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Két kitüntetett polgárőr 

 

 
 

A megyei polgárőrnapról szóló írásunk a 256. oldalon olvasható! 

 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Szeptember 

 

 

 

1. 

1929-ben ezen a napon született Csókási István, aki 1957-

1964 között a belterületi ÁFÉSZ-boltot vezette. 1964-1989 

között a községi tanács előadója, majd csoportvezetője volt. 

 1932-ben ezen a napon született Atlasz Henrik, aki az 

1952/53-as tanévben a belterületi iskolában képesítés nélküli 

tanító volt.  1936-ban ezen a napon kezdte meg működését 

az első lelkész, Jachan Ignác. 1937-ben Öttömösre helyezték 

át.  1982-ben ezen a napon hunyt el Franczia Antal fold-

műves, aki 1948-tól tagja volt a DÉFOSZ-zenekarnak.  

1996-ban ezen a napon indult meg az oktatás a művészeti 

iskolában.  

2. 
1933-ban ezen a napon született Angermayer Károly († 

1989), aki 1970-1975 között az Egyesült TSz főkönyvelője 

volt.  

4. 

1925-ben ezen a napon született Máté Tóth László pék, 

akinek 1954-1961 között falunkban volt péksége.  1957-

ben ezen a napon hunyt el Katona (Sander) Ferenc, aki az 

1920-as évektől volt boltos Csengelén.  

5. 

1929-ben ezen a napon született Czibolya Jánosné Laczkó 

Terézia eladó, aki 1963-1974 között a Honfoglalás majori 

boltban, 1974-től 1984-ig a belterületi ÁFÉSZ-boltban 

dolgozott.  

6. 

1911-ben ezen a napon született Kun-Szabó István (†1945) 

bognár, aki szovjet hadifogságban hunyt el.  1942-ben ezen 

a napon született Tölgyes Tibor pálosrendi szerzetes, aki 

1978-1991 között Csengele plébánosa volt.  1985-ben ezen 

a napon született Erdélyi Viktória, akit 1999-ben "A 

csengelei iskoláért plakettel tüntettek ki. A 2003-as nőnapi 

bálon bálszépének választották.  1976-ban ezen a napon 

indult meg a szegedi buszjárat a Pántlika úton.  
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8. 

1922-ben ezen a napon született Horváth Andrásné Szőke 

Erzsébet, aki 1941-1959 között a Vadgerlési iskolában 

tanított.  1931-ben ezen a napon született Király Jánosné 

Kápolnai Julianna (†2014), aki a népdalkörnek alapításától 

tagja volt.  1947-ben ezen a napon született Törköly Fe-

rencné Vörös Judit, aki 1978-1992 között az ÁFÉSZ benzin-

kútját vezette.  1976-ban ezen a napon született Török 

Gábor, aki 1990-2000 között a csengelei focicsapat játékosa 

volt.  2001-ben ezen a napon szentelte fel Gyulay Endre 

püspök a templomot.  2001-ben ezen a napon hunyt el 

Papp Istvánné Papp Terézia, aki 1947-1995 között a belte-

rületi iskolában tanított. 1999-ben "A csengelei iskoláért" 

plakettel tüntették ki. A csengelei népdalkört alapításától 

haláláig vezette. 

9. 
1909-ben ezen a napon született Petróczi István, aki a II. 

világháborús harcokban a Don-kanyarban 1943-ban eltűnt. 

10. 

1927-ben ezen a napon született Terecskei Sándor (†1996), 

aki 1963-ban a Kelőpatak Tsz elnöke lett. Az önkéntes 

rendőri csoport és az önkéntes tűzoltó egyesület vezetője is 

volt.  1950-ben ezen a napon született Czibolya Józsefné 

Rabi Erzsébet, aki 1973-1974 között az Egyesült Tsz KISZ 

alapszervezetének titkára volt.    

11. 
1943-ban ezen a napon született Rácz Ferencné Buknicz 

Julianna, aki alapításától tagja a népdalkörnek.  

12. 

1917-ben ezen a napon született Török József, aki a II. 

világháborús harcok során ismeretlen körülmények között 

hősi halált halt.  1985-ben ezen a napon született Pigniczki 

Erika, akit 2000-ben "A csengelei iskoláért" tüntettek ki.  

1986-ban ezen a napon tartották az első diák sportnapot.  

14. 

1922-ben ezen a napon született Szalai József (†1996), akit 

az 1956-os forradalom alatti magatartása miatt internáltak. 

Tagja volt az Ideiglenes Nemzeti Bizottságnak.  1943-ban 

ezen a napon született Varga László, aki 1982-től haláláig a 

belterületi iskolában tanított. Másodállásban a községi 

könyvtárat vezette, illetve az iskolai tűzoltó szakkört irá-

nyította.  
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15. 

1875-ben ezen a napon született Báló Antal Mihály (†1918), 

aki 1900-1905 között a Templomhalmi iskolában tanított.  

1944-ben ezen a napon halt meg Horváth András, aki az II. 

világháborúban, az erdélyi harcok során tüzérségi lövedék 

becsapódásakor vesztette életét.  1996-ban ezen a napon 

hunyt el Terecskei Sándor, aki 1963-ban a Kelőpatak Tsz 

elnöke lett. Az önkéntes rendőri csoport és az önkéntes 

tűzoltó egyesület vezetője is volt.  1998-ban ezen a napon 

hunyt el Sutka Zoltán, akit az 1956-os magatartása miatt 

börtönbüntetésre ítéltek. 1991-ben megkapta az 1956-os 

Emlékérmet. 
 

 

 

 

Megyei polgárőrnap 

Augusztus 16-án Tiszaszigeten rendezték meg az idei Csong-

rád megyei polgárőnapot. 

Talán a nyaralási időszaknak tudható be, hogy a rendez-

vényre kevés polgárőr egyesület jött el, viszont annál többen kaptak 

elismerést, kitüntetést. A csengelei polgárőrök közül Béres András 

a megyei közgyűlés elnökének ajándéktárgyát, Bangó Péter pedig a 

Csongrád megyei polgárőr szövetség elnökének elismerését vehette 

át. A kitelepült Polgárőr Rádió interjút is készített Bangó Péterrel. 

A szokásos pörköltfőzés sem maradt el. Juhász József a 

zsűrinél most nem ért el sikert, viszont a csengelei polgárőrök ezzel 

nem foglalkozva a bogrács tartalmának nagy részét eltüntették. 

A kicsik ugrálóvárakban és csuzdákban élték ki mozgásigé-

nyüket, a felnőttek pedig hastáncosok és mazsorettek műsorait néz-

hették. 

M. M. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  257  - 
 

 

Baleset az M5-ös autópályán 

 

Augusztus 21-én reggel terepjáró és kisbusz ütközött az M5-

ös autópályán Csengele közelében. A kisbusz sofőrje az esőben 

száguldva nem vete észre az előtte haladó terepjárót. Az ütközéstől 

a vétlen autós az árokba hajtott, a koszovói kisbusz eleje pedig 

szétroncsolódott. A két járműben összesen kilencen utaztak, közü-

lük négyen sérültek meg. A helyszínre négy mentőautót riasztottak, 

a tűzoltók pedig áramtalanították az autókat, így azok nem 

gyulladtak ki. 

(atv.hu)  

 

Száz éve indult meg az orvosi 
ellátás Csengelén   

 

Az 1852-es első bérföldek kiosztása után Csengele lakossága 

rohamosan nőtt, 1910-es évek elejére már meghaladta a 2000 főt. 

Orvosi ellátás szempontjából Szeged-Felsőközponthoz, a mai Ba-

lástyához tartozott. A 10-15 km-es távolság sürgős esetekben nagy 

problémákat okozott, hiszen akkor még távbeszélő nem volt a 

csengelei kapitányságban. Orvos híján kuruzslók, javasasszonyok 

foglalkoztak a betegségekkel. 

Szeged város tanácsa már 1909-ben foglalkozott a lehetetlen 

helyzet megoldásával, és eldöntötte, hogy Csengelére önálló orvosi 

állást szervez. A belügyminiszter 1910-ben jóváhagyta a döntést, és 

évi 4000 korona állami támogatást is biztosított. 1910 augusztusá-

ban a csengelei erdő mellett egy bizottság kijelölte az orvosi lakás 

helyét, de az építkezéssel csak 1913-ban készültek el, mert azt 

hitelből tudták csak finanszírozni. 

1913-ban háromszor írtak ki pályázatot az állás betöltésére, 

de egyikre sem jelentkezett senki. A város végül úgy döntött, hogy 

évi 600 korona pótlékot  ad annak, aki csengelei orvosnak jelentke- 
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zik (a pótlék értékét szemlélteti, hogy ebben az időben a 10 és 20 

koronások még aranyból készültek). A dotáció nyilván hatott, mert 

1914-ben már több érdeklődő is volt, és közülük dr. Izsák Simon 

nagylajosfai községi orvost választotta ki a közgyűlés. Ő a kine-

vezése után szétnézett a tanyákon, aztán szó nélkül elhagyta Csen-

gelét, még a polgármesteri felszólításokra sem reagált. Ne felejtsük 

el, hogy ebben az időben a tanyákon kívül az égvilágon semmi sem 

volt még falunk területén, nem is beszélve a nagy szegénységről és 

a rossz közlekedési viszonyokról.  

A következő pályázaton dr. Kertész (Klein) József nyert, aki 

korábban Hajdúböszörményen volt kórházi orvos. Az I. világhá-

ború miatt azonban ő is csak késve, 1914. augusztus 11-én tudta az 

állását elfoglalni.  

Az orvosok áldozatos munkája ellenére még az 1930-as és 

1940-es években is tragikus volt a csengelei közegészségügy álla-

pota a nagyfokú szegénység, az elmaradottság, a higiénia és a 

hiányos táplálkozás miatt. A tuberkulózis és a trachoma állandó  
 

 
 

Az 1974-ben lebontott erdei orvosi rendelő 
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problémát jelentett, a fertőző betegségek meg-megújuló járványok-

ban jelentkeztek. 

Emlékezésül álljon itt az elmúlt 100 év orvosainak a neve: 

1914-1919  dr. Kertész József 

1922-1924  dr. Fröhlich Jenő 

1926-1928  dr. Bérczi Béla 

1928-1931  dr. Imre Mihály 

1931-1935  dr. Sopsich Béla 

1935   dr. Szentkláray Béla 

1935-1936  dr. Ördögh József 

1936-1938  dr. Hunyadi János 

1938-1941 dr. Varga István (helyettesek: dr. Bakay József és dr. 

Mátyás Zoltán) 

1943  dr. Balla Izidor 

1943-1947  dr. Magyar Dezső 

1947-1948 dr. Benkóczy Pál (helyettesek: dr. Gaál Lajos és dr. 

Ladvánszky József) 

1948-1950  dr. Ladvánszky József 

1951 dr. Benkóczy Pál 

1951-1954  dr. Barankay Endre  

1954-1959  dr. Gábris László 

1959-1963  dr. Takó Zsuzsa 

1963-1972  dr. Orosz Zoltán (helyettes: dr. Takó Zsuzsa) 

1972-től dr. Varga Ferenc 

1991-től  Rényiné dr. Torontáli Renáta 

Molnár Mihály  

 

Rendőrségi hír 
 

Egy csengelei lakossal szemben foganatosítottak biztonsági 

intézkedést a járőrök 2014. augusztus 9-én, az esti órákban. Az 

intézkedés alá vont nő egy autópálya felüljáróján állt öngyilkossági 

szándékkal. A kiérkező rendőrök - orvosi ellátást követően - 

lakására szállították. 

(promenad.hu) 
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A XIX. Csengelei Sportnapok 
 

A XIX. Sportnapokat augusztus 9-én és 10-én tartották meg. 

Az első nap délutánján keresztpályás női labdarúgó tornát rendez-

tek négy csapat részvételével. A végeredmény a következő lett: 

I. Csengele 

II. Kistelek 

III. Balástya 

IV. Szentmihálytelek 

A torna gólkirálynője Becsei Ibolya (Csengele) lett. A 

legjobb játékos díját Dékány Dóra kapta. A legjobb kapusnak Var-

ga Nikolett bizonyult. A bírók szerint a legszebb játékos Horváth 

Zsikó Zsófia lett. 

A vacsora utáni eredményhirdetésen Sánta Ferenc polgármes-

ter adta át a díjakat. Reményét fejezte ki, hogy visszavonulása 

ellenére jövőre is megrendezésre kerül a sportnap. 

Este 10 óra után a mazsorettes lányok mutattak be fergeteges 

nyitótáncot Csáki Klaudia koreográfiájára.  

A sportnapok vasárnapja a Ladások és BMW-sek talál-

kozójával kezdődött. A vetélkedő során Trabantot kellett húzni, 

bekötött szemmel, tapogatva autóalkatrészt kellett felismerni és 

autókereket nyújtott kézzel tartani. A szokásos motorhang szépség-

verseny és a szexis autómosás sem maradhatott el. A találkozó 

végén felvonultak a falu utcáin a két autómárka kedvelői. 

A 11-es rúgó versenyen a lányok és fiúk külön szerepeltek. 

Az előbbieknél a küzdelem elhúzódott a résztvevők hasonló telje-

sítménye miatt. A férfiaknál a kicsiknek külön is rendeztek meg-

mérettetést, jégkrém díjazással. 

A délután az utánpótlás focistáké volt. Három korcsoportban 

mérkőztek meg Balástya hasonló csapataival. 

A fúvószenekar és az ifjúsági mazsorettek fellépése is már 

megszokott program, most is hozták a tőlük elvárt színvonalat. 

A Csengele-Horgos nemzetközi nagypályás labdarúgó mér-

kőzésen a vendégeknek kedvezett a szerencse, és 2:1-re legyőzték a  
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hazaiakat. A vendégcsapat edzőjének Kun-Szabó Tibor sportköri 

elnök egy kupát ajándékozott a mérkőzés emlékére. 

Az utcabálon, pontosabban a sátoros bulin a balástyai Csányi 

zenekar szolgáltatta a zenét. Sztárvendégként Csocsesz lépett fel. 

A sportnapok régi programja a tűzijáték, mely ez évben sem 

maradt el. Utána a tombolasorsolás következett. 

A két napos rendezvénynek az égiek kedveztek, a meleg 

időben csak néhány csepp eső esett.  

M. M. 

 
 

Fotók a sportnapokról 
 

     
 
       Akcióban a Zsákbamacskák                    Csoportkép meccs után 

 

      
 

  Becsei Ibolya gólkirálynő lett                 Mazsorett bemutató 
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           Ha kevés a lóerő…                       Szexis autómosás 

      
        

       Női 11-es rúgó bajnokok                  Utánpótlás focisták 
 

     
     

    Emlékkupa a horgosiaknak                Sztárvendég: Csocsesz 

 

(fotók: Molnár Mihály) 
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Nemere István a jövőről és a 
történelemről (II. rész) 

 
A falunkban élő és alkotó népszerű író interjújában főképp a 

robotok jövőjéről és a magyar történelemről beszélt aktuális té-

mák kapcsán. 

 

Sztálin miért kegyelmezett meg Horthynak? 

- Talán nem így kellene fogalmazni, hogy megkegyelmezett, de 

tény, hogy volt valami fura szimpátia. Sosem találkoztak szemé-

lyesen, talán nem is kedvelték egymást, Horthy biztos nem Sztálint. 

De ne felejtsük el, hogy soha nem állították háborús bűnökért 

bíróság elé, Nürnbergben is tanú volt csupán. Az oroszok tényleg 

kérhették volna háborús bűnösként való elítéltetését. A jugoszlávok 

kérték is az újvidéki vérengzésért. Senki sem csodálkozott volna ha 

négyezer valahány ember haláláért Horthy Miklóst felelősségre 

vonják. Már csak azért is, mert amikor kiderült, hogy a Magyar 

hadsereg mit csinált a megszált Szerbiában, megpróbálta elsíkálni 

az egész ügyet. Végül csak jelképes büntetést kaptak azok a tisztek, 

akik aztán Németországba menekültek, ahonnan aztán nem adták ki 

őket. Hogy miért nem adták ki őket? Mert itthon nem is kérte senki 

a kiadatásukat. Közben meg ott szolgáltak a szövetségesünknél, és 

elég let volna egy telefon, hogy visszazsuppolják őket. Szóval 

nincs az eredeti kérdésére válasz, hogy Sztálin miért nem kérte a 

felelősségre vonását. Akkoriban voltak nála sokkal nagyobb gaz-

emberek, akik nagy része bíróság elé is került, vagy meghaltak, 

vagy öngyilkosok lettek. Valószínűleg az is hozzájárul a bűntet-

lenségéhez, hogy 1944 októberétől a háború végéig német fogság-

ban volt.  

A másik téma: Melissa Moretti. Tavaly hét könyve jelent meg 

ezen az álnével, az idén öt hónap alatt három. Töretlen az igény 

a szerelmes regények iránt? 
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- Töretlen! A kiadóm azt mondja, hogy jöhet a Moretti, mert arra 

van kereslet. Ennél a kiadónál is vannak történelmi tárgyú 

könyvek, de annak kiadásával még várakoznak. Most tudtam meg, 

hogy egészen nagy könyvterjesztő hálózatoknak is van olcsóbolt 

hálózatuk, és több ezer Melissa Moretti könyvet vesznek, és árulják 

ezekben az olcsó boltokban.  

A múlt évben 14 Nemere könyvet újra kiadtak. Ekkora az 

igény a régi könyvei iránt? 

- Úgy látszik, igen. Több kiadó is jelentkezett, hogy vennének újra 

kiadásra régi Nemere könyveket.  

Nem szokták feltüntetni, hogy második kiadás… 

- Pesze! Vagy húsz éve azt sem tüntetik fel, hogy hány példányban 

jelenik meg egy könyv, pedig az jellemző adat lenne. Kiderülne 

például belőle, hogy azok az írók, akiket élenjáróknak tartanak, 

azok könyvei igen kevés példányszámban jelennek meg, más szer-

zőknek pedig nagy számban. A második kiadást azért nem szeretik 

feltüntetni, hogy jobban keljen a könyv. Az új borító láttán a vevő 

azt hiszi, hogy új könyvről van szó. Ezek kereskedelmi trükkök, 

melyek ellen én néha szólok, de hiába, ez az ő kompetenciájuk. 

Meg lehet érteni, hogy a kereskedelm érdekeit követik.  

Gabonakörök témájában otthon van-e?  

Talán ez az egyetlen terület, amellyel még nem foglalkoztam. Azt 

hiszem, a tévében láttam egyszer, hogy két UFO repkedett a a 

mező fölött, mint a falevelek, vagy mint két fecske. Egyszer csak 

ott, ahol sima gabonatábla volt, egy másodperc alatt megjelent egy 

ház nagyságú, vagy még annál is nagyobb ábra. Akkor nekem úgy 

tünt, hogy ezek csinálták a gabonakört. Hogy hogyan, azt továbbra 

sem tudjuk, de azt a hülyeséget el kell felejteni, hogy kimentek este 

a fiúk, vittek deszkát meg kötelet, és aztán letaposták a gabonát. 

Húsz éve még egyszerű ábrák voltak, amit így is meg lehetett volna 

csinálni, de mára olyan bonyulultak, olyan cizelláltak, hogy ez már 

kizárt. Arról nem is beszélve, hogy ezeket nagyrészt csak a 

magasból lehet észrevenni.  

Vannak pedig a gabonakör hamisítók! 

- Persze, vannak, de nem lehet azt mondani, hogy mindet ők csinál- 
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ják. Kb. húsz éve volt egy Friderikusz műsor, amiben nagyon 

átrázták az úfósokat. Nem csak a gabonakrökről volt szó, hanem 

más témákról is. A műsor felvétele után úgy mentek haza, hogy jó, 

akkor bebizonyítottuk a mi igazonkat. Aztán meg kiderült, hogy 

addig vágták a felvett anyagot, hogy az adásba került anyag szerint 

ők lettek a vesztesek, pedig a helyszínen egészen más volt a 

helyzet. Jól lehet manipulálni ezeket a dolgokat.  

Egy Nemere könyvre ez van írva: alternatív tankönyv az álta-

lános iskolák 7. osztálya számára. 

- Ilyenek most már nem lesznek. Nem csak én nem készíthetek 

ilyet, hanem senki más. Pláne nem lessz megrendelés az ilyenekre. 

A nagyokosok azt találták ki, hogy ne cask az iskola és a tanár 

legyen államosítva, hanem a gyerek is. Az említett könyv néhány 

évvel ezelőtt készült. Nem egy alternativ történelmet tanítottunk, 

hanem a történelem tanítás alternatívájájról. Arról volt szó, hogy 

megírtam az 5-6-7-8. osztálynak az akkori tantervet követve a 

történelem könyvét, de olyanokat írtam bele, amik nem voltak ben-

ne a többiekben. Ezekre a tanítás során nem tudtak sort keríteni, 

mert egyszerűen nem volt rá idő. Én meg egy csomó olyanról ír-

tam, amelyet a gyerekek máshonnan nem tudhatnak meg. Mondok 

erre példát. A polgári fejlődés kapcsán például megírtam, hogy 

hány fürdőszoba volt Budapesten. Ennek utána bogarásztam, érde-

kes volt megtudni, hogy milyen kevés embernek volt fürdőszo-

bája. Volt egy olyan sláger, hogy “havi 200 pengő fixszel, az ember 

könnyen viccel”, amit most is láthatunk néha a tévében. De mit 

lehetett venni 200 pengőből az 1920-as évek végén. Én utánajár-

tam, hogy mondjuk mennyibe került egy kiló zsír, mennyiért lehe-

tett egy közepes ebédet enni, mennyi volt a mosodákban a díj, 

mennyiért lehetett bérelni egy lakást havonta, és így tovább. Ezzel 

a gyerekek sokkal közelebb kerülnek a történelemhez.  

Búcsúkérdés: ha meghívnák a Magyar Művészeti Akadémiába, 

elfogadná az invitálást? 

- Nem fognak meghívni. Nagyon jót nevetnék, ha mégis megtör-

ténne, hogy milyen humorosak a fiúk. De szó sincs róla. A ember-

nek vigyázni kell arra, hogy ne tünjön  se nagyon  jobboldalinak, se  
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nagyon baloldalinak, mert akkor az olvasóinak értelemszerűen az 

egyik felét elveszti. Ezzel így vannak a többi művészek, színészek 

is. De most már ez sem segít, mert az ország kétrészre szakadt, az 

ország egyik fele útálja a másikat.  

(-r -ly) 
    

 

 
 

 

Kun Szabó István nótáskönyve 
55. rész 

105. Én édes Katinkám 
  

Én édes Katinkám, 

Csak egyszer kacsincs rám, 

Csókolj meg ha szeretsz, 

És gyere bújj hozzám! 

Elviszlek magammal kis Katinkám, 

Csengő van a trojkán, 

Kettőnknek is elég a puha prém bundám. 

Hideg a tél, jujj, szél fúj, esik a hó, 

Repül a szánkó, haj hó, szalad a ló. 

Én édes Katinkám, 

Csak egyszer kacsincs rám, 

Csókolj meg, ha szeretsz, 

És gyere bújj hozzám. 
 

[Az eredeti szöveg írója: Békeffi László]  
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Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 105 éve: 
 

Megölték a tanyai atlétát - Gyilkosság Csöngölén 

Híres volt a csöngölei kapitányságban Rozsnyai István ju-

hász. Hatalmas, derék szál, vaserejű ember volt, akinek a "virtusá-

tól" rettegtek a fiatalok. Rozsnyai vissza is élt a természet adta 

nagy erejével. Mindenkivel kötekedett s korcsmai verekedéseknek, 

du-gott bálaknak ő volt a félelmes hőse. A hatóságnak: a tanyai 

rend-őrségnek, bíróságnak sok dolgot adott. De nemcsak fejbeverő 

hősködésben találta gyönyörűségét. Baja volt vele a hatóságoknak 

más bűnökért is. Rozsnyai István híres tolvaj is volt. Birkát, lovat, 

marhát lopott s ült is miatta eleget a szegedi csillagbörtönben. A 

tanyai  atlétát  most  utolérte a végzet: a verekedő  természete olyan 

halálos viszályba sodorta, amelynek ő lett az áldozata. 

Rozsnyait félték és ahol lehetett, kerülték a tanyai legények. 

Mikor már nagyon sok gyűlt össze a rovására, összeesküdtek elle-

ne. A júniusi majsai vásáron meglesték s kérdőre vonták, hogy mi-

ért verte meg ezt meg azt. A juhász éppenséggel nem ijedt meg, sőt 

még ő kezdte a támadást. Ekkor aztán iszonyúan elverték. Rozsnyai 

ezután először életében került volna törvényszék elé, mint pana-

szos, mert eddig mindig csak – vádlott volt. A kecskeméti törvény-

széken a napokban kellett volna megjelennie a felpörös juhásznak. 

De már nem lesz belőle sem felpörös, sem alpörös. 

Augusztus 8-án ugyanis újból egy kis összekoccanása volt a 

tanyai Herkulesnek. Franczia József csöngölei legénnyel akadt ösz-

sze. Hogy miből keletkezett a verekedés, nem tudni. Franczia Jó-

zsef, amint ölre kaptak, kést rántott s azzal mellbe szúrta Rozs-

nyait. A juhász föl sem vette a kis sérülést, amit az ellenfele rajta a 

késével ejtett. Hazament, le sem feküdt. S nyolc nap múltán, úgy 

látszott,  mintha  a  vaserejű  ember  egészen   meggyógyult   volna.  
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Semmi bajáról sem panaszkodott s végezte a dolgát, mint rendesen. 

Most aztán egyszerre csak a halálát jelentették be a hozzátartozói a 

"halálbírónál", ahogy a tanyai emberek a halotti anyakönyvveze-

tőjét nevezik. A Felsőtanyán gyanús volt Rozsnyai halála s azért a 

tanyai kapitányság szintén jelentést tett a szegedi rendőrségnek. 

Most aziránt indult meg a nyomozás, nincs-e összefüggésben a 

tanyai Herkules halálával a legutóbbi párviadalán kapott sebe. 
 

 

(Megjelent a Szeged és Vidéke 1909. szeptember 18-I számában) 

 

 

Ezt írták Csengeléről 90 éve: 

 

Különféle tanyai tudományok 
 

[…] Turóczy Mihály főügyész amolyan átmenet a múlt, meg 

a jelen mezsgyéjén. Szereti a jóízű történeteket, van a humor iránt 

érzéke és jó szemmel válogatja ki a dolgok érdekességét. Most is 

hozott haza magával valamit Csengeléről, ahol a nyáron földbér-

megállapodási kiküldetésben járt. 

Előre kell bocsájtani, hogy a nyáron rengeteg dinnye termett, 

folyót lehetett volna vele rekeszteni. Ebből élt a szegény ember, aki 

nem lakhatott ugyan jól, de legelább felfújt, azt a hitet ébresztve 

benne, hogy tele van a gyomra. A bele a javarészének sárga volt 

(mármint a dinnyéé, és nem az emberé). Hát jó ez is, az édessége 

ellen sem lehetett kifogása, mégis az igazi görög bele piros szokott 

lenni. Ez már hozzá tartozik a hangulatához. A másfajtára azt 

mondja az ínyenc, hogy nem is görög az, csak görögpótló. Piktort 

se láttunk még, aki sárgabélűt festett volna, bár találkoztunk fest-

ménnyel, amelyik lilába játszó kékes volt. De kitünt, hogy ez a fes-

tő impreszionista és sose evett dinnyét.  

Azt mondja hát Paragi Jánosné a főlügyésznek (mert odakint 

csak “fölügyész” Turóczy): 
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- Megtanítom a tekintetes urat, hogyan lehet a sárgabélűből 

vörösbélűt termelni.  

- Mondja már! 

- A sárgának a magját piros kendőbe köti, oszt fölteszi a mes-

tergerendára. Tavasszal ezt elülteti, aztán megvan, akár hiszi, akár 

nem, de megpróbálhatja. 

A jelenlévő urak nyomban fogadalmat tettek, hogy megpró-

bálják annál is inkább, mert a tanulmányos asszony váltig erősít-

gette.  

- Én mondom személösen, Paragi Jánosné.  

Aztán megindul a szó a belterjes találmányok virányain s azt 

mondja a másik:  

Annyi a fekete pulykám, amennyit akarok.  

- Hogy csinálja? 

- Nincs abban huncutság, csak a kémény alá kell elültetni a 

fehér pulykát. Egy fehér sem kél ki a tojásokból, mert az anyjuk 

rácsodálkozik a kéményre.  

Ez is verte a mellét: 

- Én mondom, én, meg kő tróbálni.  

Arra a harmadik sem akart szégyenben maradni, ő is beadta a 

garast, mint taksáját a tudományfitogtatásnak, amihez hogyan is ér-

tenének ezek a fránya városi népek. 

- Én meg, ha akarom, csupa kakast keltetek ki a tojásokból. 

Nem mondom éppen, hogy akarom, de ha kedvem van hozzá, meg-

teszem.  

- Árulja el a kunsztját, néni! 

- Egyszerű az, nincs boszorkányság benne. Az az egész, hogy 

férfikalapból kell a kotló alá tenni a tojást. Abból a világ minden 

kincseért se lessz tyúk.  

Csengelén hivataloskodó városi emberek pedig hallgatták 

szent áhitattal ezeket a tételeleket, amikben annyira tudományos a 

kintvaló nép. Aki kételkedik a sikerben, megpróbálhatja.            

 

(Részlet a Délmagyarország 1924. szeptember 5-i számából) 
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Képviselői fogadóóra 
 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

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

szeptember 1-jén lesz.                                                                              

 
 

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 rege-

nerálódást, 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, magánszemé-
lyeknek. 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  
 

 

 

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.  

========================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 


