködést, hiszen mindkét szervezetnek közösek a céljai.   

A Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség titkára, Batiz András 

hozzászólásában említést tett arról, hogy a szövetségnek tudomá-

sára jutott a polgármester és a polgárőr vezetés közötti feszült 

viszony. Amikor ez ügyben Csengelén járt, akkor örömmel értesült 

arról, hogy rendeződtek a kapcsolatok, megállapodásban rögzítet-

ték az önkormányzat és a polgárőrség együttműködését. A szövet-

ség képviseletében emléklapokat adott át azoknak a polgárőröknek, 

aki 5 éve látnak el szolgálatot: Bangóné Kovács Magdolna, Csáki 

Lajosné, Sisákné Juhász Edit, Kontesz Józsefné, Sági Csaba, 

Sándor Józsefné és Varga Árpád (Balog János elfoglaltsága miatt 

nem tudott jelen lenni, ő utólag kapta meg az elismerést). Az 

oklevelek mellé a jubilálók egy-egy, a csengelei polgárőrség emb-

lémájával ellátott üvegdíszt kaptak.  

Az ópusztaszeri polgárőrség képviseletésben Mucsi Antal    

elnök hozzászólásában elmondta, hogy a nagyon jó a kapcsolatuk a 

csengelei egyesülettel. Bár nincsen írásbeli együttműködési megál-

lapodásuk, a szóbeli megegyezéseket mindig betartják. Ennek kere-

tében a csengeleiek az ópusztaszeri rendezvények biztosításába se-

gítenek be, az ópusztaszeriek pedig a csengeleiekbe. Megítélése 

szerint a vidéki polgárőrök hatékonyabban el tudják látni az ilyen 

feladatokat, mint a helybeliek.  

Lantos István, mint a Felügyelő Bizottság leköszönő elnöke, 

elmondta, hogy a polgárőrség pénzügyi elszámolását rendszeresen 

ellenőrizték, azt rendben találták. 

A hivatalos részt vacsora követte. Budai János főszakács 

(segédei: Kiss Sándor és Béres András) marhapörköltjéből minden-

ki degeszre ehette magát, amire aztán jöhetett a szomjoltás.  

A polgárőrök nevében is köszönetemet fejezem ki a vacsorát 

támogatók felajánlásait, továbbá Kiss Ferencnek azt, hogy ven-

déglőjét a közgyűlés megtartására átengedte. 

Molnár Mihály         
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Tévék a csengelei tűzről 
 

Lapunk előző számában számoltunk be arról, hogy az RTL-

Klub szeptember 16-i Fókusz című műsorában egy összeállítás volt 

látható a 20 évvel ezelőtti szörnyű bűncselekményről. 

Azóta a többi tévé sem maradt tétlen. A korán kelők meg-

lepetéssel találkozhattak a TV2 Mokka című reggeli műsorában. A 

televízió élő kapcsolással tudósított Csengeléről. A bűncselekmény 

közvetlen szomszédságában lakó Kormányos Imrét interjúvolták 

meg a csirketelepi út mellett tudósító kocsinál. A Csengelén lakó 

egyik elkövetőt is szerették volna megszólaltatni, de ő csak a ka-

merán kívül volt erra hajlandó. Ez érthető is, hiszen ővele a gyúj-

togatás előtt, és utána sem volt semmi probléma. Az élő adásban 

elhangzott egy szalonképtelen kifejezés is, némi problémát okozva 

a riporternek. 

A Magyar Televízió sem maradt ki a sorból. Október 9-én ők 

is Csengelén jártak, megszólaltatva a két egykori szomszédot, 

Olajos Ferencnét és Kormányos Imrét. Meglátogatták az akkori 

körzeti megbízottat is. A Kék fény adása lapzártánk után, október 

13-án került a képernyőre.                                                                

      

 
 

A TV2 élőben jelentkezett Csengeléről 
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Felújították a főutcát 

 

Mindenki előtt ismert az a tény, hogy az autópálya építkezés során 

a szállító járművek igencsak megrongálták a Felszabadulás utca 

aszfalt burkolatát. Az önkormányzatnak idén sikerült pályázati 

pénzhez jutnia, a 32 milliós költséghez 19 milliós támogatást kap-

tak. A Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. három nap alatt végzett a 

főutca aszfaltozásával, csak néhány csatlakozás maradt hátra. 

Egyúttal a mellékutcák kátyúit is eltüntették a munkások.              

 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 105 éve: 
 

Tragédiák Felsőtanyán  
 

Embervér áztatta meg ismét a felsőtanyai homokot. Vasárnap 

éjjel ugyanazon vonat, mely az egyetemi ifjúságot vitte Szegedről a 

fővárosba, halálra gázolt egy fiatal bérest, ma pedig ugyancsak Fel-

sőtanyán, a fehértói kapitányságban, egy gyermek csupa játékból a 

puskával halálra sebezte a játszópajtását. 

A vasúti szerencsétlenség Szeged csöngölei tanyán történt 

Kistelek és Félegyháza között. 

A szegedi ünnepségtől és a lakomától fellelkesült ifjúság a 

Kossuth-nótát dúdolgatta, mikor a szegedi határban szívbe fúródó, 

lelket remegtető sikoly hangzott. A vonat kerekei közé került em-

bernek halálordítása volt ez. A vonat nyílt pályán megállott. Az 

összetört, sok sebtől vérező alakot felvették a vonatra és Félegy-

házára vitték. Mire a vonat a félegyházi állomásra berobogott, a 

szerencsétlen ember kiszenvedett. Ott megállapították, hogy az 

agyongázolt embert Faragó Istvánnak hívják és béres egy kisteleki 

tanyán.  Nem  tudják  milyen  körülmények  között  került   szegedi 
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földre. Faragó pár hó előtt házasodott, boldogan élt a feleségével, 

öngyilkosságról alig lehet szó, de az a föltevés, hogy a béres részeg 

fővel botorkált a sínek között, amikor a robogó vonat elgázolta. A 

félegyházi hatóság az esetről táviratilag értesítette a szegedi ha-

tóságot. […] 
 

(Megjelent a Szegedi Friss Ujság 1903. október 20-i számában) 

 

Továbbra is folyik a gyűjtés 

 

A nyerjen egy játszóteret akcióban településünk az idén nem 

nyert, de a Delikát 8 ételízesítő gyűjtése tovább folyik, a következő 

évre készülve. A megyei közgyűléstől kapott pénzből felújított 

játszótér hamarosan elkészül, viszont egy esetlegesen elnyert másik 

támogatásból még újabb játékokat lehetne beszerezni.  

Az italos flakonok műanyag kupakjainak gyűjtése sem 

fejeződött be, azokat szintén átveszik Málik Istvánné boltjában is 

(Felszabadulás u. 20.).                                                              Sz. G.  

 

 

 „Akinek drága jó férje, édesapja nincsen, 

nem gazdag az semmiféle kincsben. 

Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, 

aki bajban is megfogja a kezed, 

s hogy milyen fontos is volt Ő nekünk, 

csak most érezzük gyötrő bánatunkban, hogy nincs már velünk. 

Bocsáss meg, ha nem tudsz nyugodtan pihenni, 

képtelenek vagyunk Téged elengedni.” 
 

Fájdalommal emlékezünk 

Kovács István 
halálának 1 éves évfordulójára. Drága emléke szívünkben él. 

Gyászoló feleséged, fiad, lányod, vejed, menyed és unokáid. 
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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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                      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.  

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

 

 

 

 


