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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 Varga Ilona, 

aki 1952-1961 között Csengelén tanított.  1933-ban ezen a 

napon született Kordás István, aki 1969-1974 között az 

Egyetértés Tsz elnökeként tevékenykedett. 1976-1990 között 

a községi tanács elnöke 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 na-

pon született dr. Sikter András, aki 1982-től 2005-ig csenge-

lei állatorvos 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, a Csengelei Ütőegyüttes 

vezetője.  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.  2002-ben 

ezen a napon hunyt el Kiss László, aki 1961-1965 között az 

Egyetértés Tsz elnöke volt. 
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8. 

1943-ban ezen a napon született Nagy Lajos, aki 1978-1994 

között az Aranyhomok Tsz növénytermesztési főágazatve-

zetőjeként tevékenykedett. 1979-1981 között az MSZMP 

községi párttitkára volt.  1944-ben ezen a napon született 

Heim Géza, aki 1976-tól tanít falunkban. 1996-tól iskolai-

gazgató. Testnevelő tanári tevékenységének köszönhetően 

atlétikai csapata 1994-ben a Népstadionban rendezett orszá-

gos döntőn első helyezést ért el.  

9. 
1913-ban ezen a napon született Molnár Sándorné Horváth 

Ilona, aki 1968-1977 között Csengelén tanított.   

10. 

1946-ban ezen a napon született Gregus Sándorné Jójárt 

Ilona, aki 1995-1998 között gazdajegyző, majd 1998-2002 

és 2004-2006 között falugazdász volt.  1956-ban ezen a 

napon született Széll Lajosné Kővágó Rozália, aki 2000-ben 

megkapta "A csengelei iskoláért" plakettet.   

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 1947-1954 

között a Pántlika úti iskolában, 1954-1972 között a 

Templomhalmi 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-től a 

Belsőcsengelei iskolában tanított. 1940-től anyakönyvveze-

tői tisztséget is ellátott. "A szegedi kubikosok" című szín-

darabjával az elemi iskolások Budapesten II. helyezést értek 

el.  1985-ben ezen a napon született Kuklis Mariann, akit 

1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki. 

2006-ban a nőnapi bál szépévé választották.  
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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 mester. 

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 foglal-

kozik szikvízkészítéssel.  1973-ban ezen a napon született 

Katona Attila, aki 2002-től hitoktató falunkban. 2006-tól 

önkormányzati képviselő.  

23. 

1974-ben ezen a napon hunyt el Gazsovics József kovács, 

aki 1956-ban az Ideiglenes Nemzeti Bizottság elnöke volt.  

1978-ban ezen a napon hunyt el Kovacsis Vince Gábor fe-

rences szerzetes, aki Csengelén a kántori feladatokat látta el.   

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.  1968-ban ezen a napon 

született Tóthné Rabi Ildikó, ki 1986-1993 között a gyógy-

szertár asszisztense volt. 1991-1992 között a FIDESZ csen-

gelei csoportjának képviselője volt.  2002-ben ezen a napon 

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

titkár, az 1970-es és 1980-as években a focicsapat intézője. 

25. 

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

önkormányzati képviselő. Alapításától tagja a citerazene-

karnak.  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 

Erzsébet, aki 1969-1974 között a belterületi iskolában taní-

tott.  1963-ban ezen a napon született Gémes Józsefné Hu-

nyadi Ilona († 2008), aki 1982-1986 között az általános isko-

la napközis tanára volt. Utána két évig közművelődési előa-

dóként tevékenykedett. 
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27. 

1987-ben ezen a napon hunyt el Dorogi Gézáné Csiszár 

Ilona Györgyi, aki 1959-től a község könyvtárosa volt. 

1963-1977 között a közművelődést is szervezte a könyvtá-

rosi munka mellett. 

29. 

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

takarékszövetkezet pénztárosa volt Balástyán és Csengelén. 

1992-1993 között közművelődési előadó is volt. 1995-től a 

Korona sörözőt vezeti.  

30. 

 

1920-ban ezen a napon született Török Mihály (†1945), aki 

1944 novemberében szovjet hadifogságba esett, és ott is 

hunyt el.  1982-ben ezen a napon született dr. Apró Zsolt 

jogász, aki 2006-tól önkormányzati képviselő.  2007-ben 

ezen a napon olasz katolikus delegáció látogatott községünk-

be Vallo Torinese-ből.   
 

 

Tűz a Vincze-tanyánál 
 

 
 

Július 21-én avartűzhöz riasztották a csengelei önkéntes tűzoltókat. 

A majsai út mellett, a volt Vincze-tanya udvarán gyulladt meg az 

elszáradt gaz. Árvai Kálmán parancsnok vezetésével gyorsan kivo-

nultak a Mercedes tűzoltó autóval és eloltották a lángokat. A tűz 

feltehetően egy eldobott csikktől keletkezhetett.                M. M. 
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Szeptemberben jövünk újra! 

 
Az augusztusi két lapszámunk a telefonszám-jegyzék miatt a 

szokásokhoz híven összevontan jelent meg. A következő Csengelei 

Krónika szeptember 1-jén jelenik meg. 

A Szerk. 

 

 

 
 

 

H i r d e t é s e k 
 

Eladó Csengelén 2 db nagytejű (4 liter/nap) anyakecske és 3 db 3 

hónapos gida. Érdeklődni: 06-20/3 236 305 

A Csengele, Felszabadulás u. 33. szám alatti ház eladó. Érdek-

lődni: Hegedűs Erzsébet, Csengele, Petőfi u. 2. 

Eladó bontásból származó 3 db háromszárnyas, redőnyös ablak, 

kisablakok, ajtók és 2 db gázkonvektor. Érdeklődni lehet Kuklis 

Andrásnál a Május 1. u. 21. szám alatt.  (62) 286 190  

Pultost keresek a Vénusz presszóba. Érdeklődni lehet a helyszínen, 

vagy a 06-30/2 614 070 telefonszámon. 

Volkswagen Polo 1.2 típusú személygépkocsi, 2003-as évjárat, 

benzin üzemű, új gumikkal, sötétített üveggel, 48 ezer km-rel ela-

dó. Érdeklődni: Balog János 06-30/2 098 273 

Tárcsázást (5.000 Ft/hold+ÁFA), szántást (9.000 Ft/hold+ÁFA) és 

aratást vállalok.  Érd.: Széll János 06-30/8 536 229 
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Kitűnő állapotú kéttengelyes utánfutó és egy 4 lapos villany-

tűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Jó-

zsefnél a Tápboltban 06-30/3 228 453  

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029 

Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgo-

zót keresek 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, állvá-

nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 

vagy szerelhetően. 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 
 

Fotó és videó felvételek készítése 
 

 -  Vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények fényképe-   

     zését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj-, pasztell- és akvarell képek árusítása  
 

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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