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 Bővítik a fociöltözőt 
 

 
 

Az építkezésről szóló írásunk a 259. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Augusztus 
 

 

 

1. 

1932-ben ezen a napon született Rácz Tibor (†1976), aki 

1962-1976 között a községi tanács elnöke volt.  1934-ben 

ezen a napon született Franczia Lajos, aki 2002-től tagja a 

népdalkörnek.  

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 polgármesternek 

választották meg.  

5. 

1899-ben ezen a napon született Sárhegyi Károlyné Cseh 

Irén, aki 1942-től tanított Csengelén.  1959-ben ezen a 

napon született dr. Sikter András, aki 1982-től 2005-ig csen-

gelei állatorvos volt.  1974-ben ezen a napon született He-

im 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.  

7. 

1962-ben ezen a napon született Longa Istvánné Túri Márta, 

aki 1982-től tanít az általános iskolában. 1996-tól igazga-

tóhelyettes, 2011-től igazgató. 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 főágazat-

vezetője volt. 1979-1981 között az MSZMP községi párt-

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

aki 1976-tól tanított falunkban. 1996-2011 között iskolai-

gazgató volt. Testnevelő tanári tevékenységének köszönhe-

tően atlétikai csapata 1994-ben a Népstadionban rendezett 

országos döntőn első helyezett lett. 2005-ben a Magyar 

Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel tüntették ki. 

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 

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

gelei orvos, dr. Kertész József.  

12. 
1994-ben ezen a napon loptak először személygépkocsit a 

településen. Az elkövetőt rövid időn belül elfogták.  

13. 

1926-ban ezen a napon született Kormányos Béláné Rácz 

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

bizottságának elnökhelyettese volt.  1930-ban ezen a napon 

született Magyar István (†2004), aki kovácsmester volt. 

16. 

1926-ban ezen a napon született Fráter Béla, aki 1947-1954 

között a Pántlika úti iskolában, 1954-1972 között a Temp-

lomhalmi iskolában tanított.  1966-ban ezen a napon szü-

letett Süli Lajosné Kőrösi Irén, aki 1985-1986 között a köz-

ségi könyvtárat vezette. 2001-ben "A csengelei iskoláért" 

plakettel tüntették ki.  1981-ben ezen a napon hunyt el Fá-

bián Lajos, aki a csengelei motormalom vezetője volt az ál-

lamosítás után. 
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17. 

1930-ban ezen a napon született Szukits Rudolfné Orosz 

Márta, aki az 1980/81-es tanévben Csengelén tanított.  

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-

1944 között a Belsőcsengelei iskolában tanított. 1937-ben a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület dísztagjának válasz-

totta. "A szegedi kubikosok" című színdarabjával az elemi 

iskolások Budapesten II. helyezést értek el.  1964-ben ezen 

a napon született Tóth György, aki 1992-1995 között a csen-

gelei focicsapat játékosa volt.  1985-ben ezen a napon szü-

letett Molnár-Kuklis Mariann, akit 1999-ben "A csengelei 

iskoláért" plakettel tüntettek ki. 2006-ban a nőnapi bál 

szépévé választották.  

19. 
1948-ban ezen a napon született Forgó Gyuláné Hegedűs 

Ilona, aki 1979-2010 között dajka volt az óvodában.  

20. 
2002-ben ezen a napon hunyt el Novák Imre kőműves kis-

iparos. 

21. 

1982-ben ezen a napon született Pálnok László, aki 1997-

1999 között a csengelei focicsapat játékosa volt.  1985-ben 

ezen a napon született Magyar Nikolett, aki 2000-ben "A 

csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.  

22. 

1935-ben ezen a napon született Tisóczki Mihályné Kun-

Szabó Mária, aki 1970-1980 között a fogorvos asszisztense 

volt.  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 

foglalkozik szikvízkészítéssel.  1962-ben ezen a napon szü-

letett Fodor Antalné Mészáros Éva, aki 1981-től a takarék-

szövetkezet csengelei kirendeltségének pénztárosa, majd 

1984-től vezetője volt.  1973-ban ezen a napon született 

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

önkormányzati képviselő.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  257  - 

 

 

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 

ferences szerzetes, aki hosszú időn keresztül ellátta Csen-

gelén a kántori feladatokat.   

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 volt. Az 1970-es és 1980-as években ő volt a 

csengelei focicsapat intézője. 

25. 

1890-ben ezen a napon született Bagi János (†1991), aki 

1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmá-

nyi tagja volt.  1945-ben ezen a napon született Czakó Já-

nos, aki 2002-2010 között önkormányzati képviselő volt. 

Alapításától tagja a citerazenekarnak.  1959-ben ezen a 

napon hunyt el Balog Jenő, aki 1937-1950 között Csengele 

lelkésze volt.  1988-ban ezen a napon hunyt el Magyar 

Mihály, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászló-

tartója volt 1929-1932 között. A Független Kisgazdapárt  

csengelei szervezetének 1944-ben választmányi tagja lett. 

1940-1949 között az egyházközség képviselő-testületében is 

tevékenykedett.  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 Er-

zsébet, aki 1969-1974 között a belterületi iskolában tanított. 

 1963-ban ezen a napon született Gémes Józsefné Hunyadi 

Ilona (†2008), aki 1982-1986 között az általános iskola nap-

közis tanára volt, majd 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 2006-2010 között önkormányzati képviselő volt.  

 

Emberölési kísérlet miatt körözték 
 

Európai elfogatóparancs volt érvényben az ellen a 34 éves 

román férfi ellen, akit a magyar rendőrök fogtak el egyesült erővel 

Csengelén. A H. Csongort azóta őrizetbe vették, jelenleg Szegeden 

vár további sorsára.  

A férfit emberölés kísérletének elkövetése miatt körözték 

hazájában, Romániában – olvasható a police.hu oldalán. H. Cson-

gort, a 34 éves román állampolgárt azonban már nem csak Romá-

niában, hanem európai szinten is kutatták, ugyanis ellene európai 

elfogatóparancs volt érvényben. 

A férfi éppen Csengelén bujkált – vesztére. A Csongrád Me-

gyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya a főkapitányság 

speciális támogató egységével és a helyi körzeti megbízottal együtt 

elfogták és őrizetbe vették. Csongor most Szegeden vár arra, hogy 

döntsenek további sorsa felől. 

- Vele szemben további eljárást az Országos Rendőr-főkapi-

tányság Schengeni Kapcsolattartás Egysége folytatja le – tájékoztat 

a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. 

(promenad.hu)   
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Bővítik a focisták öltözőjét 
 

Önkormányzati üléseken már korábban is felvetődött, hogy a 

focipályánál lévő udvari illemhely nem felel már meg a mai kor-

nak, viszont a kérdést akkor csak saját pénzből lehetett volna meg-

oldani. 

Március elején Kun-Szabó Tibor, a községi sport egyesület 

elnöke kérelmet intézett az önkormányzathoz, mely szerint 9 millió 

forintból meg lehetne oldani az öltöző bővítését, és ehhez 2,7 millió 

önkormányzati támogatás kellene. A képviselő-testület egyetértett a 

megvalósítandó céllal, és a kért összeget megszavazta a beruházás-

hoz.  

A bővítéssel a bíróknak külön tusolójuk és WC-jük lesz, 

megfelelve az előírásoknak. A toldalék épületben női és férfi mel-

lett mozgáskorlátozottaknak is lesz WC-jük. A főbejárat előtti te-

rasz tetőzetét az épület teljes hosszára meghosszabbítják, és a több 

évtizedes nyílászárókat is kicserélik. 

A munkák július hónap elején elindultak, és a tervek szerint 

az augusztusi sportnapokra el is készülnek. 

M. M. 

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

19 órától fogadóórát tart a Faluházban. A következő alkalmak au-

gusztus 5-én és szeptember 2-án lesznek.                                                                                                                                                        

 

Szeptemberben jön a következő Krónika  
 

A szokásokhoz híven az idén is egyben jelentetjük meg a Csengelei 

Krónika augusztus havi két számát a telefonszámjegyzék miatt. A 

következő kiadás szeptember 1-jén fog megjelenni. 

A szerk. 
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XVIII.  CSENGELEI SPORTNAPOK 
TERVEZETT PROGRAMJAI 

 

2013. augusztus 10. (szombat) 
15.00  Keresztpályás Női Labdarúgó Torna 

15.00  Szentmihály- Makó keresztpályás női focimérkőzés 

16.00  Csengelei Zsákbamacskák – Kistelek keresztpályás női   

          focimérkőzés 

17.00  Csengele Ifjúsága – Nowa Słupia Ifjúsága focimérkőzés 

18.15 Vesztesek mérkőzése a III. helyért (női) 

19.15  Győztesek mérkőzése Női Kupáért 

21.00 Vacsora és Női Torna eredményhirdetés 

21.00 Retro Disco a party sátorban. Hangulatfelelős Dorogi 

László. A BELÉPÉS INGYENES!!! 

22.00 Csengelei Mazsorettes hölgyek buli indító táncműsora 

23.00  Arany Ászok sörivó verseny 

 

2013. augusztus 11. (vasárnap)  
09.30 Ügyességi és elméleti verseny a ladások részére 

10.30 Lada szépség- és hangverseny 

12.00 Ebéd: pacal pörkölt. Csak előrendeléssel augusztus 7-ig Kun- 

          Szabó Tibornál (06-70/375 1075) 

12.00 Jó ebédhez szól a nóta 

14.00 Ladások felvonulása 

14.30 11-es rúgóverseny (női, férfi) 

15.30 Csengelei mini focisták bemutató mérkőzése (U7,U9,U11) 

17.30 Csengelei Fúvószenekar és Mazsorett bemutató 

18.00 Csengele – Pusztaszer Nagypályás Labdarúgó Mérkőzés  

20.00 Utcabál, a jó hangulatról gondoskodik Varga László, Sánta  

          István, Fekete László 

21.30 Sztárvendég: KACZOR FERI 

23.30 TÜZIJÁTÉK!!! 

24.00 TOMBOLASORSOLÁS !!! 
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Kun Szabó István nótáskönyve 
32. rész 

 

72. Valamikor mennyi… 
 

Valamikor mennyi könnyet hullattam én egy kis boldogságért, 

A lelkemet adtam volna valakinek egy forró szaváért, 

Szerettem a nyíló rózsát és a halkan síró nótát 

Oh hogy vágytam szeretni! 

Boldog lenni mégsem tudtam 

Hiszen engem nem szeretett senki. 

 

Amióta jó vagy hozzám, nem sírok már, nem fáj nekem semmi, 

Azóta már én is tudtam, hogy milyen jó szerelmesnek lenni, 

Minden sóhaj, minden nóta csak tehozzád száll azóta, 

Napsugaras szerelmem, amióta az enyém vagy 

Én azóta jaj de boldog lettem. 
 

[Szöveg: Jávor László]   

(folytatjuk!) 

 
Kedvenc receptjeim 
 

Tejben pácolt busa 
 

Hozzávalók: 1,2 kg busa, négy nagy cikk fokhagyma, tej, 

olaj, őrölt feketebors, só.  

A busaszeleteket sóval, borssal, zúzott fokhagymával jól be-

dörzsöljük, és annyi tejjel öntjük le, hogy ellepje. Egy éjszakára 

hűtőszekrénybe tesszük. Másnap letörölgetjük, bekenjük olajjal, 

rostélyon, vagy grillsütőben mindkét felüket pirosra sütjük. 
 

Nemere Ilona   
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H i r d e t é s e k 

 

A Deák Ferenc u. 4. szám alatti, 1500 négyzetméteren lévő ingat-

lan eladó, vagy üzlethelyiségnek bérelhető. 06-30/9 786 384    

Faluhoz 1 km-re levő, 2,5 szobás, fürdőszobás tanya, fúrott kutak-

kal, ipari árammal, 4 kh földdel, értékes fákkal eladó. Érdeklődni 

lehet a 06-70/5 180 093 telefonszámon. 

Régi pénzeket, iratokat, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes 

hagyatékot vásárolnék. Telefon: 06 30 3 686 949 Verovszki József 

Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-

helyeket) és ócskavasat felvásárolom. Telefon: 06-30/4 018 317 

Emeletes, 3 + 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, mosókonyhás, kü-

lön WC-s, nagy garázsos szerkezetkész (ajtó, ablak bent van) tégla 

ház, dupla portával (2 utcát átérő) eladó. Irányár 5 millió forint. 

Érdeklődni telefonon lehet: 06-62/286 120 és 06-62/286 045. 

Csengele, Dózsa György. u. 1/A.  

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

előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és biológiai 

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 érzékeny-

séget, növeli a teherbíró képességet és lassítja az öregedést. Hatása né-

hány hét után észlelhető. Naponta 1-1,5 liter fogyasztása ajánlott. 1,5 

literes műanyag flakonokban kapható, szénsavas és szénsavmentes 

változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    

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 sejt-

tisztítást, sejtvédelmet és a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki 

Ön is elérhető áron, garanciával!  Érdeklődni lehet a 06-20/5 210 

172 telefonszámon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  263  - 

 

 

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

30/8 536 229 

A Csengele, Deák Ferenc 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 

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 hobbikert 

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

098 096  

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

377 970 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

vegyesboltjában (Deák Ferenc 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 sze-

rint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti kö-

röknek, 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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