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Ifjúsági információs pont 
nyílt a teleházban 

 

 
 

Az eseményről szóló írásunk az 53. oldalon olvasható! 
 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Február 

 

16. 

1895-ben ezen a napon született Balog Imre földműves, aki 

csengelei vörösőr volt 1919-ben.  1922-ben ezen a napon 

született Kulman János (†1945), aki a II. világháború során 

ismeretlen harctéren hősi halált halt. 

17. 

1913-ban ezen a napon született Sztankai István (†1994) 

ferences szerzetes, aki 1951-1978 között csengelei a plébá-

niát vezette.  1938-ban ezen a napon született Lesták Má-

tyás, aki 1997-ben a Független Kisgazdapárt csengelei alap-

szervezetének elnöke lett. 1997-1999 között a METÉSZ 

csengelei szervezetének alelnöke volt.  1996-ban ezen a 

napon hunyt el Kecskés István (†1996), aki postai kézbesítő 

volt. 

19. 

1993-ban ezen a napon rendezték az első malomversenyt az 

Öregmalom vendéglőben. A bajnok Korom Mihály, a lege-

redményesebb női versenyző Árvai Kálmánné lett.  2004-

ben ezen a napon hunyt el Túri Ferencné Vígh Ilona, aki 

1960-1975 között a községi tanács, majd az általános iskola 

alkalmazottja volt. 

20. 

1944-ben ezen a napon hunyt el Szabó Dudrai Lajos, aki 

1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt. Az 1920-as évek-

ben esküdtként tevékenykedett.  1974-ben ezen a napon 

született Polonkay Roland, aki 2002-től a csengelei focicsa-

pat játékosa. 

21. 

1960-ban ezen a napon hunyt el Süli János, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1934-1946 kö-

zött. Tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  

1961-ben ezen a napon hunyt el Katona Pál, aki a Földosztó 

Bizottság elnöke volt 1945-ben. 1948-ban az alsócsengelei 

MDP alapszervezet titkárának választották meg.  1977-ben 

ezen a napon született Tóth Mária, aki 2001-2005 között 

Csengelén tanított.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  51  - 

 

 

22. 

1940-ben ezen a napon született Tóth Józsefné Lippai Ro-

zália, aki 1960-tól a községháza alkalmazottja.  1991-ben 

ezen a napon hunyt el Bagi János, aki a Csengelei Mező-

gazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.  

23. 

1888-ban ezen a napon született Sisák István (†1961), aki 

rendőr tiszthelyettes volt a Horthy-korszakban. 1936-ban vo-

nult nyugállományba.  1928-ban ezen a napon született 

Virágh Ferencné Hell Irén, aki 1999-től tagja a népdalkör-

nek.  1949-ben ezen a napon hunyt el Magyar András, aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től.  2002-ben ezen a napon volt falunkban az első 

judo verseny a Faluházban.  

24. 

1910-ben ezen a napon született Csomor József (†1986), akit 

1949-ben a képviselő-testület tagjává választottak.  1930-

ban ezen a napon alakult meg a Csengelei Polgári Lövész 

Egyesület. 

25. 

1902-ben ezen a napon született Magyar Mihály (†1988), aki 

a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 

1929-1932 között. A Független Kisgazdapárt csengelei szer-

vezetének 1944-ben választmányi tagja lett. 1940-1949 

között az egyházközség képviselő-testületében is tevé-

kenykedett.  

26. 
1963-ban ezen a napon született Pálinkásné Kordás Ágnes, 

aki 1983-tól az általános iskolában tanít.   

27. 

1923-ban ezen a napon született Balogh Sándor (†1989), aki 

1957-től boltos, majd a ZÖLDÉRT felvásárlótelep admi-

nisztrátora volt.  1978-ban ezen a napon született Rózsa Ist-

ván, aki 1995-1997 között a csengelei focicsapat játékosa 

volt. 

28. 

1909-ben ezen a napon született Horpácsi (Jachan) Ignác 

(†1996), aki Csengele első lelkipásztora volt 1936-tól.  

1943-ban ezen a napon hunyt el Nagy Lajos, aki 1929-től a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt. 

 1997-ben ezen a napon volt a falusi művészeti iskolák első 

találkozója falunkban.  
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Pénzszállító autó ütközött az 
Intercity-vel 

 

2010. február 10-én délelőtt 11 óra tájban súlyos közlekedési 

baleset történt a csengelei MÁV-állomás melletti, jelzőlámpával 

védett vasúti átjárónál. Egy páncélozott pénzszállító autó tartott az 

5-ös útról Csengele irányába, amikor a tilos jelzésre megállt az 

átkelőnél. Valami oknál fogva a közben megérkező Intercity 

kocsijainak gurult, amitől a jármű többször megpördült, majd végül 

egy oszlopnak csapódott. 

A pénzszállítókat a tűzoltók nagy nehezen bírták kiszabadí-

tani az összeroncsolódott páncélautóból. A sofőrt életveszélyes 

sérülésekkel mentőhelikopter szállította kórházba. A kocsikísérő 

kisebb sérülésekkel megúszta. 

A vonatszerelvény kb. másfél óráig várakozott a nyílt pályán, 

de a helyszínelés miatt a forgalom még ezután is sokáig szünetelt. 

M. M.  

 

 
 

Még folyik a helyszínelés 
(fotó: Molnár Mihály)  
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Ifjúsági információs pont 
nyílt a Teleházban 

 
2010. február 11-én ünnepélyes keretek között nyitották meg 

a faluházban az ifjúsági információs pontot, melynek vezetője egy 

falunkbeli lett. 

A Dél-Alföldi Teleházak Regionális Egyesülete pályázati 

pénzből több településen, közte Csengelén is létrehozott ilyen 

tájékoztatást adó munkaköröket. 

Bánhidi Bernadett mindenféle, ifjúsággal kapcsolatos té-

mában (továbbtanulás, munkalehetőség, sportesemények, olcsó 

szálláshelyek stb.) tájékoztatással tud szolgálni, ebben segítségére 

van az internet is. Az érdeklődőket hétfőtől péntekig 9 és 17 óra 

között, szombaton 9 és 12 óra között várja. 

A pályázati források egyelőre egy évig teszik lehetővé az 

ifjúsági információs pont működtetését. 

M. M.    
 
 

A kiváltságok és a korrupció ellen 
 

Ajánljuk olvasóink figyelmébe a Civil Mozgalom lapunkhoz mel-

lékelt felhívását. A szervezet az anyagias politikusok helyett 

felelős civileket szándékozik az országgyűlésbe juttatni. Kérjük, 

olvassák el az anyagukat, és ha a célokkal egyetértenek – és a 

közhasznú munkások még nem gyűjtötték be az ajánlószelvényü-

ket – ajánlják jelöltjüket! A csongrádi, 4. számú választási kör-

zetben a Civil Mozgalom a Csongrádon lakó Csenki Mihály 

közlekedési szakoktatót indítja országgyűlési képviselő-jelöltnek. 

Az ajánlócédulák bedobhatók a Korona sörözőben (Május 1. u. 

52.) elhelyezett gyűjtőládába is. 

A Szerk.    
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H i r d e t é s e k 

 

A Kiss Nándor Mezőgazdasági Boltban 
 bizonyos termékekre 

 30 % engedményt  

biztosítunk  2010. február  
19-én (pénteken) 8-16 óra között, 

20-án (szombaton) 8-12 óra között! 
Csak ezen a két napon, és csak bizonyos 

termékekre! 
 Kérje listánkat a Mezőgazdasági Boltban! 

 

Kincsem Lovasbolt 

 

 Lovas felszerelések       Lovas ajándékok 

 Lovas könyvek        Egyéb lovas eszközök 
 

Minden érdeklődőt szeretettel vár:  

Verovszki Józsefné 

Kiskunmajsa, Félegyházi út 15. szám 

Nyitva:  

Hétfőtől péntekig 8.30-tól 15.30-ig 

Szombaton: 8-tól 12-ig 

Telefon: +36 30 4 332 149 

 

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóliával 

együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137  

Szekrénysor és ülőgarnitúra eladó! Érdeklődni: Hegedűs Erzsébet, Petőfi 

u. 2. szám. 
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Szántást (8000 Ft/hold) és tárcsázást (4500 Ft/hold) vállalok! Balázs 

Tibor +36-30/9 677 763. 

200 kg körüli hízó és őrölt paprika eladó. Érdeklődni lehet a 06-62/286 

074, vagy a +36-30/5 830 923 telefonszámokon. 

Új állapotú, felültöltős Whirlpool A+A700 automata mosógép haláleset 

miatt eladó. Érdeklődni: +36-30/8 173 864 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbikert 

eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. +36-30/2 

098 096  

Ipari árammal, fúrott kúttal, a falu mellett zártkert eladó! Érdeklődni: 

id. Béres Lajos, Csengele, Kossuth u. 5. +36-30/2 098 096 

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  

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

aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János +36-30/8 536 229 

Kitűnő állapotú kéttengelyes utánfutó és egy 4 lapos villanytűzhely 

újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Józsefnél a 

Tápboltban +36-30/3 228 453  

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  +36-30/2 626 029 
Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgozót 

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. +36-30/9 677 763 

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

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal +36-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor +36-30/6 

377 970 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, 

vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy 

szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: +36-30/3 282 

375 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

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

dafone szolgáltatók készülékeire. 
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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 +36-30/3 228 453 
 

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. 

+36-70/2 803 013 vagy +36-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 
 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                     Havonta kétszer megjelenő közéleti lap 
 

 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Krónikás Egyesület  

Szerkesztőség  és  kiadóhivatal:   6765  Csengele,  Felszabadulás  u.  2/A.    

+36-30/6 216 223    E-mail: csengele@freemail.hu   Példányszám: 120                     

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Molnár Mihály 

© Copyright reserved! A lap másolása csak a kiadó előzetes írásbeli en-

gedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad a szerkesztőség állás-

pontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  
========================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


