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A kiállításról szóló írásunk a 298. oldalon olvasható! 
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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 Terézia 

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

tott. 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki. 

A csengelei népdalkört alapításától haláláig vezette. 

18. 

1971-ben ezen a napon született ifj. Kormányos Sándor, aki 

1995-től a Csengelei Gazdakör elnöke. 1998-tól önkormány-

zati képviselő.  1978-ban ezen a napon született Pigniczki 

Árpád, aki 1995-2003 között a csengelei focicsapat játékosa 

volt. A csengelei és kiskunmajsai pingpong bajnokságokon, 

egyéniben többször első helyezett lett.  1996-ban ezen a na-

pon hunyt el Horpácsi (Jachan) Ignác, aki Csengele első lel-

kipásztora 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. 

világháború 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.  1972-ben ezen a 

napon született Törköly István, aki 1999-től gátőr.  
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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 Csengele területén Borbály József sümegcsehi, 

Szigetváry Mihály sáskai és Sípos Gyula tiszaszentkeresztúri 

lakosok.  1944-ben ezen a napon hunyt el Fehér Józsefné 

Németh Viktória, aki a II. világháborúban a front csengelei 

átvonulásakor comblövés miatt elvérzett.  1944-ben ezen a 

napon Alsócsengele légterében a szovjet légelhárítók lelőttek 

egy német Messerschmidt repülőgépet. A pilóta ejtőernyővel 

sikeresen földet ért.  1944-ben e nap estéjén a szovjet csa-

patok birtokába került Csengele.  1980-ban ezen a napon 

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

noka volt. 1949-től tagja volt az egyházközségi 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 ér-

deme volt a labdarúgópálya és az öltőző létrehozásában, 

valamint a Csengele-Ering kapcsolat kialakításában. 1990-

1994 között önkormányzati képviselő volt. 2009-ben Be-

senyszög község díszpolgárává avatta.  1944-ben ezen a na-

pon esett el a csengelei harcok során Hertelendi József, aki a 

Zala megyei Molnári községből származott. A hősök sír-

jában van eltemetve.  1944-ben ezen a napon a front átvo-

nulásakor fejlövés következtében elhunyt Tisóczki Antal.  

1944-ben ezen a napon született Nikolényi György, aki 

1968-1972 között a Pántlika úti iskolában tanított.  1961-

ben ezen a napon hunyt el Sisák István, aki rendőr tiszthe-

lyettes volt a Horthy-korszakban. 1936-ban vonult nyugál-

lományba.  
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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, 1994-2006 között önkormányzati 

képviselő és alpolgármester volt.  1944-ben ezen a napon 

gránátrobbanás következtében vesztette életét Horváth La-

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

selő-testületnek.  

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 tevékenykedett. 

 1949-ben ezen a napon hunyt el Kordás Mihály, 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 dísztagjává választot-

ták. 1941-1944 között tagja volt az egyházközségi képvise-

lő-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 Csúri Mihály földműves, aki 

Csengelén 1948-ban a legjobban teljesítette beszolgáltatási 

kötelezettségét.  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 gazdálkodó, aki 2002-

2004 között a Csengelei Motoros Klub elnöke volt.  
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26. 
1961-ben ezen a napon született Csókási Zoltánné Novák 

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

lában 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 (†1998), aki 1945-ben rendőr volt.  1933-ban 

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

a Vadgerlési, 1978-1994 közöt a belterületi iskolában taní-

tott.  1948-ban ezen a napon született Fekete Ferenc, aki 

1983-1998 között postai kézbesítő volt.  

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 magyar területen – halt 

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

világháborús harcok során Kiskunfélegyháza és Kecskemét 

között.  1956-ban ezen a napon szúrta agyon Szabó Mihály 

Magony Imrét egy verekedés során.  1960-ban ezen a na-

pon 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 fel-

szolgálója 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 tevé-

kenykedett.  1934-ben ezen a napon született  Magony Im-

re, akit 1956-ban Szabó Mihály agyonszúrt.  1959-ben ezen 

a napon született Vig Tiborné Balázs Rozália, aki 2001-től 

postai kézbesítő. 

31. 

1931-ben ezen a napon született Kerekes Józsefné Kotormán 

Erzsébet, aki 1974-1988 között az óvodát vezette. A Haza-

fias Népfront munkájában is részt vett.  1965-ben ezen a 

napon elkészült a Pántlika úti iskola villamosítása. 
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Két csengelei kiállító az 
algyői falunapokon  

 

Algyőn a már régen bevett gyakorlat szerint zsűrizést tar-

tottak az amatőr alkotóknak. Az idei bírálók által kiválasztott tár-

gyakból készült kiállítást szeptember 30-án nyitották meg, melyen 

két csengelei alkotó is részt vett. 

Koncz Lajosné csuhéból készült három figurát nevezett be a 

zsűrizésre. Mindhárom alkotása – Betlehem, Virágárus lány és 

Anya gyermekével – elnyerte a bíráló bizottság elismerését, így 

azokat a tárlaton is bemutatták. Betlehem című művét ötletesen egy 

félbevágott lopótökben helyezte el. Egy jelenlévő népi iparművész 

szerint Betlehemével Budapesten is nagy sikert érhetne el. 

A másik falunkbeli résztvevő Vincze János volt, aki három 

faszobrát adta be bírálatra. Ezek közül a „Juhász” című alkotása 

„B” kategóriás, az „Ásós ember” című szobor „A” kategóriás elis-

merést kapott. Fafaragónknak ez volt az első „A” ketegóriás zsűri-

zése, és ezzel komolyan elindult a népi iparművészi cím megszer-

zése felé. Hozzáértő emberek mindig azt javasolják Vincze János-

nak, hogy maradjon meg naiv fafaragónak, mert ezt nagyon jól 

csinálja. Egy békéscsabai faszobrász kollégája – aki már elérte a 

népi iparművész címet – is ezt ajánlotta a kiállítási megnyitón, 

megjósolva, hogy akkor kitűnő alkotásokat fog készíteni.     

M. M.   
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Doni túlélőket keresnek 
 

A Don-kanyarnál elesett Csongrád megyei hősöknek állít em-

léket a Halottak napjához közeledve a Csongrád Megyei Önkor-

mányzat a Megyeháza előtt. 

Szeretnék a szoborállítás rendezvényén díszvendégként fo-

gadni mindazokat, akik visszatértek a Don-kanyarból, ezért kérik 

az érintetteket, hogy jelentkezzenek. Kérnek mindenkit, aki tud 

ilyen túlélő doni hősről a rokoni, ismeretségi körében, szintén je-

lezze. 

Kérnek jelzést abban az esetben is, ha a személyes részvétel 

bármely okból nem lehetséges, mert emlékéremmel szeretnék em-

lékezetessé tenni a túlélő hősöknek a szoborállítás napját. 

Kapcsolattartó: Varga Márta elnöki személyi titkár 

 6725 Szeged, Rákóczi tér 1. szám, 

 telefon: 06-62/566 000 vagy 06-30/2 497 845,  

e-mail: elnok@csongrad-megye.hu)  

Az érintettek jelentkezését 2009. október 30-ig várják!  

 

 
 
 

Helyesbítések a telefonszám-jegyzékhez 

 

Haraszti Roland Május 1. u. 8. 06-30/3 918 196 

Tisóczki István Tanya 138. 06-30/7 101 881 

Vincze Pál Vadgerlés u. 15. 06-30/2 177 050 
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50 éves osztálytalálkozó 

 

Volt, aki fél évszázada nem 
látta volt iskolatársait 

 

Október 4-én ritka közösségi esemény történt: az 1959-ben 

végzett csengelei általános iskolások gyűltek össze egy baráti talál-

kozóra. Az 50 éve végzett osztályból már heten nem élnek, de azért 

15-en eljöttek az invitálásra.  

Az esemény központja az Öregmalom vendéglő volt. Délben 

itt találkoztak a régen nem látott osztálytársak. Üdvözlések, kisebb 

beszélgetések után a megemlékezés következett. A társaság felke-

rekedett és a temetőben megkoszorúzta Papp Istvánné tanár néni, 

valamint két osztálytársuk, Kucsora Irén és Túri Zoltán sírját. 

A következő állomás az általános iskola azon osztályterme 

volt, ahol 1959-ig tanultak. Az elrepült sok évtized ellenére sokan 

emlékeztek, hogy hol ültek annak idején, és egy kis nosztalgiázás 

kedvéért oda le is telepedtek.  

Az Öregmalom vendéglőben folytatódott a rendezvény, ahol 

elsőként Lantos Ilona mondott köszöntőt: 

„Összejöttünk, akik még megvagyunk, 

Ötven évre, hogy találkozzunk. 

Lássuk egymást, 

Míg mi is el nem távozunk.  

Ötven év ide, ötven év oda, 

Sajnos mindnyájunknak fehér lett a haja. 

Megöregedtünk, az idő eljárt felettünk, 

Hol itt fáj, hol ott fáj, de azért még élünk. 

Sokan eltávoztak közülünk, 

De rájuk is emlékezünk. 

Lélekben ők is itt vannak velünk, 

Legyen örök nyugalom az életük. 

Tanárainknak is mindent köszönünk, 
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Mert jóra tanítottak, 

Így lett ilyen az életünk. 

Most pedig akik itt még megvagyunk, 

Örüljünk egymásnak, hogy újra együtt vagyunk. 

Ezt a találkozót köszönjük a szervezőnek, 

Köszönjük Kiss Ferinek, az Öregmalom vendéglősnek! 

Tiszteletből kapja e csekély ajándékot, 

Tegye ki a falra, hogy mindenki lássa, 

Mit kapott az ötven éve elballagott osztálytól!”       

Ezután átadott egy kinagyított fotót, melyen a csengelei 

motormalom – melyből a vendéglő lett kialakítva – szerepelt.  

A következő emlékező Agárdi Vidor volt: 

„Egynéhány gondolatot szabad legyen elmondanom itt, a 

találkozónk alkalmából. Hát valóban nagyon régen volt, az 50 év 

sok idő. Nagyon nagy változás ment itt végbe. Erzsike mondta, 

hogy szóljak egy pár szót, bár őt illetné szó, mert ő szervezte meg 

ezt a találkozót. Vagy gondolom úgy volt vele, ha ló nincs, akkor 

szamár is jó. Amikor a bíróságon megkérdezik a betörőt, hogy 

miért tört be, azt mondja, azért, mert nehéz volt a gyerekkorom. 

Hát azt gondolom, hogy mi is elmondhatjuk, hogy nem volt valami 

könnyű a gyerekkorunk. Mert ugye a háború végén születtünk. Utá-

na egy elég nehéz, zűrzavaros időszak jött, majd még azt követte 

’56. Ekkor jártunk mi iskolába. Zűrzavar volt a fejekben is. A leg-

nagyobb zűrzavart talán a tanárok érezték, meg a szüleink, meg 

rajtuk keresztül mi is. Ezt az 50 évet, ami mögöttünk van, még érez-

ni fogják az unokáink is. Van ennek szellemi kára, voltak neki gaz-

dasági előnyei is, mert akkor épült fel ez a falu. Emlékszem rá, 

hogy akkor csak néhány ház volt itt, amit falunak neveztünk. Nem 

tudom, 5-6 ház, az Erzsikééké, a Sutka Ferkóé, itt volt a Sander 

ház, itt volt a malom, a Gazsovics műhelye, a bognárműhely, a Túri 

Imrééké, a Daka-kocsma, a Sípos-kocsma, meg mit tudom én, hogy 

mik voltak itt, de nem olyan sok mindenből állt az egész. Most meg 

tulajdonképpen utcasorok vannak, ezt azért el kell ismernünk. A 

másik dolog, amit a zűrzavarról mondanék. Emlékszünk rá, hogy 

mi még jártunk annak  idején hittanra, már  aki járt. Először az volt  
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Ötven év után újra a régi iskolánál 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

talán, hogy kötelező, utána az volt, hogy aki hittanra jár, azt nem 

veszik fel az iskolába, nem tanulhat tovább. Zűrzavaros volt min-

den. Én hálás vagyok a tanáraimnak, mert általában ők azért 

összekacsintottak velünk. Amikor ugye jött a pap, előtte hazazavar-

tak bennünket, hogy ne is lássuk a papot, és ő se lásson bennünket, 

abban az időben ez így működött. De azért a tanárokban is volt  

keresztény európai szellemiség. Nem egy, és nem kettő. Külön kie-

melném Pappnét és Bitó Margitot, de sorolhatnám a többit is. Ha 

csak egy összekacsintás erejéig is, de látszott, hogy ezekben a ke-

resztény kultúrából valami megmaradt. Én most nem azért beszélek 

keresztény kultúráról, mert teológiára jártam, hanem mert Európa 

az keresztény Európa. Tulajdonképpen aki nincs tisztában a keresz-

ténység alapeszméivel, az nem érti meg az irodalmat, nem érti meg 

a művészetet. Nem érti meg Michelangelonak a műveit, a festményt, 

a szobrot,  vagy  Giottot, vagy  mondhatnám  a  többit, Dantét,  Ady 
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Endrét stb. Egy alapvető dolog, hogy a keresztény kultúrát Euró-

pában elsajátítsuk, mert mi keresztény Európában élünk. Tóth An-

talra nagy szeretettel gondolok, de azért egyszer, amikor megtudta, 

hogy én a piarista gimnáziumba jelentkeztem, akkor azt mondta, 

hogy fiam, ne menj te oda, a tudomány bebizonyította, hogy nincs 

Isten. Nem vitatkoztam a tanár úrral, nem is volt hozzá jogom. 

Apámnak mondtam otthon. Azt mondja, ne hallgass te arra az 

emberre! És ezzel le is tudtuk az egészet. A Kátai Máriáról nem 

tudjuk, hogy él-e vagy meghalt. A többi tanáraink, akik a tablón 

szerepelnek, a nevüket majd a végén felolvasom. Van még egy vers, 

amit szeretnék felolvasni, Remenyik Sándornak egy versét. […] 

Befejezésül annyit kérnék, hogy álljunk fel, és felolvasnám tanára-

ink nevét, és meghalt osztálytársaink nevét: Dorogi Géza igazgató, 

Papp Istvánné igazgatóhelyettes, Kátai Mária osztályfőnök, Bitó 

Margit, Bárkányi János, Félegyházi Kiss Lajos, Tóth Antal. Osz-

tálytársaink: Barna István, Nagy János, Kucsora Irén, Lippai Vik-

tória, Sutka Etelka, Túri Zoltán és Valkovics Irén. Isten nyugosz-

talja őket!”  

A megemlékezéseket követően következett az ebéd, Kiss 

Ferenc legendásan finom sültjeiből. Csáki Istvánné egy jubileumi 

tortával kedveskedett a vendégeknek, melyet tűzijátékkal együtt 

hoztak be a felszolgálók. A „hivatalos” részt követően még több 

óráig folytak a beszélgetések. 

A rendezvény 25 perces videós összefoglalója megnézhető a 

„Csengelei információk” honlapon (www.csengele.web44.net). 
  

Molnár Mihály                                     
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Női darts bajnokság 
 

Olajos Aliz háromszoros 
bajnok lett 

 

Nyári szünet után folytatódott a Korona söröző női nyíldobó 

bajnoksága is. A szeptember 26-i versenyre 11 női versenyző 

nevezett.   

A Krikett versenyszám döntőjében Olajos Aliz rakta ki első-

ként a tábláját, és 50 hibaponttal megszerezte az első helyezést. 

Csányi Krisztina 67 hibapontjával második, Pigniczki Anikó 251 

hibapontjával harmadik lett. 

 

 
 

A legújabb női darts bajnokok 
(fotó: Molnár Mihály) 
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A Mester 501 végső küzdelmében Vörös Csilla fogyasztotta 

el leghamarább a pontjait, megszerezve ezzel a bajnoki címet. 

Pigniczki Anikó 2 pontjával második lett, Vörös Tiborné 107 pont-

tal a harmadik helyen végzett. 

A dupla be-kiszállós 301 versenyszám a lányoknál mumus-

nak számított, mindössze négyen mertek benevezni, így egyből már 

le lehetett a döntőt játszani. Csányi Krisztina végzett az élen. Vörös 

Csilla 93 pontja a második helyezésre volt elég. Kontesz Krisz-

tinának 172 ponttal a harmadik helyezést sikerült elérnie. 

A Shanghai versenyszám döntőjében Olajos Aliz 38 ponttal 

győzött, Csányi Krisztina 29 ponttal második, Magyar Krisztina 25 

ponttal harmadik lett. 

A legtöbb pont dobása végső fordulójában Szintén Olajos 

Aliz lett a bajnok 472 pontos eredménnyel. Vörös Csilla 383 

ponttal a második helyen, Csányi Krisztina 378 ponttal a harmadik 

helyen végzett.             

                                                                         Molnár Mihály 

 
 

 

Kedvenc receptjeim 
 

Kapros hal 

 

Hozzávalók: 80 dkg halszelet (ponty, amur, csuka), 10 dkg 

liszt, 5 dkg pirospaprika, késhegyni bors, só, olaj a sütéshez, 1 

csokor friss kapor. 

A halat megtisztítjuk, besózzuk, a lisztet, paprikát és a borsot 

összekeverjük. Ebbe a keverékbe forgatjuk a halszeleteket. Forró 

olajban kisütjük.  

A kaprot finomra összevágjuk, a tál aljára szórjuk, erre rakjuk 

a halat (átveszi a kapor ízét, aromáját). Áttört vajas krumplit, tartár-

mártást kínálunk hozzá. 

Nemere Ilona 
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H i r d e t é s e k 
 

Új állapotú, felültöltős Whirlpool A+A700 automata mosógép 

haláleset miatt eladó. Érdeklődni: 06-30/8 173 864 

Magyar barna lignit szén eladó! 1500 Ft/mázsa. Érdeklődni: 06-

20/2 036 252 

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

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

06-30/2 098 096  

Ipari árammal, fúrott kúttal, a falu mellett zártkert eladó! Érdek-

lődni: id. Béres Lajos, Csengele, Kossuth u. 5. 06-30/2 098 096 

Eladó Csengelén 2 db nagytejű (4 liter/nap) anyakecske és 3 db 3 

hónapos gida. Érdeklődni: 06-20/3 236 305 

A Csengele, Felszabadulás u. 33. szám alatti ház eladó. Érdek-

lődni: Hegedűs Erzsébet, Csengele, Petőfi u. 2. 

Eladó bontásból származó 3 db háromszárnyas, redőnyös ablak, 

kisablakok, ajtók és 2 db gázkonvektor. Érdeklődni lehet Kuklis 

Andrásnál a Május 1. u. 21. szám alatt.  (62) 286 190  

Pultost keresek a Vénusz presszóba. Érdeklődni lehet a helyszínen, 

vagy a 06-30/2 614 070 telefonszámon. 
 

 

Szüreti bál  
a Vénusz presszóban  

2009. október 17-én (szombaton) 19 órától! 

 Élőzene,  vacsora, 
ingyenes belépés. 

Vacsorajegy elővételben kapható! 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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Tárcsázást (5.000 Ft/hold+ÁFA), szántást (9.000 Ft/hold+ÁFA) és 

aratást vállalok.  Érd.: Széll János 06-30/8 536 229 

Kitűnő állapotú kéttengelyes utánfutó és egy 4 lapos villany-

tűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Jó-

zsefnél a Tápboltban 06-30/3 228 453  

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029 

Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgo-

zót keresek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban 

Sándor Józsefnénál. 

Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa. 

Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: 

Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. 06-30/9 677 763 

A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal 06-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

06-30/6 377 970 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-

nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 

vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-

30/3 282 375 
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobile és Vo-

dafone szolgáltatók készülékeire. 
 

 

Gépi hímzés! 
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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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz, 

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder 

stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-

hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező 

árak! 

Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig. 
 

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1. 

 286 241 06-30/3 228 453 
 

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. 

06-70/2 803 013 vagy 06-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 
 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                     Havonta kétszer megjelenő közéleti lap 
 

 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Krónikás Egyesület. Példányszám: 125            

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

 (62) 286 335        (30) 6 216 223        E-mail: csengele@freemail.hu             

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Molnár Mihály 

© 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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A csengelei gyújtogatás 
I. rész 

 

1988 augusztusában olya súlyos bűncselekmény történt, 

mely a móri mészárlásig példátlan volt Magyarországon. Hajagos 

Tóth Imre társaival benzines palackokkal felgyújtotta azt a 

tanyát, ahol volt élettársa menedéket talált a bántalmazások elől. 

A tűzben szerzett sérülésektől nyolcan vesztették életüket. 

A két évtizeddel ezelőtti eseményekről, és azok utóéletéről 

szerkesztőségünk birtokában van egy cikkgyűjtemény, melyet 

sorozatban mutatunk be olvasóink. 

A mostani részben a Népszabadság 1988. augusztus 16-i és 

17-i számából idézünk. Az első cikkben a Magyar Távirati Iroda 

közleményét közölték, a másikban pedig az újság szegedi 

tudósítójának helyszíni beszámolóját. 

 
Súlyos bűncselekmény négy halálos áldozattal 

 

Súlyos bűncselekmény történt hétfőn a hajnali órákban a 

Csongrád megyei Csengelén. Hajagos Tóth Imre 43 éves 

kiskunfélegyházi lakos négy órakor égő benzines palackokat dobált 

be a csengelei 129-es számú tanya ablakán, ahol tizenegy személy 

tartózkodott. A keletkezett tűzben égéséi sérüléseibe a helyszínen 

belehalt a tizenhat éves Sebők Mónika és a hatvanöt éves Kállai 

Erzsébet. A mentők a helyszínről hat személyt súlyos, közülük ötöt 

életveszélyes állapotban a szegedi bőrgyógyászati, valamint a 

gyermekgyógyászati klinikára szállítottak. 

A tettes a tanyán lakó Csányi Lajos Csabánét pisztollyal arra 

kényszerítette, hogy vele menjen. Egy Lada gépkocsival távoztak a 

helyszínről. A rendőrség e jármű keresésére helikoptert is igénybe 

vett. 

Mint Barna Sándor Csongrád megyei rendőrfőkapitány az 

esettel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, a kere- 
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sett gépkocsit, benne Csányi Lajos Csabáné és a tettes, Hajagos 

Tóth Imre holttestével megtalálták. Mindkettőn lőtt sebeket 

fedeztek fel. 

A súlyos bűncselekmény okainak feltárására a vizsgálat 

megindult. A közölt adatok, mint a sajtótájékoztatón hangsúlyoz-

ták, a vizsgálat jelenlegi állását tükrözik.            (MTI) 

 

*  *  * 

 

A beváltott fenyegetés – Helyszíni beszámoló a 

csengelei tragédia hátteréről 
 

A 43 éves Hajagos Tóth Imre azt mondta: egyszer úgyis 

kiírtja minden lakóját annak a háznak, ahová volt élettársa, a 39 

esztendős Csányi Lajos Csabáné elmenekült előle. A Csongrád 

megyei Csengelén hétfőn hajnali szürkületkor nekifogott, hogy 

beváltsa fenyegetését. 

Géczi József Csengele tűzoltóparancsnoka: 

– Négy órakor szóltak nekem, hogy év a Csányif-féle ház. 

Négy személyt tudtam hirtelen összeszedni. Mire kiértünk, a 

nádtető már összeomlott, a mennyezet beszakadt. Lángolt a bútor, 

ajtó, ablak, minden, ami éghető volt. Elkezdtük az oltást, de 

bemenni már nem lehetett. Mondták, hogy egy idős néni meg egy 

fiatal lány bennéget. Az egyik Kállai Erzsébet, a másik Sebők 

Mónika volt…  

A tragikus csengelei esemény híréről beszámoltak a tegnapi 

lapok; négyen életüket vesztették. 

 

Nézett és nevetett 
 

Az üszkös romok között nyomozók, riporterek gyűrűjében 

téblából az egykori libafarm két, épségben maradt alkalmazottja. 

Gulyás László Kiskunfélegyházáról került a csengelei tanyára. 

– Én azért nem égtem meg, mert nem a házban aludtam. Elő-

ző este visszavittem a szomszédba egy kölcsönkért biciklit, megit- 
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tunk egypár pohár bort, nem mentem be a házba, hanem a színben 

dőltem le, ahol az előnevelt kislibákat szoktuk tartani. Nagy 

sikoltozásra ébredtem. Láttam, hogy a fiatalasszony, Hajagos Tóth 

Imre menye fogja az egyéves kisfiát, és üvölt, hogy Laci gyere, 

segíts! A kezembe nyomta a gyereket, de amikor hozzáértem, az 

ujjamon maradt a bőre. Visszaadtam a kicsit, odarohantam a 

csőkutas szivattyúhoz, de nem lehetett már használni, mert égett a 

vezetéke. Átmentem az egyik szomszédhoz, hogy segítsen. Kijött a 

tanya sarkáig, meglátta, hogy mi van, és visszafordult. Azt mondta, 

őt ne keverjük bele semmibe, azzal magára zárta a tanyája ajtaját. 

Átmentem a másik szomszédba, de annak meg rossz volt a motorja, 

nem tudott elmenni telefonálni. Utána elmentem a gátőrhöz 

biciklivel, de neki csak a vízügyhöz van telefonja, ott fél nyolc előtt 

nincs, aki fölvegye, hiába csöngetne. Végül egy harmadik 

szomszéd ment el motorral telefonálni a faluba. Én pedig 

visszamentem a tűzhöz, és a tűzoltók vízsugarával fedezve 

kihoztam a négy gázpalackot a házból, mielőtt felrobbantak volna. 

Még mindig látni az udvaron néhány szörpös kannát, amit a 

gyújtogató benzinnel töltött meg. A szemtanúk szerint annyit 

bedobált, hogy mindenfelé csurgott a benzin. 

– A megtöltött üvegek végébe rongyot tömött, azt gyújtotta 

meg, és úgy hajigálta be a házba – mondja dr. Olasz József rendőr 

őrnagy, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozója. – 

Ezért terjedhetett el pillanatokon belül a láng, és ezért szenvedtek 

olyan súlyos sérüléseket a bentlevők. 

Tarjányi István szintén alkalmazott a libafarmon: 

– Én a kisszobában aludtam, az kezdetben nem égett. Amikor 

kirohantam, láttam, hogy ott fetrengenek a lángok közt a többiek. 

Kihúztam két gyereket meg a Csányinét, az Erzsit. Letéptem róla a 

ruhát, mert égett az is. Letettem az ablak előtt, mászott egy darabig, 

azt láttam, de nem tudtam, utána hová lett. Még amikor megtettük 

az embereket a lángokból, Hajagos Tóth Imre akkor is ott állt az 

ablaknál, nézett befelé, várta az Erzsit. Fogta rám a pisztolyt, hogy 

neki ne menjek, és nevetett…        

Hajagos magával vitte Csányi Lajos Csabánét a gépkocsiján,  
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és nem messze, egy csatornaparton halántékon lőtte először az 

asszonyt, utána önmagát – mondja az őrnagy. 

 

Éjszakánként leselkedett 
 

Franczia Jenőné dr., a Csengelei Községi Tanács V. B.-

titkára: 

– Ezek mind úgy vándoroltak be a községbe. Annyi bizonyos, 

hogy nem voltak törvénytisztelő emberek, a fél irattár az ő 

papírjaikkal van tele. A szomszédok jelentgették őket 

birtokháborítás miatt: a többi tanyatulajdonos és a tsz földjét is 

tarolták a libák. Csányinénak és Sebők Józsefnének, akié a leégett 

tanya volt, bírósági ügye is akadt már. A bérbe kapott libaállomány 

ugyanis elpusztult egyszer, a tsz követelte a pénzét, még árverést is 

kellett tartani. 

Tarjányi István: 

– Hajagos Tóth Imre börtönben is ült, mert 

Kiskunfélegyházán megvert egy rendőrt. Most is eljárás folyt 

ellene, mert amióta a volt élettársa átköltözött ide, a testvéréhez, 

folyton kötözködött. Mindig késsel járt, egyszer be is jött ide, hogy 

mindenkit megöl, akkor majdnem elkaptuk, de nem bírtuk 

megfogni, mert beszaladt a bokrok közé. Kijött a rendőrség, de ő 

azt hazudta, hogy magába szúrta a kést. El is hitték neki, pedig nem 

volt semmi baja. Ha akkor elviszik, lehet, hogy nem történik meg a 

baj. Utána az ügyvédje nevében levelet írt Csányinénak, hogy 

menjen be hozzá. Amikor elindult, kileste az erdő alján, s 

megerőszakolta.   

Kormányos Imre, az egyik szomszéd: 

– Éjszakánként itt járkált a ház körül, leselkedett, hogy ki van 

itt, az Erzsi néniéknél. A környékbelieket is fenyegette, hogy ha 

szépen nem alkalmazkodnak hozzá, akkor majd próbálja csúnyán. 

– Három évig éltek együtt, de aztán az élettársa nem bírta to-

vább, s átköltözött a testvéréhez. Hajagos először kérlelte, könyör-

gött, hogy menjen vissza hozzá, később fenyegetőzni kezdett. Az 

asszony miatt tette, amit tett, de szerintem el volt borulva az elmé- 
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je, hiszen összeégett a tulajdon menye és az egyéves unokája is – 

mondja dr. Olasz József. 

– Honnan szerezte a fegyvert? 

– Egyelőre nem tudjuk. A pisztolyt megtaláltuk, a számát és a 

márkajelzését. 

 

A sérültek állapota 
 

Ez a csengelei tanya majdnem 45 kilométerre van Szegedtől, 

de ami az infrastruktúrát és a történet szereplőinek a mentalitását 

illeti, a távolság lényegesen nagyobb. A tűz hajnali négy órakor 

keletkezett, az égési sérültek azonban csak nyolc óra és fél kilenc 

között kerültek a szegedi klinikára. 

– Miért kellett ehhez ennyi idő? – kérdezem dr. Alpáry Lajos 

főorvost, a Szegedi Mentőállomás vezetőjét.  

– A Kisteleki Mentőállomásra csak 5 óra 43 perckor érkezett 

a bejelentés, ráadásul csak egy sérültről szóltak. Hat óra 2 perckor 

volt a helyszínen az első mentő. Amikor látták, hogy hat súlyos 

sérült van, rádión kértek segítséget, ezután indult a többi kocsi.  

– De a helyszínre érkezéstől a visszavonulásig eltelt több 

mint másfél óra! 

– Ha a mi orvosaink ellátás nélkül, gyógyszerezés nélkül 

nekivágnak az útnak, a sérültek fele meghalt volna Szegedig. Ez a 

szakmánk alapja: a beteget, sérültet élve kell a kórházig elszállítani, 

még akkor is, ha ez időbeli késedelmet jelent. 

Dr. Dobozy Attila professzor, a SZOTE Bőrgyógyászati Kli-

nikájának igazgatója: 

– Nálunk egy 41 éves asszonyt és egy 21 éves, hat hónapos 

terhes fiatalasszonyt ápolunk. Egyikük testfelületének körülbelül 

ötven, másikénak 70 százaléka égett meg. Az égett felület fele 

mindkettőjüknél harmadfokú; állapotuk életveszélyes.  

Dr. Tekulics Péter adjunktus, a SZOTE Gyermekgyógyászati 

Klinikája intenzív osztályának vezetője: 

– Mi négy gyereket ápolunk. A 11 éves lány és a 12 éves fiú 

testfelületének 70 százaléka megégett. A 13 éves lány testének 30- 
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35 százalékán vannak mély égési sebek, az egyéves kisgyerek 40-

45 százalékos felületen másodfokú égéseket szenvedett. Mindany-



nyiuk állapota életveszélyes. Életük megmentéséért többhetes, ne-

héz küzdelemnek nézünk elé. 

Tanács István 

(folytatjuk) 
 


