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Kövezik a Petőfi utca járdáját  

 

 
 

A munkákról szóló írásunk a 276. oldalon olvasható! 

 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Szeptember 

 

 

 

16. 

1941-ben ezen a napon születet Tóth-Andor Józsefné He-

gedűs Franciska, aki 1983-1996 között dajka volt az óvo-

dában.  1942-ben ezen a napon született Novák Imre 

(†2002) kőműves kisiparos.  

18. 
1971-ben ezen a napon született Tóthné Fekete Gyöngyi, aki 

2002-től a polgármesteri hivatal házi gondozója volt.  

19. 

1908-ban ezen a napon született Szinok Gábor (†1996), aki 

1958-1969 között az Erdősarki iskolában tanított.  1927-

ben ezen a napon született dr. Gábris László, aki 1954-1959 

között falunk orvosa volt.  1961-ben ezen a napon hunyt el 

Papp Mihály, aki 1934-től Szeged város törvényhatósági 

bizottságának képviselője volt. Tagja volt a mezőgazdasági 

bizottság I. csoportjának, és a tanyai szakbizottságnak is.  

1977-ben ezen a napon hunyt el Hargitai (Höhn) Imre, aki 

1945-1951 között a Belsőcsengelei iskolában, 1963-1964 

között a Pántlika úti iskolában tanított. 1945-től kántori 

tisztséget is ellátott. 1945-1949 között az egyházközség 

képviselő-testületének jegyzője volt.  1981-ben ezen a 

napon hunyt el Tisóczki Sándor, aki 1954-től a Lenin Tsz, 

1959-től a Március 15. Tsz elnöke volt. 1949-ben a Népfront 

Csengelei Népi Bizottsága elnökének és a DÉFOSZ titká-

rának választották meg. 1949-ben egy gazdaküldöttséggel a 

Szovjetunióban járt, majd tapasztalatairól számos telepü-

lésen tartott beszámolót. 

20. 

1900-ban ezen a napon született Franczia Antal (†1982) 

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

1951-ben ezen a napon született Toldi József élettani pro-

fesszor, aki 1991-1996 között helyettes dékán volt a József 

Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. 

1992-1993 között a JATE Állattani Tanszékét vezette.  

1971-ben ezen a napon született Kormányosné Váradi Ildikó 

gyógytornász. 
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21. 

1929-ben ezen a napon született Kun Szabó Mihály (†1994), 

aki 1956-os forradalom alatti tevékenységéért börtönbe 

került. 1991-ben megkapta az 1956-os Emlékérmet.  1963-

ban ezen a napon született Tóth Csaba mezőgazdasági vál-

lalkozó, aki 2002-től a Csengelei Polgári Kört vezeti.  

23. 

1904-ben ezen a napon született Tanács Mihály, aki a II. 

világháború során, 1944 novemberében lőszerszállítás köz-

ben hősi halált halt.  1925-ben ezen a napon született Tóth 

Istvánné Mészáros Anna (†2009), aki 1977-1984 kö-zött a 

községi tanács alkalmazottja volt.  1973-ban ezen a napon 

született Kopasz Katalin, aki 2000-től az általános iskola 

német tanára. 

25. 

1918-ban ezen a napon hunyt el Báló Antal Mihály, aki 

1900-1905 között a Templomhalmi iskolában tanított.  

1922-ben ezen a napon született Antal Ferenc (†1991), aki 

1959-től postai kézbesítő volt.  1979-ben ezen a napon 

született Nemes-Nagy Nelli, aki 2004-től az általános isko-

lában tanít.   

26. 
1967-ben ezen a napon született Nagy Gáborné Borbola 

Erzsébet, aki 1986-tól tanít az általános iskolában.  

27. 
1981-ben ezen a napon született Kovács Szilveszter, aki 

1996-1999 között a csengelei focicsapat tagja volt. 

28. 
1970-ben ezen a napon született Árvai Kálmánné Bartucz 

Klára, aki 1991-1997 között az önkormányzat pénzügyi elő-

adója volt. 1997-től a Vetter Hungary Kft. könyvelője.   

29. 

1850-ben ezen a napon született Kordás Mihály (†1949), aki 

1880-tól 400 holdon folytatott gazdálkodást. Csengele 

legnagyobb szélmalma az övé volt. Legtöbb adót fizetőként 

tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságának. 

1935-ben a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület dísztagjá-

nak választották. 1941-1944 között tagja volt az egyház-

községi képviselő-testületnek.  1961-ben ezen a napon szü-

letett Hegedűs Imre (†2001), aki 1991-1994 között a csen-

gelei polgárőrség vezető helyettese, 1994-1995 között titkár-

helyettese volt. 
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30. 

1865-ben ezen a napon született Faragó Boldizsár (†1938), 

aki 1890-1902 között a belsőcsengelei iskolában tanított.  

1967-ben ezen a napon született Törköly Aranka kertész 

üzemmérnök. 1994-1998 között önkormányzati képviselő 

volt.  1990-ben ezen a napon volt az első önkormányzati 

választás. Polgármesternek a korábbi tanácselnököt, Kordás 

Istvánt választották meg. 
 

 

 

Készül a járda a Petőfi utcán 

A csengelei képviselő-testület már régóta tervezte a falu jár-

dáinak építését, felújítását. Évekig a megfelelő pályázat kiírására 

vártak, de az csak nem jelent meg. Az elmúlt évben végül meg-

indult a munka, és a Deák Ferenc utcán pótolták a hiányzó járda-

szakaszokat előregyártott betont felhasználva. 

A közfoglakoztatáshoz kapcsolódva az önkormányzat térkö-

vek gyártásához szükséges eszközöket szerzett be. A saját gyár-

tásból származó anyagokkal a nyáron megkezdődött a Petőfi utca 

páratlan oldalán a járda felújítása. A munkákat az önkormányzat 

által foglalkoztatott dolgozók végzik folyamatosan, az önkormány-

zati hivataltól már az iskoláig értek el.    

A felújítási munkák tovább fognak folytatódni. 

M. M.    

 

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

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

október 6-án lesz.                                                                                     
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Vincze János országos 
kiállításon szerepelt 

 
A csengelei fafaragó négy éve vesz részt az évente megren-

dezett Magyar Kézművesség elnevezésű pályázaton. Az idei évben 

három faszoborral jelentkezett, és mind a hármat bemutatásra érde-

mesnek találta a szakmai zsűri.  

Papa-mama, Citerás és Tangóharmonikás című alkotásait a 

budapesti Duna Palotában megrendezett tárlaton mutatták be, közel 

200 más alkotó mellett. Több mint tíz fafaragó is szerepelt az or-

szágos megmérettesésen, de Vincze Jánoson kívül csak egy alkotó 

volt, aki faszobrokat készített. 

A kiállítási anyagról ez évben is exkluzív, színes, több nyelvű 

album készült, melybe a csengelei fafaragó Papa-mama szobra ke-

rült bele. 

M. M. 
 

 
 

Vincze János az országos kiállításon kapott oklevelével 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Véglegesek a választási listák 
 

Szeptember 8-án lezárult a polgármesteri és az önkormány-

zati képviselő választásra a jelölések leadása. A helyi választási 

szerv kisorsolta a jelöltek szavazólapon szereplésének sorszámát, 

melyet a nevek előtt közlünk: 

 

Polgármester-jelöltek: 

1. Lesták Mátyás József (független) 

2. Kormányos Sándor (független) 

3. Varga Árpád (független) 

4. Dr. Apró Zsolt (független) 

5. Tóth Tibor (független) 

 

Képviselő-jelöltek: 

1. Vágó Norbert (Jobbik) 

2. Tóth Tibor (független) 

3. Csókási Zoltán (független) 

4. Kun-Szabó Tibor (független) 

5. Kormányos Sándor (független) 

6. Rényiné dr. Torontáli Renáta Mária (független) 

7. Baranyi Ildikó Irén (független) 

8. Longa István Antalné (független) 

9. Molnár Mihály (független) 

10. Rényi László (független) 

11. Lesták Mátyás József (független) 

12. Csúri József (Jobbik) 

13. Katona Attila (független) 

14. Fődi Csaba (FIDESZ-KDNP) 

15. Lantos István (független) 

16. Verovszki József (Jobbik) 

17. Varga Árpád (független)    

 

A választás 2014. október 12-én (vasárnap) lesz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  279  - 

 

Regisztrálják a bicikliket 
 

 
 

A kerékpárokról fényképes adatbázis készül  
(fotó: Molnár Mihály) 

 

A Kisteleki Rendőrkapitányság néhány hónappal ezelőtt 

megkezdte a kerékpárok önkéntes regisztrálását. A néhány percig 

tartó eljárás során speciális, sorszámozott matrica kerül a jármű 

vázára, fotót készítenek a járműről, a tulajdonos pedig egy igazoló 

kártyát kap a rendőrségtől.   

A rendőrség csengelei körzeti megbízottjánál eddig több mint 

30 biciklit regisztráltattak. Aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, 

akkor a kéthetenkénti fogadóórán teheti meg, de más időpontot is 

lehet egyeztetni a 06 20 4 140 009 telefonszámon. 

M. M.    
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Botrány a balástyai 
focimeccsen  

 
Augusztus 31-én a csengelei felnőtt focicsapat Balástyán 

szerepelt. A második hazai gólt követően szépíthetett volna a 

Csengele: egy szabadrúgást íveltek a kapu előterébe, ami végül 

kipattant az érkező vendégcsatár elé, aki 5 méterről a kapuba lőtte a 

labdát, azonban a partjelző korábban már lest intett, így Cseh 

játékvezető nem adta meg a gólt.  

Ezt követően hosszasan állt a játék, Kun-Szabó Tibor edzőt 

elküldte a kispadtól a bíró, majd a csereként beállt Mészáros 

Dömötör reklamálta tovább az esetet. A játékvezető korábban sem 

volt vevő a beszédre, a 12. percben az első alkalommal sárgával 

büntette a reklamálást, a röplabdában a válogatottat és külföldöt is 

megjárt Mészáros pedig piros lapot kapott beszédjéért. Mészáros 

előbb elindult lefelé a pályáról, majd visszafordult, és tovább 

reklamált, a dolog odáig fajult, hogy Mészáros meglökte a 

játékvezetőt, aki ezt követően a mérkőzés 44. percében lefújta a 

találkozót. A játékvezetők rendőri kísérettel hagyták el a balástyai 

sportpályát, nehezen csillapodtak le az indulatok a mérkőzést 

követően.  

Mészáros Dömötör azzal védekezett, hogy a játékvezető a 

“hülye nigger” kijelentésével dühítette fel. Elmondása szerint már 

sok durva megjegyzést kapott, de még nem fordult olyan elő, hogy 

egy biró sértegesse. Az ügyben becsületsértésért a a Csongrád 

megyei rendőr-főkapitányságon feljelentést tett.   

A fegyelmi tárgyalásokat követően minden bizonnyal 3-0-lal 

a vétlen Balástyának ítélik majd meg a mérkőzést, a meccs utóélete 

pedig minden bizonnyal “hosszú” lesz. Az ügyben a labdarúgó 

szövetség fegyelmi bizottsága már egy alkalommal tárgyalást 

tartott. Ezen meghallgatták Mészáros Dömötört és Cseh Géza 

játékvezetőt. Lapzártánkig még nem hoztak döntést. 

 

(origo.hu nyomán)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/07/sztarigazolas-a-csengelenel.html
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Deszki főzősiker 

 
Szeptember első szombatján, a deszki falunapok keretében 

rendezték meg a polgármesterek hagyományos főzőversenyét. Idén 

a megyei vadásznappal összevonták az eseményt, így 47 polgár-

mester és 35 vadász bográcsában főttek az étkek. A vetélkedő 

nemzetközi volt, voltak Belgiumból, Németországból, Ukrajnából, 

Szerbiából és Romániából is polgármesteri csapatok. 

A csengelei polgármestert népes társulat kísérte el, és a 

versenyművek elkészítésébe is besegítettek. Falunk első embere 

részéről sült hal kompozíció és ponty paprikás készült. A zsűri az 

előbbit jobbra értékelte, és az egyéb kategóriában arany minő-

sítéssel díjazta.     

M. M. 

 

 

Készül az aranyérmes sülthalas tál 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Kigyulladt a hűtőláda 
 

Szeptember 5-én délelőtt Alsócsengelére riasztották a csengelei 

önkéntes tűzoltókat. A tanyaépületben a tulajdonosok távolléte alatt 

egy hűtőláda meghibásodott, és lángot kapott. Szerencse a szeren-

csétlenségben, hogy elegendő oxigén hiánya miatt a lángok ma-

guktól elaludtak, így a kiérkező tűzoltóknak már nem kellett vizet 

használni.                                                                                       

 
 

Kun Szabó István nótáskönyve 
56. rész 

106. Piros pettyes ruhácskádban 
 

Piros pettyes ruhácskádban láttalak meg téged, 

Esti szellő el-elkapta fehér köténykédet. 

Szívemet hirtelenül valami átjárta, 

S egyszeribe te lettél a világ legszebb lánya. 
 

Illatozó erdők mélyén andalogva mentünk, 

Te is, én is, mind a ketten vadvirágot szedtünk. 

Egy virágnál, a legszebbnél összeért az ajkunk, 

Csókolózó gerlepárok úgy kacagtak rajtunk. 
 

[Piros pettyes ruhácskádban nem szedsz több virágot, 

Temiattad gyűlöltem meg az egész világot, 

Temiattad lettem züllött, temiattad árva, 

Kacaghatsz egy nagyot rajtam, falu legszebb lánya. ] 
 

[Szövegíró: Éltető Ákos. A harmadik versszak nem szerepel a nótás-

könyvben, de hozzátartozik!]  
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107. Egy régi nótát ... 

 
Emlékszem, hogy iskolába jártam,  

A vén Tabánba, ott fenn Budán. 

Szomszéd udvarban lakott egy édes 

Tizenhat éves, szép árva lány. 

Büszke volt, akár egy igazi nő. 

Tréfa volt, de mégis szeretett ő. 

Szép napon egy gazdag úr jött érte, 

Kezét megkérte, s elvitte őt. 

 
Refr. Egy régi nótát hoz Budáról át a szél, 

Melódiája fájó emlékről mesél. 

Az én szívemnek szól a dal e zongorán, 

Úgy érzem én, hogy sír egy kis leány. 

Az esti szellő is még a múltról énekel. 

Szívünk ennyi szépet nem felejthet el. 

A május minden álma újra visszatér, 

Ha régi nótát sír Budán a szél. 

 
[A kisleány most gazdag úri dáma, 

De minden álma ma is enyém. 

S azóta titkon, hogyha jő az alkony, 

A pesti parton bolyongok én. 

Fönn Budán, egy büszke palota áll. 

Sóhajom, tudom, hogy odatalál. 

S ott fent egy nóta hangzik minden este, 

Nyugtot keresve a zongorán.] 

 
[Szövegíró: Szécsén Mihály. Az utolsó versszak nem szerepel a nótás-

könyvben, de hozzátartozik!] 

 
 

(folytatjuk!) 
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Legyalulták az útpadkákat 

 

 
 

Gyalulják az útpadkát a falu szélén 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
A Csengelére jellemző talaj miatt a műutak melletti útpad-

káknál összefújja a szél a homokot. Néhol 20-25 cm-es “dombok” 

szegélyezték az utakat, megakadályozva az esővíz lefolyását. Az 

így kialakult pocsolyák már a közlekedés biztonságát is veszé-

lyeztetik. 

A Magyar Közútkezelő is átlátta a csengelei útak állapotát, és 

a Kiskunmajsáról a régi 5-ös főútra vezető részt rendbetette. A jól 

megszervezett munka során gréder gyalulta le az útpadkákat, majd 

rakodógéppel a felesleges földet teherautókra rakták. Több gép-

kocsi is rendelkezésre állt, így a folyamatos szállításának köszön-

hetően gyorsan haladt a munka. 

Csengele kül- és belterületén végig elkészültek a padka 

javításával, és már kisteleki területen folytatták azt a megyehatárig. 
 

M. M.         
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Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 90 éve: 
 

"Felsőtanyai-Csengelei Gazdasági Egyesület" a napokban Mészáros 

János elnöklete alatt gyűlést tartott, melyen a Balassa Ernő festőművész 

által festett és a világháborúban elesett csengelei hősök emlékét megö-

rökítő olajfestmény leleplezésének határidejével foglalkoztak. A egye-

sület agilis elnöke egyúttal bejelentette, hogy egy szövőszék felállításán 

fáradozik. A szövödét remélhetőleg már az ősszel megnyithatják a ko-

sárfonó-tanfolyammal együtt, mely a múlt télen is 40-50 tanulót foglal-

koztatott. 
 

(Megjelent a Szegedi Új Nemzedék 1924. szeptember 13-i számában) 

 

Ezt írták Csengeléről 80 éve: 
 

Hamis vád – zárt ajtók mögött 
 

A szegedi törvényszék Vadai-tanácsa érdekes ügyet tárgyalt. Két vádlott 

került a bíróság elé: László Ferenc csengelei 21 éves legény és Bovatsek 

Jenő 34 éves volt csengele, jelenleg hevesi tanító. Mindkettőjük ellen 

hamis vád miatt emelet vádat az ügyészség. László ellen mint tettes, a ta-

nító ellen mint bűnsegéd ellen. A vádirat szerint Bovatsek egy napon 

behívatta az iskolába Lászlót és ott felírt a táblára egy szöveget, amely-

nek értelme az volt, hogy egy csengelei leány özv. Apró Mátyásnéval 

magzatelhajtást követett el és a dologról tudott Lippai István és felesége 

is. A táblára írt szöveget azután László feljelentésbe foglalta és ejuttatta a 

hatóságokhoz. A leány és a másik három gyanusított ellen megindult az 

eljárás, de kiderült, hogy a feljelentésnek nem volt komoly alapja. Ezek 

után László és Bovatsek ellen indult eljárás 4 rendbeli hamis vád címén. 

A főtárgyaláson a vádirat ismertetése a bíróság a közerkölcsiség meg-

óvása címén zárt tárgyalást rendelt el. Az ügyet ezek után zárt ajtók 

mögött tárgyalták le. A bíróság Lászlót 14 napi fogházra ítélte, a tanítót 

ellenben felmentette az ellene emelt vád alól. 

 

(Megjelent a Délmagyarország 1934. szeptember 19-i számában.) 
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H i r d e t é s e k 
 

 
 

Szakképzett nővér, több éves kórházi és idősgondozói tapasztalat-

tal vállal: 

- idősgondozást, 

- betegápolást, 

- esetleg eltartási szerződést kötne.  

Telefon: 06 20 3 578 020 

Zöldség-gyümölcs árukkal bővítettem a virágboltom kínálatát.  – 

Sándorné Zsóka 

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

Érdeklődni 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 ingat-

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

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 
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Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János 

+36 30/8 536 229 

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. 

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 
szerint cégeknek, motoros kluboknak, va-
dásztársaságoknak, baráti köröknek, magán-
személyeknek. 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                                 
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