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Belepte a hó Csengelét 
 

 
 

Cikkünk az 57. 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 plébániát 

vezette.  1938-ban ezen a napon született Lesták Mátyás, 

aki 1997-ben a Független Kisgazdapárt csengelei alapszer-

vezetének elnöke lett. 1997-1999 között a METÉSZ csenge-

lei 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.  1977-ben ezen 

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

gelén tanított.  2002-ben ezen a napon mutatták be Horváth 

Ferenc „A csengelei kunok ura és népe” című könyvét.    
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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 

vonult nyugállományba.  1928-ban ezen a napon született 

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

körnek.  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 választották.  

1930-ban ezen a napon alakult meg a Csengelei Polgári Lö-

vész 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 kö-

zött egyházközségi-képviselőtestületében is tevékenykedett. 

 1991-ben ezen a napon alakult meg a FIDESZ helyi cso-

portja. 

26. 

1981-ben ezen a napon hunyt el dr. Aniela Kozłowska len-

gyel botanikus professzornő, aki 1927 nyarán a csengelei 

erdőben végzett kutatómunkát.  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.  1949-ben ezen a napon alakult meg a 

Magyar Függetlenségi Népfront Csengelei Népi Bizottsága 

Tisóczki Sándor elnökletével.  1978-ban ezen a napon 

született Rózsa István, aki 1995-1997 között a csengelei 

focicsapat játékosa volt.  
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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 isko-

lák első találkozója falunkban.  

29. 1959-ben ezen a napon alakult meg a Március 15. Tsz. 

 

 
 

Támad a tél! 
 

Az országot sújtó rossz időjárás falunkat sem kímélte. A ke-

mény hideg mellett a hó is szépen esett. Február 3-án 8,4 mm, 4-én 

13,6 mm, 6-án 8,6 mm, 11-én 0,4 mm és 12-én 2,5 mm csapadék 

esett, ami összesen 33,5 mm-t tett ki. Ez hóra „átszámítva” kb. 35 

cm-t jelentett. Összehasonlításképpen január hónapban összesen 

24,3 mm volt, tehát a február öt napján elértük a teljes előző havit.    

A hó eltakarításában az önkormányzat két traktora vett részt, 

a járdákról pedig a közhasznú munkások lapátoltak. A Pántlika út-

nak úgy tűnt nincs gazdája, mert azzal sokáig senki sem törődött. 

A csúszós utak a járműveket sem kímélték. Az egyik autó az 

iskolánál lévő fakorlátot törte ki, a másik pedig a Felszabadulás út-

cán lévő árokba csúszott. 

A mezőgazdasági termelőknél a fóliasátrak voltak veszély-

ben, azokról a nagy mennyiségű havat folyamatosan el kellett ta-

karítani. A védekezésnek köszönhetően csak egy nagyüzemnél ösz-

szeroskadt sátorról lehetett hallani.    

M. M. 
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Élelmiszer csomagok a 
rászorulóknak 

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 

 

A rendkívüli időjárás miatt egyre több az olyan felhívás, ami 

arra szólít fel, hogy a nehéz helyzetben élőket támogatni kell.  

Dr. Balikó Katalin jelezte a polgárőrségnek, hogy négy élel-

miszer csomagot állított össze, melyek kiszállításához segítséget 

kért. Az önkéntes bűnmegelőzők örömmel segédkeztek a kézbesí-

tésbe. A nehezen járható utakra való tekintettel végül a négy cso-

magot két család között lett kiosztva. Az egyiket egy rokkant há-

zaspár kapta, akiknek munkanélküli gyermekük van, a másik pedig 

egyidős, nyugdíjas párhoz került. 

M. M.        
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Kun Szabó István nótáskönyve III. 
 

4. Elmegyek a falujukba… 
 

Elmegyek a falujukba, nem fogok a házuk előtt járni, 

Az esti harangszókor a kiskapu előtt várni. 

Úgy megyek el, ahogy jöttem, búcsú nélkül, szép csendesen, 

Nem hullatok könnyeket,  

Hisz néha a fergeteg is sodorja a lehulló levelet. 

 

5. Zúg a harang, muzsikálnak 

 

Zúg a harang, muzsikálnak, eskü lesz máma, 

Ma esküszik hűséget a falu legszebb lánya. 

Minden ember ünneplőben, csak én vagyok gyászban, 

Csak én sírok keservesen, hogy senki se lássa. 

 

6. Halvány sárga rózsát… 

 

Halvány sárga rózsát bokrétába szedtem, 

Csendes holdas estén egy ablakba tettem 

Rácsókoltam lelkem a legszebb rózsára. 

[Hiszen meghalok én, úgyis nemsokára.] 

 

Halványsárga rózsa, ha tudnál beszélni, 

Elmondanád azt, hogy nem érdemes élni, 

S azt, hogy nála nélkül szenvedés az élet, 

Halványsárga rózsa, elhervadok véled.] 
 

[Az első versszak utolsó sora, és a második versszak nincs a füzetben, de hozzá 

tartozik! Szövegíró: Sándor Jenő] 

 

 (folytatjuk) 
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1 %-ot a civil szerveződéseknek 
 

Ha még nem döntötte el, hogy kinek ajánlja fel személyi jövede-

lemadója 1 %-át, ajánljuk figyelmébe a következő lehetőségeket: 

Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány 

Adószám: 18469109-1-06  

Csengelei Polgárőr Csoport 

Adószám: 18463653-1-06                                                                

 

 

H i r d e t é s e k 
 

 

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több 

gyógyszert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anyagot 

fogyasszanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga termé-

keket. A mikroalgák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisztí-

tást, sejtvédelmet és a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki Ön is 

elérhető áron, garanciával!  Érdeklődni lehet a 06-20/5 210 172 tele-

fonszámon. 

Eladó női és férfi kerékpár, valamint udvari tusoló. Érdeklődni: Tisóczki 

István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-62/286 068 

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János +36 

30/8 536 229 

A Csengele, Felszabadulás u. 2/C. szám alatti 2 szintes családi ház 

gazdasági épületekkel eladó! Irányár: 10,5 millió forint. Érdeklődni: 06-

30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámokon.   

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek javí-

tásra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 3 236 305 

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

06-30/2 098 273.   

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. 
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2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  +36-30/2 626 029 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hob-

bikert eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. 

+36-30/2 098 096  

Akácfa (2500 Ft/mázsa) és olajfa (2000 Ft/mázsa) kuglizva, ház-

hoz szállítva eladó. Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 

260 Ft/mázsa. Érdeklődni: Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. 

+36-30/9 677 763 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

+36-30/6 377 970 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

Imréné vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Telenor, T-Mobile 

és Vodafone 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 
 

 

 

 

 
  

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap                                 
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