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A vetélkedőről szóló írásunk a 249. 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. 
1938-ban ezen a napon született Csókási Mihály, aki 1987-

1990 között az önkéntes rendőri csoport vezetője 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. 

1959-ben ezen a napon született dr. Sikter András, aki 1982-

től 2005-ig csengelei állatorvos volt.  1974-ben ezen a 

napon született Heim Tamás, aki 1994-től a csengelei foci-

csapat 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, az 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.  

8. 

1944-ben ezen a napon született Heim Géza, aki 1976-tól 

tanított falunkban. 1996-2011 között iskolaigazgató volt. 

Testnevelő tanári tevékenységének köszönhetően atlétikai 

csapata 1994-ben a Népstadionban rendezett országos dön-

tőn első helyezett lett. 2005-ben a Magyar Köztársasági 

Ezüst Érdemkereszttel tüntették ki. 
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10. 

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.  

13. 
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.  

17. 
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. 1985-ben ezen a 

napon született 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.  

21. 
1985-ben ezen a napon született Magyar Nikolett, aki 2000-

ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.  

22. 

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 foglalko-

zik szikvízkészítéssel.   1973-ban ezen a napon született 

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

kormányzati képviselő.  
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23. 
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.   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. 

1945-ben ezen a napon született Czakó János, aki 2002-

2010 között önkormányzati képviselő volt. Alapításától tag-

ja a citerazenekarnak.  1959-ben ezen a napon hunyt el 

Balog Jenő, aki 1937-1950 között Csengele lelkésze volt.   

 1988-ban ezen a napon született Vörös Csilla, akit 2002-

ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.  

26. 

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.  

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.  
 

 

 

 

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

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

augusztus 4-én lesz.                                                                                 
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Második kakasfőző verseny 
                                                       

Július 19-én rendezték meg a II. kakasfőző versenyt a Gól 

sörözőben, melyet idén is a korán elhunyt Putnoki János emlékére 

hirdettek meg. A vetélkedőn hat csapat indult. A zsűrinek most is 

nehéz dolga volt. az első két helyezett azonos pontszámot kapott, és 

csak az újrakóstolással tudták eldönteni a végső sorrendet. 

Első helyen Tóth János és Tóth Zoltán testvérpár végzett, má-

sodszorra is megnyerve a vándorkupát. Az ezüstérem Vörös Tibo-

ré, a bronz Balázs Tiboré lett. Czékus Gábor csapata negyedik, 

Csányi István társasága ötödik, a Jockey Team hatodik helyen vég-

zett. Az érmeket és a vándorkupát idén is Putnoki János özvegye 

nyújtotta át. 

M. M. 

 

Kun Szabó István nótáskönyve 
54. rész 

 

103. Vágyom egy nő után  
 

Vágyom egy nő után, egy nő után kerget a vágy. 

Vágyom a két kezét, fehér kezét, mely olyan lágy. 

Vágyom a mozdulatát, amely véremen hullámzik át. 

Vágyom a szavát, azt a bűvölőt, 

Vágyom utána és imádom őt. 
 

[Részlet a Mosoly országa operettből. Szövegíró: Lehár Ferenc] 

 

104. El akarom felejteni 
 

El akarom felejteni kedvesem magát, 

Számomra már mindenből elég, 

Ha valaki meghallgatja e bús melódiát, 

Jutok-e az eszébe még? 
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Kis ablaka a nótának sosem volt kitárva, 

Nem hallottam soha jó szavát, 

Megzaklatott beteg szívem pihenésre vár, 

El akarom feledni magát. 

 
(folytatjuk) 

 

 

 

H i r d e t é s e k 
 

Zöldség-gyümölcs árukkal bővítettem a virágboltom kínálatát.  – 

Sándorné Zsóka 

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

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

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 

szerint segíti a szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrend-

szert, növeli az ellenálló képességet a betegségekkel szemben, 

gátolja a kórokozók terjedését a szervezetben, fokozza a regenerá-

lódást, 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 li-

teres műanyag flakonokban kapható, szénsavas és szénsavmentes 

változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    

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 

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

384    
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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 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 je-

lek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk 

egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, 

vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemélyek-

nek. 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                                 

 
 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Krónikás Egyesület  

Szerkesztőség   és   kiadóhivatal:   6765  Csengele,  Deák  Ferenc u.  2/A.    

+36 30 6 957 919    E-mail: csengele@freemail.hu   Példányszám: 100                     

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Gémes Antal 

© Copyright reserved! A lap másolása csak a kiadó előzetes írásbeli en-

gedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad a szerkesztőség állás-

pontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  
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