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A versenyről szóló beszámolónk a 305. oldalon kezdődik!  
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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 taní-

tott. 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, 2010-től alpolgármester.  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 lelki-

pásztora 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 kö-

zött pénztárnoka volt. 

20. 

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

világháború során ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1921-ben ezen a napon született Rácz Mihály 

(†1983), aki az 1960-as évek végén postás volt.  1943-ban 

ezen a napon született Tóth Györgyné Balogh Mária, aki 

1975-1998 között dolgozott a községházán.  1943-ban ezen 

a napon született Gácser Antalné Bálint Mária, aki 1985-

1989 között az óvoda szakácsa volt.  1943-ban ezen a na- 
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20. 
pon hunyt el Dékány József kocsmáros.  1972-ben ezen a 

napon született Törköly István, aki 1999-től gátőr. 

21. 

1936-ban ezen a napon született Csengelén Balogh Károlyné 

Harmath Rozália, aki az Élelmezésipari Dolgozók Szakszer-

vezetének a főtitkára volt.  1944-ben ezen a napon haltak 

hősi halált Csengelén Borbály József sümegcsehi, Szigetvá-

ry Mihály sáskai és Sípos Gyula tiszaszentkeresztúri lako-

sok.  1944-ben ezen a napon hunyt el Fehér Józsefné Né-

meth Viktória, aki a II. világháborúban a front csengelei át-

vonulásakor comblövés miatt elvérzett.  1944-ben ezen a 

napon Alsócsengele légterében a szovjet légelhárítók lelőt-

tek egy Messerschmidt repülőgépet. A pilóta ejtőernyővel 

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

patok birtokába került Csengele.  1980-ban ezen a napon 

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

noka volt.  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 szélmalom-

ban dolgozott molnárként. 1934-ben motormalmot épített.  

1938-ban ezen a napon született dr. Varga Ferenc, aki 1972-

től gyógyít Csengelén. Jelentős érdeme volt a labdarúgó pá-

lya és az öltöző létrehozásában, valamint a Csengele-Ering 

kapcsolat kialakításában. 1990-1994 között önkormányzati 

képviselő volt. 2009-ben Besenyszög díszpolgára lett.  

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

Hertelendi 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 is-

kolában tanított.  1961-ben ezen a napon hunyt el Sisák Ist-

ván (†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 

Kelőpataki iskolában, 1965-1988 között a belterületi iskolá-

ban 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 önkor-

mányzati képviselő és alpolgármester.  1943-ban ezen a 

napon gyilkolták meg Török Sándor esküdtet.  1944-ben 

ezen a napon gránátrobbanás következtében vesztette életét 

Horváth Lajos, aki 1940-1944 között tagja volt az egyház-

községi képviselő-testületnek.  1998-ban ezen a napon 

megérkezett Ering ajándék tűzoltó autója Csengelére.  

24. 

1945-ben ezen a napon született Forgó Sándorné Tisóczki 

Erzsébet, aki 1979-1982 között képesítés nélküli dajka volt, 

majd ugyanott 1988-1998 között főzőnőként tevékenyke-

dett.  1949-ben ezen a napon hunyt el Kordás Mihály, aki 

1880-tól 400 holdon folytatott gazdálkodást. Csengele leg-

nagyobb szélmalma az övé volt. Legtöbb adót fizetőként 

tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságának. 

1935-ben a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület dísztagjá-

nak választották.  1961-ben ezen a napon hunyt el Darányi 

József, aki 1931-től az iskolagondnokság tagja volt. Tagja 

volt az egyházközségi képviselő-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 Csúri Mihály földműves, aki 

Csengelén 1948-ben a legjobban teljesítette beszolgáltatási 

kötelezettségét. 1959-en ezen a napon hunyt el Sutka Pál, 

aki 1921-1930 között a földművelés mellett kovácsmun-

kával is foglalkozott. 1931-ben szatócsboltot nyitott.  1960-

ban ezen a napon született Gyovai József, aki 2002-2004 kö- 
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25. 
zött a Csengelei Motoros Klub elnöke volt.  1989-ben ezen 

a napon hunyt el Angermayer Károly, aki 1970-1975 között 

az Egyetértés TSz főkönyvelője volt.  

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 postás 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. vi-

lágháborús harcokban (valószínűleg Magyarország terüle-

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

József a II. világháborús harcok során Kiskunfélegyháza és 

Kecskemét között.  1956-ban ezen a napon szúrta agyon 

Szabó Mihály Magony Imrét egy verekedés során.  1960-

ban ezen a napon született Bozóné Molnár Éva, aki 1983-

1987 között csengelei óvónő volt.  1961-ben ezen a napon 

született Vörös Tibor, aki 1981-1990 között az Öregmalom 

vendéglő felszolgálója volt. 1991-től a Csengele Községi 

Sport Egyesület labdarúgó szakosztályának vezetője.   

30. 

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

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

vékenykedett.  1959-ben ezen a napon született Víg Tibor-

né Balázs Rozália, aki 2001-től postai kézbesítő.  

31. 

1931-ben ezen a napon született Kerekes Józsefné Kotor-

mány Erzsébet (†2012), aki 1974-1988 között az óvodát ve-

zette. A Hazafias Népfront munkájában is részt vett.  1965-

ben ezen a napon elkészült a Pántlika úti iskola villamo-

sítása.  1976-ban ezen a napon szentelte fel dr. Udvardy 

József megyéspüspök a ravatalozót a temetőben.   
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Szüreti felvonulás és bál  
 

A Vénusz presszó hagyományt teremtett azzal, hogy kora 

ősszel megrendezi a szüreti felvonulást. Idén október 6-án 8 fogat-

tal és 10 lovassal indultak útnak a presszótól. Egy  szamárfogatos  

14 óra helyett délután 4-re érkezett meg, így ő már csak a végén 

csatlakozott a többiekkez. A zenét Czirok Zoltán tanár úr és csapata 

szolgáltatta. A felvonulókat elkísérte egy vőfély is, aki a megállá-

soknál adta elő mondókáját.   

Az első állomás a templomnál volt, ahol Laczkó Ferenc plé-

bános várta az ünneplőket. A fonott kosában lévő gyümölcsöket és 

a bort megáldotta, és további jó mulatozást kívánt a résztvevőknek. 

A következő megállónál, a Korona sörözőnél Víghné Juhász 

Anett várta segédeivel a lovasokat. Az itatás után újabb tisztelet-

körök következtek a faluban, majd a csapat a presszó udvarára ér-

kezett vissza. Széllné minden lovas résztvevőnek emléklapot adott 

át, és meghívta őket az esti vacsorára. Kopasz József irányításával 

ezután szőlőt daráltak és sutultak. A kétféle mustból sokan, főleg a 

gyerekek fogyasztottak. 

A Horváth Péter és Kopasz József által főzött marhapörkölt 

elfogyasztása után következett a tánc, melyhez a zenét egy harmo-

nikás és egy szintetizátoros szolgáltatta. 

M. M. 
 

     
 

      Czirok tanár úr zenekara              Indul a menet a presszótól 
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         Vőfély a lovas kocsin                         Póni négyesfogat 
 

    
 

     Sokan lóháton vonultak fel             Szentelés a templom előtt 
 

    
 

     Nótázás a presszó udvarán                  Kezdődik a sutulás 
 

 

(fotók: Fődi Ilona) 
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Csengelei kiállítók a balástyai 
fesztiválon  

 

A balástyai zöldség- és virágfesztivált ez évben október 5-7. 

között rendezték meg. Nevével ellentétben művészeti tárlatoknak is 

helyet adtak a szervezők. 

A rendezvénynek visszatérő szereplője két csengelei alkotó 

is. Rényiné dr. Torontáli Renáta – édesanyja festményeivel közösen 

– grafikáit és üvegfestéseit mutatta be. Utóbbiaknál megjelentek a 

szokásos virágmotívumok mellett a pillangókat és tündéreket ábrá-

zoló palackok is.  

Vincze János már harmadik alkalommal szerepelt a fesztivá-

lon. Most is fafaragásait mutatta be. Sok látogatója mellett nem 

mellékes, hogy két szobrát is megvásárolták. A balástyai polgár-

mester megköszönte neki a szereplést, és közölte vele, hogy a jövő 

évben is szeretettel látja. 

A fesztivál látogatói között több csengeleivel lehetett talál-

kozni. 

Szöveg és kép: 

Molnár Mihály    

  

   
 

Dr. Torontáli Renáta és Vincze János tárlatainak részletei 
(fotók: Molnár Mihály) 
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Huszonegy versenyző a tollas 
bajnokságon 

 

A csengelei tollas barátok szeptember 30-án rendezték meg a 

második tollaslabda bajnokságot, melyen 5 fiatal és 16 felnőtt vett 

részt. 

Délelőtt a fiataloké volt a terep. Egyéni és páros versenyszá-

mokban vettek részt. Mivel két versenyző más program miatt nem 

tudott eljönni, így csak két csapat volt a páros versenyszámban. A 

következő eredmények születtek: 
 

Egyéni: 

I. Fődi Ilona 

II. Fődi Krisztina 

III. Kiss Bernadett 
 

Páros: 

I. Fődi Krisztina-Kiss Bernadett 

II. Kiss Alexandra-Lesták Arnold. 

A délelőtti verseny érdekes színfoltja volt, amikor egy négy-

lábú tollas rajongó, egy macska jött be a pályára. A háló alatt elhe-

lyezkedve nézte a játékot, és a leeső labdákhoz szaladgált. Mindig 

visszatért a középvonalhoz, így a versenyt nem akadályozta.  

A délután a felnőtteké volt. A nők és férfiak külön versenyez-

tek az egyéni versenyszámban, a párosban viszont vegyes csapatok 

is szerepeltek. A vetélkedő csoportversenyekkel zajlott le.  A cso-

portelsők küzdöttek az aranyéremért, a második helyezettek pedig a 

harmadik helyért. A következő eredmények születtek: 
 

Női egyéni: 

I. Törköly Ágnes 

II. Forgó Emília 

III. Kiss Nándorné 

IV. Lantosné Horváth Irén 
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A bajnokság ifjúsági résztvevői a versenybíróval  
 

 
 

A verseny felnőtt sportolói 
(fotók: Molnár Mihály) 
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Férfi egyéni: 

I. Pigniczki Árpád 

II. Molnár Mihály 

III. Rényi János 

IV. Tisóczki Ferenc 
 

Páros: 

I. Dr. Torontáli Renáta-Tisóczki Ferenc 

II. Törköly Ágnes-Kiss Nándor 

III. Lesták Mátyás-Molnár Mihály 

IV. Forgó Emília-Kiss Nándorné 

A délután folyamán sült csirkével, felhőszelettel és pogá-

csával csillapíthatták éhségüket a sportolók, és az italok is szépen 

fogytak. Este csülök-köröm-farokpörkölt volt a vacsora. Desszert-

ként rétest és tollas pólót ábrázoló marcipán tortát szolgáltak fel. 

Kiss Alexandrát a vacsora alatt köszöntötték 14. szülinapja alkal-

mából. A tortáját ő is szétosztotta a sportolók között. 

M. M. 
 

 
 

Kiss Alexandra a bajnokságon ünnepelte szülinapját 
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Három focistánkat eltiltottak 
 

Az utóbbi időben sorra jelentek meg hírek a csengelei focis-

ták jó szerepléseiről, viszont szeptember 29-én beütött a mennykő. 

Településünk Tiszaszigeten játszotta megye II. osztályú mérkőzé-

sét, amikor az egyik csengelei focista, Putnoki János – hogy fino-

man fogalmazzunk – összekülönbözött a partjelzővel.  

A helyzetet jól összefoglalja a szegedma.hu internetes olda-

lon megjelent alábbi hozzászólás:  
 

„nem_ korekt hozzászólása: 2012. szeptember 29, szombat 19:01 

Hali, 

Tiszasziget – Csengele tájékoztatás abszolút kívülállóként:  

1. Csengelei csatár sárba “megfürdetve” Szigeti részről, játékve-

zető tovább engedi <-hiba 

2. Ellentámadásból szigeti csatár ellen gólhelyzetben szabálytalan-

ság, csengelei védő kiállítva <-korrekt ítélet 

3. Sárból időközben felkelő csengelei játékos a partjelzőt szidal-

mazza, játékvezető kiállítja <-korrekt ítélet 

4. Magáról megfeledkező csengelei csatár megpróbálja megrúgni a 

partjelzőt, majd kergeti a pálya területén, rendezők csak nézik kí-

vülről, játékosok fogják le a magáról megfeledkező csengelei já-

tékost, aki folyamatosan fenyegeti a partjelzőt, játékvezető lefújja a 

mérkőzést, mielőtt elszabadulnának jobban az indulatok <- korrekt 

ítélet 

5. ezután verbális párharcok, de nyugodni látszanak az indulatok” 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád Megyei Igazgató-

ságának Fegyelmi Bizottsága október 2-án ült össze, és négy csen-

geleit marasztalt el: Putnoki Jánost 1 évre eltiltotta a játéktól; Hor-

váth Zsolt 2, Wenner Balázs 4 bajnoki mérkőzésen nem szerepel-

het; Kun-Szabó Tibor edző írásbeli figyelmeztetésben részesült.     

Az esetből rendőrségi ügy is lett, így a sportvonali szankció-

kon kívül büntetőeljárás is folyamatban van.  

M. M. 
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Reiki-klub 

 
Reiki-klub a Faluházban minden hónap második csütörtökén 18 

órától. Nyílt nap külön értesítéssel.                                                     

 

 
 

Fogadóórák 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hét-

főjén 19 órától lakossági fogadóórát tart a faluházban. A követke-

ző alkalom november 5-én lesz. 

Bozó Béla r. főtörzsőrmester, csengelei körzeti megbízott pá-

ratlan számú hetek szerdáján várja a panaszosokat a faluházban 9-

11 óra között. Október 24-én és november 7-én lesznek a közeljövő 

fogadóórái.                                                                                                                                                                                 

 

H i r d e t é s e k 
 

 

Csontkovácsolás! Tapasztalja meg Ön is egy több ezer éves gyógymód 

gyógyító hatását. Elsősorban ízületi és mozgásszervi betegségek meg-

szüntetésére, illetve megelőzésére szolgál. Ez a gyógyítás minden ko-

rosztály számára ajánlott, szinte minden ma ismert betegség tüneteit 

csökkenti, illetve meggyógyítja. A csontkovácsolás energetikai kezelés-

sel és masszázzsal együtt történik. Bővebb felvilágosítás, illetve beje-

lentkezés az alábbi telefonszámon: 06 30 5 262 606. Június 1-től a Fel-

szabadulás u. 2. szám alatti szépségszalonban (volt tűzoltó szertár) is fo-

gadom ügyfeleimet.      Somogyi András csontkovács és energiagyógyász    
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Emeletes, 3 + 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, mosókonyhás, külön WC-

s, nagy garázsos szerkezetkész (ajtó, ablak bent van) tégla ház, dupla 

portával (2 utcát átérő) eladó. Irányár 5 millió forint. Érdeklődni lehet a 

06-62/286 120 és 06-62/286 045 telefonszámokon. Csengele, Dózsa 

György u. 1/A.  

Eladó 150 db 6 m-es vas fóliaborda locsolórendszerrel és egy Hyun-

dai H1 személygépkocsi. Érdeklődni lehet a 06-30/3 630 771 telefon-

számon. 

Eladó Skoda Octavia 1.4-es személygépkocsi, 5 mázsás utánfutó, 

Belorusz 50-es MTZ, talajmaró, tárcsa, 3 fejes eke. Érdeklődni lehet 

a 06-30/4 876 946 telefonszámon.  

Pí-víz kapható a csengeli benzinkúton. A japán szabadalom alapján 

előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és bioló-

giai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasztalatok szerint 

segíti a szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrendszert, növeli 

az ellenálló képességet a betegségekkel szemben, gátolja a kórokozók 

terjedését a szervezetben, fokozza a regenerálódást, a sérült szövetek 

helyreállítását, csökkenti az allergiás tüneteket, hatásosan csökkenti 

a stressz érzékenységet, növeli a teherbíró képességet és lassítja az 

öregedést. Hatása néhány hét után észlelhető. Naponta 1-1,5 liter fo-

gyasztása ajánlott. 1,5 literes műanyag flakonokban kapható, szén-

savas és szénsavmentes változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több gyógy-

szert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anyagot fogyasz-

szanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga termékeket. A mik-

roalgák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisztítást, sejtvé-

delmet és a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki Ön is elérhető áron, 

garanciával!  Érdeklődni lehet a 06-20/5 210 172 telefonszámon. 

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. Érdek-lődni: 

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

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek 

javításra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 

3 236 305 
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4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóliá-

val 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. 

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

kert 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. 
 
 

 

G é p i  h í m z é s ! 
 

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 +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. 

+36-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 

 

 
  

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap                                 
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