
  

 

 
 18. évfolyam 15-16. szám             2010. augusztus 1-15. 

 
 

Nem terroristák, diákok! 
 

 
 

A rendőrségi bemutatóról szóló cikkünk a 227. oldalon olvasható! 
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NAPTÁR – Augusztus 

 

1. 

1885-ben ezen a napon született Bagi Antal gazdálkodó 

(†1974), aki 1929-1934 között a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület ellenőre volt.  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-

től tagja a népdalkörnek.  1981-ben ezen a napon indult be 

a támpontos (postaládás) kézbesítési rendszer Csengelén. 

2. 

1937-ben ezen a napon született Baghy Dezsőné Makra Ilo-

na tanár, aki 1962-1967 között az Erdősarki iskolában taní-

tott.  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 kö-

zött a községi tanács elnöke volt. 1990-ben négy évre pol-

gármesternek választották meg.  

4. 
1907-ben ezen a napon született Kucsora János (†1988), aki 

1945-ben polgárőr volt.  

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 ifjúsági 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.  
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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. 

8. 

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

között az Aranyhomok Tsz növénytermesztési főágazatve-

zetője volt. 1979-1981 között az MSZMP községi párttitkára 

volt.  1944-ben ezen a napon született Heim Géza, aki 

1976-tól tanít falunkban. 1996-tól iskolaigazgató. Testnevelő 

tanári tevékenységének köszönhetően atlétikai csapata 1994-

ben a Népstadionban rendezett országos döntőn első helye-

zett lett.     

9. 

1913-ban ezen a napon született Molnár Sándorné Horváth 

Ilona, aki 1968-1977 között Csengelén tanított.  2001-ben 

ezen a napon elbontották a templom melletti harangtornyot 

és Petőfiszállásra szállították.  

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 na-

pon született Széll Lajosné Kővágó Rozália, aki 2000-ben 

megkapta "A csengelei iskoláért" plakettet.  1997-ben ezen 

a napon volt az első tűzijáték a sportnap keretében. 

11. 

1899-ben ezen a napon született Sutka István (†1976), aki a 

Független Kisgazdapárt választmányi tagja volt 1944-től.  

1914-ben ezen a napon kezdte meg működését az első csen-

gelei orvos, dr. Kertész József.  1996-ban ezen a napon lé-

pett fel a citerazenekar és az asszonykórus Csongrádon. Az 

volt az első vidéki fellépésük.   

12. 

1988-ban ezen a napon este kigyulladt az óvoda melletti 

trafó. Másnap 14 órára állt helyre az elektromos szolgáltatás. 

 1994-ben ezen a napon loptak először személygépkocsit a 

településen. A polgárőröknek köszönhetően az elkövetőt rö-

vid időn belül elfogták.  
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14. 

1926-ban ezen a napon született Kormányos Béláné Rácz 

Mária (†1976), aki 1950-től a községi tanács végrehajtó bi-

zottságának elnökhelyettese volt.  1930-ban ezen a napon 

született Magyar István (†2004), aki kovács- és lakatosmes-

ter volt.  

15. 

1988-ban ezen a napon gyújtotta fel Hajagos Tóth Imre két 

társával volt élettársa tanyáját. A bűncselekmény következ-

tében 8 személy vesztette életét.  1996-ban ezen a napon 

vette át a csengelei plébánia vezetését Kovács Péter.  

 

 

 

Tetőcsere az iskolán 

 

Az önkormányzat közbeszerzési eljárással választotta ki azt a 

vállalkozást, mely az általános iskola tetőzetét kicseréli. A kiírás 

szerint a jelentkezőnek az alábbi munkákat kellett elvégezni: 

- a korábbi cserepek leszedése, 

- a vasbeton párkány bontása, 

- az új szaruzat elkészítése, 

- fóliaterítés, 

- láng- és gombamentesítés, 

- egyszeres fedés betoncseréppel 1177,11 négyzetméteren. 

A felhívásra két vállalkozás jelentkezett, és a munkát a kiste-

leki Sisák Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyerte el 

21.575.796 Ft-os ajánlatával. A vesztes kiskunfélegyházi cég közel 

24,5 millióért vállalta volna el a munkát.  

Az önkormányzat a felújításhoz 13.320.000 Ft támogatást 

nyert pályázaton, melyhez a falunak így 8,2 millió forint önerőt kell 

biztosítani.  

A Sisák Kft.-nek a tanév kezdéséig kell befejeznie a tető-

cserét. 

M. M.        
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Rendőrségi bemutató 
gyerekeknek 

 

Július 27-én a családsegítő szolgálat szervezett programot a 

csengelei iskolások számára. 

Bemelegítésként kerékpáros vetélkedőt tartottak. A tíz induló 

közül Pigniczki László lett a győztes. A második helyen Pigniczki 

Péter, a harmadikon Hajagos László végzett. 

A fiatalok körében nagy érdeklődést keltett a rendőrség tech-

nikai bemutatója. Ennek során kézbe foghattak pisztolyt, géppisz-

tolyt, gumibotot és bilincset, továbbá felpróbálhatták a golyóálló 

mellényt is. Aki akart, „sétakocsizásra” mehetett a rendőrségi szol-

gálati gépkocsival. 

A továbbiakban csoportos játékok következtek, és a művészi 

hajlamúak az aszfaltra rajzoltak. 

A rendezvény lebonyolításában részt vett Bozó Béla is, aki 

július 1-től Csengele körzeti megbízottja. 

M. M.   
 

 

Polgárőrök a Balatonon 

 
Másfél évtizedes múltja van annak, hogy a polgárőrök nya-

ranta felkerekednek, és Magyarország valamelyik távoli vidékére 

utaznak. A Balatonon korábban már kétszer volt a csapat, az idén is 

a magyar tenger volt az úti cél. A 34 fős társaságban 10 gyerek 

utazott. 

Útközben megálltunk Simontornyán a várat megnézni, mely 

attól különleges, hogy nem hegyoromra, hanem sík vidékre épült.  

A tárlatvezető szerint az 1960-as években 24 milliót költöttek a  

helyreállítására, ami akkoriban horribilis pénz volt. A régi tárgyak 

főleg a fiatalabb korosztály figyelmét kötötték le.      
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A Balatonra a déli órákban érkeztünk meg, és a nagy káni-

kulában a társaság nagy része a vízbe vetette magát. 

Másnap délelőttre nagy szél korbácsolta a hullámokat, de a 

még meleg vízben még sokan megmártóztak. Délután városnézés 

volt Siófokon. Volt, aki ebédelt, volt, aki tojáskiállítást vagy hüllő-

ket nézett, és az elengedhetetlen ajándékokat is beszerezhették. Es-

te a szokásos „búcsúest” hozta össze a társaság nagy részét, ahol 

tárcsán sütögettek, és bográcsgulyást főztek. A kitartóbbak éjszaka 

nótáztak. 

Vasárnap reggel technikai okok miatt lefújtuk a Budapestre 

tervezett programot, helyette Balatonfűzfőn boboztunk. A vissza-

felé úton láttuk, hogy a pestre tartó utak beálltak, csak lépésben le-

hetett volna haladni. Simontornyán ebédeltünk, és a soltvadkerti fa-

gyizó sem maradhatott ki a programból. Koraeste érkezett haza az 

országjáró csapat. 

Mint évek óta, most is az utazáshoz Csókási Tibor szponzo-

runk engedte át a buszát az önkéntes bűnmegelőzőknek. Köszönet 

érte! 

Molnár Mihály 

 

 
 

Csengeleiek a Balatonban (fotó: Molnár Mihály) 
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Szeptemberben jövünk! 

 

Az évek során kialakult gyakorlatnak megfelelően a telefonszám-

jegyzék miatt az augusztusi két számot összevonva jelentettük meg. 

Tehát a következő Csengelei Krónika szeptember 1-jén fog megje-

lenni! 

A Szerk. 

H i r d e t é s e k 
 

Eladók: 

- gyalugép vastagolóval, egyengetővel, 35-ös asztallal (3 késes, 3 

fázisú), 

- sarok ülőgarnitúra, 

- Sever szivattyú (3 fázisú), 

- Lada tetőcsomagtartó 

- Karancs 4 T gáztűzhely. 

Érdeklődni lehet a +36 20 4 134 914 telefonszámon. 

Simson N51-es, kék színű segédmotoros kerékpár eladó. Érdeklődni: 

06-30/2 098 273.   

Eladó a Csengele, Tanya 68. szám alatti ingatlan, 1 hold földdel, 3 

fúrott kúttal, kis akácfa erdővel. Érdeklődni lehet a +36 30 4 189 708 

telefonszámon. 

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

együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137 

Szántást (8000 Ft/hold) és tárcsázást (4500 Ft/hold) vállalok! Balázs 

Tibor +36-30/9 677 763. 

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 

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

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

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  +36-30/2 626 029 
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Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa. Ugyan-

itt 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, víz-

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

hetően. 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. 
 

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 
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                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   

                                                                      jelenik meg. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


