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Varga doktor újabb elismerései  
 

 
 

A kitüntetésekről szóló írásunk a 6. oldalon kezdődik! 
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NAPTÁR – Január 
 

 

 

 

1. 

1913-ban ezen a napon született Csókási György Antalné 

Juhász Ilona (†1960), aki községi szülésznő volt az 1930-as 

évek végétől haláláig.  1930-ban ezen a napon született 

Csókási Istvánné Túri Ilona női szabó, aki az 1950-es és 

1960-as években a Nőtanács pénztárosa volt.  1942-ben 

ezen a napon született Laczkó Ferenc, aki 1999-től Kistelek 

plébánosa, oldallagosan Csengelét is ellátva. Jelentős érde-

me volt a falu templomának felépítésében.  1950-ben ezen 

a napon önálló településsé vált Csengele, és megindul az 

önállósított anyakönyvezés is.  1956-ban ezen a napon szü-

letett Tisóczki Ferenc, aki 1977-1980 között postai kézbesí-

tő volt. Kaukázusi juhászkutya tenyésztésével foglalkozik, 

állataival több díjat nyert. 1976-1984 között a csengelei fo-

cicsapat játékosa volt.  1964-ben ezen a napon a könyvtár 

tanácsi kezelésbe ment át.  1970-ben ezen a napon egyesült 

a Honfoglalás és Vadgerlés Tsz, és létrejött az Egyesült Tsz. 

 1975-ben ezen a napon egyesült az Egyetértés, az Arany-

kalász és az Egyesült Tsz, létrejött az Aranyhomok MGTSZ. 

 2004-ben ezen a napon újra Gregus Sándorné lett a falu-

gazdász.  2007-ben ezen a napon a Magmaplus Kisteleki 

Hőszolgáltató és Vízközmű Kft. vette át a vízszolgáltatást a 

községben. 

2. 
1995-ben ezen a napon kezdte meg a termelést a konzerv-

gyárban a Szigma-Pack Kft.  2006-ban ezen a napon kez-

dődött meg a tanyagondnoki szolgáltatás. 

3. 

1920-ban ezen a napon született Szűcs Mihály, aki a II. 

világháború során ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1948-ban ezen a napon hunyt el Túri István, aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt  

1929-től. 1931-ben az iskolagondnokság tagja lett.  
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4. 

1888-ban ezen a napon született vitéz Virágh Menyhért, aki 

1929-1941 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület el-

lenőre, 1937-től alelnöke volt.  1974-ben ezen a napon 

hunyt el Csókási István, aki 1936-1970 között postai kéz-

besítő volt. 1949-ben képviselőnek és elöljárósági pénztá-

rosnak választották meg.  1990-ben ezen a napon született 

Tóth-Andor Bea, akit 2004-ben "A csengelei iskoláért" pla-

kettel tüntettek ki.  

5. 

1911-ben ezen a napon született Túri Ferenc (†1997), aki 

1936-1946 között postai kézbesítő volt, majd a községi ta-

nács hivatalsegédeként dolgozott. 1985-ben 25 éves önkén-

tes rendőri szolgálat után járó jelvénnyel tüntették ki.  

1979-ben ezen a napon hunyt el Kormányos Sándor, aki 

1949-ben oklevelet és pénzjutalmat kapott a termelési ver-

senyben elért jó eredményéért. Az 1950-es években postás-

ként dolgozott. 

6. 

1896-ban ezen a napon született Sárhegyi Károly (†1965), 

aki 1942-től az Erdősarki iskolában, 1957-től a belterületi 

iskolában tanított. Az egyházközség képviselő-testületének a 

jegyzője volt.  1940-ben ezen a napon született Túri Ferenc 

(†2004), aki 1961-1964 között tanyai iskolákban tanított. 

1972-1977 között községi párttitkár volt. 1988-ban ezen a 

napon született Bencsik Róbert, akit 2002-ben "A csengelei 

iskoláért" plakettel tüntettek ki.  

7. 

1931-ben ezen a napon született Gombos Józsefné Nádasdi 

Etelka, aki 1953-1959 között a Pántlika úti iskolában taní-

tott.  1936-ban ezen a napon született Sutka Zoltán († 

1998), akit az 1956-os magatartása miatt börtönbüntetésre 

ítéltek. 1991-ben megkapta az 1956-os Emlékérmet.  1947-

ben ezen a napon született Heim Gézáné Berta Márta, aki 

1969-től 2011-ig tanított Csengelén, 1977-1991 között isko-

laigazgató volt. 2005-ben megkapta a Magyar Köztársasági 

Bronz Érdemkeresztet, 2007-ben "A csengelei iskoláért" 

plakettel tüntették ki.  1991-ben ezen a napon indult meg a 

községben a második orvosi szolgálat Rényiné dr. Torontáli 

Renáta vezetésével. 
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9. 
1997-ben ezen a napon hunyt el Szüle Ferenc, aki 1944-

1960 között a motormalom gépésze volt. 

10. 

1966-ban ezen a napon született Kucsora Péter, aki 1990-től 

2011-ig a Csenge1ei Polgárőr Csoportot vezeti. 2011-ben 

tiszteletbeli csoportvezetőnek választották meg.  1970-ben 

ezen a napon született Demeter János, aki 2003-tól a csen-

gelei focicsapat kapusa.  1980-ban ezen a napon hunyt el 

Tóth Pál, aki a Független Kisgazdapárt csengelei szerveze-

tének választmányi tagja volt 1944-től. 

11. 

1915-ben ezen a napon született Túri Imre (†1994), aki 

1944-1945-ben a rendőrség kötelékében dolgozott, előbb 

mint polgárőr parancsnok. Az 1949-es községgé alakuláskor 

képviselőnek választották. 1949-ben a DÉFOSZ titkára lett. 

1951-ben a földműves szövetkezet ügyvezetője volt.  1940-

ben ezen a napon született Varga Ferencné Király Éva, aki 

1963-1975 között a belterületi iskolában tanított.  1881-ben 

ezen a napon született Katona Ferencné Kordás Róza, aki 

1936-1938 között a postaügynökség megbízott vezetője volt. 

12. 

1944-ben ezen a napon született Sztachó Károly, aki az 

1980/81-es tanévben a belterületi iskolában tanított.  1955-

ben ezen a napon születet Henczné Gut Julianna, aki 1978-

tól körzeti védőnő. 

13. 
1945-ben ezen a napon született Szabó Lajosné Csomor Pi-

roska (†2004), aki 1979-től a községi tanács, majd a polgár-

mesteri hivatal előadója volt.  

14. 

1939-ben ezen a napon hunyt el Pap Márton, akit az 1919-es 

tanácsi választáskor a csengelei iskolaügyi bizottság tagjá-

nak választottak. Az 1920-as években esküdt lett. 1933-ban 

a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület dísztagjává válasz-

totta.  1969-ben ezen a napon született Király István, aki 

1993-1994 között a csengelei focicsapat tagja volt.  1977-

ben ezen a napon hunyt el Drinóczki Béla, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesületben több tisztséget töltött be. 

1940-1944 között tagja volt az egyházközségi képviselő-

testületnek.  
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15. 

1886-ban ezen a napon született Wéner Lajos, aki 1906-tól a 

Templomhalmi iskolában tanított.  1888-ban ezen a napon 

született Bodor Márton, aki Csengelén kapott vitézi telket. 

1944-ben a Független Kisgazdapárt választmányi tagjává 

választották.  1898-ban ezen a napon született Bitó József 

(†1960) földműves, aki 1949-ben a községi képviselő-testü-

let tagjává választottak.  1965-ben ezen a napon született 

Árvai Kálmán, aki a Csengelei Polgárőr Csoport helyettes 

vezetője volt 2008-ig. 2008-tól az Önkéntes Tűzoltó és Falu-

őr Egyesület parancsnoka. 

 

Bajban a benzinkutasok 

 

A médiában mostanában napirenden van a NAV-hoz bekötött 

pénztárgépek körüli mizéria. A jogszabályok szerint ugyanis 2013. 

december 31-ig üzemelhetnek például azok a benzinkutak, melyek 

nincsenek az adóhatósághoz csatlakoztatott pénztárgépekkel 

ellátva. 

A csengelei benzinkút tulajdonosától, Forgó Jenőtől kapott 

információ szerint az országban három cég végzi a benzinkutak 

pénztárgépekkel való ellátását. Ő évek óta egy pápai céggel áll 

kapcsolatban, náluk rendelte meg október hónapban az új beren-

dezést, de decemberben kiderült, hogy a NAV nem hagyta jóvá az 

általuk forgalmazott gépet.  

A benzinkutaknál jóval nagyobb a költség, mint a kisebb 

boltokban, a végösszeg kb. 2 millió forint körüli lesz, és ez a be-

ruházás soha nem fog megtérülni.    

Az adóhatóság egyik illetékese azt ígérte, hogy az új pénz-

tárgép hiánya miatt „nemigen” fognak bezárni benzinkutakat, de 

azért pénzbírságra számítani lehet. A csengelei benzinkút jövő év 

elején csak akkor fog kinyitni, ha a bevezetési határidőt újra módo-

sítják, mert egyébként több milliós bírságra számíthatnak. 
 

M. M.   
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Varga doktor újabb elismerései 
 

Négy évvel ezelőtt Besenyszög díszpolgárává választották fa-

lunk orvosát, dr. Varga Ferencet. A 41 éve Csengelén praktizáló 

háziorvos az utóbbi időben két jelentős elismerést vehetett át. 

1963-ban szerezte orvosi diplomáját a Szegedi Orvostudomá-

nyi Egyetem Általános Orvosi Karán. A félévszázados jubileum al-

kalmából a Szegedi Tudományegyetem aranyoklevelet adományo-

zott számára 2013. november 15-én. 

Ez év november végén levelet hozott a postás dr. Varga Fe-

rencnek. Ebben Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnö-

ke értesítette arról, hogy a bíráló bizottság javaslata alapján a 

Csongrád Megyéért Emlékéremmel fogja kitüntetni. 

Az elismerés átadására december 13-án került sor a megye-

háza aulájában, díszközgyűlés keretében. Orvosunk illusztris társa- 
 

 

 
 

A megyei elismerés átvétele után az elnöknővel családja körében  
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A Csongrád Megyéért Emlékérem tokjában 

 

sággal vehette át az emlékérmet, hiszen volt köztük például olimpi-

ai és világbajnok sportoló, múzeumigazgató, szőlész. A kitüntetést 

Csongrád megyében végzett jelentős eredményt hozó tevékenysé-

gért, példamutató magatartásáért, a megye fejlődésének, jó hírne-

vének növeléséért kapta meg dr. Varga Ferenc. 

A kitüntetést kulturális műsor keretében vették át a díjazot-

tak, majd ebéden látták vendégül őket. 

M. M. 
 

 

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

19 órától fogadóórát tart a Faluházban. A következő alkalom 2014. 

január 6-án lesz.                                                                                                                                                                                                            
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Új csengelei videók 
 

A „Csengelei információk” elnevezésű internetes honlapra 

(www.csengeleiinformaciok.hu) az utóbbi időkben az alábbi videók 

kerültek fel: 

Hagyományőrző találkozó (Október 4.) 

Szüreti felvonulás (Október 21.) 

A felújított fociöltöző átadása (November 3.) 

Szuper bringa program az iskolában (November 5.) 

Szent Imre családi nap (November 15.) 

Hangfürdő a Faluházban (November 21.) 

Adventi gyertyagyújtás 1. (December 2.) 

Szegedi túrázók Csengelén (December 2.) 

Mesemondó verseny (December 6.) 

Polgárőr Mikulás (December 7.) 

Frank Júlia Csengelén (December 7.) 

XX. Mikulás bál (December 10.) 

Advent 2. (December 11.) 

Lackfi János előadása Csengelén (December 13.) 

Tollaslabda bajnokság (December 19.) 

Közmeghallgatás (December 19.) 

70 éven felüliek köszöntése (December 19.) 

Advent 3. (December 19.) 

Feltöltés alatt: 

Iskolások karácsonyi ünnepsége   

Óvodások karácsonyi ünnepsége 

Betlehemezés  

Advent 4.  

Karácsonyi koncert 
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Képviselői ajándékozás 

 

 
 

A két megajándékozott gyermek a felajánlóval (középen) 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
Tóth Tibor önkormányzati képviselő még a megbízatása előtt 

bejelentette, hogy megválasztása esetén a tiszteletdíját jótékony 

célra fel fogja ajánlani.  

Idén két óvodás gyermeket, egy középső csoportos kislányt 

és egy nagycsoportos fiút lepett meg egy-egy kerékpárral. Az óvo-

da is kapott egy nagy szatyor csokoládét, így mindenki részesül-

hetett az ajándékokból. A 180 ezer forint többi részéből a nagycsa-

ládosok 42 plédet és ruhákat kaptak, volt, aki pénzadományban 

részesült, a rászoruló betegek egy részének pedig a gyógyszerszám-

láját rendezte. 

M. M. 
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Kun Szabó István nótáskönyve 
 

41. rész 
 
 

82. Meseautóban 
 
[Ma ragyog a világ. 

Ma kacag, aki lát. 

Ma minden az enyém, 

Ami szép itt e földön. 

Ma mosolyog az ég. 

Ma minden olyan szép. 

A sorsnak e mesét köszönöm, köszönöm.] 

 
Meseautóban színezüst erdők során 

repülünk a szívünk tavaszán. 

Arany országút csillogó gyémánt porán 

repülünk a mesék kocsiján. 

Fenn az égben az angyalok vigyáznak ránk 

és a sors fogja tán a volánt. 

Csupa boldogág vár ezután rád és rám 

a mesék meseszép kocsiján. 

 
[Csak álom ez talán. 

S a boldogság után 

Már holnap mostohán mered rám a valóság 

Nem ébredek fel még. 

Könyörgöm, ó nagy ég! 

Hadd álmodjam tovább 

Ezt a szép nagy csodát. 
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Meseautóban színezüst erdők során 

repülünk a szívünk tavaszán. 

Arany országút csillogó gyémánt porán 

repülünk a mesék kocsiján. 

Fenn az égben az angyalok vigyáznak ránk 

és a sors fogja tán a volánt. 

Csupa boldogág vár ezután rád és rám 

a mesék meseszép kocsiján.] 

 

A „Meseautó” című film (1934) betétdala volt. Kun Szabó István 

1935, Szegeden jegyezte le. A kapcsos zárójelben lévő rész nincs a 

nótáskönyvben, de hozzátartozik. Szövegíró Harmath Imre. 

 

 

83. Ha bűn a szerelem 
 

Ha bűn a szerelem, és fáj, hogy szeretem, 

Akkor én nagyon bűnös vagyok. 

Ha bűn a szerelem, és fáj, hogy szeretem, 

Akkor kár, hogy a csillag ragyog. 

Csak az nem bűn, hogy így játszik velem, 

Szerelemből mindenre azt mondják, nem. 

Ha bűn a szerelem, és fáj, hogy szeretem, 

Az is bűn, hogy a csillag ragyog.  

 

 (folytatjuk) 
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Ötödik tollaslabda bajnokság 
 

December 14-én tartották ötödik bajnokságukat a Csengelei 

Tollaslabda Barátok. Ezen a versenyen csak felnőtt vegyespáros 

mérkőzések voltak. Más elfoglaltság, illetve betegség miatt csak öt 

páros tudott indulni a megmérettetésen. A párokat sorsolás útján 

választották ki, és körmérkőzések során alakult ki az elődöntő sor-

rendje. Az első két helyezett duó játszott az első helyért, a harma-

dik és negyedik helyezett páros a bronzéremért. 

A végeredmény: 

I. Rényi János - Lesták Mátyás 

II. Tisóczki Ferenc - Csáki István 

III. Törköly Ágnes - Molnár Mihály 

Az eredményhirdetéskor Pigniczki Árpád felajánlott egy 

díszdobozos skót whiskey-t az első helyezetteknek, de mint mond-

ta, vándordíjként.                                                                      M. M. 
 

 
 

(fotó: Csáki Dávid) 
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Visszatekintő 

 
Ezt írták Csengeléről 95 éve: 

 

Diplomáciai jegyzékváltás, mellyel azonban Szeged és 

Kistelek nem tettek egymásban kárt 
 

Szeged, jan. 9. 

A kisteleki  Nemzeti  Tanács  azt  a  határozatot  hozta,  hogy 

miután a Csengelén fekvő fának köbméterét a kisteleki malomtu-

lajdonosoknak százöt kor. felajánlott árban árverésen kívül a tanács 

nem volt hajlandó átengedni: ezért elzárja a kisteleki határt és nem 

engedi meg, hogy a kisteleki malmok a felsőtanyai gazdák termését 

őrlés céljából elfogadják. A tanács óvást emelt a kistelekiek határ-

zárlata ellen. A kisteleki Nemzeti Tanács az előbbi drákói határo-

zatát egy mindenképp méltányos határozattal enyhítette. A kisteleki 

Nemzeti Tanács átiratából a következő részt közöljük: 

"Ne foglalkozzék Szeged tanácsa azzal, hogy a kisteleki 

Nemzeti Tanács humánus-e, vagy sem. Ne foglalkozzék azzal sem, 

hogy a fenti Nemzeti Tanács a mai forradalmi korszak átható szo-

ciális szellemét átérzi-e, vagy sem. Bízza csak ezeket az emberi és 

társadalmi nemes érzéseket az illető Nemzeti Tanácsra. El kell 

azonban ismernünk, hogy a kisteleki Nemzeti Tanács volt elnöke 

tévesen hozta az őrlési ügyben a határozatát a város tudomására. 

Utólagos helyreigazítást készségesen megtesszük." 

És a hosszú átirat azzal a karakán határozattal végződik, hogy 

a gazda, aki őröltetni akar, minden mázsa őrleményhez 60 kg fa-

mennyiséget mellékeljen. 

A tanács ezt az átiratot tudomásul vette és részünkről csak 

örülünk, hogy ha Kistelek községgel továbbra is fenntarthatjuk azt 

a hagyományos barátságot, melynek éppen most kellene a legfé-

nyesebben tündökölni ezekben a nehéz időkben. 

 

(Megjelent a Szegedi Friss Újság 1919. január 10-i számában) 
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H i r d e t é s e k 

 

Tápkockázó gép, Holland típusú, 4 x 4 – 10 x 10 kocka magozó-

val, villákkal kifogástalan állapotban eladó 150.000 Ft-ért. Érdek-

lődni lehet a 06-30/2 173 330 telefonszámon, vagy személyesen a 

Korona sörözőben (Május 1. u. 52.)    

Zöldség-gyümölcs árukkal bővítettem a virágboltom kínálatát.  – 

Sándorné Zsóka 

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    

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 bioló-

giai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasztalatok szerint segí-

ti 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 

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

savas és szénsavmentes változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    
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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 

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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