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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 Te-

rézia (†2001), aki 1947-1995 között a belterületi iskolában 

tanított. 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.  

20. 

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

lágháború 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-

pon hunyt el Dékány József kocsmáros, aki a Csengelei Me-

zőgazdasági Egyesület könyvtárosa volt 1936-tól.  1972-

ben ezen a napon született Törköly István, aki 1999-től 

csatornaőr. 
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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, Sziget-

váry 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 

átvonulásakor 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 

csapatok birtokába kerül Csengele.  1980-ban ezen a napon 

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

noka volt. 1949-től tagja volt az egházközségi képviselő-

testületnek.  2004-ben ezen a napon hunyt el Magyar Ist-

ván, 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. 

1928-1932 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

jegyzője volt. 1941-1948 között tagja volt az egyházközségi 

képviselő-testületnek.  1938-ban ezen a napon született dr. 

Varga Ferenc, aki 1972-től gyógyít Csengelén. Jelentős 

érdeme volt a labdarúgópálya és az öltőző létrehozásában, 

valamint a Csengele-Ering kapcsolat kialakításában. 1990-

1994 között önkormányzati képviselő volt.  1944-ben ezen 

a napon esett el a csengelei harcok során Hertelenedi József, 

aki a Zala megyei Molnári községből származott. A hősök 

sírjában van eltemetve.  1944-ben ezen a napon a front át-

vonulásakor fejlövés következtében elhunyt Tisóczki Antal. 

 1944-ben ezen a napon született Nikolényi György, aki 

1968-1972 között a Pántlika úti iskolában tanított.  1950-

ben ezen a napon rendezték meg az első tanácsválasztást.  

1961-ben ezen a napon hunyt el Sisák István (†1961), aki 

rendőr tiszthelyettes volt. 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 Ke-

lőpataki iskolában, 1965-1988 között a belterületi iskolában 

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 alpolgár-

mesteri tisztséget látott el.  1943-ban ezen a napon gyil-

kolták meg Török Sándor esküdtet.  1944-ben ezen a napon 

gránátrobbanás következtében vesztette életét Horváth La-

jos, aki 1940-1944 között tagja volt az egyházközségi képvi-

selő-testületnek.  1998-ban ezen a napon megérkezet 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. 1935-ben a Csengelei Me-

zőgazdasági Egyesület dísztagjának választották. 1941-1944 

között tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  

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 Sutka Pál, aki 1921-1930 között a 

földművelés mellett kovácsmunkával is foglalkozott. 1931-

ben szatócsboltot nyitott.  1960-ban ezen a napon született 

Gyovai József, aki 2002-2004 között a Csengelei Motoros 

Klub elnöke volt.  1989-ben ezen a napon hunyt el Anger-

mayer Károly, aki 1970-1975 között az Egyetértés TSz fő-

könyvelője volt.  
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26. 
1961-ben ezen a napon született Csókási Zoltánné Novák 

Veronika, aki 1982-től – megszakítással az általános iskolá-

ban tanít. 1994-1996 között a Fortuna presszót vezette.  

27. 

1918-ban ezen a napon született Szabó Imre (†1996), aki 

1945-ben polgárőr volt.  1920-ban ezen a napon született 

Gémes Antal, aki 1945-ben rendőr volt.  1933-ban ezen a 

napon született Frányó Károly, aki 1965-1978 között a Vad-

gerlési, 1978-1994 között a belterületi iskolában tanított.  

1948-ban ezen a napon született Fekete Ferenc, aki 1983-

1998 között postai kézbesítő volt.  1950-ben ezen a napon 

tartotta alakuló ülését a 79 tagú községi tanács. 

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. világ-

háborús harcokban (valószínűleg Magyarország területén) 

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

a II. világháborús harcok során Kiskunfélegyháza és Kecs-

kemét 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 Vö-

rös Tibor, aki 1981-1990 között az Öregmalom vendéglő 

felszolgálója volt. 1991-től a Csengele Községi Sport Egye-

sület labdarúgó szakosztályának vezetője.  1965-ben ezen a 

napon született Győrfiné Forgó Edit, aki 1979-ben az úttörő 

olimpia országos döntőjében távolugrásban 5. helyezett lett. 

30. 

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

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

vékenykedett.  1934-ben ezen a napon született Magony 

Imre, akit 1956-ban Szabó Mihály agyonszúrt.  1959-ben 

ezen a napon született Víg Tiborné Balázs Rozália, aki 

2001-től postai kézbesítő. 

31. 
1931-ben ezen a napon született Kerekes Józsefné Kotormán 

Erzsébet (†2012), aki 1974-1988 között az óvodát vezette. A 

Hazafias Népfront munkájában is részt vett.   
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Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

19 órától fogadóórát tart a Faluházban. A következő alkalom 

november 4-én lesz.                                                                                                                                                                                          

 

Felsőoktatási pályázat 
 

Csengele Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. 

évi fordulójához, mellyel a hátrányos szociális helyzetű felsőok-

tatási hallgatókat (”A” típusú), illetve a felsőoktatási tanulmányo-

kat kezdeni kívánó (”B” típusú) fiatalokat támogatja.  

A pályázatokat benyújtani 2013. november 15-ig lehetséges.  

A tájékoztató anyag beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 5. 

számú irodájában.                                                                             ■ 

 

Tollaslabda bajnokság 
 

Október 26-án (szombaton) a Csengelei Tollaslabda Barátok 

bajnokságot rendeznek a faluházban. 

Délelőtt fél 9 órától a 16 éven aluliak vetélkednek, a jelent-

kezési létszámtól függően egyéni és vegyespáros kategóriákban. 

A felnőttek versenye 12 óra 30 perckor kezdődik. Házas-

páros, vegyespáros, valamint női és férfi egyéni számok lesznek. 

A szervezők szurkolókat is szívesen látnak!                          ■ 

 

Mise és sírszentelés 
 

A halottak napi szentmise november 2-án (szombaton) 13 

órakor lesz a temetőben. Előtte és utána sírszentelés lesz, melyre az 

igényt Vincze János temetőgondnoknál kell jelezni.                       ■ 
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Képviselők tanulmányúton 
 

Csengele abban a szerencsétlen helyzetben van, hogy lakos-

ságának a fele külterületen él. Ez a szennyvíz csatornázás szem-

pontjából negatív, hiszen a pályázatokon 2000 fő alatti létszámmal 

nem lehet részt venni.   

A helyi önkormányzat képviselői tisztában vannak azzal, 

hogy előbb-utóbb a szennyvíz kezelését meg kell oldani, ezért a 

csatornázáson kívüli lehetőségeket próbálja felmérni. Ebből a cél-

ból nemrég négy képviselő és a polgármester, valamint Pusztaszer 

polgármestere a Balaton közeli Nyim községbe látogatott, ahol a 

baktériumos módszert alkalmazzák a víz tisztítására. 

A Siófok melletti településen a vízkezelő berendezések felü-  

 

 
 

A berendezés a felszínen kevés helyet foglal el 
(fotó: Molnár Mihály) 
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gyelője fogadta a csapatot, aki egyben helyi önkormányzati kép- 

viselő is. Szerencsénkre ő tárgyilagos képet festett a beruházás 

megvalósulásáról és működéséről, nem hallgatta el a negatívumo-

kat sem.  

A Nyim községben megvalósult beruházás portánként 

1.350.000 Ft-ba került. A költségek túlnyomó részét pályázati 

pénzből finanszírozták. A házaknál egy 2 köbméteres, műanyag-

ból készült tartályokat ástak el a földbe, melyek három részre van-

nak osztva, folyamatosan végezve az ülepítést baktériumok segítsé-

gével. A levegőztetéshez kompresszort használnak, és szivattyú 

emeli át a vizet az egyik részből a másikba. Egy 4 fős családnál kb. 

3-4 havonta kell a keletkező iszapot elszállíttatni. Éves szinten egy 

berendezésnek az áramfelhasználása kb. 20 ezer forintba kerül. A 

megtisztított vizet a földbe vezetik el. Az egész berendezést számí-

tógép vezérli. 

A megvalósítása mellett egyedül az szól, hogy nincs szükség 

csatornázásra, hiszen minden háznál önálló berendezés működik. 

Negatívum, hogy a vegyszerek használatára nagyon oda kell figyel-

ni, mert azok túlzott alkalmazása (napi 1 dl) elpusztítja a lebontást 

végző baktériumokat. Magas talajvíz a berendezést működéskép-

telenné teszi. A levegőztetéshez és szivattyúzáshoz használt kom-

presszor kb. két év alatt tönkremegy. 

A nyimi tisztítóberendezések megtekintése után a képvise-

lőkben az az álláspont alakult ki, hogy tovább kell kutatni más 

megoldások iránt, hogy a legmegfelelőbb valósulhasson meg majd 

településünkön.  

Molnár Mihály 

 

Varga doktor 75 éves 

 
Október 22-én éri el ezt a szép kort falunk régi háziorvosa, dr. 

Varga Ferenc, aki már több mint 40 éve gyógyít Csengelén.  

Születésnapja alkalmából saját írásával mutatjuk be a megélt év-

tizedeit. 
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Dr. Varga Ferenc:  

É l e t e m 

 
Születtem 1938. október 22-én Szegeden, a Női Klinikán. 

Édesanyám Domokos Julianna, Édesapám Varga István. Anyai 

nagyapám Domokos József kertész, nagyanyám Klár Mária. Róluk 

annyit kell tudni, hogy igen szorgalmas szegediek voltak a 19. 

század második felében. Nagyapám Újszegedet naggyá tevő ker-

tész generációjához tartozott. Az első tíz „nagyon” kertész közé 

(Sándor Ferkó, Zsemberiek, Dömötörök, és mások, akikről nem 

hallottam gyerekként). Ő volt a Domokos kertész úr, akinek Nagy-

marostőben 29 hold bérföldje a faiskolájának az alapja volt. Az 

egyéb kertészete 14 üvegházzal, számtalan melegággyal, 220 méte-

res fúrott, 22 fokos vizet adó ártézi kútjával nagyon jól dolgozott. 

1936-ban önálló külkereskedelmi joggal rendelkezve facsemetéket 

exportállt Észak-Amerikába és Kanadába. Nagyanyám Rókuson la-

kott, 8 éves kislányként sokszor bújtatták az ellenőrök elől a 

Dohánygyárban, ahol később Wekerle miniszterelnöknek is sodort 

szivart ügyes kezeivel. Nagybátyjai között volt fürjész és strimflis 

mester is, akit Hírháger Tóninak hívtak. 

Édesapám, aki nekem az életem folyamán nem volt nagyon 

édes, mert édesanyámat, mikor velem terhes lett, otthagyta. Szent-

mihálytelki születésű volt, a paprika határozta meg a 9 testvér éle-

tét. Apai nagyapám, aki molnár volt, a Kálvária úton lévő malom-

ban halt meg a 9. gyermeke születése előtt. Apám testvérei közül az 

első világháborúban hősi halált haltak ketten. A fiatalabb rákerült a 

huszár szobor talapzatára is. Ő Varga Imre volt. Varga Vince nevű 

nagybátyám, aki a szentmihálytelki Lábdy paprikamalom utolsó 

főmolnára volt, a háború után a III. Kerületi Tanács elnökhelyettese 

lett Szegeden. 

Édesanyámnak virágüzlete volt a Kölcsei utcában, a Szukits 

könyvkereskedés és kölcsönkönyvtár mellett a Royal Szálló új  
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szárnyának helyén. Innen az Oroszlán utca 7. számú házba (volt 

Európa Szálló) került a Domokos Virágüzlet. Ők heten voltak test-

vérek. Mikor édesapjuk meghalt, a testvérei úgy határoztak: „Jul-

csa, te hazamégy Kedvesanyánkat gondozni”, aki nagyon beteg 

volt. Így kerültem Újszegedre a Szőregi országút 11-be, a Kamara 

töltés mellé.  

Pista bátyám 5 évvel volt idősebb nálam. 10 éves korától a 

Piaristákhoz járt 4 évet, majd a „Piar” megszüntetése után újból el-

sős lett a Radnóti Miklós gimnáziumban. Érettségi után elbeszél-

getésre ment jeles érettségivel az orvostudományi egyetemre, aho-

vá föl is vették. Évfolyamtársai voltak többek között Reök Bandi, 

az ország második pillangózó úszója, Tumpek mögött. Lázár Gyur-

ka, László Feri, mindketten professzorként fejezték be az orvosi 

működést. Szigorlóként gyakornoknak nevezték ki az Ivanovics 

intézetbe. Summa cum laude eredménnyel, ahonnan háromszor 

küldték ki, mint tanársegédet 6 hónapra körzeti orvosokat helyet-

tesíteni. Békéstarhoson, Csanádapácán, Szőregen dolgozott így. 

Később a Szolnok megyei KÖJÁL laboratóriumának vezetője lett. 

1972-ben onnan disszidált végső célként Kanadába, ahol nyugdíja-

zásáig 850 ágyas kórház főbakteriológusa volt. 10 éve halott. Négy 

gyermek van. Kanadai elhelyezkedését nagyban segítette az a pár 

cikk, amit Ivanovics professzorral angolul írtak, ő mint közremű-

ködő. 

Most egy kicsit magamról is. Tanulmányaimat a Palánk óvo-

dában kezdtem, 1943-ban. Orvosi diplomámat 1963-ban, a Szegedi 

Központi Egyetem dísztermében vettem át. Közben 4 évet jártam 

Újszegeden a Tiszaparti iskolába, és 4 évet a Radnóti Miklós gim-

náziumba Nagyon szerettem iskolába járni, olvasni, sportolni. Az 

általános iskolák kézilabda bajnokságának egyik legjobb játékosa 

voltam. 1953-ban osztálytársaim elcsábítottak focizni az UTC-be, 

ami akkor az Újszegedi Kendergyár csapata volt. A Radnótiban at-

letizáltam is. 1957-ben Csongrád megye ifjúsági gerelyvető bajno-

ka lettem. Közben az UTC-vel 1957-58-ban labdarúgó bajnokságot 

nyertünk. Háromszor szerepeltem az országos döntőben a közép-

iskolák atlétikai csapatbajnokságán, súly-diszkosz-gerelyvető csa- 
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patban. 4 évet jártam a Radnótiban, ahol 1957-ben „jól” érettsé-

giztem. 1957 őszén felvettek az Orvostudományi Egyetemre, 1963-

ban végeztem (igaz három hónappal később, mint az évfolyam 

döntő többsége, mert gyermekgyógyászatból Boda professzor úr 

prolongált). A vizsgám végén kérdezte: Mi szeretne lenni, kollega 

úr? Körzetorvos – mondtam, mire ő: Ezzel a tudással nem merem 

rászabadítani a védtelen magyar gyermekekre. Akkor nagyon nehe-

zteltem rá, de 5 hét kórházi gyakorlat után, amit a Szolnoki Kórház 

I. Belosztályán töltöttem el, kikerültem Besenyszögre, ahol évente 

100 gyereknél több született, ott aztán rögtön éreztem, hogy nagy 

szükségem volt a 3 hónap plusz tanulásra! Dr. Mészöly András volt 

a másik háziorvos, akit aztán gyorsan elküldtek a Szolnoki Járási 

Pártbizottság közreműködésével, mert szombatista volt, ezért 

szombaton nem dolgozott. Így maradtam aztán nem egész 2 év után 

egyedül egy ötezer lakossal rendelkező faluban. 

Közben Szolnokon a Légi Deszantnál szolgáltam 2 hónap 

kiképzés után 4 hónapot, ahonnan egy vasútépítő dandár vezója-

ként szereltek le, alhadnagyi rangban. 

A körzetemet negyvenezer hold képezte. Négy tanyai 

rendelőben heti egy napot rendeltem. Ez akkor alakult ki, amikor 

még ketten dolgoztunk a faluban. Megszüntetni nem volt lelkierőm, 

mikor egyedül maradtam. Jártam kerékpárral, lovon, gyalog, mo-

toron, majd később autóval. Vittek beteghez szekérrel, traktorral. 

Dolgoztam naponta 16-18 órát, néha többet is. Ezt előttem, sem 

utánam senki nem csinálta. A negyvenezer hold szikes rizstele-

pekkel cifrázott terület volt, fa nélküli hatalmas puszta. 

Egy influenzajárvány alatt egy nap 270 beteget láttam el. Ez 

életem rekordja. A lóról lemondtam, mert rájöttem, hogy a nagy 

sárban csak lépésben tudok haladni. Igaz ezt egy évig csináltam, 

mert a rendelőhöz érve a leszerszámozás, itatás, etetés, fölszerszá-

mozás nagyon sok időt vett el. Így hát gyalog mentem csütörtö-

könként 35-37 km-t, miközben 20-30-40 beteget úgy láttam el, 

hogy a legszükségesebb gyógyszereket még vittem is magammal. 

9 évig voltam Besenyszögön, ahol az első időben szinte he-

tente tartottam különböző előadásokat betegségekről, Adyról, 

Petőfiről, Mórától, Tömörkényről. A 9 év alatt „szüleltem” 10 gye- 
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reket, igen lehetetlen körülmények között. Árokparton, ahol majd-

nem úgy jártam, mint Gorkij, aki leírta az egyik elbeszélésében, 

hogy egy szülésnél, mikor segédkezett, a köldökzsinórt úgy kellett 

elrágnia. 

Nagyon szerettem futballozni, ezért alapítottam egy futball 

csapatott. Ott játszottam is, szertároskodtam is, edzősködtem is. 

Bevittük a futballpályát a falu közepébe, terveztem rá egy öltözőt, 

amit a gyerekekkel megépítettünk. Ez a létesítmény a mai napig 

működik. 

Nagy szerencsém volt az életutamat szemmeltartó orvosok-

kal, a 76 éves gyógyszerész bácsival, védőnőkkel, szakmai és közi-

gazgatási elöljárókkal. Mészőly doktorral, Vidra főorvos úrral, és 

hát a legfontosabbal, a feleségemmel. 

Miközben 1962-ben, még szigorlóként megnősültem, 1963-

ban szült egy gyönyörű fiút, akit még négyen követtek Beseny-

szögön 1971-ig. Egész idő alatt ápolónőként dolgozott mellettem, 

nevelte 5 fiamat, rengeteget segít a mai napig, az orvosi munkám-

ban is. Gondozta Édesanyámat és Édesanyját.  

Bátyám 1972-ben disszidált. Én pedig a szeretett gyógysze-

rész bácsi helyett kaptam egy „biciklizőt” (felfelé nyal, alulra ta-

pos). Akinek, ha betegnek gyógyszert kellett kiadni ügyeletben, 

kedvenc szava járása volt: Már megint ezt a szart írta? Gondolkoz-

tam, mit csináljak: Jelentsem föl? Verjem meg? Egyetlen dolog 

tartott vissza: a megyei pártvezetők között volt az apja! Így aztán 

szégyen a futás, de hasznos elvet követtem, és az akkori kínált állá-

sokból megpályáztam Csengelét, amit meg is nyertem, és ahol 41 

éve dolgozom feleségemmel együtt. Ez a körzet csak tízezer hold, 

863 szórványtanya, 3400 lakos volt. Nagy szerencsémre homok-

talajjal. Szinte télen-nyáron, hóban-sárban, mindenhova eljutottam, 

ahova hívtak, autóval. Itt egyedüli orvosként 18 évet dolgoztam, 

amikor a lakosság lélekszáma 2400 alá csökkent, kétfelé osztották a 

körzetet. Így aztán 2000 embert gyógyítunk ketten több év óta. 

Életemben 28 évet dolgoztam egyedüli orvosként. Mindkét 

helyemen a következő települések 10-20 km távolságban voltak, 

így aztán sem készenléti ügyeleti rendszerhez nem tudtam csatla-

kozni, amíg a kisteleki nagy rendszert meg nem szervezték. Helyet- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  325  - 

 

 

tesítőt nem kaptam. Szabadságom több mint fele bent maradt. Jel-

lemző azokra az időkre: focizás közben eltört a szárkapocs cson-

tom, egyetlen táppénzes napot nem tudtam kivenni, mert begipszelt 

lábbal is menni kellett. Végül a gipszet levettem, mert tél lévén a 

lában majd belefagyott. 

Végzettségeim: 

Általános orvosi diploma 1963 

Labdarúgó segédoktató 1971 

Felsőfokú társadalombiztosítási szakember 1995 

Háziorvostan szakvizsga 1988 

Jelenlegi családi állapotom: feleség, 5 fiú, 14 unoka 

Kitüntetéseim: 

Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója 1971 

Besenyszög Díszpolgára 2009 

Tagja voltam Csengele első önkormányzatának, képviselő-

ként. Öt éven keresztül a MAPOSZ 9 tagú Országos Vezetősé-

gében tag voltam. Sokat gondolkoztam azon, belvárosi gyerek lé-

temre jogom volt-e életem két falujába elmenni, hogy a családot is 

magammal vittem. Micsoda fölháborodás volt az ötvenes évek de-

portáltjai miatt, akiket a nagy városból az Isten háta mögé helyez-

tek el. Én nem ugyanezt csináltam a családommal? Minden fiam 14 

éves korától csak vendég volt nálunk. Kérdezték tőlem, miért nem 

hagytam el ezeket a mostoha körülményeket, mikor még meg sem 

fizették? Arra a következtetésre jutottam: A folytonos problémák 

miatt nem értem rá az elmenekülésen gondolkozni. Igaz, fiatal ko-

romban, mikor szünetben a Textilkombinátban, vagy az Újszegedi 

Kendergyárban dolgoztam segédmunkásként, vagy rakodóként, 

vagy szénlapátolóként, mindig azt mondtam, ki teszi ezt meg, ha én 

nem? Később azt mondtam orvosi munkám megpróbáltatásai kö-

zepette is. 
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Magaslati favágás 
 

A legutóbbi önkormányzati ülésen hívta fel arra a figyelmet 

Tóth Tibor képviselő, hogy a sportház melletti nyárfák lombkoro-

nája veszélyesen megnőtt, egy szélvihar akár rá is döntheti a kör-

nyező épületek valamelyikére. A szép fákat kár lett volna kivágni, 

ezért a gallyazás mellett döntöttek.  

Tekintettel arra, hogy a két nyárfa közvetlenül egy épület 

mellett áll, és alatta két villanyvezeték is elhalad, szakembereket 

kellett a munkával megbízni. A favágó emelőkosárral került fel a 

20-25 méter magasba, és láncfűrésszel végezte a csonkolásokat. 

Profizmusának köszönhetően senki és semmi sem sérült meg a 

munkálatok alatt. 

M. M.   

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 
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Kun Szabó István nótáskönyve 
36. rész 

 

77. Lila akácok 
 

Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj, 

Lila akácok, minek a boldogság, ha elszáll. 

Minek a nyíló virág, minek a kikelet, 

Mit ér a rongyos világ, ha nem szeret. 

 
Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj, 

Lila akácok, minek a vágy, ha elszáll. 

Minek a kiskerti pad, minek a nyáralkonyat, 

Amikor egymást szeretni nem szabad. 

 
[Virágos tavaszi kertek ölén 

Zártam először szívembe én, 

Később karöltve jártunk Budán, 

S várt ránk a csendes Tabán. 

 

Szép volt a szerelem, szép volt a nyár, 

Vártam a ligetben, hogy jön-e már, 

Lila akácok nyíltak a fán, 

Már csak bús emlék csupán.]  

 
[Az utolsó két versszak a nótáskönyvben nem szerepel, de hozzá- 

tartozik a szerzeményhez. Szövegírók: Mihály István és Ábrahám 

Pál] 

 
 (folytatjuk!) 
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Szent Imre családnap 
 

A Szent Imre családnap november 9-én, szombaton lesz a Fa-

luházban. 

 Délután 1 órától családi játékok várják az érdeklődőket. 4 

órától pedig a békéscsabai Vándorszínház előadását tekinthetik 

meg. Fáklyás körmenettel vonulunk a templomba, ahol a szent-

misét Sutka István atya mutatja be. Természetesen a családnapon 

étlen, szomjan senki nem marad. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Katona Attila 

 
 

Kedvenc receptjeim 

 

Gombakrémes ponty 
 

Hozzávalók: 1 kg pontyfilé, 30 dkg gomba, 1 evőkanál konyak, 1 

közepes fej vöröshagyma, 2 dl tejföl, 3 evőkanál olaj, 2 nagy cikk 

fokhagyma, liszt, pirospaprika, őrölt bors, só. 

A pontyfilét szeletekre vágjuk, sózzuk, borsozzuk, lisztbe 

mártjuk, és forró olajon mindkét felüket pirosra sütjük. 

Az apróra vágott vöröshagymát megfuttatjuk, hozzákeverjük 

a zúzott fokhagymát, és az apróra darabolt gombát. Sózzuk, bor-

sozzuk, pár percig kevergetve pároljuk. Hozzáadjuk a sűrített para-

dicsomot, a konyakot, és 3 evőkanál vizet. Átforraljuk, végül bele-

keverjük a tejfölt. 

A halszeleteket tűzálló tálra rakjuk, bekenjük a gomba-

krémmel, és előmelegített sütőben átforrósítjuk. Vajas krumplival 

tálaljuk. 

Nemere Ilona 
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Iskolai papírgyűjtés 

 

Évek óta hagyomány, hogy szeptember vége felé papír-gyűj-

tést rendeznek az általános iskola tanulói számára. Idén két nap 

alatt 8.882 kg papírt gyűjtöttek össze. Ehhez jött még a Vetter Hun-

gary Kft. 3.718 kg hullámpapírja, így összesen 126 mázsa papír 

gyűlt össze. 

Az alsó tagozatosok közül a 2. osztály végzett az élen 1.025 

kg-mal. A felsősök közül a 7. osztály volt a legszorgalmasabb, ők 

1.993 kg-ot gyűjtöttek össze. A két legeredményesebb csapat egy-

egy tortát érdemelt ki teljesítményével. 

M. M. 

 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 95 éve: 
 

Az orosz fogoly panasza 
 

Stecsenkó Mihály, orosz fogoly, aki jelenleg Csengelén a 319. szá-

mú tanyán dolgozik, ma délután bejött a szerkesztőségbe és a kö-

vetkező panaszt adta elő meglepően kifogástalan magyarsággal: 

- Vasárnap este hat órakor a gazdám megbízásából a tanyák között 

jártam, amikor az egyik közeli szomszéd családja két tagjával meg-

támadott és kirabolt. Elvette az ezüstórámat és keserves szerzemé-

nyemet, 300 koronámat. Négy esztendeje élek Magyarországon. 

Megbecsültek itt és mondhatom, keservesen fáj, hogy elvették szer-

zeményemet. 

Az orosz foglyot a rendőrséghez utasítottuk, ahol az esetről 

jegyzőkönyvet vettek fel. Stecsenkó jóravaló, szelídlelkű embernek 

látszik.  
 

(Megjelent a Szegedi Friss Újság 1918. október 9-i számában) 
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H i r d e t é s e k 

 

Búza és piros retekmag eladó. Érdeklődni lehet a 60-30/3 630 771 

telefonszámon.  

Eladó a Csengele, Arany János u. 1/A. szám alatti telephely! Ér-

deklődni lehet az Arany János u. 6. szám alatt. 

Eladó a Csengele, Bem tábornok u. 4. szám alatti ház. 3 szoba, 

fürdőszoba, spájz, étkező, főzőfülke, gáz és vegyes tüzelésű kazán, 

garázs, pince, melléképületek. Érdeklődni lehet hétköznap 16 óra 

után, hétvégén egész nap a 06-30/4 303291 telefonszámon. 

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. 

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 alap-

ján előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és 

biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasztalatok sze-

rint 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 ké-

pességet és lassítja az öregedést. Hatása néhány hét után észlel-

hető. Naponta 1-1,5 liter fogyasztása ajánlott. 1,5 literes műanyag 

flakonokban kapható, szénsavas és szénsavmentes változatban. 

Egy üveg ára 120 Ft.    

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

hagyatékot vásárolnék. Telefon: 06 30 3 686 949 Verovszki József 
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Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-

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

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 terméke-

ket. A mikroalgák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisz-

títást, sejtvédelmet 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, 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 

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

3 236 305 
 

 

 

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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Szántást és tárcsázást vállalok! Balázs Tibor +36-30/9 677 763. 

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

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

+36-30/2 098 096  

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

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

és Vodafone szolgáltatók készülékeire. 
 

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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