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Előszó 

 

A könyv, melyet az olvasó a kezében tart, közel másfél évtizedes 

gyűjtői munka eredménye. A szegedi Somogyi-könyvtár folyóirat gyűjtemé-

nye tette lehetővé, hogy korabeli lapokból kimásoljuk a Csengelére vonat-

kozó írásokat. A többes számot azért használom, mert a maratoni újságol-

vasásban a párom, Kontesz Józsefné is segítségemre volt, és egy alkalom-

mal Lantos István történelemtanár is velünk tartott. Aki nem járt még a 

könyvtár olvasótermében, az próbálja ki, és megtudhatja, hogy a világon 

nincsenek kényelmetlenebb székek, mint amik ott vannak. A kutatómunka 

tehát nem csak időigényes volt, hanem fizikai kitartást is igényelt.  

A Csengelei Krónika "Archívum" és "Visszatekintő" rovataiban már 

ízelítőt kaphattak a régmúlt híreiből. Most a teljes gyűjteményt tárjuk az ol-

vasók elé. 

A kötet 1859-cel kezdődik. Ebből az évből került elő egy rövid cikk, 

mely településünkre is vonatkozott. A záró év 1949 lett, a Szeged városához 

való tartozás utolsó éve. 1950-től ugyanis önálló községgé nyilvánították 

Csengelét.  

A gyűjtői munka nem fejeződött be, hiszen még sok-sok olyan év van, 

melyek újságjait nem sikerült átnézni. Viszont egy vaskos kötetre való 

anyag már összejött, amit közkinccsé lehetett tenni. 

Kb. az 1930-as évekig az újságok a hosszú betűknél is rövid betűt 

használtak. Ezt a hiányosságot pótoltuk, de a korabeli helyesírási módot 

megtartottuk, a folyóiratok nevének kivételével. Az elírásokra dőlt betükkel, 

kapcsos zárójelben hívtuk fel a figyelmet. Ugyanezt tettük a szövegben sze-

replő dátumok pontosítával és a megjegyzésekkel is.   

A kötet végén lévő névmutatóval az olvasó gyorsan ki tudja keresni 

azt, hogy egyes személyekről hol jelentek meg írások. Egy-egy személy-

névnél többféle írásmód is előfordult. A megállapíthatóan azonos neveknél 

nyíl () mutat arra a másikra, mellyel az azonos. A névmutatót úgy kell 

használni, mintha a benne szereplők nevei folyamatosan egybe lennének ír-

va. Így a magyar ABC alapján gyorsan ki lehet keresni a kérdéses sze-

mélyt. 

Mint már említettem, a gyűjtői tevékenység ezzel nem zárult le. Csen-  
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gele történetében nagyon sok olyan terület van, melyről még újabb infor-

mációk kerülhetnek elő a régi folyóiratokból. Különösen a 19. század má-

sodik felének folyóirat anyagát kell még részletesebben átnézni. A felbuk-

kanó újabb újságcikkek viszont már csak egy újabb, bővített kiadásba kerül-

hetnek bele. 

Jó olvasást, jó szórakozást kívánok Csengele régmúltjának híreihez! 

 

 

Molnár Mihály          

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1859 

 

Szegedi tárogató 
 

Dorozsmán lakó Domonics Pál 6 juha és 2 báránya eltévedvén, a csengelei 

erdőben akadt azokra. Az illető, kinél megtalálta, 48 órára csak 6 frt tartás-

díjat követelt tőle. Az illető hatóság majd elintézendi, megeszik-e 6 juh és 2 

bárány (ha ugyan kaptak enni) 48 óra alatt 6 egész forintot. 

 

(Szegedi Hiradó 1859. nyárelő 26., p. 2.) 
 

1883 

 

Kétszer megégett 
 

A vigyázatlanság és szülői gondatlanságnak szomorú esetéről értesítettek 

bennünket a felsőtanyai csengelei kapitányságból. Tóth Pálné, a csengelei 

30 éves földeken levő Benke-féle tanya számadó béresének a felesége, teg-

napelőtt reggel a béresház kemencéjét szalmával begyújtván, minthogy idő-

közben dolga akadt, a konyhából eltávozott s az égő kemencét őrizetlenül 

hagyta. A kemencéből a láng kicsapott s belekapott az ott fölhalmozott 

szalmarakásba, amely egy pillanat alatt lángba borult. Mire a veszedelmet 

észrevették, a béresház födele is lángokban állott s a konyhaajtón kitörő 

füsttől bejutni többé nem lehetett. Tóthné szívetrázó sikoltással, őrültként 

futkosott az égő épület körül, – eszébe jutott, hogy hét éves gyermekét a 

szobában hagyta. A tűz átcsapott az istállóra s az egész tanya leégett volna, 

ha véletlenül szalmát takarító béresek nincsenek a közelben, akik aztán em-

berfölötti erővel a tanyaépület födelét leszedték, ekként megmentve azt az 

elhamvadástól. A béresház födele beszakadván, az épület romhalmazzá lett, 

amely alatt hosszas kutatás után megtalálták a gyermek félig megszenese-

dett hulláját. A ravatalt estefelé állították föl a tanyaházban, s az anya keser-

ves  zokogással  vetette  meg  egyetlen  gyermekének  halotti  ágyát.  Szokás   
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szerint gyertyát tett a halott fejéhez s a szobából eltávozott. A gyertya közel 

lévén a halott  terítőjéhez, hogy, hogy nem, ez lángot fogott s ettől az egész 

ravatal meggyulladt; mire észrevették, már több szoba a bútorokkal együtt 

teljesen elégett. Csak a véletlennek köszönhető, hogy a tanyaház is nem a 

béresek sorsára jutott – a kétszer megégett gyermek ravatalától. 

 

(Szegedi Hiradó 1883. február 6., p. 2.) 

  

1887 

 

Az új tanyai szervezet 
 

A múlt évi augusztus hónapban életbe lépett új tanyai szervezet csak a na-

pokban vált teljessé a tanyai kapitányok mellé rendelt esküdtek kerületen-

kénti kinevezésével. Eddig csak a kapitányok s nehány h. kapitány volt ki-

nevezve, legutóbb azonban, miután különösen az adókezelés égető szük-

séggé tette a tanyai szervezet teljessé tételét, Pálfy polgármester kinevezte 

az esküdteket is. Kineveztettek: a csöngölei kapitányságba Faragó Sándor, 

Daka Antal, Szarvas Gábor, Horváth Lukács. [...] 

 

(Szegedi Hiradó 1887. február 9., p. 2.) 

 

 

Egy fazék ezüstpénz 
 

Kéry János csöngölei birtokán volt elrejtőzködve ez az egy fazék ezüstpénz, 

jó mélyen a földben. A napokban határárkolás közben akadtak rá a munká-

sok. Hallomás szerint meglehetős nagyságú fazék volt az, teli régi ezüst-

pénzzel. Hogy mely korból, melyik király idejéből valók a pénzek, azt nem 

lehet tudni. Nem lehet pedig tudni azért, mert a kincstaláló munkásoktól a 

leletet elvették a majsaiak. A dolognak ez a része még érdekesebb, mint ma-

ga a pénztalálás. Mikor a földből a munkások kiásták az ezüstöt, megörültek  
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a leletnek nagyon és – nem kötötték be a szájukat. Az esetnek híre ment és 

mivel az általuk ásott árok Szeged és Majsa határai közt fekszik, egyszerre 

csak megjelent köztük egy tekintélyes majsai ember és a község nevében 

elkobozta tőlük a talált ezüstöt. A külterületi rendőrség jelentést tett erről 

Szluha főkapitánynak. – Úgy látszik, a dolognak még folytatása lesz. 

 

(Szegedi Hiradó 1887. május 24., p. 2-3.) 

 

 

Talált régi pénzek a felsőtanyán 
 

A napokban írtuk, hogy a Kéry-féle haszonbéres birtokon Csengelén az 

árokásó munkások egy fazéknyi régi ezüstpénzre akadtak, amit később egy 

majsai gazda elvett tőlük. Mint most értesültünk, nem a munkások ásták ki a 

régi pénzeket, hanem, elég csudálatosan, a szél fújta ki a homokból. Mikor a 

munkások megásták ott az árkokat, nem találtak semmit. Pár nap múlva 

nagy szélvihar járt a tájon, amely megbontotta az árok homokos oldalát. 

Később majsai gyerekek vetődtek oda, akik játék közben akadtak rá a pén-

zekre. Mert nem voltak azok fazékban, mint előzőleg írtuk, hanem egy cso-

móban leásva a homok közé. Vadász pusztai kapitány kutatást tartott ebben 

a dologban és a környékbeli tanyákon össze is szedett mintegy 40-45 db 

ezüstpénzt. Nagyobbára a tizenhatodik századból való apró magyar ezüst-

pénzek, polturákkal és lengyel ezüstökkel vegyesen. II. Lajos idejétől kez-

dődőleg van köztük 1524., 1546., 1559., 1569. és 1592-tős veretű. A ta-

nyaiak beszéde szerint a majsai fiúk egy kilónyi ilyen pénzt elvittek maguk-

kal. Valószínűleg elő fog kerülni mind. Háborús időben rejthette el oda a 

puszta homokja alá ezt a vagyont valami veszedelemtől félő ember. Ott 

aztán a száraz homokban megmaradtak minden penésztől mentesen. Na-

gyobb részük most is olyan, mintha most került volna ki a pénzverő kala-

pács alól. 

 

(Szegedi Hiradó 1887. május 29., p. 3-4.) 
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Vakmerő birkatolvajok 
 

Pünkösd első napján két összeláncolt kezű embert hajtottak be a pusztázók a 

felsőtanyáról. Az egyik Náni Volford József, a másik Bürgés Volford Ist-

ván. Az utóbbi még eddig büntetlen előéletű, hanem Náni Volford vagy 15 

esztendőcskét már üldögélt itt-ott olyan palotákban, ahol puskás bácsik vi-

gyáznak az emberre. Ez a két ember vakmerő birkatolvajlást akart véghez-

vinni szombaton este Csöngölén. Kocsival odaférkőztek már egy nagy nyáj-

hoz, amikor rajtuk ütött egy pár juhász, a másik oldalról a pusztázók éjjeli 

őrjárata. Náni Volford József ekkor fölkapta a kocsiderékból a magukkal 

hozott puskát és a juhászok közé lőtt. Erre aztán ezek ki lóra, ki szamárra 

kaptak és a pusztázókkal együtt üldözőbe vették a tolvajok tovavágtató 

kocsiját. A pusztázók egy közeli erdőben el is érték a kocsit, de már akkor 

csak Bürgés Volford volt rajta. A Náni megugrott a puskával együtt. Hanem 

a pusztázók utána nyomoztak és még azon éjjel el is fogták Kisteleken. 

Mind a kettő beismerő vallomást tett, és most átadják őket a fenyítő bíró-

ságnak. 

 

(Szegedi Hiradó 1887. június 2., p. 3.) 

 

 

Megkerült ezüstpénzek 
 

A felsőtanyán talált régi ezüstpénzekből, mint annak idején említettük, jó 

csomót elhordtak a majsai gyerekek, mielőtt a hatóság rátehette volna a 

pénzekre a kezét. A főkapitányság emiatt átírt a községhez, hogy kutassa föl 

és szolgáltassa vissza a pénzeket. Ma küldött vissza belőlük tizenhat darabot 

a majsai bíró. Legtöbbjük I. József és Maximilián idejéből valók. Az I. Jó-

zsef korabeliek között érdekes két darab, melyek ugyanegy értékét képvi-

selnek, de az egyikre magyar, a másikra cseh körirat van nyomva. A majsai 

fiúk két forintot kaptak a tizenhat db régi pénzért. 

 

(Szegedi Hiradó 1887. július 6., p. 3.) 
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Jégverés a felsőtanyán 
 

Csak most értesültünk, hogy a múlt hét péntekjén a felsőtanyán, a majsa-

csöngölei határban, nagy jégverés pusztított. Legtöbbet a dohányültetvények 

szenvedtek. A gazdák kénytelenek voltak lekaszálni az összetört éretlen 

ültetvényeket. A jég a kukoricában is sok kárt tett. 

 

(Szegedi Hiradó 1887. augusztus 6., p. 2.) 

 

 

Kiválasztott a ménesből egy csikót... 
 

Megtestesült pénteken virradóra ez a nóta a felsőtanyán, a csengelei ménes 

mellett. Tápai János gazdaembernek a ménesbe kicsapott csikóját valószínű-

leg azok a lókötők, akik a baksi szőlőkben loptak el öt lovat, kiválasztották a 

csengelei ménesből. A felsőtanyai pusztázók azonban a nyomukban jártak 

és a megriasztott lókötők a járás szélén szabadjára eresztették a csikót. Ott 

találta meg a rendőrség, már kötőfék is volt a fejébe vetve. 

 

(Szegedi Hiradó 1887. szeptember 2., p. 4.) 

 

 

Kincsásó szélvihar 
 

A szeged-felsőtanyai puszták sivó homokrétege alól egy idő óta csudálatos 

leletek kerülnek napfényre. Két hónappal ezelőtt adott hírt a "Szegedi Hir-

adó" arról, hogy a szegedi határ mellett fekvő kömpöci pusztán árokásás 

közben ősmagyar sírra akadtak az uradalom munkásai. A sírban régi fegy-

vereket s egy lovas vitéznek páncélborította csontvázát találták meg. Ugyan-

akkor a felsőtanyán egy tanya előtt a szél az országút oldaláról elhordott egy 

buckahalmot. A homokdomb helyén nem maradt más, mint egy csontváz. A 

Majsával határos szegedi földek között pár hónap előtt, mint akkor megír-

tuk, megbontott a szél egy árokoldalt, s a leomlott rögök alatt középkori 

magyar, német és lengyel pénzeket találtak az ott játszó tanyai  és  majsai fi- 
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úk. A tanyai rendőrség későn értesült a leletről, akkorra már a gyerekek 

széthordták Majsára és a tanyák közé a régi ezüstpénzeket. A rendőrség 

mégis össze bírt szedni belőlük 34 darabot, amelyeket Szluha főkapitány a 

Somogyi-könyvtárban helyezett el. A napokban meg a balástyai kapitány-

ságban hozott ismét érdekes leletet napfényre a szélvihar, amely nálunk a 

Rómer Flórisokat, Henszlmann Imréket és Torma Károlyokat helyettesíti a 

kincstakaró homokpusztában. A Malatinszky-tanya mellett a szélfúvás mé-

lyedést ásott a homokba. Mikor a szélvihar elmúltával a tanyaiak megte-

kintették a szélásta gödröt, nagy meglepetésükre régi ezüst pénzdarabokat 

találtak benne. Tovább kutatva, még többre akadtak. A talált pénzdarabok 

régi római és görög pénzek, a legtöbb Konstantin császár korából való. A 

pénzt a tanyaiak eltették, s így nem lehet tudni, hogy mennyi volt a gödör-

ben. Szluha főkapitány most értesült az újabb leletről s Vadász pusztai kapi-

tánynak rendeletet adott ki, hogy a pénzt szedje össze. 

 

(Szegedi Hiradó 1887. november 3., p. 5.) 

 

1891 

 

Érdekes leletek 
 

Szeged vidéke tudvalevőleg rendkívül gazdag anyagot szolgáltat a régé-

szetnek s a honalapítás ezer éves emlékeiből sok becses lelet került már föl-

színre a szegedi dombok mélyéből. Most arról értesülünk, hogy két helyen 

is találtak becses leleteket, melyek régiségüknél és érdekességüknél fogva 

fölötte kivívják a kíváncsiságot. Felső-Csöngölén Reizner János, a So-

mogyi-könyvtár igazgatója rendezi az ásatásokat. A csöngölei dombok alatt 

egy óriási templomépület fundamentumára bukkant a tudós régész. Legtöbb 

helyütt egy rakás tégla van, de itt-ott megvan a fal alapzata és meglátszanak 

az egykori hatalmas épület körvonalai is. 1863-ban az emlékezetes nagy 

Lucza-szél alakalmával a vihar a domb egyik oldaláról lehordta a homokot. 

Öreg emberek emlékeznek egy félkör alakú alacsony falra, melyet az utasok 

szemei elől ismét eltakart a homok. Az ásatások szakadatlanul folynak. 

Reizner János kutatásainak eredményét most  foglalja  össze.  Ez  az elpusz- 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tult, alkalmasint többszáz éves régi templom, úgy látszik egyik legérde-

kesebb lelete a Szegeden folytatott ásatásoknak. Néhány nap múlva, hacsak 

valamennyire is tisztázva lesz a templom története, az egész ásatási históriát 

alaposan megismerhetjük. – Nevezetes leletre bukkantak a tegnapi határ-

járás alkalmával a kömpöczi pusztán is. Egyik domb tetején akkora mélye-

dés van, mint egy kiapadt kút. A mélység fenekén emberi csontvázat és egy 

régi kőbögrét találtak. A csontváz keletnek volt feküdve. – A millenium 

megünneplése előtt sok érdekes emléket lehetne még gyűjteni Szeged vidé-

kén. 

 

(Szegedi Hiradó 1981. október 16., p. 3.) 

 

 

A fölásott múlt - Érdekes leletek a csöngölei pusztán 
 

Az archeológiával foglalkozók figyelmét legnagyobb mértékben meg-

érdemli a csöngölei dombok titka. 

Írtuk, hogy az ásatásokat Reizner János, a Somogyi-könyvtár igazga-

tója vezeti, a tudós, szenvedélyes régész. 

Az ő kutatási vágya fölbontotta a dombokat, s amiről öreg emberek 

meséltek a gyermekkorukban szintén öreg emberektől hallott regékről, való-

nak bizonyult. A dombok százados titkokat tártak föl a legsajátosabb vegyü-

letben. Egy templom-rom, kidőlt-bedőlt falakkal, kazalra hányt emberi 

csontok, régi harangok maradványai, egy-egy ékszer, másutt óriási sír, egy-

másra rakva sorjában a csontvázzá vált holtak. 

Azon a földön, melyen most füvek sarjadzanak, valamikor régen, talán 

éppen úgy lüktetett az élet, mint most a közel fekvő városban. A századok 

elfödtek mindent a föld színéről, s beplántálták virággal, fűvel a nagy mező-

séget. A roskadó falak, nagy rakásra halmozott kőtörmelékek, emberi csont-

vázak nagy halmaza között most még nehéz eligazodni, mert a kövek nem 

beszélnek s az ember habozva, kétkedve áll a föld alá süllyedt nagy rom 

előtt, a múltak sírjánál, nem tudva bizonyosan, hogy melyik időből valók 

azok a falak és csontok, mikor zendültek először és mikor utoljára a régi-

ségtől most már falevélnél is zöldebb harang-maradványok. 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az ásatás színhelye 

 

Olvasóink emlékezhetnek, hogy Reizner János Rábé torontálmegyei 

községben két ízben is eszközölt ásatásokat, s mindkét esetben igen becses 

prehisztorikus tárgyakra bukkant. Ezek a leletek, kőbalták, barbár agyag-

edények és a bogárhalmi híres leletekhez hasonló függők és pitykék most a 

szegedi múzeum tulajdonát képezik. 

Reizner János folytatta kutatásait, mivel jól tudta, hogy különösen 

Szeged vidéke rendkívül gazdag anyagot szolgáltat a régészetnek.  

Legutóbb a város határában, Felső-Csöngölén rendezett ásatást, mert 

régi történelmi emlékekben nyomát találta annak, hogy a most néma pusz-

taság valamikor harangszótól visszhangzott s lakhelyek, templomok és sírok 

voltak ott. Ennek az elpusztult világnak a nyomát kereste a régész. 

Két nagyobb dombot "Teplomhegy"-nek neveztek az öregek. Van 

olyan öreg tanyai, aki régi mesét tud templomhegyről, amit az ő nagyapja is 

csak hallomás után s töredékesen beszélt el. Egy öreg paraszt azt is tudta, 

hogy az egyik templomrom anyagát a kisteleki egyház építéséhez használták 

föl. 

Reizner János megnézte a dombokat. Az egyik domb, mely a majsai 

és a szentlászlói határhoz eső sarokban van, kőtörmelékkel volt teleszórva. 

A kisebb halom, melyet fű borított, a csöngölei várostanya és a csöngölei 

őrház között fekszik. A két templomhegynél magas domb emelkedik, mel-

lette nagy és mély semlyék terülnek el, kelő víznek a kiágyazását képezték a 

semlyék valamikor, melynek állandó folyása volt. 

 

A föltárt múlt 

 

Reizner vezetése mellett hétfőn kezdődött az ásatás a majsai oldalon 

levő templomdombnál. Ez a rész, mely érdekesebb anyagot ígért, mint a 

másik – a majsai-csongrádi országút mellett fekszik a városi bérföldek közt. 

Éppen rajta viszen keresztül egy dülőút. A domb maga másfelől magasan 

emelkedik ki a síkból. A plató átmérője mintegy 14 méter. A dombon nincs 

kidudorodás, lesúlykolt, megülepedett kőtörmelék borítja s ezért amikor az 

út két oldalát megárkolták, a domb két oldalán a legélesebb csákány sem ha-

sított rést, s a munkások annak idején kijelentették Gróf János útbiztosnak,  
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hogy azon a helyen, t. i. a domb két oldalán, nem folytathatják az árkolást.  

Reizner a két árok irányába készítette el a szondírozó átmetszést. A 

keleti árokban, ahonnan kiszórták a kőtörmeléket, nem talált alapzatot, ma-

ga a domb, egész fenékig hordott homokból való. De mélyen egész tömeg 

emberi csontváz volt. Nem különben feküdtek e csontvázak, mint a sírok-

ban, sem rendetlenül összehányva, mint a megbolygatott régi sírok csontjai, 

hanem egymásra rakva, mint csaták alkalmával tömeges eltemetéseknél, 

mikor egymásra helyezik a csöndes vitézeket. Fej fejen, láb lábon és egy-

mást érintve a kezek. Két ilyen nagy sírhalmot ástak ki. Mindegyikben 25-

25 halott vegyesen, férfi, nő, gyermek és kisded, fejjel délnek, lábbal észak-

nak feküdve. A koponyák rendes alkatúak. Jellemző sajátságuk a rendkívül 

széles állcsont. Az anyaföld eggyé kapcsolja az ötven halott csontjait, elbo-

rítja őket földjével s csak nagy nehezen lehetett elővájni egy-egy emberi 

csontvázat, mely zizegve omlott a homokba. Kiknek csontjai nyugodnak a 

templom-rom alatt, persze nem tudni. Nincs semmi nyom, mely fölfedhetné 

a véres századok e rejtelmes titkát, a tudományt és szenzációt egyaránt ked-

velő modern kor gyermekei előtt. 

Csak sejtheti a találgató, hogy az ötven ember számára egy napon 

áshatták meg a közös sírt, mert bizonyosan egy napon halt meg a a sok férfi, 

nő és gyermek. Egy nagy tragédia temetője ez. A tragédia története elveszett 

a sötét századokkal együtt. Kiáshatják a templomot, a harangokat, a csonto-

kat, de néma marad ott minden. Pusztulás képe, irtózatos rom az, melyből 

hiányzik, ami beszélhetne, a lélek. 

 

A templom-rom 

 

Tovább ástak a múlt sírjában. A munkások vállra vették a csákányt és 

átmentek a másik oldalra. 

Ez a déli oldal. 

Reizner legelőször is a kémlő árkot ásatta. Itt a törmeléken alul fél 

méterre két helyen is rábukkantak az alapfalakra, melyek parallel haladtak. 

A tudós régész most ráakadt az igazi nyomokra s a falak mentében, a legna-

gyobb vigyázattal folytatták a feltárást. Az épület alapzatát részben csaku-

gyan elhordták, pusztán a legalsó pár sor falrakást hagyták érintetlenül, de 

ebből is kihullott itt-ott egy-egy kődarab. Mikor a fal föltárult a mélységből,  
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világosan szembe tűnt a templom egész alapzata, nagysága és alakja. Régé-

szünk felmérte a kiásott helyet, melyen hat méter széles és nyolc méter 

hosszú négyszögű alapzat volt. Az alapfalak vastagsága pedig 50 czentimé-

ter. Az építési anyag csupa terméskő és égetett téglaanyagot nem találtak 

egy hajításra valót sem. A terméskő, úgynevezett darázskő, találtak ilyet a 

szegedi vár lebontásakor a várfalban is s néhány óriási követ elszórtan a 

semlyékben is. Alakra a legváltozatosabbak. Van szivacsalakú, hasított, 

egyenetlen, vagy egészen tömör nagy kő. De találtak simára megfaragott 

négyszügű falakat is. 

A simára faragott kövek között van kisebb és nagyobb, például méter 

nagyságú is. Az alapzatból kikerült falanyag tömege mintegy 8-10 kubik-

méter. Jellemző körülmény, hogy hordott homokból képződött halom laza 

talaján miként emelhettek állandó épületet. A kutatás ezt is megmagyarázza. 

Ahol az alapzat van, 50 czentiméter mélyen, betonmunka nyomára alkadtak. 

Persze nem czementtel dolgoztak, hanem szikes föld volt lefurkózva. E régi 

épület kisebbszerű templom lehetett, mely hosszával keleti és nyugati irány-

ban feküdt. 

 

Az elveszett apsis 

 

Az épület két végén hiába keresték a templom apsisát. A szegedi bo-

szorkányperek idején s később is ezen a helyen kincs után turkáltak a pa-

rasztok, akkor rombolhattak ott, ahol az apsisnak kellett lenni, kibontották 

az alapfalakat is, sőt az alapfalak alatti furkózott szikes föld egy részét is 

felturkálták. Később kerek és egészen szilárd domb keletkezett ott. 

Nagy kár, hogy az apsisra nem bírtak rábukkanni, mert az apsis 

(szentély-fülke) a régi templomok karakterének és építkezés styljének is-

mérve. Ennek hiányában mindenkoron elestünk azon reménytől, hogy a 

templom korát egész határozottsággal meg lehessen állapítani. Mert, ami 

emberi kéz munkája volt a templomon, az megsemmisült, csak a durva 

anyag maradt meg. Ha félkör az apsis, akkor román stylű, melynek építési 

kora a X-XIII. század; ha hatszögű az apsis, akkor XIII-XV. századok ko-

rából való az épület. 
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Érdekes leletek 

 

A templom belsejében a falazatok közötti részben nagy mennyiségű 

törmelék van. A törmelék nagy boglyájában két harang-maradványt találtak. 

Egyik vastagabb, a másik valamivel vékonyabb és egészen más hajlású ércz, 

tehát két külön harangnak képezték alkatrészét. A nagy régiségtől egészen 

zöld színű érczdarabok, ha megkongatják, most is egészen tiszta, erősen 

zengő hangon bongnak. A harang perifériája világosan kivehető. Találtak 

egy ezüst pecsétgyűrűt. A pecsétnyomón sárkányalak látható. A czímer-

állatt ákom-bákom betűk közé van vésve. A körirat minuskula-betűkből van. 

A középkori ötvösmunkának becsületére válik a gyűrű technikája. Ehhez 

hasonló ékszereket a XIII. és XIV. században készítettek. 

 

Az ossarium 

 

Föltűnt, hogy a templomot mért építették a domb szélibe és mért nem 

középen, ahol impozánsabb is lett volna. Az a gondolat támadt, hátha ez 

csak sekrestyéje volt a templomnak, mely beljebb esik. Több kémlő átmet-

szés után a legszorgalmasabb kutatás eredménye is csak törmelék és egyre 

csak törmelék volt, semmi alapfalat nem találtak, csak emberi csontokat, 

melyek össze-viszaságban rakásra voltak halmozva. A régi idők emberei te-

hát ott nyugodtak, ahol nagy imájukat végezték, templom mellett, hogy an-

nál közelebb legyenek istenükhöz. 

Régi időben a templom körül temető volt, melyet akkor cemetrium-

nak, czinteremnek mondtak. Kis területre szorított, gondosan kezelt, bekerí-

tett, szent hely volt ez. Mikor a temető betelt sírokkal, fölásták a halottakat 

és egy nagy gödörbe hányták a csontokat. 

A közös sírt nevezték ossariumnak. 

A becses ereklyéket Reizner János, a Somogyi-könyvtár igazgatója 

őrzi. 

 

(Szegedi Hiradó 1891. október 18., p. 6-7.) 
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Templom a homok alatt - Reizner kutatásai 
 

Az ásó és csákány segítségével majd csak rájönnek a tudósok mahol-

nap egész bizonyossággal arra, hogy ami most készül odakint a szegedi ta-

nyákon a községi élet czivilizácziója – volt már ott egyszer ezelőtt vagy 4-

500 esztendővel. 

Ott a homok világon, melynek a filokszéria révin olyan nagy lesz a 

becsülete, ahol most a gulyák ezer csülke süpped belé a rét puha homok sző-

nyegébe, ahol ha kiáll az ember a tanya pitvarába, ellátni éppen a síkságon a 

világ végére, ami nyáron délibábbal van kicsipkézve, ahol a vadlúd játékos 

kedvvel himbálja magát a levegőben és kedélyes nyugalommal, mert olyan 

zavartalan nagy odalent a pusztaság csöndje előtt már akkor voltak olyan 

kultúrközpontok, aminőket a szegedi tanács nagyszabású kortesünnepséggel 

most fog megnyitni odakint az úrnak 1891. esztendejében a millenium kü-

szöbén. 

Nem találgatás ez már, tudományos kutatások eredményének funda-

mentumán áll ez a föltevés s bár anno akkor minden valószínűség szerint 

nem fizettek még tanyai kapitányokat osztrák-magyar bankókkal, nagyobb 

rend volt odakint, mint most. 

A tudományos kutatások beigazolni látszanak, hogy Csöngöle terüle-

tén magán két község létezhetett, mind a kettőnek nyomai vannak a – 

homok alatt. Templomromok, temetők stb.  

Most bolygatja ezeket a nyomokat Szeged avatott tudósa, Reizner Já-

nos, kinek nagy becsű fölfedezéséről már említést tettünk. 

Kutatásainak a múltkori tudósításunkat az alábbi rendkívül érdekes 

részletekkel egészítjük ki: 

Reizner János az idén kutatásait a szomszédos és leleteiről híres Rá-

bén kezdte még áprilisban és utóbb szeptemberben végzett ott ásatásokat és 

becses prehistorikus leleteket hozott haza. Ezek közt kőbaltákat, kővésőket, 

barbár agyagedényeket, a bojárhalmi leletekben is előfordult függők és pity-

kék párjait, melyek rendkívül ritkák. 

A csöngölei fölfedezés forrását régi történeti emlékekben találta meg. 

Ezek arról regélnek, hogy Csengele mostani területén hajdanán községek és 

templomok voltak. Hagyományként maradtak legendaszerű történetek oda-

kint a homokon fölfedezett "templomhegyek"-ről (így nevezték azokat a he- 
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lyeket, ahol a régi világ romjai kibújtak a homokbul, egy öreg gazda be-

szélt erről Reiznernek, hogy az öregapjától hallott ő is valamit azokról a 

templomhegyekről és arról, hogy egy olyan régi templom romjait a kisteleki 

egyház építésénél használták föl. 

Reizner a minap megkezdte a kutatást és megtalálta az úgynevezett 

templomhegyek helyeit. 

Az egyik templomhegy (egy nagy domb), melynek felülete kőtörme-

lékkel van teleszórva, a majsai és zentlászlói határba eső sarokban fekszik. 

A másik kisebb halom a csöngölei várostanya és őrház közt van. Mindkettő 

mellett kelet felől nagy, mély semlyék terülnek el, amelyek a kelő víznek, 

(aminek régen állandó folyása is volt) egyik kiágazását képezték. 

Reizner hétfőn kezdte meg az ásatást tíz munkással és most fejezte be. 

Az eredményről később kimerítő fölolvasást fog tartani. 

Az ásatás a majsai oldalban levő templomdombnál kezdődött meg, 

mert ez érdekesebbnek látszott. Ez a városi bérföldek közt van s egy dülőút 

vezet rajta keresztül. A domb maga a síkból másfél öl magasan emelkedik 

ki. A plató átmérője mintegy 14 méter. 

A domb teteje mindenütt lesújkolt, megülepedett kőtörmelékkel van 

beszórva és éppen ezért a dülőútnak két árkát a munkások annak idején nem 

is tudták elkészíteni. Oda nehéz csákány-munka kellett volna. Reizner a két 

árok irányában készítette el a szondírozó átmetszést a dombon. 

A keleti árokban semmi alapzat nem fordult elő kőtörmeléken alul. 

Maga a domb egész fenékig hordott, fordított homokból való, azonban az 

árokban két helyen nagy tömeg csontvázra akadtak. A csontvázak nem kü-

lön-külön helyen feküdtek, ahogy a rendszeres sírokban szoktak, hanem 

egymásra rakva, egymás tetején szépen elhelyezve feküdtek, mint ahogy 

csaták alkalmával a tömeges temetkezéseket szokták végezni. Fej fej mel-

lett, kéz kéz mellett, láb láb mellett.  

Két ilyen nagy sírhely volt itt. S egyaránt fordulnak elő benne gyer-

mek, férfi és nő csontvázak és mindegyik fejjel délnek, lábbal északnak fe-

küdt. A koponyák rendes alkatúak, jellemző sajátságuk, hogy az állcsontok 

rendkívül szélesek. 

Mindegyik sírgödörben 25-25 csontváz volt. 

Mindez arra enged következtetni, hogy itt egy tragikus esemény foly-

hatott le, talán ellenség rohanta meg a népet, legyilkolta és a menekültek ha- 
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zatérve az összeszedett halottjaikat így temették el. 

A másik, déli oldalra eső kémlő árok ásása alkalmával a törmeléken 

alól egy fél méterre két helyen is ráakadtak az alapfalakra, melyek paralel 

haladtak. Ennek a nyomán haladt tovább a kutatás. 

Az alapok majdnem tövig el lettek bontva régebben, most csupán a 

legalsó, mélyen fekvő két sor falrakást találták meg. Ezekből is ki volt szed-

ve imitt-amott a kő. Mikor az egész ki volt tárva, határozottan meglátszott a 

templom alapzatának egész nagysága és állagja. 

Az alapzatok 6 méter széles és 8 méter hosszúak. Az alapfalak vas-

tagsága 50 czentiméter. Az építési anyag terméskőből való. Égetett tégla-

anyag sehol sem fordul elő. Ez a terméskő úgynevezett darázskő név alatt 

ismeretes, amilyen a szegedi vár falában is fordult elő. Vannak nagyobbak, 

méter nagyságúak is úgy, hogy az alapzatból kikerült kőanyag fölrúg 8-10 

kubik méterre. 

Igen jellemző körülmény az, hogy a hordott homokból képződött 

halmon, tehát laza talajban miként állíthattak elő ilyen nagy épületet. A 

kutatás azt is megmagyarázta. Megtalálták az alapzatot, valóságos beton-

munka az, de nem cementből, hanem szikes földből, mely erősen le volt 

furkózva. Eszerint maga az épület egy kisebbszerű kápolna lehetett, amely 

keleti és nyugati irányban feküdt hosszával. Kutatja ezután a tudós a temp-

lom absisát (szentély fülke) is mind a két végén, de azt sehol sem találta 

meg. Valószínű, hogy itt ezt a helyet pásztorok dúlták föl kincskeresés cél-

jából. Itt, ahol az absisnak kellene lenni, nem csak az alapfalak lettek ki-

bontva, de még a furkózott székföld is teljesen széthányva volt. Így tehát 

azon legfőbb érdek, hogy a templomnak a korát megállapítani lehessen, nem 

oldható meg bizonyossággal. Az absis adja meg ugyanis a karakterét és a 

styljét a régi templomnak. Ha az félkörű, akkor az építés kora 10-13-ik 

század, ha pedig az absis hatszögű, akkor az építés kora 13-15-ik század. 

Minden esetben azonban a templom a 15-ik század előtti időkből való. 

A templomnak a falazatok közti részében rendkívül sok törmelék volt, ami-

ben reá akadtak sok egyéb lelet között a templom két külön harangjainak 

töredékére. Az egyik valamivel nagyobb és vastagabb. 

Találtak ezenkivül egy rendkívül érdekes és szép czímeres ezüst gyű-

rűt. A köriraton belül egy sárkány alak látható, mint czímer-állat és a tech-

nikája a 13-14-ik századra vall. A körirat minuskula betűk. 
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Feltűnő volt a kutató előtt az, hogy miért esik a templom a domb 

szélére és nem közepére? Az a gyanú támadt: hátha csak a templom sekres-

tyéje volt. Tovább kutatott tehát, de alapzatot nem, hanem annál több csont-

vázat talált egy rakáson összevissza hányva. 

Régi időben a templomok körül temetők voltak, amiket cemeterium-

nak (czinterem) hívtak. Ez egy bekerített hely volt. Mikor már az ilyen czin-

terem meggyűlt holttestekkel, akkor onnét a csontokat kiszedték és egy kö-

zös sírba helyezték el. Ezeket a csontvázgyűjtő helyeket ossáriumnak hív-

ták. Ez az, amit Reizner itt talált. 

A másik dombnak (amelyik a csöngölei erdő és állomás közt fekszik) 

az ásatását Reizner a jövő héten kezdi meg. Azokat az "új" világokat, amiket 

kiforgat a szegedi homokból az ő tudományával megvilágítva fogja majd 

bemutatni azokak az embereknek, akik nem csak aziránt érdeklődnek, hogy 

mi lesz, hanem az iránt is, hogy mi volt. 

Csi 

 

(Szegedi Napló 1891. október 18., p. 1-3.) 

                       

 

1892 

 

Ásatások Csengelén 
 

Szeged városának Kercset nevű pusztáján, a "Templomhegy" nevű 

dűlőben, talált középkori harang ismertetése alkalmából már említettem 

volt, hogy Szeged város legrégibb térképén, melyet 1747-ben Kaltschmidt 

Ábrahám készített, több helyen a térkép romokat jelez, s e romok mellé a 

térképező azt jegyezte föl, hogy "locus ecclesiae". A térképen az alsó ha-

tárban három, a felső határban Csengele pusztán pedig két helyen van ilyen 

"locus ecclesiae" megállapítva. 

Ahol térképen a templomromok megjelölve vannak, a hely színén ott 

egy-egy dombot találunk, melyeken semmiféle épületnyomokat nem látunk, 

de a dombok tetőzete kőtörmelékkel van teleszórva. A nép ezeket mai is 

"templomhegy"-nek  nevezi, s  egyik másik ily templomhegyről még regélni  
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is tudnak, hogy ott minő templom állt valaha és a templom körül milyen fal-

vak és városok léteztek. 

A csengelei két templomhegy közül az egyik mindjárt a csengelei erdő 

és a csengelei vasúti megállóhely közt létezik. Ennek már alig van valami 

nyoma is, mert az illető hely régóta gazdasági művelés alatt áll. A halmot 

lassanként lehordták, leszántották, a fel-felbukkant alapfalakat, kő- és tégla-

darabokat széthordták, hogy az eke- és kapajárást ne gátolják. De azért  ki-

sebb kő- és tégladarabok még mindig bőséges számmal hevernek szerte-

szét. A másik templomhegy a felső csengelei járásban van, közel a majsai és 

a puszta szentlászlói határszélhez. Éppen észak felől mellette vezet el a 

majsa-csongrádi út, s ezen kívül a városi bérföldek közt vezet egy dűlőút, 

mely a majsa-csongrádi útba szakad, rajta megy keresztül. Ez utóbbi temp-

lomhegynél az ez évi október hó közepén ásatást eszközöltem, amelynek 

eredményéről a következőkben számolok be. Előre bocsájtom, hogy Csen-

gelére vonatkozó oklevéltári búvárlatom és pedig nemcsak a közrebocsáj-

tott, hanem a Szeged városi levéltárban levő anyagot átvizsgálva is, igen 

meddő eredményű volt. Mindössze a következő adalékokra akadtam, ame-

lyekből a felső csengelei templom korára, elpusztulására, falainak végképpi 

széthordására stb. támpontot alig-alig találunk. Az adatok e következők: 

Mátyás király 1473-ik évi szt. Bertalan apostol ünnepén Budán kelt okle-

velében Both László és Domokos testvéreknek majosszállási (Majsa) kun 

kapitányoknak megengedi, hogy a halasi székhez tartozó Csólyos szállása 

(Csójos puszta), Fejértó, Mayos szállása és Kempecz (Kömpöcz puszta) 

szállása pestis és háború által lenéptelenedett kun pusztákat betelepíthes-

sék. (Szeged v. titkos levélt. 33. sz. a.) Az itt felsorolt Fejértó, Majsa, Köm-

pöcz és Csójos tőszomszédjai Csengelének, tehát némileg következtetnünk 

lehet, hogy Csengele is osztozott az említett kun puszták sorsában, melyek 

egykoron, mint az idézett oklevél említi, népes helyek, tehát falvak voltak, 

de hogy mely hadjárat alkalmából, s melyik pestis idején pusztultak el, az 

oklevél nem említi. Annyi azonban valószínű, hogy Mátyás király uralko-

dása alatt, miként a szomszédos kun puszták, úgy Csengele is valószínűleg 

benépesülhetett. Egy 1493-ik évi jún. 5-én kelt oklevélben Csengele (Chen-

gele) már különösen is meg van említve. Ez oklevél a Majosszállásáról való 

Majossa kun nemesek közt Ellésföld, Kömpöcz, Csólyos és Asszonyszállása  

nevű kun birtokok osztályáról szól, hol  Chengele,  mint  szomszédos  birtok 
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van felemlítve. Ez oklevélben különben még a "földmíves kunok"-ról 

(rurales cumani) is szó van. (Gyárfás: A Jászkunok története III. k. 709. l.) 

A XVI. és XVII. században Csengele puszta már több ízben előfordul. Több 

más kun pusztának használatáért és Csengeléért Szeged ez időben a 

nádornak "in recognitionem dominii palatinalis" esztendőnként egy pár per-

siai avagy scharlat oszlopos szőnyeget volt köteles adni. Egy 1699-ik évi 

kamarai összeírás szerint, melyet az összes kun pusztákra nézve Pentz János 

Kristóf Ferencz egri kamarai prefektus, Sőtér Ferencz jász-kun kerületi 

alkapitány és Franyó Mihály egri kanonok az egyes pusztákat bejárva és a 

régi templomromok megtekintésére különös súlyt fektetve, foganatosítottak, 

Csengelére nézve a következő érdekes feljegyzés fordul el: "In superiori (t. 

i. Felső-Csengelén) seindt noch einige rudera von der Kirchen, in inferiori 

aber nichts zu finden". Tehát az alsó csengelei templomhegynél, melyről 

előbb emlékeztem, már a XVII. század végén sem találtak semmi falakat, 

míg ellenben a felső csengeleinek – hol ásatásaimat eszközlém – falaiból 

némely részletek még 1699-ben is fennállottak. Sőt e falak még 1747-ben is, 

midőn Kaltschmidt a város határát térképezte, láthatók valának. Hogy a 

múlt század közepén fennállt falakat mikor hordták le teljesen, semmi írott 

feljegyzésre sem akadtam. Egy öreg tanyai gazda ember tudott felőle annyit 

mondani, hogy apjától úgy hallotta, hogy azt Szeged város hatósága 

hordatta el, midőn mint kegyúr Kistelek helységben templomot építtetett. 

Tudakoztam a kisteleki plébánián azt, ha vajon a Hist. Dom. erre nézve 

valami feljegyzést nem-e tartalmaz, de értesülést erre nézve máig nem 

nyertem. A felső csengelei templomhegy dombja a körülötte elterülő síkból 

mintegy harmadfél méternyire emelkedik ki; a domb központjától vett 

sugarak pedig 14-16 méter hosszúak. A fennsík, mely eredetileg – mikor 

még a vastag törmelékréteg tetőzetet nem borította – mindenesetre nagyobb 

s kiterjedtebb lehetett, most 12-14 méter közt változó. Mint fentebb 

említém, a dombon keresztül vezet a város bérföldeinek egy dülőútja, mely 

út mindkét oldalról árok közé van szorítva, de az árok a dombon nem lőn 

elkészítve, mivel a törmelék az árokásást rendkívül akadályozta. Minthogy a 

dülőúton való közlekedést huzamosabb ideig akadályozni nem lehetett, az 

ásatási munkálatokat olyképp indítottam meg, hogy kémlő árokul a dülőút 

árkai irányának megfelelő vonalban úgy 150 centiméter széles két átmet-

szést vétettem  foganatba.  Ezen  átmetszések  hossza  25-25  méter  volt.  A  
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munkálat rendkívül nehezen haladt, mert úgy itt, mint a domb egyéb 

pontjain is a törmelék mintegy 50-80 centiméternyi vastagon borította a 

domb tetőzetét. Mészhabarcs és kőtörmelék a hosszú időn át egészen össze-

forrt és csak csákányozással lehetett a munka kezdetén haladni. A törme-

lékrétegen keresztül hatolva, a munka könnyen haladt. A domb egész sík 

talajig puha hordott homokból való volt. Tehát a domb nem természetes 

képződésű, hanem kevert, hordott földből, mesterséges úton létesült. A kelet 

felé eső kémlő árokban semmiféle falazatra vagy alapokra nem akadtam. 

Azonban két ponton megjelölt helyeken a csontvázak egész tömege fordult 

elő. Úgy az egyik, mint a másik ponton 2 méternyi mélységben külön-külön 

15-20 csontváz feküdt egymáson; de valamennyi rendben, fejjel délnyugat 

és lábbal északkelet felé. A csontvázak között ifjak, öregek, férfiak és nők 

vázai fordultak elő. Egyetlen egyen sem találtunk semmiféle ékszert, esz-

közt, s a szorosan egymás mellett és fölött rendben fekvő csontvázak egész 

magukon viselték az együttes és tömeges temetkezés rendszerét. Tehát ami 

a fentebb említett 1473-ik évi oklevélben Csólyos, Fejértó és Kömpöczre 

nézve előadva van, hogy t. i. hadjárat és pestis által pusztultak el, Csenge-

lére nézve is igazoltnak vehető, mert ily tömeges és együttes temetkezést 

csakis egy háború vagy pestisjárvány alkalmából lehetett elképzelnünk. 

A kémlő árok más pontjain egyes cserépdarabok fordultak elő, oly-

forma zig-zugos és másnemű vonaldíszítéssel ékesítetten, mint amilyen dí-

szítést a barbár korinak nevezett edényeken találunk. Itt-ott még széndarab 

is volt. Tehát már a népvándorlás korában ez a halom települő és esetleg 

temetkezési helyet képezett; s miként azt annyi esetben lehet tapasztalni, 

úgy itt is fennforogni látszik azon körülmény: hogy a későbbi idők telepesei 

ugyanazon települő és temetkezési helyeket használtak fel, ahol már koráb-

ban is laktak és temetkeztek. A nyugat felé eső másik kémlő árok kitisztítása 

s a törmelék lehordása közben az e. pontnál jelölt helyen, hol épp egy ka-

taszteri kőoszlopocska volt leásva, épületalapzatokra akadtam. Amerre az 

alapfalak húzódtak, onnan a törmeléket és a földet kívül-belül elhordatta, s 

így az alapok egész teljességükben előtűntek. Az alapfalak hossznégyszö-

get képeznek. A hosszaság 8 méterre, a szélesség 6 méterre, az alapfalak 

vastagsága pedig fél méterre terjedt. Az alapfalak az alföldi homoktalaj alatt 

képződni szokott terméskőből voltak rakva. E terméskövek likacsos, meszes 

tartalmú  képződmények,  mészszivagnak  (Kalktuf)  vagy közönségesen da- 
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rázskőnek nevezik. Vannak e képződménynek olyan változatai is, melyek 

nem szivacsszerűek, hanem egészen tömörek, s amelyek szépen és könnyen 

faraghatók. E terméskövek alapzataiból kisebb-nagyobb darabokban két sor-

rakás volt. Az alsó sorban egyenetlenül hasított óriás darabok, egy méter 

hosszaságú kövek feküdtek. A második sorrakás azonban már kívülről si-

mára és egyenletesen, négyszögű szabályos koczkákra faragott kövekből ál-

lott. Tehát a második sorrakás annak idején szabadon állt és látható volt, 

vagyis a domb talajszínén felül esett. Feltűnő volt előttem ama körülmény, 

hogy miként lehetett a puha, laza homokban is ily szilárd alapozást eszkö-

zölni. Felbontattam ezért az alapfalakat is, s úgy találtam, hogy az alapfalak 

alatt a homoktalaj még egy félméternyi mélyre kiásva és eltávolítva lett, s e 

helyett ott furkózott szikföldből valóságos betonalapot létesítettek. E szik-

földre rakták a testes alapköveket, s ezúton biztosították a hordott, igen laza 

s ingatag talajban is az épület állékonyságát. A szik beton-alapot áttörni 

csak a legnagyobb fáradsággal lehetett. Ezen alul a homoktalajban ismét 

cserép-darabokra akadtunk, épp úgy miként a nyugati kémlő árokban, de 

ezenkívül néhány állatcsont és széndarab is fordult elő. 

Az ekként feltárt épület alapjai valósággal egy kisebb középkori temp-

lomnak, illetőleg kápolnának voltak alapjai. Csak az a sajnos, hogy a ká-

polna építési korát megállapítani nem lehetett. A kápolna apsisa, melynek 

tengelye délkeleti irányú volt, teljesen hiányzott. Lehet, hogy talán nem volt 

apsisa, de valószínűbb az, hogy valamikor kincskeresők épp az apsis helyét 

ásták ki és bontották szét az alapfalakat; még a szik beton-talajnak sem volt 

semmi nyoma. Érthetetlen volt előttem ama körülmény is, hogy a kápolna 

nem a domb közepén, hanem a fennsíknak mintegy déli részén feküdt. Azon 

feltevésben voltam ennélfogva, hogy a dombtetőzet keleti oldalán talán más 

alapfalakra is akadok. Azért a dülőúton még egy hossz- és egy kereszt kém-

lőárkot is vonattam, de alapfalakra sehol sem akadtam. E helyen volt az 

ossarium, mert mindenütt tömérdek embercsont fordult elő, mégpedig nem 

rendben, nem eredi temetkezési módon, hanem halmazokba összehányva. Itt 

az ossariumban lévő csontok között találtam az alábbi rajzon bemutatott 

ezüst pecsétgyűrűt is. A gyűrű karikája igen kezdetleges módon van a vé-

kony körlaphoz erősítve. A karika átmérője 22 milliméter, a körlap átmérője 

is ugyanannyi s azon igen szép kivitelű körirat és czímer van bevésve. A 

körirat maiuscula betűkből a következő: MICAEL DIOSL. Azaz: Michael  
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Diósy (?). A köriraton belül szemcsés körben jobbra álló és balra visszanéző 

állatszörny (sárkány?) látható. A pecsét korát a XV. századra tehetjük. A 

kápolna belső területének feltárása és kitisztítása közben a törmelék alatt 

széndarabok, égett csontok és igen rozsdaette vasdarab fordult elő, de ezek 

annyira elélegültek már, s oly mállottak voltak, hogy rendeltetésüket felis-

merni nem lehetett. Több helyen hamu is bőségben volt, ami arra enged kö-

vetkeztetni, hogy a kápolna elpusztulása alkalmával legelsőbben is leégett. 

Egy kisebbszerű bronzhenger-töredék, talán az aspersorium vagy más egy-

házi eszközből való. Találtam egy teljesen ép vörös agyagedényt is, mely 

nem korongon készült, esetlen formájú és kezdetleges kivitelű. De megta-

láltam a kápolna két harangtöredékét is, mi az ossariummal együtt az épü-

letnek egyházi rendeltetését kétségen kívülivé teszi. 

Az egyik töredék egy kisebb harang, inkább egy nagyobb fajta csen-

gettyű volt. Rajta az égés nyomai még ma is látszanak. A másik harang-

töredék két darabba hasadt. Ez egy nagyobb harang fennmaradt részlete. E 

töredék arra enged következtetni, hogy a harang hosszú, karcsú alakú le-

hetett. 

Az alapokban s a törmelék közt egyetlen tégladarabot sem találtunk - 

ami az alsó csengelei templomhegynél ellenkezőleg bőven előfordul. – Ma-

gunk elé képzelhetjük a XIV. században fennállt Csengele kis templomocs-

káját, szépen faragott koczkás sima kőfalaival, melynek itt-ott ornamentalis 

részletekkel és tagozódásokkal ellátva lehettek, elénk képzelhetjük kisded 

tornyocskáját, ahonnan felcsendültek a harangok, melyek a kis helységet jó 

és rossz napokban egybegyűjtötték. Tehát ott, ahol most kiterjedt pusztaság 

van, ahol a gulyaménes legel s a birkanyájak kolompja kong, ott egykor pol-

gáriasodás honolt, kultúra volt, amely polgáriasodás és kultúra a tanyákon 

és pusztákon habár mostanában mind több tért foglal is, még mindig nem 

emelkedett azon fokra, amelyen egykor a XIV. és XV. században állott. 

Még csak azt kívánom megérinteni, hogy Mátyás király fentebb idé-

zett 1473-iki oklevelében említett pestis és hadjárat idejének megállapítá-

sára a következő adatokat vehetjük fel irányadóul. 

Linzbauer "Codex Sanitario Medicinalis Hungariae" című műve I. kö-

tetében az 1473-ik évet megelőző időkről a következő évekről említ pestis-

járványokat: 1472, 1471, 1460, de különösen az 1456-7 és 1454. évi pestis. 

Ily gyakori  járvány egy kisebb, minden segély nélküli helységet csak- 
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ugyan elpusztíthatott, s nagyon kevés kellett már ahhoz, hogy a többit egy 

betörő ellenséges csapat gyilokja és üszökdobása végezze el. Mátyás király 

uralkodása alatt különösen a cseh hadjárat idején a török csapatok Szabács 

felől több ízben betörtek hazánkba. Szinte megfoghatatlan, hogy e csapatok 

egész Szegedig elkalandozhattak és pusztításaiknak gátja nem történt. Pedig 

csakis a betörő csapatok dúlhatták fel az egykori Csengele helységet és kis 

templomát, mert Szeged környékén folyt más hadviselésnek emléke a XV. 

század első feléről egészen ismeretlen. 

Reizner János 

 

(Archaeologiai Értesítő 1892. június 15., Új folyam XII. kötet 3. füzet p. 

235-238 és 240.) 

 

         

A csöngölei ásatások eredményének bővebb ismertetését hozza az 

"Archaeológiai Értesítő" közelebb megjelent június havi számában, Reizner 

János tollából. A kőszegény alföldi síkon a török által földúlt templomok 

romjait oly gyorsan hordta szét az utókor, hogy ma már vajmi nehéz a 

történettudósoknak a fönnmaradt, elmosódott emlékekből összerakni azon 

hézagokat, melyeket a történetírás hagyott. Eszerint kétszeres elismeréssel 

kell viseltetnünk azok iránt, kik a nemzet múlt dolgainak ezúton való földe-

rítésén fáradoznak. Reizner úr szegedi közleményei ezúttal a város külső ha-

táráról, de mégis mint mindig, e város régi nagyságáról és az annak meg-

felelő környezetről szólnak.  

Bevezetésében hivatkozik a nevezett tudományos folyóiratban tőle 

megjelent előző közleményben ismertetett középkori harangleletekre és a 

Kaltschmidt Ábrahám-féle szegedi térképen megjelölt pusztai templomro-

mokra. Ezuttal R. úr eme romokat ismerteti értekezésében. 

"Ahol a térképen 150 év előtt még templomromokat jelölt a fönt ne-

vezett térképező, ott ma már mindenütt egy-egy dombot, halmot találunk, 

melyekben semmiféle épületnyomokat nem láttunk, de a dombok tetőzete 

kőtörmelékkel van teliszórva. A nép ezeket a dombokat ma is templom-

hegynek nevezi." Ezek bővebb ismertetése után a szerző áttér az ásatások-

nak előttünk, szegediek előtt ismeretes eredményére és a romok között talált 

leletek ismertetésére. 
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Miként a helynévben is Alsó- és Felső-Csöngöle van, ennek megfe-

lelően két templomrom van a folyóiratban ismertetve. Ahol az ásatásoknak 

nagyobb sikerük volt, a felső-csöngölei templom romjait bővebben ismer-

teti. 

Az ásatások eredményeinek közlésével kapcsolatosan megismerheti 

R. a két községre vonatkozó történeti adatokat is, melyekből bajos dolog 

volna egyes részleteket kiszakítva közölni. Csak egészben kell ezen tudo-

mányos dolgozatot méltatni. Igen érdekesek az ezen ásatásokról írt ismerte-

tésben azon adatok, melyek szerint a templomromok közül mindenütt töme-

ges temetőhelyek voltak találhatók, amely körülmény a történeti adatokkal 

összevetve arra vall, hogy a két község népe egy nagy országos járvány 

folytán egyszerre pusztult el és a templomok azután dúlattak föl, valamint a 

szomszédos kun falvak is így néptelenedtek el. A történetírás szomorú ta-

nulmány, mert mint Arany mondja: 'nép nép után tűnik el, kimulván", ha az 

arra hivatottak nem gondoskodnak a népek fönnmaradását biztosító fölté-

telek megőrzéséről és fejlesztéséről. És éppen ezért szükséges, hogy az 

anyagiak után futkosó korszakban is legyenek férfiak, kik a múltak törté-

netének a föltárásával tudományosan foglalkoznak. 

 

(Szegedi Napló 1892. június 26., p. 5.) 

     

1895 

 

Tízezer eperfáról 
 

A tanács már régebben elhatározta, hogy a csöngölei bérföldeket tízezer 

eperfacsemetével ülteti körül. Kettős haszna lesz ennek. Azonkívül ugyan-

is, hogy gyönyörű fasorok határolják el majd a csöngölei bérföldet, az eper-

fa termesztés alkalmas lesz selyemhernyó tenyésztésre is. A tanács a szük-

séges tízezer eperfacsemetét a földmívelésügyi minisztériumtól kérte, mely-

nek részéről Bezerédy Pál selyemtenyésztési meghatalmazott azt javasolta, 

sajnálja, de a minisztérium nem szolgáltathat most ki csemetéket, a szük-

séges  mennyiségű magot azonban szívesen rendelkezésre bocsájtja a város- 
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nak. A magveteményezés célirányosabb is, mert ily módon jobb csemetéket 

nevelhetnek föl, mint az idegen talajhoz szokott csemetékből, amelyek a 

szegedi földben esetleg elpusztulnak. 

 

(Szegedi Hiradó 1895. január 22., p. 4.) 

 

 

A szentes-csöngölei vasút 
 

A kereskedelemügyi miniszter leiratilag értesítette a város hatóságát, mi-

szerint a szentes-csöngölei vasút közigazgatási bejárása f. hó 27-én délelőtt 

megy végbe. A leirat szerint a hivatalos aktus meg is történt és azon Szeged 

város érdekeit Tóth Pál dr. főjegyző és Simák mérnök képviselték. 

 

(Szegedi Hiradó 1895. január 29., p. 5.) 

 

 

A csengelei helyiérdekű vasút 
 

A Tisza áthidalásával Csongrádon át Csengele megálló helyiséghez veze-

tendő helyiérdekű vasút közigazgatási bejárása január 28-án vette kezdetét 

Csongrádon. A közigazgatási bejárásnál Szeged városát Tóth Pál dr. és Si-

mák Ferenc mérnök képviselték s kijelentették, minthogy a magyar állam-

vasutak képviselői azt kívánják, hogy a csengelei beágazásnál egy 800 mé-

ter hosszú, három vágánnyal bíró rendes állomás létesíttessék, mivel Szeged 

érdekeit megóva látják, a magyar államvasutak képviselőinek ily értelmű 

előterjesztéséhez hozzájárulnak. 

 

(Szegedi Hiradó 1895. január 31., p. 3.) 

 

 

A csongrád-csengelei vasút 
 

A csongrád-csengelei vasút közigazgatási bejárása f. hó 28-án megtörtént. 

Ugyanekkor dr. Tóth Pál, mint Szeged város érdekeinek  kiküldött  képvise- 
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lője, a következőket foglalta jegyzőkönyvbe: "Minthogy a magyar állam-

vasutak képviselői azt kívánják, hogy a csengelei beágazásnál egy 800 m 

hosszú, három vágánnyal bíró rendes állomás létesíttessék, tekintve, hogy 

alulírottak ekként Szeged város érdekeit kellően megóva látjuk, a magyar 

államvasutak képviselőinek előterjesztéséhez hozzájárulunk". 

 

(Szegedi Hiradó 1895. február 1., p. 3.) 

 
 

Szentes-csöngölei vasút 
 

A szentes-csongrád-csöngölei vasút közigazgatási bejárást múlt hó 30-án 

ejtették meg. A keresk. minisztérium részéről Lakatos Aladár min. titkár 

jelent meg a bejáráson. Maga a vasút csak része egy nagyobbszabású vasút-

vonalnak, mely a Maros-Tisza-Körös közét Csöngölén át Halas, Majsa, Ka-

locsa, Baja érintésével a bátaszéki vasútállomással s így Fiuméval kötné 

össze. A vasútvonal kilométere 44.000 frtba kerül. A tiszai híd kiépítése 

pedig többre rúg másfél milliónál. A vasút engedményese Baranyai Ödön 

országgyűlési képviselő. 

 

(Szegedi Hiradó 1895. február 2., p. 5.) 

 
 

Tragédia a felsőtanyán 
 

A felsőtanyai csöngölei kapitányságban megrázó szerencsétlenség történt 

tegnap reggel. Id. Jaksa Károly tizenhárom éves Károly fia atyja megbízá-

sából egy másik tanyára akart menni. Útközben Szalai János földjén bele-

esett egy rovatlan kútba, amelynek gyönge jege beszakadt alatta. A fiú soká-

ig kiabált segélyért, de mert nem láttak egyebet a sima hómezőnél, azt hit-

ték, rossz tréfát űznek velük. Sok keresésre mégis rábukkantak a fiúra, ott 

feküdt a kút mélyén, a jégben – holtan. A fiú holttestét beszállították a köz-

kórházba. 

 

(Szegedi Hiradó 1895. február 24., p. 5.) 
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Szentes-csöngölei vasút 
 

A szentes-csöngölei vasút kiépítése tárgyában a napokban Csongrád megye 

bizottsági tagjai értekezletet tartottak, melyen kijelentették, hogy a megye 

áldozatot nem hozhat a vasútnak. Szentes városa pedig 100.000 forint hoz-

zájárulást és ingyen földterületet szavazott meg. 

 

(Szegedi Hiradó 1895. április 2., 3. p.) 

 

 

Orvvadászok Csöngölén 
 

A csöngölei vadászterületen utóbbi időkben napról-napra orvvadászok pusz-

títottak. Koczor János kihágási bíró néhány orvvadászt tegnap érzékeny 

pénzbírságra ítélt. A bírság 100-150 frt, esetleg tíz-tizenöt napi fogház volt. 

A bevádolt titkos vadászok föllebbezték az ítéletet. 

 

(Szegedi Hiradó 1895. április 20., p. 5.) 

 

 

Útonállás 
 

A kisteleki országúton tegnapelőtt kiraboltak egy szegedi polgárt. A káros 

Horváth Antal, lakik Felsőtanya, csöngölei kapitányság 14. szám alatt, a kis-

teleki állomástól hazafelé ballagott, midőn Béres Antal földjénél két ember 

rohant rá. Az egyik egy tompa, kemény tárggyal leütötte, a másik meg ki-

vette zsebéből a tárcáját, amelyben tíz frt két krajcár volt. Horváth ájultan 

maradt a földön, egy arra menő kocsi fölvette és hazavitte. Otthon addig 

ápolták, míg magához tért. Vallomása után a rendőrség gyanúja két felsőta-

nyai emberre irányult, akiket azonnal letartóztattak. Mindketten tagadják a 

tettet, de a tények ellene bizonyítanak. 

 

(Szegedi Hiradó 1895. április 21., p. 6.) 
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Elgázolt csikók 
 

A csöngölei járásban a város gazdasági pásztora huszonnégy csikót őriz. A 

csikók közül néhány a pályatesten kóborgott. A gyors tehervonat is ott ta-

lálta a csikókat és ötöt elgázolt közülük. A vonat alá került csikókat a vas-

kerekek darabokra szaggatták. 

 

(Szegedi Hiradó 1895. április 24., p. 5.) 
 

1896 

 

Csöngölei s török-kanizsai utak 
 

A csöngölei s a török-kanizsai törvényhatósági utak a tél folyamán megron-

gálódtak. A mérnöki hivatal előterjesztésére a polgármester a csöngölei út 

javítására 321 frt 12 krajcárt, a török-kanizsai útra 241 frt 20 krajcárt en-

gedélyezett. 

 

(Szegedi Hiradó 1896. április 25., p. 5.) 

 

 

Vadászat Csöngölén 
 

E hó 15-én telt le a vadászati tilalom. A puskaropogás újból megkezdődik a 

pagonyokban. A csöngölei vadászterületre pénteken rándul ki Kállay Albert 

főispán vendégei kíséretében vadászatra. 

 

(Szegedi Hiradó 1896. augusztus 19., p. 3.) 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milleniumi alkotások - Kilenc tanyai iskola 
 

A községi iskolaszék 1441/94. sz. javaslata alapján 1895. nov. 19-én tartott 

közgyűlés határozott 9 új tanyai iskoláról [...] "Csengele felső részen" [...] s 

odahasson, hogy mindezen iskolák már a magyar állam ezredéves fennállása 

emlékévében, vagyis 1896. év október hó 1-én rendeltetésöknek átadhatók 

legyenek. 

 

(Szegedi Hiradó 1896. szeptember 6., p. 8.) 

 

 

Vadászat Csengelén 
 

Kállay Albert főispán ma több vendége kíséretében Csengelére vadászatra 

rándult. Ez már a második vadászat, mióta nyulakra lőni szabad. 

 

(Szegedi Hiradó 1896. szeptember 8., p. 3.) 

 

 

A tíz tanyai új iskola 
 

Az ezredik év dicsőítésére épülő tíz tanyai új iskolához szükséges vályogot 

Tóth Antal népiskolai felügyelő a város tanácsának megbízásából már ki-

verette. A tanács ma 7000 forintot utalványozott a népiskolai Felügyelőnek, 

hogy a vályogot a rendeltetése helyére fuvaroztassa el. Nagyon különösnek 

tartjuk, hogy a vályogvetést s annak szállítását a népiskolai felügyelőre bíz-

zák, kinek talán mégsem esnék a tisztje körébe az ilyen dolog, melyet a vá-

ros gazdásza végezhetne el. 

 

(Szegedi Hiradó 1896. szeptember 29., p. 3.) 
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Puskázó asszony 
 

Csengelén néhány forint adóhátralék miatt lefoglalták Hasznos József libáit. 

A libákat már árvereztetni kellett volna, de az adó még mindig befizetlenül 

maradt. Förgeteg végrehajtó elment Hasznoshoz, hogy árverezés útján hasz-

nosítsa a város részére a libákat. Hasznosné azonban nem tudta megérteni, 

hogy az ő ajnározott libáihoz, kiket sajátkezűleg nevelt, dajkált, másnak mi 

jussa lehet. Mikor látta, hogy a végrehajtó nem tágít a szép szóra, bement a 

pitvarba, lekapta a puskát a falról, s rászegezte a végrehajtóra. A végrehajtó 

mindőn a puskát el akarta venni a felfortyant asszony kezéből, ez a tíz 

körme nyomait ott hagyta Förgeteg arcán. Hasznosné ellen fegyelmi eljárást 

indítottak hatóság elleni erőszak használata miatt, a dupla puskát átadták a 

fenyítő törvényszéknek, hol az eljárást már meg is indították a végrehajtót 

lepuskázással fenyegető asszony ellen. A legérdekesebb a dologban, hogy a 

dupla puska fegyveradó alá nincs kiváltva s Hasznosnét emiatt is megbün-

tetik. 

 

(Szegedi Hiradó 1896. október 1., p. 4.) 

  

 

Fásítások 
 

A földművelési miniszter harmincezer drb akác és ötezer drb tölgycsemetét 

ajándékozott a városnak olyan célból, hogy azokkal a város környékén lévő 

kopár területeket elfásítsa. Kiss Ferenc kir. főerdész ma arról értesítette a 

tanácsot, hogy a kapott csemetéket a város tulajdonát képező csengelei erdő 

területén ültette el. A csemeték 90 százaléka megeredt. 

 

(Szegedi Hiradó 1896. október 7., p. 4.) 
 

 

Vadászatok 
 

A Pálfy Ferenc polgármester által rendeztetni szokott vadászatot ez évben 

november  hó  4-én és 5-én  tartják meg. A csöngölei vadászat pedig novem- 
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ber 8-án és 9-én lesz. 

 

(Szegedi Hiradó 1896. október 15., p. 3.) 

 

 

Határbejárás 
 

Félegyháza város tanácsa ma arról értesítette a tanácsot, hogy a csengele-

félegyházi határ bejárása és kijavítása napjául október 22-ikét tűzte ki. Kéri 

a várost, hogy az időre kiküldötteit kirendelje, vagy a határnapot megvál-

toztatni óhajtaná, azt Félegyháza város tanácsával tudassa. A találkozás a 

Csengele – Szt.-László és Félegyháza hármas határnál lesz. 

 

(Szegedi Hiradó 1896. október 15., p. 4.) 

 
 

Vadászat Csöngölén 
 

Kállay Albert a csengelei vadászterületen az általa meghívott vendégekkel 

együtt vasárnap és hétfőn vadászatot tart. Az alsótanyai vadászaton, melyet 

Pálfy Ferenc polgármester rendezett, részt vett vidékről Kállay Kornél nagy-

birtokos Nagybányáról, Wojnich Máté városi főügyész Szabadkáról. 

 

(Szegedi Hiradó 1896. november 7., p. 3.) 

 
 

Csengelei vadászat 
 

Vasárnap folyt le a csengelei vadászat, melyen Kállay Albert főispán társa-

ságában több meghívott vendég vett részt. A társaság kedvező eredménnyel 

tartotta meg az idei vadászatát, amennyiben 1 róka is esett áldozatul. A 

zsákmány 127 nyúl, 16 kakas fácán (a tyúkokat ezúttal nem bántották), 2 

fogoly. 

 

(Szegedi Hiradó 1896. november 11., p. 4.) 
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Külterületi távbeszélő 
 

[...] a felső közigazgatási központig már ki van építve. A vállalkozó cég 

most vezeti át a vasúti töltés túlsó oldalára a külterületi távbeszélőt, mely a 

városi bérföldeken keresztül a kisteleki pántlika mellett halad fel a csengelei 

várostanyáig. [...] 

 

(Szegedi Hiradó 1896. november 13., p. 4.) 

 

 

 1897 

 

Csengelei legelők bérbeadása 
 

A város mindinkább biztosítani akarja a még járásnak nélkülözhető föl-

deket. László Gyula tanácsnok ma Kistelekre utazott, s onnan Csengelére 

ment, hol a közlegelők s a már bérbe adott földek közé eső csucskákat, s 

kisebb területeket tekinti meg, hogy azokat bérbeadásra kijelölje. 

 

(Szegedi Hiradó 1897. január 20., p. 3.) 

 

 

Víz alá került legelő 
 

A felsőtanyán, a csengelei kapitányságban, a majsai országút melletti legelőt 

arra jelölték ki, hogy még ez évben bérbe adják a többi birkalegelőkkel 

egyetemben. Most, hogy a kijelölt földeket egy bizottság megtekintette, 

László Gyula tanácsnok személyesen is meggyőződött arról, hogy a majsai 

sarokban levő földet, minthogy azt a talajvíz elborította, egyelőre bérbeadni 

lehetetlen. A közgyűlésnek a bérbeadásra vonatkozó határozatát tehát csak 

akkor hajtják végre, ha a talajvíz leszáll a felsőtanyai legelőről. 

 

(Szeged 1897. február 21., p. 5.) 
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1899 

 

Újabban bezárt iskolák 
 

A kanyaró és vörheny egyre terjed úgy a város bel-, mint külterületén s 

nincs hét, hogy újabban valamely tanintézetet ne kellene a járványos baj 

miatt bezárni. Faragó Ödön tiszti főorvos ma az Oltványi-féle iskola elemi 

leányosztályai közül az I-sőt és II-kat a növendékek között fellépett kanyaró 

miatt február hó 12-ig bezáratta. A külső csengelei iskolában a vörheny 

lépett fel, s azt 14 napra kellett bezárni. A kissori iskolában is 14 napig 

szünetel a tanítás, mert ott a tanító gyermeke fekszik vörhenyben. 

 

(Szegedi Hiradó 1899. január 31., p. 5.) 

  

 

Kiküldött mérnök a külterületen 
 

A város bérlőitől egyre-másra érkeznek be panaszok a polgármesteri hiva-

talhoz az utak járhatatlan állapota miatt. Legutóbb a csengelei gazdák pa-

naszkodtak, hogy a majsai útból kiágazó s felső-Csengelének haladó út 

járhatatlan állapotban van. Ennek vizsgálatát a város főmérnöke Simák Fe-

renc mérnökre bízta rá, ki ma Kistelekre ment ki, honnan kocsin járta be a 

csengelei utat. A mérnök tényleg oly állapotban találta a panaszolt utat, 

hogy azon segíteni kell, mert járhatatlan. Azonban nemcsak a csengelei út, 

hanem számos más külterületi útja a városnak rászolgál hasonló vélemény-

re. A bérlők teljesen elkedvetlenedtek, fizetik az 50 kr-os útpénzt, melyet 

évek óta nem rendeltetésére fordítanak, hanem az útalaphoz csatolnak. Lász-

ló Gyula h. polgármester 1884-ben, mint előadó tanácsnok a külterületi 

dűlőutak fenntartása érdekéből s hogy a bérföldek kedvezőbben megköze-

líthetők legyenek, javasolta a bérföldek holdja után az 50 krajcárok fize-

tését. 1884-től fogva 1890-ig László Gyula a holdak után befolyt pénzen 

tényleg a külterületi Szaharán megvetette alapját az úthálózatnak. Történt 

azonban, hogy 1890-ben a törvény a polgármesteri hivatalhoz utalta át az 

útügyeket  s  azóta az évente befolyó mintegy 14.000 frt-ot az útalapba  csa- 
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tolják s esetről esetre kell könyörögni néhány száz frt-ért, hogy a külterületi 

utak gödreit elegyengetni lehessen. Az útügyi hatóság ily rendszerrel le-

rontja a bérföldek jövedelmezőségét, mert ha a bérlők nem közelíthetik meg 

a földeiket, nem is adnak oly árt a földekét, mint eddig adtak. Kívánatos 

volna, ha az útügyi hatóság a bérföldek között elmenő utak helyrehozására 

ez évben az úgyis a bérlők által fizetett 14.000 frt-ból ne garasokat utalna ki, 

hanem megfelelő összegeket. 

 

(Szegedi Hiradó 1899. február 25., p. 4.) 
 
 

Erzsébet királyné ligetje 
 

A boldogult emlékű királyné, a tőlünk oly hirtelen megvált nagyasszony 

emlékezetét kegyeletes kézzel örökíti meg Szeged város. A közgyűlés ha-

tározata értelmében az újszegedi népkertet ezentúl Erzsébet királyné ligetjé-

nek nevezik, s a liget címét nagy táblára festeti meg a tanács. Ezenkívül Új-

szegeden, Csengelén, s a város alsótanyáján ligeteket szentelnek a dicső ki-

rályné emlékének. A ligeteket Kiss Ferenc kir. főerdész javaslatára a nagy-

levelű hársak ültetésével alkotják meg. 

 

(Szegedi Hiradó 1899. február 28., p. 4.) 

      
  

A szomszédasszony, mint szülésznő 
 

Sebestyén Énok felesége az éjjel leánygyermeket szült. Bába asszonyt nem 

hívattak, mert csöngölei tanyájuktól csak igen messzeföldön találódik ilyen 

tudós asszony. Hívták tehát a szomszédasszonyt, aki bizony kevésbé tudós, 

mint az okleveles tanyai madám. Az ő tudatlansága következtében pedig 

nagy baj történt. A kis gyermek megszületett, de nem látta meg a napvilá-

got, nemcsak azért, mert éjszaka volt éppen, de főleg azért, mert meghalt 

szegényke, amikor már megláthatta volna. Ez ügyben megindítják a vizs-

gálatot. 

 

(Szegedi Hiradó 1899. július 14., p. 4.) 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Földárverések 
 

A város birtokából körülbelül nyolcezer hold földnek bérbeadása folyik 

jelenleg. Bokor Pál tanácsnok a bizottság élén egy hetet töltött a külterület 

alsó részén. Itt a földek bérbeadása elég kedvezően folyt. Innen a bizottság a 

csengelei mételyes járás bérbeadására ment ki, melyet ha bevégez, ismét 

folytatja az alsótanyán működését. 

 

(Szegedi Hiradó 1899. augusztus 1., p. 4.) 

 

 

Puszta megszállás 
 

A bibliai történelem jut az ember eszébe, amikor meglátja a végtelen 

rónának azt a határtalan sík darabját, mely ott Szeged északi határában a 

nemrég csak néhány évvel ezelőtt kiosztott kétezer holdas területtől a 

Száraz-erdőig terül el. 

Ez még csakugyan a sík puszta, melynek nincsen se halma, se erdeje. 

Pásztorok tanyája ez még most, gulyások és juhászok országa.  

Ilyen lehetett a föld, melyen a patriarchák idejében legeltették bar-

maikat Ábrahám, Izsák, és Jákob. Ilyen lehetett az a föld, hol József álmot 

látott; s testvérei eladták őt az idegeneknek. 

Ez a csengelei felső puszta. 

Ide még eljön néha az alföld tündérlánya, a délibáb, a nyári nap me-

legétől ringó levegőben felveti káprázatos ruháját, melynek fehérségétől víz-

zé látványosodik a föld zöld lapályának mélye, s felfordulva, tótágast lát-

szanak a csalóka tükörben a messze tanyák képe, a csengelei erdő vén jege-

nyéi, a kisteleki torony. 

Ez ama tájék, melynek déli oldalán egyetlen uralkodó Andor gulyás, 

merev, sík karimájú, hegyes boglya kalapja alól eltekintve az ő kormány-

bojtja alatt legelésző nyolcszáz darab borona. 

A kettős kút az ő birodalmának a közepetáján fekszik s a "templom 

domb" felső végén. 

Onnan a templomdombtól fel a szárazerdőig, majd fel egész más 

megye  határáig,  Szent-László  pusztáig juhpásztorok alacsony kunyhói lát- 
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szanak. 

Amaz a baromjárás, ez meg a birkajárás. 

Így volt ez ősidők óta. Hanem tetszett a sorsnak s Szeged nemes város 

tanácsának, hogy a kormánytartó, Andor gulyásnak felmondta itt a szállást. 

Vizek jöttek, eret hasítottak a csöngölei pusztán által, s az idegenből jött 

vizek nyomán megtermett a métely s hullott a jószág. 

Ezért határozta el a város tekintetes tanácsa, hogy a csöngölei pusztát 

megszállatja. 

S jöttek az indzsellérek, a puszta sima tükrét kimércsigélték, hantot 

vetettek minden tíz hold szélességre, hosszára, hogy az ekét megismerje az 

ősi tájék. 

S most történik a puszta megszállása. 

Átváltozik a puszta szántófölddé, emberlakta művelt tájékké. 

A nyár elején történt még a puszta kikarózása. Ezer holdon felül hasí-

tottak ki a nagy hangtalan tartományból egy területet a kömpöci erdővel 

szomszédosan. 

S azóta a puszta elevenebbé lett. Messze tájékbeli emberek jöttek 

megtekinteni az idegen tartományt, hogy itt "földet fogjanak". 

Mert földet kell fogniok, hajléktalanok nem maradhatnak, onnan a ba-

lástyai Nagy Mihály dűlőből el kell hurcolkodniok. Az a szántó, a körülbe-

lül kétezer holdas tartomány pusztává változik. 

Mert Andor gulyásnak ez lesz az új hazája. 

S amennyit fogy a puszta ott Csengelén, annyi pusztaság támad he-

lyében odalenn Balástyában. 

A balástyaiak azért szálldogálnak mint ősszel a fecskék fel Csen-

gelének, adni az új hazájukat, megtekinteni a pusztát, melyet bérbe ad a 

város. 

S a jövő-menő emberek máris akarták a puszta csendjét. Heteken 

keresztül rajzottak a Malina- és a Kertész-féle tanyáktól fel a szárazerdőig. 

Andor gulyásnak volt dolga velök míg elértelmezte nekik, hogy mit 

jelentenek a mérnöki jelvények... 

... Hogy ez itt a szélső, a pántlika dűlő, ez húzódik a puszta felén ke-

resztül arra a másik kettős kút irányába a szárazerdőnek. Emez túl rajta a 

vak dülő, s ezen belül a kömpöci erdő melletti dűlő, mely feltart a csengelei 

iskolának. 
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Ezt a tájékot szállják meg mostan. 

S ahogy a szél rombolja és építi a buckákat, elhordja egyik helyről a 

másikra, a szerény bérlők feje fölül hajlékaikat így hordja el a sors szele. 

Húsz-huszonöt esztendeig ott állottak a tanyák a Nagy Mihály dűlő-

ben, s most, hogy ez puszta lesz, felkerekednek innen a tanyák, s vándorol-

nak jó három óra járásra fel a csengelei pusztának, mely tanyás szántófölddé 

változik át. 

* 

A földárverező-bizottság tegnap megkezdte a puszta megszállását. 

Egész búcsújárás látszott Andor gulyás birodalmában. 

Jöttek gyalogszerrel, nagy bunkós botokkal a kisebb bérlők, kik a 

pántlika-dűlőben szeretnének fogni 10-20 holdacska földet, hogy ott ta-

nyácskát építve, apró jószágokat neveljenek. 

Jöttek a tehetős gazdák kocsikon. A fényesre kefélt paripák szőre vil-

logott a napfényben, s pokróccal letakart lóhere üléseken kevélyen ültek a 

jómódúak. 

Az első parcellánál ütöttek tábort, lesték a 9 órát, amikor az urak jön-

nek. 

Az urak pedig a Malina-féle tanyából vígan hajtattak ki, hol a vendég-

szerető gazda dús és pompás reggelivel látta el őket utravalónak. 

Az új tanácsnok Bokor Pál, nagy farmerszerű, nap ellen védő szalma-

kalapot tett fel, – elöl a város négyes fogatán. 

Utána táborkara. Kriszt Sándor mindent tudó főgazdász s vezérkari 

főnök, ki még a szárcsatojásokat is számon tartja a város területén. 

Nem kell neki mappa, mit a mérnök terít ki a kocsiban, úgy ismeri a 

tájékot, hogy Andor gulyás is tekintélynek tartja, ki pedig itt nevelkedett fel. 

Vendég is jött a bizottsággal: a szegedi tanyák írója, régi jó költője 

Palotás Fausztin honvédszázados, ki éppen Nagyváradra készül hadapró-

dokat nevelni a honvédségnek, s időlegesen búcsút vesz a várostól, illetőleg 

most a pusztától. 

A kocsikat körülfogják a népek, s megkezdődik a licitáció. 

A vizes, mételyes földekre is földerült az idő. A föld után sóvárgó nép 

– hajtja az árát fölfelé, nyolc-tíz forintokat is ígérve holdjáért. 

Verik az árát, csigázzák, aminek Kriszt Sándor örvend nagyon, hogy 

minél  nagyobb rakás bankót hozhat be a tanácsnok táskájában a város pénz- 
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tárába. 

Délben pihenőre térnek. Ötszáz hold pusztának kerül ennyi időre bér-

lője. 

Délebédre Kertész Sándor látja a bizottságot vendégszerető tanyá-

jában. S kezdődik a délebéd s végződik a vacsorával 

Ilyen még a vendégszeretet ezen a tájékon. 

Az asztalfőn László Gyula h. polgármester ül, ki eljött megtekinteni a 

szűr alól, hogy mit hall az ő birodalmi utódjáról, Bokor Pálról. 

Rigó Endre kir. alügyész, mint bizottsági tag, adomába fog arról az 

időről, mikor még a h. polgármester járt a földárverési bizottságok élén. 

Vidám idők voltak azok. Akkor még Gerencsér László is a bizottság-

gal járt s szedte össze a sok pénzt, mit a bérlők fizettek s annyi volt a pénz 

akkor is, hogy egy ilyen alkalommal Gerencsér László – pápának képzelte 

magát. 

Hanem a nagy Sátán, ki a pápának sohasem híve, majdnem detroni-

zálta.  

Ez a Sátán pedig eleven, élő ember vala, kit álmából vert fel Geren-

csér, mint subáján feküdt kinn a város tanyája előtt, hogy neki az ő pápa-

ságáról tanúbizonyságot tegyen. 

Sátán, a felriasztott, ecset helyett egy husángot fogott s ígérte, hogy 

avval működik. 

A múlt idők humoros történetének felemlegetésével véget ér a nap s 

jön a másik s folytatják ott kinn a puszta megszállását. 

K. E.  [Kisteleki Ede] 

 

(Szegedi Hiradó 1899. augusztus 3., p. 5-6.) 

 

 

Nyolcvanezer forint körül 
 

A külterületen folyik a földek haszonbérbe adása. Igen kedvező eredmény 

mutatkozik különösen a csengelei bérföldeknél, hol tegnap 10-12 forintért, 

sőt 14 forintért is vették haszonbérbe a pusztaszéli földek holdját. A nyolc-

ezer  hold után,  melyet a város most bérbe ad, közel nyolcvanezer forint évi  
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jövedelmet fog hozni a városnak a hozzávetőleges számítások szerint. 

 

(Szegedi Hiradó 1899. augusztus 4., p. 4.) 

 

 

Gyújtogató legény 
 

Dékány Imre tanyai legényt rajtakapták, hogy a felső Csengelén a városnak 

egy rudas szénáját felgyújtotta. Majd átment Fekete Mihály városi pusztázó 

tanyájára s ott is felgyújtotta a kis kazal takarmányt. A legényt Vadász Lajos 

kapitány elfogatta, s kiderítették róla, hogy gyújtogatási mániában szenved. 

 

(Szegedi Hiradó 1899. szeptember 21., p. 4.) 
 

1903 

 

Eskütétel 
 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a felső csöngölei iskolához Krachtusz 

Gusztáv tanítót nevezte ki, aki a hivatalos esküt ma délelőtt tette le Tergina 

Gyula tanfelügyelő előtt. 
 

(Szeged és Vidéke 1903. január 1., p. 9.) 

 
 

Merénylet egy leány ellen - A széthasított fej 
 

(Saját tudósítónktól) Megdöbbentő gyilkos merénylet történt mára virradóra 

Szeged külterületén, a csengelei pusztán. Egy leány ellen itéztek vakmerő 

támadást, mely szerencsétlen teremtésnek rövid idő múlva valószínűleg ha-

lálát fogja okozni. A boldogtalan leánynak baltával széthasították a fejét és 

most élet-halál között fekszik a merénylet színhelyén. A megtámadott fiatal 

leány kisteleki illetőségű, épp azért onnan értesítették először a szegedi kir. 

ügyészséget. A  kisteleki  községi  jegyző ma  reggel telefon útján tudatta az  
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ügyészséggel, hogy Csengelén gyilkos merénylet történt. 

A fölháborító esetről a következőket adjuk:  

Tomán Mihály kisteleki gazdaembernek a csengelei pusztán van egy 

kis földbérlete. Rendszerint odakint szokott a család tartózkodni a kis tanya-

házban. Különösen az utóbbi időben állandóan ott voltak, mert a kukoriczát 

már letörték és ott szoktak esténkint fosztogatni. 

A tanyában tartózkodott a gazdának Teréz nevű 17 esztendős leánya, 

akihez a szomszédos tanyából több leány átjárogatott, hogy segítsenek a 

fosztásban. 

Tegnap délután a gazda és felesége elhagyták a tanyát, hogy bemen-

jenek a községbe, ahol valami elintézni való dolguk volt. Mikor elindultak, 

a gazda visszaszólt: 

- Oszt jól vigyázz leányom a tanyára. Éczczakára becsukd az ajtót, 

mert most sok rossz lelkű ember jár a pusztában. 

Estefelé átment a szomszédos tanyából egy leány. Kevés idő múlva 

haza akart menni, de Tomán Teréz kérlelte, hogy aludjon ott, mert egyedül 

van és fél. Hosszas rábeszélés után ott maradt a leány, akinek a nevét még 

nem sikerült megtudni. Még fosztogatták egy keveset a kukoriczát, majd a 

leányok zörgésre riadtak fel. A kutya is erősen ugatott. Teréz ijedten ugrott 

fel. 

- Jaj, elfelejtettem bereteszelni a pitvar ajtakát. 

Kisietett a konyhába, hogy becsukja az ajtót. 

Egyszerre fényesség támadt – beszélte a kisteleki községházán a 

szomszédlány – és a következő pillanatban éles sikoly volt hallható, melyet 

tompa zuhanás követett. Azután szaladást hallott és nemsokára csönd lett, 

csak panaszos nyögés hatolt be hozzá a konyhából. Ő virradatig nem mert 

fölkelni az ágyból. Hajnalban kiment és rémülten látta, hogy Tomán Teréz 

nagy vértócsa között fekszik a konyhában. A feje teljesen ketté van hasítva 

és a vér még akkor is egyre szivárgott belőle, mellette volt egy véres balta. 

Reggel visszamentek a széthasított fejü lány szülei és értesítették az 

előljáróságot, mely nyomban telefonált az ügyészségnek. A délután Magay 

Lajos vizsgálóbíró kiment a helyszínre, megállapítani, vajon ki követhette el 

a gyilkos merényletet. 

 

(Szeged és Vidéke 1903. október 1., p. 2.) 
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Gyilkossági merénylet Csöngölén - Újabb részletek a 

vizsgálóbírói nyomozás alapján 
 

(Saját tudósítónktól) Mai esti lapunkban megemlékeztünk arról a 

megdöbbentő gyilkossági merényletről, mely Szeged külterületén történt és 

amely fiatal leányt fog elragadni az élők sorából. 

A gyilkos támadásról esti lapunkban közölt részletek némileg eltérnek 

a tulajdonképpeni tényállástól. Az a tudósításunk ugyanis nem a hivatalosan 

megejtett vizsgálat alapján készült, hanem a kisteleki tudósítónktól szárma-

zott. Levelezőnk a szerencsétlenül járt leányhoz tartozóktól értesült a dolog-

ról. Azokat azonban a megdöbbentő hír annyira lesújtotta, hogy mély fáj-

dalmukban nem tudtak teljesen összefüggő és való tényeknek megfelelő 

fölvilágosítást adni. Ők csak föltevések után indultak és csak annyit tudtak 

pozitive, hogy a leányra halálos csapást mért valami bűnös kéz. Mi ennek 

alapján írtuk meg tudósításunkat, amelyben azt is jeleztük, hogy Magay 

Lajos, a szegedi törvényszék vizsgálóbírója a hír vétele után nyomban kiuta-

zott a merénylet színhelyére a tényállás megállapítása végett. 

Ennek megtörténte után ma este tíz órakor visszaérkezett Szegedre. 

Az általa megejtett vizsgálat folytán, tehát hivatalos adatok alapján, a fölhá-

borító merénylet részleteit a következőkben ismertetjük: 

Tomán Terézt álmában ütötte le valami ismeretlen haragosa. A dolog 

ugyanis úgy történt, hogy Tomán Teréz és Rehák Mária kisteleki illetőségű 

leányok a Csöngölén lakó Takács Józsefhez átmentek kukoriczát fosztani. 

Egész késő estig folyt a munka, sok leány és legény volt a társaságban s jól 

elmulattak. Kilencz óra felé – így vallotta Rehák – aludni tértek. Tomán 

Teréz a jó barátnőjével: Rehák Máriával együtt feküdt le a szabad ég alatt 

egy kukoricza-rakás tövébe. Hamarosan elaludtak és a Rehák leány egész 

hajnalig nyugodtan aludt. Akkor arra ébredt föld, hogy a mellette fekvő 

leány panaszosan nyög és jajgat. Azt hitte, hogy álmában beszél a barátnője, 

ezért erősen rázogatni kezdte. Ám Tomán Teréz nem akart fölébredni. 

- Mi bajod? 

A leány nyögéssel felelt. Akkor már látta a másik, hogy itt valami 

nagy baj lehet, tehát hamar befutott Takácsékhoz. Azok bevitték a leányt a 

lakásba és ott lemosták róla a sok megaludt vért. Akkor látták csak, hogy a 

szerencsétlen leány fején hatalmas seb tátong. Sarlóalakú mély vágás. 
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Nyomban kocsira rakták az eszméletén kívül levő leányt és beszál-

lították a szülei lakására Kistelekre. Elhívatták a sebesülthöz Löessl Jenő dr. 

orvost, aki megvizsgálta és megállapította, hogy a vágás sarlócsapástól szár-

mazik és az föltétlenül életveszélyes, mert egészen a koponyacsontig hatolt 

be. Nem lehetetlen, hogy a leány már holnap kiszenved. Azonnal értesítette 

az előljáróságot, mely telefon útján adta tudtul a bűncselekményt Magay 

vizsgálóbírónak. Ő kiutazott és délután megejtette az első vizsgálatot. Dél-

után kissé magához tért a sebesült leány, aki kijelentette, hogy abszolute 

semmire sem emlékszik, mert a vágást álmában kapta, és így nyomban 

elalélt. A vizsgálat eredményének így nem sok eredménye van, mert a tett 

színhelyén semmi olyan tárgyat nem lehetett találni, amely elárulhatná azt, 

hogy ki a bűnös. 

Estefelé a sebesült leány ismét elvesztette eszméletét és lehet, hogy 

többé nem is tér magához a szegény teremtés. 

 

(Szeged és Vidéke 1903. október 2., p. 6.) 

 

 

 

 

A csöngölei gyilkossági merénylet 
 

Ma esti számunkban megemlékeztünk a csöngölei merényletről. Kistelekről 

kapott értesítés nyomán azt közöltük, hogy Tomán Teréz merénylőjét Mé-

száros István csöngölei fiatal legény személyében sejtik. Ezt a hírt fenntar-

tással közöltük, mert a szegedi rendőrség mit sem tudott még akkor erről. A 

vizsgálatot vezető Vadász Lajos felsőtanyai kapitány még akkor nem ér-

kezett felsőközpontra és így a délután folyamán a főkapitányságon nem 

tudtak pozitív fölvilágosítást adni. A felsőtanyai kapitány késő este érkezett 

meg a központba s akkor telefonon azt jelentette, hogy még mindig nem 

sikerült a tettest kézrekeríteni. Mészáros Istvánt csak gyanúba vették, de 

semmi terhelő adatot nem tudtak fölfedezni. 

 

(Szeged és Vidéke 1903. október 4., p. 8.) 
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A csöngölei gyilkossági merénylet 
 

Egyre folytatják a szigorú vizsgálatot a csöngölei gyilkossági merénylet 

ügyében, de még mindig eredménytelenül. Nem tudják, ki a tettes. Általános 

az a nézet, hogy csak éretlen játék volt az egész, amely azonban balul ütött 

ki. Nem lehetetlen az sem, hogy Tomán Teréz mellett alvó Rehák Marit 

akarta valaki megvágni, de annyira be voltak takarózva, hogy nem tudta a 

támadó tisztán kivenni, kit sújt fejbe. 

 

(Szeged és Vidéke 1903. október 6., p. 6.) 

 

 

Lövés a bálon 
 

A novemberi esküdtszéki ciklusban ma tartották meg az első esküdtszéki 

tárgyalást a szegedi büntető törvényszék nagytermében. Egy szeged-tanyai 

suhancz állott a bírák előtt, szándékos embereölés bűntettének kísérletével 

vádolva. A vád szerint úgy történt a dolog, hogy ez év január havában bál 

volt a szeged-csöngölei tanyán lakó Horváth Antalnál. Megjelent ott Rabi 

Balázs 19 esztendős suhancz is, aki öt társával együtt annyira leszopta ma-

gát, hogy rankonczátlankodni kezdtek, amiért aztán a gazda kiutasította 

őket. Mindjárt leverték a lámpát és Rabi Balázs az udvarra szaladt, aztán 

belőtt a szobába, ahol Horváthné a gyermekével, meg Drinóczki Pál voltak. 

Ezt tudta a suhancz és éppen ezért intézte a lövést a szobába. Az ügyész 

szándékos emberölés kísérletével vádolta meg. 

Ma tartották meg ez ügyben a tárgyalást, melyet Hevessy Kálmán tör-

vényszéki bíró vezetett. A suhancz roppant bűnbánó arczczal, de kevés igaz-

sággal vallott. Szeretett volna sok mindent eltüntetni abból, amit már a rend-

őrség és a vizsgálóbíró előtt besimert. 

- Hát bűnösnek érzi-e magát? – kérdezte az elnök. 

- Nem érzem én. Azt elvállalom, hogy kétszer lőttem, de nem akartam 

senkit megölni. 

- Mi volt akkor Horváthnál? 

- Lopott bál. 

- Vitt revolvert a bálba? 
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- Vót nálam egy kicsi, de az csak azé, mert a kutyákat akartam elijesz-

teni. 

- Miért lőtt be maga az ablakon? 

- Nem akartam és belünni. Csak mert a lámpát leverték a házban, meg 

hogy nagyon részögök voltak a legényök, azt gondoltam, hogy mögriasztom 

üket. Ezé lüttem, oszt az egyik golyó betévedt a házba, ahol Horváthné üdő-

zött. 

Horváth Antalné azt mondja, hogy a legények erőszakosan tartották 

meg a bálat. 

- Hogy viselték magukat a vendégek? 

- Mihelyt begyüttek, mindjárt duhajkodni kezdtek. Én bementem a 

házba, aztán valaki belőtt. Nem tudom, ki lőhetett. 

Még két tanút hallgatott ki a bíróság, mely után föltették az esküdtek-

nek a kérdéseket. Az esküdtek fölmentő verdiktje után a törvényszék fel-

mentette Rabit. 

 

(Szeged és Vidéke 1903. november 18., p. 8.) 

 

 

Új kapitány Csöngölén 
 

A polgármester Lajos Ferenc csöngölei helyettes kapitány helyére, ennek a 

kerületből történt távozása folytán, Badényi Sándor csöngölei lakost nevezte 

ki. 
 

(Szeged és Vidéke 1903. november 20., p. 5.) 
 

 

A vonat kerekei alatt - Két gázolás 
 

Ma és tagnap véres kerekekkel robogott be Szegedre két vonat. Az 

egyik a budapest-szegedi gyorsvonat, amely Szegedhez nem messze egy 

tüzérkatonát halálra gázolt. A másik szintén budapest-szegedi személyvonat, 

amely halálosan megsebesített egy szegedi magyar embert, akit most az it-

teni közkórházban próbálnak megmenteni az életnek. 
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A két katasztrófáról a következő tudósításunk számol be. 

A csöngölei tanyák között lakó Balogh Sándor gazdálkodó ember 

láto-gatóba ment karácsony első napján Félegyházán lakó sógorához. Az 

ünnepet szörnyen vígan töltötték el, úgy, hogy még ma reggel is a legjobb 

hangulat között váltak el: Balogh kissé dülöngélve ment az állomás felé, 

mire a só-gora meg is jegyezte: 

- Majd még neki rúgsz a vasútnak, sógor. 

- Ne félj tüle. 

Elballagott az állomásig és föltápászkodott nagy nehezen a 716. sz. 

személyvonatra, amely már majdnem elindult. Szerencsésen eljutott Szent-

kút állomásig, ahol leszállt vizet inni. Az italos magyar lassan bevégezte a 

dolgát és föl akart szállni a vonatra, amely már elindult. Balogh föl akart 

kapaszkodni, bár a vasúti személyzet folyton kiabálta: 

- Maradjon lent, mert elüti a vonat. 

- Ne szálljon föl! 

Azonban minden beszéd hiábavaló volt, mert a magyar tovább is eröl-

ködött, hogy feljuthasson a már mozgó vonatra. Az utazók ekkor rémes lát-

ványnak voltak szemtanúi. Az öreget a vonat elütötte és a bal lábát össze-

roncsolta, az ütés következtében a koponyacsontja megrepedt. A vonat emi-

att megállt és a súlyosan sérült embert fölrakták egy kocsira s beszállították 

a szegedi közkórházba, ahol még kevés ideig eszméleten volt. Magay Lajos 

vizsgálóbíró még délután folyamán kihallgatta a sebesült embert, aki nem-

sokára ezután elvesztette az eszméletét. A vizsgálatot megindították. [...] 

 

(Szeged és Vidéke 1903. december 28., p. 4-5.) 

 

1904 

 

Ostrom egy tanyai ház ellen 
 

Rémséges támadást intéztek néhány hónap előtt a tanyai magyar legények 

egy csöngölei tanyaház ellen. Valami bál-féle volt Horváth Antal gazdánál, 

ahol a bor miatt nagyon  elvadultak a kedélyek és véres  harcz fejlődött  ki  a  
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legények között. Többen kivonultak a tanyából és valóságos ostromot intéz-

tek az épület ellen. Lerombolták az eresz alját, összevagdaltak mindent, 

majd annyira ment a harczi kedvük, hogy belövöldöztek a házba. A törvény-

szék magánosok elleni erőszak czímén pörbe fogott egy csomó legényt, akik 

közül ma Kővágó Józsefet, Rabi Balázst és Mogyoró Gábort 3-3 hónapi, 

Kővágó Ferenczet 2 hónapi, Mogyoró Imrét pedig 4 hónapi fogházra ítélte a 

bíróság. 

 

(Szeged és Vidéke 1904. január 27., p. 8.) 

 
 

Panasz a tanyáról 
 

Egy tanyai asszony panasza miatt folytat most vizsgálatot a rendőrség. Tóth 

Józsefné Csöngöle 121. szám alatti lakos azt jelentette, hogy Weiner Dezső 

és Béla csöngölei lakosok vasvillával, horgos bottal megtámadták s agyba-

főbe verték. A rendőrség megindította a vizsgálatot. 

 

(Szeged és Vidéke 1904. február 13., p. 4.) 

 

 
Czivódás a birkák miatt 

 

A csöngölei tanyák között szomszédságban laknak Tóth Józsefné és Weiner 

Dezső pásztorfiú; a gyerek a birkákat egyszer áthajtotta a Tóthné földjére. 

Az asszony emiatt kiabálni kezdett, amire a legényke elverte Tóthnét. A tör-

vényszék ma súlyos testi sértés miatt 8 napi fogházra ítélte. 

 

(Szeged és Vidéke 1904. március 24., p. 6.) 
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1906 

 

Szeged szab. kir. város tanácsától. 
 

26,543/1906. szám.               2590 

 

Földeladási hirdetmény. 

 

Szeged szab. kir. város törvényhatósági bizottságának 643/1905. kgy. 

számú határozatából folyólag a csengelei állomás melletti 275 hold földte-

rület szőllőtelepítés céljára 

f. évi szeptember hó 18. és 19. napjain délelőtt 9 órakor 

a Szalai-féle tanya mellett levő 107. fsz. parcellánál kezdődőleg a 206/905. 

sz. kgy. határozattal megállapított feltételek mellett a helyszínén tanácsi, il-

letve közgyűlési jóváhagyás fenntartása mellett tartandó nyilvános árverés 

útján 2 holdas részletekben örök áron eladatni fog. 

Az árverés alkalmával a vételár 20 %-a lefizetendő. 

A bérleten lévő épületek s egyéb beruházás adásvétel tárgyát nem ké-

pezik. 

Egyéb feltételek a helyszínén, az árverés megkezdése előtt felolvas-

tatni fognak, de előzőleg is az I. tanácsi ügyosztályban (városi bérház I. 

emelet) betekinthetők. 

Szeged szab. kir. város tanácsának 1906. aug. 9-én tartott üléséből. 

 

Dr. Lázár György,  

polgármester. 

 

(Szeged és Vidéke 1906. augusztus 12., p. 11.) 

 

 

A csöngölei földek 
 

A csöngölei földek eladása nem sikerült. Bokor Pál tanácsnok ma tett erről 

jelentést a tanácsnak azzal, hogy az eladás azért nem sikerült, mert a földek- 
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re, amelyek bérletben vannak, nem akad ajánlattevő, mivel a vevő csak a 

mostani bérlet lejárta után használhatja a birtokát. Így aztán a tanács elha-

tározta, hogy a földeket a bérlet lejárta után 1909-ben adják el. 

 

(Szeged és Vidéke 1906. szeptember 25., p. 4.) 

 

 

A lövöldöző juhász 
 

Tóth Mihály csöngölei gazda azt panaszolta a rendőrségen, hogy amikor 

Szegedről hazafelé ment tegnap este, Pölös Sándor juhász négyszer feléje 

lőtt, de nem találta el. A rendőrség Pölös ellen megindította a nyomozást. 

 

(Szeged és Vidéke 1906. december 19., p. 5.) 

 

 

1909 

 

Vadászkerületek bérbeadása 
 

A tápéi, csöngölei, bodonyi és városkörüli vadászterületek bérlete lejárt. A 

tanács a vadászterületeknek egy bizottság által eszközölt új beosztását el-

fogadta és a vadászterületek bérbeadása céljából árlejtést tűzött ki február 

12-re.  

 

(Szeged és Vidéke 1909. január 27., p. 6.) 

 

 

Veszedelmes korcsma 
 

Ördög András Kossuth Lajos-sugárúti korcsmájában csak a napokban tűnt el 

az egyik vendég értékes aranyneműje s pénteken ismét lopás történt. Fehér 

János csöngölei lakos panaszolta, hogy a korcsmában, ahol más vendég rajta 

kívül  nem  volt, eltűnt  kétszáznyolc koronája. A rendőrség Kátai Anna cse- 
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lédlányt gyanúsítja a tolvajlásokkal, akit le is tartóztattak. 

 

(Szeged és Vidéke 1909. február 7., p. 6.) 

 

 

A csöngölei állomás 
 

Csöngölén állomás építését határozta el a kereskedelemügyi miniszter. Leg-

közelebb megtartják a közigazgatási bejárást, amelyre a tanács Somogyi 

Szilveszter dr. főkapitányt, Turóczy Mihály dr. tiszti főügyészt és Tóth Mi-

hály főmérnököt küldte ki. 

 

(Szeged és Vidéke 1909. március 23., p. 5.) 
 

 

Városi kis hírek 
 

Csöngölén állomást építenek. Kedden délelőtt volt a közigazgatási bejárás, 

amelyen a várost Balogh Károly tanácsos és Turóczy Mihály dr. tiszti főü-

gyész képviselte. 

 

(Szeged és Vidéke 1909. március 31., p. 6.) 

 

 

Megölték a tanyai atlétát - Gyilkosság Csöngölén 
 

(Saját tudósítónktól.) Híres volt a csöngölei kapitányságban Rozsnyai 

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

tól" rettegtek a fiatalok. Rozsnyai vissza is élt a természetadta nagy erejével. 

Mindenkivel kötekedett s korcsmai verekedéseknek, dugott bálaknak ő volt 

a félelmes hőse. A hatóságnak: a tanyai rendőrségnek, bíróságnak sok dol-

got 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 csillag-

börtönben.  A  tanyai  atlétát  most  utolérte a végzet: a verekedő  természete  
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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 ellene. A júniusi maj-

sai vásáron meglesték s kérdőre vonták, hogy miért 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 tör-

vényszék elé, mint panaszos, mert eddig mindig csak – vádlott volt. A kecs-

keméti törvényszéken a napokban kellett volna megjelennie a felpörös ju-

hásznak. 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 össze. Hogy miből 

keletkezett a verekedés, nem tudni. Franczia József, amint ölre kaptak, kést 

rántott s azzal mellbe szúrta Rozsnyait. 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. 

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 anyakönyv vezetőjét nevezik. A Felsőta-

nyán gyanús volt Rozsnyai halála s azért a tanyai kapitányság szintén jelen-

tést tett a szegedi rendőrségnek. Most aziránt indult meg a nyomozás, nincs-

e összefüggésben a tanyai Herkules halálával a legutóbbi párviadalán kapott 

sebe. 

 

(Szeged és Vidéke 1909. szeptember 18., p. 6.) 

 

 

A csöngölei Herkules 
 

A Szeged és Vidéke megírta a minap, hogy Rozsnyai István csöngölei ju-

hászlegény, akitől vasereje és virtuskodása miatt rettegtek a csöngölei le-

gények, néhány nappal ezelőtt meghalt. A hatalmas erejű juhász halálát egy 

összekoccanás előzte meg. Pár héttel ezelőtt ugyanis összekoccant Franczia 

József csöngölei legénnyel, aki verekedés közben késével mellbeszúrta 

Rozsnyait. A csöngölei Herkules ettől fogva betegeskedett, míg néhány nap 

előtt a seb következtében  meghalt. A  rendőrség szigorú  vizsgálatot indított  
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meg Franczia József ellen. A vizsgálatot most befejezték és megállapították, 

hogy Franczia jogos védelmében szúrta meg Rozsnyait. 

 

(Szeged és Vidéke 1909. szeptember 21., p. 5.) 

 

1910 

 

Betörők a tanyán - Keresztülfúrták a háztetőt 
 

(Saját tudósítónktól) A csöngölei tanyák közt még a múlt év tavaszán betö-

rés történt, ami csupán azért nem mondható vakmerőnek, mert odakünn 

mindössze két lovasrendőr ügyel a közbiztonságra s ezek közigazgatási 

teendőket is végeznek. Szűcs Imre gazdálkodó házába úgy hatoltak be a be-

törők, hogy a háztetőn fúrtak nyílást. A padlásról aztán 150 korona értékű 

élelmiszert vittek el. Később megismételték a betörést, de ekkor a falat ásták 

alá s úgy férkőztek a lakásba. Ez alkalommal 1232 korona 22 fillért loptak 

el. 

A rendőrség sokáig nyomozott a tettesek után, míg végre most egy 

besúgó elárulta, hogy Szőke Pál, Bárány Pál, Sándor Antal és Lengyel Fe-

renc juhászok voltak a betörők, akiknek Simon János, a meglopott gazda bé-

rese segédkezett. Simon mondotta el a betörőknek, hogy mikor nincsenek 

otthon a családbeliek a gazda lakásán s azt is, hogy a pénzhez miképpen 

lehet a legkönnyebben hozzáférkőzni. Szőkét és Bárányt a rendőrség letar-

tóztatta, a másik két betörő idejében megszökött. 

 

(Szeged és Vidéke 1910. február 2., p. 6.) 

 

 

Rendőri krónika 
 

[...] A csöngölei betörő juhászok mindannyian rendőrkézen vannak már. 

Érdekes, hogy amíg a négy elvetemült ember a felsőtanyai rendőrség előtt 

beismerte  a  betöréseket, addig a főkapitányságon még azt is tagadják, hogy  
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ismernék egymást. [...] 

 

(Szeged és Vidéke 1910. február 4., p. 5.) 

 

 

Rendőri krónika 
 

[...] Seiler Henrik csöngölei tanyájáról az éjjel két lovat és egy csikót, Da-

rázs János balástyai gazdától pedig két lószerszámot és három lópokrócot 

loptak el. A tolvajlást valószínűleg kóbor cigányok követték el, akik előző 

nap a környéken jártak. A cigányok egy részét elfogták, de a többi elmene-

kült. [...] 

 

(Szeged és Vidéke, 1910. március 17., p. 5.) 

 

Letartóztatott pénzhamisító - Harminckétezer hamis 

ötkoronás 
 

(A rendőrség jelentése) A szegedi rendőrség kitűnő fogást csinált, letar-

tóztatott egy öregembert, aki harminckétezer darab hamis ötkoronást gyár-

tott, amelyekkel elárasztotta az országot. Kitűnően szervezett ügynökgárdája 

volt az öregnek. Bűntársai mindig más és más városban hozták forgalomba 

a fölismerhetetlenül sikerült hamisítványokat s így eddig sikerült kijátsza-

niok a rendőrség figyelmét. A banda feje László Kis János 71 éves csöngö-

lei gazdálkodó, aki pénzhamisításért már tizenegy évet ült fegyházban. Egy-

szerű földmíves ember, de a pénzhamisítás mesterségét bámulatos tökélyre 

vitte. 

A rendőrségnél négy-öt hónap alatt föltűnt, hogy Szeged környékén 

rengeteg hamisítvány kerül forgalomba. Egyedül Szegeden havonkint 70-80 

hamis pénzt szolgáltattak a rendőrség kezéhez. Hosszas nyomozás után a 

szálak Felsőtanyára vezettek, ahol két hónap előtt sikerült is két pénzha-

misítót elcsípni. Az egyiket Zombori Józsefnek hívják. Ő kizárólag Szeged 

területén értékesítette hamisítványait. A másik Krizsán János, aki már na-

gyobb  arányokban  működött. Ötkoronásaival   elárasztotta  a  Délvidéket  s  
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szintén ügynököket tartott a hamis pénz terjesztésére. A két jeles firma bör-

tönbe került, de a forgalomban lévő hamisítványok száma csak nem csök-

kent. Ebből arra következtetett a rendőrség, hogy még mindig működik egy 

nagyobb szabású pénzhamisítógyár. 

A nyomozást tehát tovább vezették. A főkapitány megbízásából a 

rendőrség legügyesebb tagjai: Gróf Dezső kerületi biztos, Szery Károly 

tiszthelyettes, Buklin Frigyes detektív és Jóvér János elsőosztályú rendőr 

heteken át járták a tanyákat. Végre megtudták, hogy Csöngölén lakik egy 

László nevű öregember, akihez sok gyanús ember szokott járni s aki pénz-

hamisításért tizenegy évet ült fegyházban. 

Szery tiszthelyettes és Buklin detektív – természetesen polgári ruhá-

ban – fölkeresték az öreget s pancsovai korcsmárosoknak adták ki magukat. 

- Hallottuk, hogy magánál jó hamisítványokat lehet kapni. Mi ven-

nénk pár ezer forint árát. 

Az öreg eleinte tagadta, hogy pénzt tudna csinálni. A két rendőrnek 

több ízben kellett őt felkeresni, míg a bizalmatlansága fölengedett. Lassan-

kint elmondta, hogy nem hiába ült tizenegy évet, alaposan megtanulta a 

fegyházban a pénzgyártást s különb ötkoronásokat csinál, mint az állam. 

Később eldicsekedett vele, hogy már 320,000 darab ötkoronást fabrikált, 

harmincszor tartottak nála házkutatást, de nem találtak semmi gyanúsat, 

mert ő érti a módját, hogy kell a rendőröket félrevezetni. Pesti detektívek is 

jártak már nála, de ezeket megismerte a kézfogásnál, mert puha volt a 

tenyerük.  

Aztán megtapogatta Szery és Buklin tenyerét is. Úgy látszik, elég kér-

gesnek találta, mert belement az üzletbe. Hamis pénzt – mondta – nem ad, 

hanem 2400 koronáért átenged egy lemezt, amely ötkoronások öntésére 

alkalmas. Elő is vette a lemezt, mire a detektívek leleplezték magukat s az 

öreget rögtön megkötözték. Gróf Dezső vezetésével ekkor a többi rendőr is 

előjött rejtekéből s házkutatást tartottak a tanyán, amely alkalommal renge-

teg pénzhamisításra szolgáló anyagot találtak elrejtve. A többi közt leltek 

egy lemezt ötven koronás bankó hamisítására. Valószínű tehát, hogy a jól 

szervezett banda papírpénzt is gyártott. A veszedelmes öregembert az 

ügyészségi fogházba szállították, bűntársait pedig tovább nyomozzák. 

 

(Szeged és Vidéke 1910. május 1., p. 5.) 
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A csöngölei országúton összeszurkált gazdálkodó 
 

(A rendőrség jelentése) Vastag János csöngölei gazdálkodót hétfőn este az 

országúton megtámadta két fiatalember s veszedelmesen összeszurkálták. A 

támadók nevét még nem ismeri a rendőrség, csak annyit tudnak, hogy az 

egyik Rózsa György gazdálkodó veje, a másik pedig fia. Vastagot beszállí-

tották a közkórházba. Állapota életveszélyes. A szurkálók ellen megindí-

tották a bűnügyi eljárást. 

 

(Szeged és Vidéke 1910. június 15., p. 4.) 

 
 

Rendőri krónika 
 

[...] Virág Gábor csöngölei lakos tanyája még márciusban kigyulladt. Töb-

ben siettek a tanyaiak közül oltani, de a tanya csak leégett. A derék önkéntes 

tűzoltók, amikor látták, hogy fáradságuk hiábavaló, fosztogatni kezdtek s 

többszáz korona értékű holmit loptak el. A tűz hiénáit a rendőrség Hegedűs 

Sándor és Nagy János munkások személyében kinyomozta s letartóztatta. 

 

(Szeged és Vidéke 1910. június 18., p. 5.) 

 

 
Szeged város ügyei 

 

A külterületen új orvosok lesznek. Az új orvosi állásokat Somogyi Szilvesz-

ter dr. főkapitány javaslatára Csöngölén és Röszkén szervezték. A belügy-

miniszter az új állások szervezéséhez 4000 korona segélyt ad. Az új orvosok 

2000 korona évi fizetést, újonnan építendő lakást, 800 korona lótartási áta-

lányt és két hold haszonbérletét kapják. [...] 

 

(Szeged és Vidéke 1910. július 22., p. 5.) 
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Két tűz - Gyújtogatnak a tanyán 
 

[...] Harkai Ferenc csöngölei lakos istállójában eddig még ismeretlen okból 

kigyulladt a takarmány. Szerencsére a tüzet idejekorán elfojtották, de az 

istállóban levő lovak annyira összeégtek, hogy le kellett őket bunkózni. [...] 

 

(Szeged és Vidéke 1910. augusztus 25., p. 6.) 

 

 

Tanyai tüzek - Villámcsapás 
 

(Saját tudósítónktól) Rendes rovatot kell már nyitni a tanyai tűzesetek szá-

mára. Az idei nyáron nem múlt el nap a szegedi tanyák közt több nagysza-

bású tűzeset nélkül. 

Pénteken délután Sándor Illés Csöngöle-kapitányságbeli 231-ik sz. ta-

nyaháza gyulladt ki eddig még ismeretlen okból. A lángok elhamvasztották 

az egész épületet s az összes bútor, valamint több száz korona értékű élel-

miszer esett a tűz martalékául. Valószínű, hogy a tüzet bűnös kezek idézték 

elő. [...] 

 

(Szeged és Vidéke 1910. augusztus 27., p. 5.) 

 

 

Szeged város ügyei 
 

A szegedi tanyákon két új orvosi állást szerveztek. Az orvosoknak a díja-

zásuk mellett lakás is jár. Csütörtökön bizottság járt a külterületen, amely 

kijelölte az orvoslakások helyét. 

 

(Szeged és Vidéke 1910. szeptember 1.) 

 

 

Megölte a hugát - Végzetes játék 
 

(Saját tudósítónktól)  A csöngölei  kapitányságban  megdöbbentő  gyermek- 
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tragédia történt. Egy fiatal gyermek, a kilenc éves Szabó Lajos, vadászfegy-

verrel agyonlőtte három éves kishugocskáját. A gyermekek maguk voltak 

otthon, amikor a szerencsétlenség történt. Édesanyjuk a félegyházi vásáron 

járt jószágot eladni. Míg odavolt, a gyermekeket a tanyába zárta. A szoba 

falán jó magasan függött egy töltött vadászfegyver. A Lajos gyerek székre 

álltt, leemelte a fegyvert, majd a ravasszal kezdett babrálni. A fegyver hir-

telen elsült s a golyó a közelben álló kislány mellébe fúródott. A fiú a nagy 

rémülettől moccanni sem mert, a lányka pedig eszméletlenül, ápolás nélkül 

vergődött mindaddig, amíg anyja haza nem érkezett. A boldogtalan kis 

teremtést rögtön vonatra tették s beszállították a szegedi közkórházba, ahol 

még az éjjel meghalt. A nyomozás megállapította, hogy a szerencsétlensé-

gért senkit sem terhel felelősség. 

 

(Szeged és Vidéke 1910. szept. 10., p. 5-6.) 

 

 

Az öreg pénzhamisító - 32.000 hamis ötkoöronás 
 

(Törvényszéki tárgyalás) A szegedi királyi törvényszék büntető tanácsa 

nagyarányú pénzhamisítási ügyben ítélkezett kedden. A tavasszal letartóz-

tattak egy öregembert, aki saját bevallása szerint harminckétezer hamis öt-

koronást gyártott. A hamisítványokkal elárasztotta az országot. Kitűnően 

szervezett ügynökgárdája volt az öregnek. Bűntársai mindig más és más 

városban hozták forgalomba a fölismerhetetlenül sikerült hamisítványokat s 

így sikerült kijátszaniok a rendőrség figyelmét. A banda feje László Kis Já-

nos 71 éves csöngölei gazdálkodó, aki pénzhamisításért már tizenegy évet 

ült fegyházban. Egyszerű földműves ember, de a pénzhamisítás mesterségét 

bámulatos tökélyre vitte. 

A rendőrségnek a tavasszal feltűnt, hogy Szeged környékén rengeteg 

hamisítvány kerül forgalomba. Egyedül Szegeden havonkint 70-80 hamis-

pénzt szolgáltattak a rendőrség kezéhez. Hosszas nyomozás után a szálak 

Felsőtanyára vezettek, ahol sikerült is két pénzhamisítót elcsípni. Az egyiket 

Zombori Józsefnek hívják. Ő kizárólag Szeged területén értékesítette hami-

sítványait. A másik Krizsán János, aki már nagyobb arányokban működött. 

Ötkoronásaival  elárasztotta  a  Délvidéket s szintén ügynököket tartott a ha- 
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mispénz terjesztésére. A két jeles firma börtönbe került, de a forgalomban 

levő hamisítványok száma csak nem csökkent. Ebből azt következtette a 

rendőrség, hogy még mindig működik egy nagyobb szabású pénzhamisító 

gyár. 

A nyomozást tehát tovább vezették. A főkapitány megbízásából a 

rendőrség legügyesebb tagjai: Gróf Dezső kerületi biztos, Szery Károly 

tiszthelyettes, Buklin Frigyes detektív és Jóvér János előosztályú rendőr he-

teken át járták a tanyákat. Végre megtudták, hogy Csöngölén lakik egy 

László nevű öregember, akihez sok gyanús ember szokott járni s aki pénz-

hamisításért tizenegy évet ült fegyházban. 

Szery tiszthelyettes és Buklin detektív – természetesen polgári ruhá-

ban – fölkeresték az öreget és pancsovai korcsmárosoknak adták ki magu-

kat.    

- Hallottuk, hogy magánál jó hamisítványokat lehet kapni. Mi ven-

nénk pár ezer forint árát. 

Az öreg eleinte tagadta, hogy pénzt tudna csinálni. A két rendőrnek 

több ízben kellett őt felkeresni, míg a bizalmatlansága fölengedett. Lassan-

kint elmondta, hogy nem hiába ült tizenegy évet, alaposan megtanulta a 

fegyházban a pénzgyártást s különb ötkoronásokat csinál, mint az állam. 

Később eldicsekedett vele, hogy már 320,000 darab ötkoronást fabrikált, 

harmincszor tartottak nála házkutatást, de nem találtak semmi gyanúsat, 

mert ő érti a módját, hogy kell a rendőröket félrevezetni. Pesti detektívek is 

jártak már nála, de ezeket megismerte a kézfogásnál, mert puha volt a 

tenyerük. Aztán megtapogatta Szery és Buklin tenyerét is. Úgy látszik, elég 

kérgesnek találta, mert belement az üzletbe. Hamis pénzt – mondta – nem 

ad, hanem 2400 koronáért átenged egy gépet, amely ötkorosnások öntésére 

alkalmas. Elő is vette a gépet, amire a detektívek leleplezték magukat, s az 

öreget rögtön megkötözték. Gróf Dezső vezetésével ekkor a többi rendőr is 

előjött rejtekéből s házkutatást tartottak a tanyán, amely alkalommal renge-

teg pénzhamisításra szolgáló anyagot találtak elrejtve. A többi között leltek 

egy lemezt ötven koronás bankók hamisítására. 

Ez a lemez is bámulatosan sikerült, de működésben még nem volt, 

mert a rendőrök épp akkor leplezték le a tanyai pénzgyárat, akikor az öreg 

László a jobban jövedelmező papírpénz hamisítását meg akarta kezdeni. A 

szegedi  kir.  törvényszék  büntető  tanácsa  kedden  tárgyalta  a  nagyarányú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pénzhamisítási ügyet. László Kis János – aki két bűntársával ült a vádlottak 

padján – tagadta, hogy pénzt hamisított volna s naiv mesével akarta ártatlan-

ságát elhitetni. 

A tárgyaláson a furfangosan védekező László Kis Jánosra nem lehe-

tett rábizonyítani, hogy csak egyetlen darab hamisítványt is készített volna. 

Persze a bíróság előtt már nem hencegett azzal, hogy 32.000 darab hamis 

ötkoronást gyártott. Így csupán csalásban találta bűnösnek a bíróság s ezért 

három hónapi fegyházra ítélte, míg társait fölmentette. 

 

(Szegedi Hiradó 1910. szept. 13., p. 5.) 

 

1911 

 

Vérengzés a bálban 
 

(Saját tudósítónktól) Kint, a tanyavilágban ismét véres mulatságot rendeztek 

a legények. Rehák Ferenc csöngölei tanyáján vasárnap dugott bál volt. Csak 

természetes, hogy ez a táncmulatság sem végződhetett verekedés nélkül. A 

legények a táncosnők miatt összeszólalkoztak s rögtön elővillant a bicska. 

Mire a nézeteltéréseket eloszlatták, két legény, Tóth Mihály és Bitó István 

feküdt véres fővel, összeszurkálva a porondon. A rendőrség megállapította, 

hogy a két legényt Béres András és Túri Lajos bicskázták meg. Érdekes, 

hogy a súlyosan sérült legények a rendőrök előtt le akarták tagadni a vere-

kedést. Attól féltek, hogy a dugott bálozás miatt őket is megbüntetik. 

 

(Szeged és Vidéke 1911. január 23., p. 4.) 

 

 

Rendőri krónika 
 

Pár hete dugott bál volt Rehák Ferenc csöngölei tanyáján, ahol a legények 

összevesztek s két cimborájukat életveszélyesen összeszurkálták. A vereke-

dők ellen megindult a bűnügyi eljárás, Rehákot pedig, aki a dugott bálat ren- 
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dezte, a kihágási bíróság száz korona pénzbírsággal sújtotta. [...] 

 

(Szeged és Vidéke 1911. február 28., p. 6.) 

 

 

A csöngölei legelő 
 

A polgármester átírt a tanácshoz, hogy az 1500 katasztrális holdnyi kiterje-

désű felső csöngölei és átokházi birkajárásokat nem volna-e gazdaságosabb 

haszonbérbeadás útján ásó-kapa alá fogni. Az 1500 hold kiterjedésű legelőn 

élő 6251 juh darabját 1 koronával számítva, a legelő csak 6251 koronát, te-

hát holdankint 4 koronát jövedelmez. Ennél sokkal több jövedelem szár-

maznék a földmívelésből. 

 

(Szeged és Vidéke 1911. április 5., p. 4.) 

 

 

Véletlenségből agyonlőtte magát 
 

A felsőtanyai csöngölei kapitányságban megrendítő szerencsétlenség tör-

tént. Seiben Pál tekintélyes gazdálkodó 16 éves Mihály fia véletlenségből 

agyonlőtte magát. A fiatalember atyja rozsdás revolverét próbálta ki, amely-

ben egy éles töltés volt. A fegyver többszöri kísérletre sem sült el, mire Sei-

ben Mihály a csőbe nézett. Ebben a pillanatban lecsapódott a ravasz, a re-

volver hatalmas dörrenéssel elsült s golyó a boldogtalan legény szemén át az 

agyvelőbe fúródott. Seiben Mihály abban a pillanatban meghalt. 

 

(Szeged és Vidéke 1911. május 15., p. 5.) 

 

 

A tanyai menyecske furfangja - Aki megbánta a bűnét 
 

Pap Márta csöngölei menyecske nyolc évig vadházasságban élt Pigniczki 

Péter bérlővel, aki törvényes feleségétől különvált. 1909 májusában Pignicz- 
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ki elhalt s ekkor Pap Márta beállított Szeged város ügyészségéhez, magát 

Pigniczki törvényes feleségének adta ki s kérte, hogy férjének a várostól 

bérelt földek után járó óvadékát, 102 koronát utalják ki a kezéhez. Az eljá-

rás meg is indult, de közben az ügyészség megtudta, hogy Pap Márta csak 

vadházastársa volt Pigniczkinek. Természetesen a pénzt nem adták ki neki, 

hanem csalás miatt bűnvádi feljelentést tettek ellene. Ezt az ügyet hétfőn 

tárgyalta a szegedi királyi törvényszék büntetőtanácsa. A vádlott asszony 

azzal védekezett, hogy bűncselekményére maga vezette az ügyészséget. 

Amikor ugyanis a pénzt át akarták neki adni, meggondolta a dolgot s kije-

lentette, hogy ő Pigniczkinek csak vadházastársa volt. A bíróság a tárgyalást 

elnapolta s tanúkat idéz be annak megállapítására, hogy a bűnbánó tolvaj 

igazat mondott-e? 

 

(Szeged és Vidéke 1911. május 29., p. 5.) 

 

   1912 

 

Szeged város ügyei 
 

A rendőrkapitányi hivatal megsürgette a tanácsot, hogy gondoskodjék a 

nyári locsoláshoz elegendő vízről, az országos állatvásárt helyezze a vágó-

híd mellé s mielőbb építtesse föl a csöngölei és csorvai orvoslakokat. 

 

(Szeged és Vidéke 1912. február 24., p. 2.) 

 

 

Rendőrvért isznak a tanyán - Brutális tanyaiak 
 

Szerdán ismét olyan eset történt Felsőtanyán, amely sürgetően aktu-

álissá teszi a tanyai csendőrség fölállításának kérdését. Egy elvetemült, a 

társadalmi renddel örökké hadilábon álló család – kötelességteljesítés köz-

ben – borzalmas kegyetlenséggel félholtra gyötört egy lovasrendőrt. Ha így 

bánnak el egy nehéz fegyverzetű emberrel, a hatóság képviselőjével,  a  köz- 
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rend őrével, képzelhető, mit tesznek Rózsa Sándor késő ivadékai a védtelen 

emberekkel, s mennyire respektálják a közrendet, törvényt, élet- és vagyon-

biztonságot, ha a rendőrt sok-sok kilométerre tudja magától. Emlékez-

hetünk még néhány jellemző tanyai esetre. Például mikor harmadéve László 

Kálmán alsótanyai kapitányt támadták meg csupa virtusból s a derék rendőr-

tiszt élete igazi veszedelmeben forgott. Arra is emlékszik még a közönség, 

hogy Szatymazon a város egyik országgyűlési képviselőjét kergették meg 

táborkarárval, amelyben ott voltak a város legtekintélyesebb emberei is. Va-

lóságos sortüzet adtak a nekivadult legények a vendégcsapatra s megostro-

molták a házat, ahová menekültek. Csak két jelentéktelenebb eset, de meg-

döbbentő érv mind a kettő mellett, hogy ahol ilyenek az állapotok, ott a ret-

tegett hírű kakastollasokkal kell fönntartani a rendet. Ha csendőr lesz, rend 

is lesz a tanyán, mert a csendőr fegyverhasználati joggal rendelkezik, sok 

olyan esetben is, amelyekben a rendőr még nádpálcájára sem gondolhat. 

A felsőközponti rendőrség Hegedűs István csöngölei lakost több ízben 

tilos legeltetésen kapta, amiért fokozottabb mértékben figyeltek rá. Kedden 

azt jelentették Pottyondy Miklós kapitánynak, hogy Hegedűs ismét tilosban 

legelteti a birkáit. A kapitány Muhari János lovasrendőrt megbízta, hogy 

tartsa szemmel a Hegedűs-tanyát. Muhari két tanyai gazdával ment a vesze-

delmes ember tanyájára, mert hírül vitték neki, hogy Hegedűs, aki nagyon 

haragudott a rendőrökre, többször kijelentette: 

- Rendőrvért iszok nemsokára. 

Muhari a gazdákat a tanya közelében elbújtatta s egyedül ment be a 

veszedelmes tanyára. Ami ezután történt, a két gazda így mondja el: 

- Alighogy Muhari rendőr belépett a tanyára, iszonyú lárma, károm-

kodás támadt az udvaron s nemsokára Muhari jajkiáltásait hallottuk. Bete-

kintettünk a kerítésen s láttuk, hogy Hegedűs és családja Muharit a földre 

teperte, fegyverétől megfosztotta, majd a juhakol falához kötözte. Mi ekkor 

befutottunk a rendőrségre, jelenteni az esetet. 

Pottyondy kapitány rögtön lóra ült s kivágtatott a helyszínére. Muharit 

tényleg a juhakolhoz kötve találták, félholtan, összetört tagokkal, bezúzott 

koponyával. A szerencsétlen rendőr eszméletét vesztette és kihallgatni sem 

lehetett. 

Pottyondy a rendőrt azonnal beszállíttatta a kórházba, ahol megállapí-

tották, hogy  agyrázkódást  szenvedett. Muhari  csütörtökön jobban lett, esz- 
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méletét visszanyerte s elmondta, hogy Hegedűs fia és menye orozva támad-

tak rá és vasvillákkal leverték. A rendőrség a három vadállatot letartóztatta. 
 

(Szeged és Vidéke 1912. május 30., p. 5-6.) 
 

 

A felsőtanyai haramiák - A rendőr támadói 
 

Muhari János rendőr támadóit, Hegedűs Istvánt, Sándor nevű fiát és ennek 

feleségét kihallgatták a vizsgálóbíróságon. A három haramia azzal védeke-

zik, hogy a rendőr támadott előbb s ők csak védekeztek. A fejükön kisebb-

nagyobb sérülések vannak, amelyeket állítólag a rendőr kardja okozott. Sze-

rintük, amikor Muhari belépett a tanyára, káromkodni kezdett, szidta a ház-

belieket, akik miatt ily nagyot kellett lovagolnia, majd a karddal agyba-főbe 

verte őket. Hegedűsék tanúkra is hivatkoznak, akik állítólag tudják, hogy a 

rendőr volt a támadó. Muhari rendőr a szegedi kórházban fekszik. Az ope-

ráció nem sikerült s a szerencsétlen ember életbenmaradásához nem bíz-

nak. Ő azt mondja, hogy használta ugyan a kardját, de csak akkor, amikor 

már életveszedelemben forgott. A vizgálat dönti majd el, melyik vallomás 

igaz. 
 

(Szeged és Vidéke 1912. június 1., p. 4.) 
 

 

Életunt tanyai gazda - Fölakasztotta magát 
 

Szabó Flórián 55 éves jómódú csöngölei gazdálkodó szerdán éjjel a tanya-

udvaron levő eperfára fölakasztotta magát. Mire ráakadtak, már halott volt. 

Szabó évek óta rákbajban szenvedett s rettenetes kínok gyötörték. A napok-

ban megtudta, hogy baja gyógyíthatatlan. Ettől kezdve elkeseredetten ké-

szült a halálra. Családtagjainak el is árulta sötét tervét, mire gondos őrizet 

alá vették. Az éjjel kimerült hozzátartozóit elfogta az álom. Ezt az alkalmat 

ragadta meg a nagybeteg ember az öngyilkosság végrehajtására. A kamrából 

kötelet kerített, kimet az udvarra, s kivégezte magát. 

 

(Szeged és Vidéke 1912. június 6., p. 4.) 
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A felsőtanyai bestiák - Muhari rendőr jobban van 

 
Muhari Sándor [helyesen: János] felsőközponti lovasrendőr, akit hi-

vatalos eljárás közben borzalmas kegyetlenséggel félholtra vertek, jobban 

van. A szegedi kórházban megoperálták, a műtét sikerült s a szegény, meg-

gyötört ember most már – ha csak komplikációk nem állnak be – életben 

marad. Szörnyű sérüléseket találtak rajta az orvosok. Egész testét kék, feke-

te foltok borították, amelyek lábtaposástól származnak. A feje szitanagysá-

gúra dagadt, a koponyacsontról cafatokban lógott a bőr, a fején hatalmas lék 

tátongott s látni lehetett a megsérült agyvelőt is. A boldogtalan rendőr, aki 

legyügyesebb, legképzettebb, legtapasztaltabb tagja volt a tanyai rendőrség-

nek, még mozdulni sem tud a kórágyon s hetek fognak eltelni, amíg fölkel-

het. Teljesen azonban sohasem épül föl és az orvosok szerint szolgálatot 

sem teljesíthet többet.  

A rendőrség a bestiális merénylet ügyében befejezte már a vizsgálatot. 

A Hegedűs-família tagjai azzal védekeztek, hogy önvédelemből verték le 

Muharit, mert az karddal támadt rájuk. A kihallgatott tanúk azonban megcá-

folták védekezésüket, amire ők is beismerő vallomást tettek. Azért akarták 

lemészárolni a szerencsétlen embert, mert az följelentette őket mezőrendőri 

kihágásért. A rendőrtisztviselő kérdésére Hegedűs István ki is jelentette: 

- Ellenünk tört, azért akartuk mi is legyilkolni. 

A tanúk szörnyű részleteket mondanak el a Hegedűs-família kegyet-

lenkedéseiről. A szerencsétlen rendőr jajveszékelését nem tudták már to-

vább hallgatni a szomszédok s átmentek Hegedűshöz. Muhari ekkor már az 

ól falához volt kötözve. A vastag kötél bevágódott karjaiba, megakasztotta a 

vérkeringést s a rendőr kezei és arca megfeketedett, fölpuffadt. Muhari ek-

kor már eszméletlen volt. Orrából, szájából ömlött a vér. Hegedűsék nevetve 

álltak körülötte s minden hörgésnél rúgtak egyet rajta. A szomszédok kérlel-

ték őket: 

- Ne bántsák már, hisz látják, hogy nem él. 

Hegedűs István erre öklével írtózatosat vágott az eszméletlen, vérbe-

borult ember arcába s röhögve mondta: 

- Addig ütjük, míg mozog. 

A szörnyetegek most az ügyészségi fogházban  ülnek s szándékos em- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



berölés kisérlete miatt folyik ellenük az eljárás. 

 

(Szeged és Vidéke 1912. június 11., p. 4.) 

 

   

Még egy rendőri brutalitás - Lovasrendőrök betörtek egy 

tanyára 
 

Somogyi Szilveszter főkapitány úr elhiheti – isten látja a lelkünket –, 

hogy a rendőrségről csak jót szeretnénk írni. Örömmel konstatálnánk, hogy 

a szegedi rendőr hivatása magaslatán áll, hogy a közbiztonságnak, jogrend-

nek öntudatos, hívséges őre. De hiábavaló minden jóakarat. A napi esemé-

nyek történetében unos-untalan ott szerepel egy-egy vérlázító botrány, 

brutalitás, amelynek komisz hőse – rendőr. Ma a polgároknak nem az uton-

állók, betörők, rablók ellen kell védekezniök, hanem – a rendőrök ellen. Ha 

szórványosan fordulnának elő ezek a botrányok, akkor még egyesek terhére 

lehetne írni azokat, de napirenden vannak s így a felelősség az egész 

szervezetet terheli. Ez már az egész rendőrintézmény legteljesebb csődje. 

A rendőrség jóakarói a rendőri visszaélések okát abban látják, hogy 

600-800 korona évi fizetésért nem lehet intelligensebb, jobb indulatú, 

fegyelmezett legényeket toborozni össze. Ez tévedés. A rendőrnek Magyar-

ország egyetlen vidéki városában sincs több jövedelme, mint Szegeden. A 

baj fő oka abban a fejetlenségben rejlik, amely a szegedi rendőrségnél pár 

éve lábra kapott. Az iskolázatlan, fegyelmezetlen tanyai parasztot, mihelyt 

rendőri uniformist ölt magára, kiállítják a sarokra, önálló intézkedési jogkör-

rel ruházzák föl, az ördög sem ellenőrzi s így nem, csoda, ha megrészegedve 

a szörnyű nagy hatalomtól,– fejveszetten éppen azok ellen támad, akiknek 

megvédése volna a hivatása. Még egy dolog van, ami a szegedi rendőrt hi-

hetetlenül vakmerővé, határtalanul szemtellené teszi s ez: az a megmagya-

rázhatatlan jóindulat, elnézés, amellyel a rendőrségen minden rendőri 

visszaélést, brutalitást el akarnak tussolni. S ha már a rendőr-bestiát bírósági 

ítélet, vagy a bűnösség kétségtelen megállapítása után mégis ki kell hámozni 

az uniformisból,– mindig akad egy hatalmas protektor, aki a kirúgott rend-

őrnek jobb állást szerez, mint az előző volt. 
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Egy rendőri brutalitás tettese, akit a törvényszék nyolc hónapi börtön-

re s hivatalvesztésre ítélt, pár napra már ismét Szeged város szolgálatába ke-

rült, mint vámőr. A Stefánia-sétányon pár hete történt rendőri brutalitás hőse 

pedig, alig hogy a renőrruhát levetette,– hivatalszolgai állást kapott a közeli 

járásbíróságnál. Rendőrök mondják nevetve, hogy mindkettőnek városi fő-

tisztviselő protektora volt. Tessék megkérdezni akármelyik rendőrtől, nem 

vállalkozott volna-e szívesen a jó, nyugalmas állami szolgálatra, amelyet ki-

dobott társa büntetésből kapott? Csoda-e hát, ha ilyen büntetések mellett 

maguk a rendőrök állítják fejtetőre a törvényes rendet? 

De térjünk át a legújabb rendőri brutalitásra, amely csak a kipattanás 

sorrendjében legújabb, mert még a múlt év telén történt. Szent isten, hány 

volt már azóta, amely részben kiderült, részben sikeresen elkerülte a nyílvá-

nosságra jutást. A legújabb esetben arról van szó, hogy két rendőr betört egy 

magánházba, tettleg inzultálták az ott találtakat s ráadásul a bíróság előtt ha-

mis vádat emeltek ellenük. Hiteles bírósági iratok tanúsítják ezt. De beszél-

jenek maguk az iratok. A múlt év december hónapjában ez a szó szerinti 

följelentés érkezett a szegedi királyi járásbírósághoz. 

Alulírott tisztelettel jelentem, hogy folyó 1911. évi december 3-án éj-

jel 11 óra tájban Sipos Mátyás Csöngöle-kapitányság 382. számú tanyájá-

ban Bitó Lajos, Csúri János és Körösi István nevű legények tiltott szeren-

csejátékot játszottak. Ez alkalommal lefoglaltam egy játszma kártyát. Pénzt 

nem foglalhattam le, mert midőn beléptem, szétugrottak s a pénzt fölkap-

kodták. Tanú erre: Muhari János lovasrendőr. 

        Tisztelettel: 

      Németh Antal lovasrendőr 

 

Szóval Németh Antal lovasrendőr tiltott szerencsejátékon ért három 

legényt, akiket kötelességéhez híven följelent a bíróságnál. Eddig rendben 

van. A szegedi királyi járásábíróság július elején, hétfőn tárgyalta ezt a bűn-

ügyet. Beszéljen ismét a bírósági jegyzőkönyv. A három vádlott, akik közül 

– mellesleg megjegyezve – egyik sem volt még büntetve, ezt az egyhangú 

vallomást tette: 

- Mi csöndesen beszélgettünk, amikor bejöttek a rendőrök s ránk 

kiáltottak, hogy miért kártyáztunk. Mi egyáltalán nem kártyáztunk, tehát vé-

dekezni  akartunk. A rendőrök azonban ránk sem hallgattak, hanem kardlap- 
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pal akartak kikergetni bennünket a tanyából. Kijelentettük, hogy most lá-

togatóban vagyunk, semmi rosszat nem tettünk, tehát nincs okuk a rendő-

röknek hazakergetni bennünket. Erre Németh János lovasrendőr dühében ir-

galmatlanul fölpofozta Bitó János [helyesen: Lajos] társunkat. A fegyveres 

emberek ellen nem védekezhettünk s szó nélkül tűrtük a bántalmazást. Ez-

után a rendőrök fölforgatták az egész házat s az almárium fiókban egy pakli 

kártyát találtak. A kártyát borzasztó káromkodás közben magukkal vitték 

bűnjelnek. Mi a bántalomról nem tettünk jelentést, mert a rendőrökkel nem 

jó kikezdeni. Rendesen nekik van igazuk. Most is alighanem így lesz, pedig 

valamennyien esküt teszünk rá, hogy nem kártyáztunk. 

Ez a három vádlott védekezése. Nem vád, védekezés. A vád ellenük 

az, hogy hazárdjátékot játszottak. Ők ezt tagadják. Jó. Nem kell elhinni, 

mert alig van vádlott, aki beismerné a cselekedetét. Hallgassuk meg inkább 

Németh Antal lovasrendőrt, aki a legényeket tetten érte s aki a följelentést 

megtette. Őt hivatali esküjére való hivatkozással hallgatják ki, tehát igazat 

kell, hogy mondjon, meg aztán nem is vádlott, tehát nincs érdekében 

valótlant mondani. Ő tudja, ő majd megmondja, hogy igenis igaz az, ami 

följelentésében van, a legények ingenis súlyosan vétettek a törvény ellen, 

mert hazárdjátékot játszottak. Íme a vallomása. Betűről-betűre másoltuk ki a 

bírósági jegyzőkönyvből. 

- 1911. december 11-én éjjel Muhari Jánossal őrjáratban voltunk. 

Sipos Mátyás tanyája felé haladva ott világosságot láttunk s minthogy ott 

legények többször szoktak meg nem engedett összejöveteleket tartani, oda-

lovagoltunk. Az ablakon benézve láttam, hogy a legények kártyáznak. Hogy 

mit játszottak, azt nem voltam képes kivenni, de amikor bementem, a kár-

tyát már félretették s azt az almáriumban megtaláltam s bűnjelként lefoglal-

tam. Nem való, hogy őket bántottam volna. 

Nohát! Ez az ember a leghatározottabb följelentést teszi három legény 

ellen hazárdjáték címén, megmozgatja az egész hivatalos apparátust, nyu-

godtan nézi, hogy a bíróság tárgyalást tűz ki, arra a három vádlott meg egy 

sereg tanú félnapi járóföldről bejön a városba s a bíró előtt bámulatos hi-

degvérrel jelenti ki, hogy nem tudja, mit játszottak a legények, nem tudja, 

történt-e bűncselekmény, vagy sem. Hát ehhez szükségtelen kritikát fűzni. 

Ez  a  rendőr képes  volt hivatalos följelentésben hazudni, vajon igazat mon- 
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dott-e, amikor a legényeknek osztogatott pofonokat letagadta? Majd meg-

mondja a szintén tanúként kihallgatott gazda, Sipos Mátyás, akinek lakására 

a felsőtanyai rendőrbasák behatoltak. Sipos Mátyás eskü alatt tett szó sze-

rinti vallomása ez: 

- Azon este ismerősök látogattak meg, mert hosszú ideig beteg voltam. 

Mikor a lovasrendőrök bejöttek, a legényeket távozásra szólították föl. Mint 

hogy ezt megtenni vonakodtak, Bitó Lajos legényt Németh lovasrendőr 

többször arcul ütötte. Nem igaz, hogy a legények szerencsejátékot játszot-

tak, mert egyáltalán nem is kártyáztak. 

Az olvasó döntse el, hogy ki mondott igazat: a meghurcolt emberek-e, 

vagy a hazugságban maradt rendőr? 

Megdöbbentő dolog az, ami az Úr 1911-ik esztendejének karácsony 

havában történt a szegedi Felsőtanyán. Két rendőr, akik a hatóságot, a tör-

vényt reprezentálták odakint, őrjáratuk közben bespicliskednek egy magán-

házba, örjöngő dühhel betörnek a családi szentélybe, amelynek sértetlensége 

fölött oly szigorúan őrködik a törvény, fölpofozzák, kardlappal kergetik ha-

za a vendégeket, egy pakli kártyáért föltúrják a házat s ráadásul hamis vádat 

emelnek a megszégyenített, meggyötört emberek ellen. A gazda beteg, meg-

látogatják a jóbarátai. Csinos eladólányok vannak a tanyán, esténkint legé-

nyek járnak oda udvarolgatni. S mindez a rendőrség szerint "meg nem en-

gedett összejövetel". Ki tanította a felsőtanyai rendőröket arra, hogy a be-

teglátogatásra, az udvarlásra engedélyt kell kérni? Vagy kell? Mit tudjuk mi, 

micsoda új törvényeket hoznak a rendőrségen azok helyett, amelyeket a 

rendőrlegények fölrúgnak. 

A járásbíróság természetesen a három vádlottat fölmentette. De a 

felsőtanyai történetnek még folytatása lesz, amely valószínűleg szomorú 

eredménnyel fog végződni a két rendőrbasára. Az ügyészi megbízott indít-

ványára ugyanis a járásbíróság a rendőrök részéről fönnforogni látszó hiva-

talos hatalommal való visszaélés elbírálása végett az iratokat áttette az 

ügyészséghez. A rendőrök tehát, azok a rendőrök, akik a történtek után is 

rendőrruhát viselnek még s tízezrek "közbiztonságát őrzik",– felelni fognak 

azért, amiért hivatalos hatalmukkal visszaélve, magánlakásba törtek be s ott 

a törvénysértések sorozatát vitték végbe. 

Ez az eset még hatással lehet egy másik bűnügyre is, amely az egyik 

rendőr, Muhari János  személye  körül  forog. Muharit  néhány hete félholtra  
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verték egy tanyán, ahova valami mezőrendőri kihágás miatt állított be. A 

rendőrség szerint Muharit minden ok nélkül, ártatlanul, orozva támadták 

meg a letartóztatott tanyabeliek. Eddig ezt el is hittük s őszinte sajnálattal ír-

tunk Muhari János szomorú sorsáról, habár a tettesek körömszakadtáig azzal 

védekeztek, hogy előbb Muhari támadott rájuk karddal s ők csak önvéde-

lemből követték el tettüket. Annyi tény, hogy kardcsapáshoz hasonló sérü-

léseket találtak rajtuk. A szinte mindennapos rendőri brutalitások önkén-

telenül fölvetik azt a kérdést, hogy valóban nem a rendőr volt-e ezúttal is a 

kezdeményező? 

 

(Szeged és Vidéke 1912. július 6., p. 3-4.) 

 

1914 

 

Halálos szerencsétlenség a Szeged-állomáson 
 

Tragikus végű szerencsétlenség történt csütörtökön reggel a Szeged-

állomáson. Egy állomásfelvigyázó gyakornok a gyorsáruraktárnál föl akart 

ugrani a robogó gyorsvonatra, de az ugrást eltévesztette és a vonat kerekei 

alá került. A gyorsvonat maga alá gyűrte a fiatalembert és teljesen összeron-

csolta. 

Józsa András huszonhárom éves állomásfelvigyázó gyakornok a csen-

gelei állomáson teljesített szolgálatot. A szegedi fiú munkája elvégzése után 

bejött Szegedre és naponkint innen járt ki Csengelére. Rendszerint a reggel 

négy óra harminc perckor induló pesti személyvonattal szokott elutazni Sze-

gedről, de csütörtökön lekéste ezt a vonatot. Elhatározta, hogy a hatórás 

gyorssal megy állomáshelyére. Szerencsétlenségére akkor ért ki az állomás 

elé, mikor a budapesti gyors már indulófélben volt. Hirtelen elhatározással 

fölszaladt a rámpához, mert meg akarta előzni a vonatot. A gyorsáruraktár-

nál a vonat már meglehetős gyorsasággal ment. Józsa semmi áron se akarta 

lekésni és fölugrott a robogó vonatra. A lépcsőn megcsúszott, elvesztette az 

egyensúlyt, bal  lába a kerekek közé került és rövid vergődés után egész tes- 
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tével a vonat alá zuhant. A kerekek teljesen összeroncsolták a szerencsétlen 

fiatalember testét, amelyben már nem volt élet, amidőn félóra múltán ráa-

kadt Horváth Ferenc vizsgáló lakatos. Horváth azonnal jelentést tett a for-

galmi irodának, ahonnan telefonáltak a rendőrségre és a mentőkért. A men-

tők beszállították a közkórház halottas házába. A hivatalos vizsgálat már 

meg is állapította, hogya szerencsétlenségért senkit se terhel felelősség. 

A tragikus véget ért állomásfelvigyázó édesapja Józsa István vasúti 

hordár éppen szolgálatban volt szerdán éjjel. Reggel négy óra előtt haza-

ment Borbás-utcai lakására, felköltötte a fiát és visszajött a Szeged-állo-

másra. Józsa András azonban még szundított néhány percig édesapja eltá-

vozása után és ez a kis alvás később az életébe került. Az apa izgatottan 

várta  a személyvonathoz a fiát, de amikor ezt lekéste, még inkább figyelte, 

hogy elmegy-e a gyorssal Csengelére. Amikor a fiú reggel hatkor se jelent 

meg az állomáson, Józsa István biztosra vette, hogy valami csekélyebb baj 

miatt otthon maradt. Az öreg hordár azonban alig fél órával később meg-

rendülve értesült a család reménységének és egyik kenyérkeresőjének szo-

morú esetéről. Józsa Istvánnak van még több gyereke is, ezek közül az 

egyik szintén a Szeged-állomáson teljesít szolgálatot, mint kalauzjelölt. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1914. március 6., p. 2.) 

 

 

Cigányok a boglyakemencében - A kisteleki csendőrség 

bravúrja 
 

A kisteleki csendőrség, mint levelezőnk telefonálja, ismét olyan bra-

vúros  fogást csinált, amellyel gyarapíthatja eddigi jeles  sikereinek számát. 

Ezzel a fogásával a kisteleki csendőrség a tanyai lakosság elismerésére mél-

tán tarthat számot, mert alkalmasint hosszabb időre egy kiszabadult fegyenc 

garázdálkodásaitól szabaditotta meg a lakosságot. 

* 

Kolompár Béla kiszabadult fegyencet és a vele hit nélkül élő Rostás 

Marit Németh József kisteleki csendőrőrmester április 22-én Király Ferenc 

csengelei  gazda tanyáján a boglyakemencéből  halászta  elő  és  megvasalva  
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behozta Szegedre és itt átadta a királyi ügyészségnek. 

Kolompár Béla kisteleki illetőségű cigány nyolc évet töltött a lipótvári 

fegyházban, ahonnan a télen szabadult ki. A cigánynak elébe gyalogolt a 

kedvese, Rostás Mari cigányasszony. A kiszabadult fegyenc négy hónapi 

kóborlás után vergődött haza asszonyával az illetőségi helyére, Kistelekre, 

ahol azonnal kérdőre vonták őket a dologtalan csavargásért. Mivel nem tud-

ták igazolni, hol töltöttek négy hónapot, a csendőrség Szegedre hozta őket. 

Itt a járásbíróság két hétre ítélte az érdekes párt. Április 17-én szabadultak ki 

és most már pontosan jelentkeztek Kisteleken. Azt mondták, ezután mun-

kával akarják megkeresni a kenyerüket. De már másnap kereket oldottak a 

községből. Németh csendőrőrmester, amerre csak portyázott, mindenütt ke-

reste Kolompár Bélát és Rostás Marit. Portyázás közben azt hallotta, hogy 

Csengelén, Király Ferenc tanyáján két gazdátlan lovat találtak. Németh 

Mózes [helyesen: József!] csendőrőrmester azonnal Király Ferenc tanyája 

felé fordította a lova fejét. 

Amikor a tanyára ért, a két ló ott ivott a vályúnál. A kamrában megta-

lálta a két lóra való szerszámot és ezenkívül meglepő leletre bukkant, ötven 

darab női ruhára. 

- Hát a kocsi hol van? – kérdezte a tanyabeliektől. 

- Nincs itt kocsi. 

Németh csendőrőrmester összejárta a tanyát és a trágyadomb mellett 

megtalálta a kocsinak összetört darabjait. A csendőrőrmester nem sokat te-

ketóriázott ezután, hanem fölnyittatta a lakást és bevilágított a boglyake-

mencébe is, amelynek sötétségéből kivillogott Rostás Mari fehér foga és 

ijedt szeme. Mellette ott kucorgott lovagja is, Kolompár Béla, a kiszabadult 

fegyenc. 

- Mit csináltok itt? – kérdezte a csendőrőrmester. 

- Hát alsunk, kezsit-lábát csókoljuk. Alsunk ost medegsünk egy kicsit. 

Ránk fér, csókoljuk a becses lábát, mert nagyon hideg telünk volt. 

Hanem a két lóról, kocsiról, meg az ötven darab női ruháról nem 

akartak tudni. 

- Sohse láttuk, sohse hallottunk felőlük. Rogyjon ránk az ég, ha mi 

loptuk. 

Nem sokat teketóriázott velük Németh csendőrőrmester, hanem meg-

vasalva behozta  őket Szegedre. Most azután nyomoz a derék csendőrőrmes- 
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ter, hogy Kolompárék honnan tettek szert a lopott dolgokra. A nyomozás 

megkönnyítése céljából közöljük, hogy a két ló közül az egyik piros pej, 

csillagos csődör, tízéves körüli. A másik ló tíz év körüli, pej, herélt. 

Az ötven darab női ruha alkalmasint a kocsin volt abból a célból, hogy 

valamely község kereskedőjének szállítsák. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1914. április 26., p. 2.) 

 

 

Lejárt pályázatok 
 

[...] A két külterületi orvosi állásra hirdetett pályázat meglepő eredménnyel 

járt. Míg ugyanis a múlt alkalommal egy pályázó sem akadt, addig most 

négyen is benyújtották pályázatukat. Mogán Béla dr. valkányi községi 

orvos, Czipott Zoltán dr. gyakorló orvos Pozsonyban, Izsák Simon dr. nagy-

lajosfalvai községi orvos és Kertész József dr. hajdúböszörményi kórházi 

orvos pályáznak a tanyai orvosi állásokra. [...] 

 

(Szegedi Friss Ujság 1914. május 24., p. 3.) 

 

 

Tanya orvos nélkül 
 

A közgyűlés tudvalevőleg legutóbb választás útján betöltötte a két ürese-

désben levő orvosi állást. Az egyik megválasztott orvos Izsák Simon dr. 

azonban a polgármester többszöri fölhívására sem tette le hivatali esküjét. 

Közvetlen megválasztása után Izsák Simon dr. megfordult a szegedi tanyá-

kon, de úgy látszik, nem találta megfelelőnek új működési körét és szó nél-

kül eltávozott. Lázár György dr. polgármester, udvari tanácsos most arról 

értesíti, hogy mivel az esküt még nem tette le, úgy tekinti, mintha hivata-

láról lemondott volna. Most újabb pályázatot írnak ki, ha ugyan lesz pá-

lyázó. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1914. június 17., p. 2-3.) 
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Elhagyatott külterületi utak 
 

A Kistelek és Szeged-Felsőtanya, Balástya és Csöngöle kapitányság közu-

tait összekötő törvényhatósági út rossz állapotban van. Ez az egész úttest a 

mellette elhúzódó szántóföldeknél is mélyebben fekszik és így már kisebb 

esőzések alkalmával is víz alá kerül. Az utóbbi folytonos esőzések miatt pe-

dig most állandóan kátyús és mocsaras. Hasonlóképpen van a kisteleki vas-

úti állomástól a szegedi határig húzódó út, amely különben már évek óta 

igen rossz állapotban van. Ezen a vonalon pedig igen nagy a kocsiforgalom 

és így a tanyai lakosságnak fontos érdeke, hogy ezek a törvényhatósági utak 

állandóan jó karban legyenek. Úgy látszik, hogy a hatóság egyáltalán nem 

törődik ezekkel a külterületi utakkal, fölhívjuk tehát a figyelmét azoknak 

megvizsgálására és kijavítására. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1914. július 26., p. 4.) 
 

 

A csengelei orvosi állás 
 

A város ebben az esztendőben a külterületen két új orvosi állást rendsze-

resített: egyet Csengelén, egyet Röszkén. A röszkei orvos még májusban el-

foglalta állását, a csengelei orvos pedig: Kertész József dr. augusztus 15-én 

foglalja el az állását. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1914. július 23., p. 2.) 
 

  

Jön a csengelei orvos 
 

Azaz jönne, ha jöhetne. Kertész József dr.-nak, akit a közgyűlés csengelei 

orvosnak választott meg, augusztus elsején kellett volna elindulnia egy 

felsőmagyarországi faluból, hogy állását elfoglalhassa. Kertész dr. levelet írt 

a hatóságnak, hogy pontos időben el is foglalja állását. El is indult a falujá-

ból, de ma se érkezett meg, Szegedre, ma augusztus 7-én sem. Ehelyett Hat-

vanból pénteken levél  érkezett  tőle, amelyben azt panaszolja, hogy egy-egy  
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nagyobb állomáson két-három napig is vesztegelnie kellett. Az a reménye, 

ha legalább Budapestet eléri, mégis csak eljut végre-valahára Szegedre. 

Csengelén pedig várják már, nagy szükség volna rá, mert a felsőtanyai or-

vost is háborúba vitték. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1914. augusztus 8., p. 3.) 

 

 

Megérkezett a csengelei orvos 
 

Sok viszontagság után hétfőn tényleg Szegedre érkezett Kertész József dr., 

az új csengelei orvos, aki már kedden [augusztus 11-én] elfoglalja hivatalát. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1914. augusztus 11., p. 3.) 

 
 

Csengeleiek hazafias áldozatkészsége 
 

Özvegy Tölcséry Józsefné úrasszony Csengelén a város által felállítandó 

kórház céljaira harmincöt darab párnát gyűjtött, amelyet Bokor Pál polgár-

mester-helyettesnek átadott. Az adakozók nevei: Molnár György 2 drb, özv. 

Tölcséry Józsefné 3, Manninger Józsefné 2, Gutman Pál 2, Szabó Lajos, 

Hell Ferenc, Kass Ferenc, Balogh József, Tóth Lászlóné, Rácz György, 

Csányi Ferenc, Novák Antal, Kurucsai János, Csókási Antal, Tóth József, 

Pap János, Szüts Imréné, Turi Ferenc, Kopasz Antal, Fonyó Gyuláné, Józsai 

Mária, Borda Rozál, Darányi Imréné, Börcsök Annuska, Sirák Kálmán, 

Harkai Lajos, Bori József, Tóth Vince, Tóth Mihály és Bartucz Júlia egy-

egy párnát adományoztak. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1914. december 24., p. 3.) 
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1915 

 
Üdvözlet Przemyslből 

 

Március 15-iki kelettel levelezőlap érkezett a légi posta közvetítésével Sze-

gedre. A levelezőlapot egy héttel a vár átadása előtt írták. A lapon a kö-

vetkező katonák értesítik hozzátartozóikat, hogy egészségesek: […] Béres 

Pál, Csengele, 349. sz. tanya […] 

 

(Szegedi Friss Ujság 1915. április 3., p. 3.) 

 

 

Üzenetek az északi harctérről 
 

A szegedi posta ismét elkésett légi levelezőlapot kézbesített a polgár-

mesteri hivatal címére. Ez a przemysli levél íme akkor érkezik meg, amikor 

már-már visszavesszük a híres várat. Egész sereg nevet sorol fel a ma érke-

zett przemysli levelezőlap, mely már folytatása egy másik levelezőlapnak, 

amely azonban elkallódott valahol. A ma érkezett levelezőlap, amely azzal 

kezdődik, hogy "folytatásos tudósítás", a következő sorokat tartalmazza: 

"Kérem a következő családokat értesíteni hozzátartozóik életbenma-

radásáról: 

Nagy Istvánné Csöngöle 158., […]  

Bár szerencsés útja volna a gömbünknek levelünket a haza tájékára 

juttatni." 

A levelezőlapot nem aeroplán szállította, mert ez van rányomva: Bal-

lonpost, Przemysl. (Tehát kormányozható léghajó szállította). A szegélyére 

az van írva: Kész szolgája: Tóth szakaszvezető. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1915. május 20., p. 3.) 
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Pro Patria 
 

Tölcséry Ferenc csengelei állami tanító, 46. gy. ezredbeli katona az északi 

harctéren két ízben megsebesült. A harctérről hazaérkezve, itthon lehelte ki 

nemes lelkét szerető anyja karjai között. A hős ifjút október 12-én délután 3 

órakor a honvéd csapatkórházból temetik. Az engesztelő szent mise áldo-

zatot október 13-ikán reggel 8 órakor a belvárosi templomban mutatják be. 

A boldogultat kiterjedt rokonság siratja, Bokor Pál h. polgármester pedig 

unokaöccsét gyászolja benne. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1915. október 12., p. 2.) 

 

 

Holttest a sínek mentén 
 

Szeged, nov. 1. 

Felső-központról telefonon jelentették a szegedi rendőrségnek, hogy 

Csengele és Pálmonostora között, a 285. számú őrház közelében egy nap-

számos külsejű férfi hullájára akadtak. 

Kertész József dr. a hullán külső sérüléseket talált. 

A rendőrség nyomozása megállapította, hogy az ismeretlent még élve, 

de eszméletlen állapotban lelték meg az arra járók. 

Az őrháztól néhány száz méternyire feküdt a sínek mellett. 

Állítólag tökrészeg volt és még egy fél liter pálinkát találtak is nála. 

Talyigán az őrház közelében levő szénaboglyához vitték és oda lefek-

tették.  

Éjfél felé meghalt, anélkül, hogy egy percre is eszméletére tért volna. 

A vizsgálóbíró és a rendőrség a helyszínen már szemlét is tartott, de 

olyan adatokat, melyek bűntényre vallanának, nem találtak. 

A külső sérüléseket valószínűleg úgy szerezte, hogy részegen a sínek 

mellé bukott. 

 

(Szeged Friss Ujság 1915. november 2., p.  2.) 
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Meghalt a zsákruhás ember 
 

Szeged, nov. 2. 

Megírtuk már, hogy Csengele és Pálmonostora között, a 285. számú 

őrház közelében a sínek mentén egy napszámos külsejű férfi hullájára akad-

tak. A hulla mellett hevert a hatalmas pálinkás butykos is és még vagy fél-

liternyi jófajta torokkaparó is volt benne. Miután a hullán zúzódások voltak, 

a rendőrség megindította a nyomozást, hogy a pálinkaüveg tulajdonosa nem 

bűntény áldozata-e. A rendőri vizsgálat, melyet Borbola Jenő dr., kapitány 

vezetett, megállapította, hogy nem történt bűntény, a szerencsétlen embert 

tökrészeg állapotban agyszélhűlés ölte meg. Egyébként az illető nem más, 

mint Kuruc Pál: a zsákruhás ember. 

Kuruc Pál jól ismert, tipikus alakja volt a szegedi utcának. Legutóbb a 

tiszaparti kocsmák környékén lehetett látni. Zsákból volt a nadrágja is meg a 

kabátja is. Magyarul furcsán beszélt, tótos kiejtéssel, de ha az utcagyerekek 

utána kiáltották: "Tótocska, krumpli zabálnyi" hát éktelen dühre fakadt és 

teli torokkal válaszolt: 

- Még a zapád is mágyár volt, olyan kuruc, mint az Isten. Krumpli 

zabálnyi a te zapád. 

Nagyon haragudott, ha gyerekek azt kiabálták: 

- Krumpli nem étel, tót nem ember. 

- A tót is ember, ha magyar – prüszkölte az öreg. 

Kuruc valamikor régen, még gyermekkorában került Szegedre Árva-

megyéből. Persze az igazi neve nem Kuruc, ez csak úgy ragadt rá a Tisza-

parton, a halászok között. Zsákhordásból, napszámos munkából tengette éle-

tét. 
 

(Szegedi Friss Ujság 1915. november 3., p. 2.) 

 

 

Víz alatt Csengele 
 

Küldöttségek jártak szerdán délelőtt a polgármesternél. A föld árja el-

len panaszkodtak, melyet megduzzasztott a tömérdek eső, Csengelén a gaz-

dák mondják,  egész  sereg családnak víz alatt a tanyája. A határt annyira el- 
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borította a Pestmegye déli részéről hozzánk hömpölygő ár, hogy a szem 

mindenütt vizet és vizet lát. 

A gazdák az iránt könyörögtek a polgármesternek, hogy gondoskodjék 

ennek a tengervíznek a levezetése iránt. Somogyi Szilveszter dr. polgár-

mester azonnal hívatta Simák Ferenc külterületi mérnököt és Rack Lipótot, 

a vízjogi hatóság jegyzőjét és együtt elhatározták, hogy a vízfolyás leeresz-

tése érdekében a polgármester elnökletével e hó 25-én helyszíni szemlét tar-

tanak, melyre meghívják Csongrádmegye alispáni hivatalát, a Pallavicini 

uradalom jószágkormányzóságát, Kistelek elöljáróságát, az aradi kultúr-

mérnökséget és az érdekelt gazdákat.  

Simák mérnök azt javasolta a polgármesternek, hogy a vizet az úgy-

nevezett nádastói vízgyűjtő medencébe vezessék, amely már a Pallavicini 

uradalomban van. Igen ám, csakhogy mi úgy tudjuk, hogy ez a vízgyűjtő 

medence már hetek óta annyira megtelt, hogy a víz az uradalomban hatal-

mas területen borította el a szántóföldeket. Erre a területre tehát hasztalan 

eresztenék le a vizet. 

 

(Szegedi Ujság 1915. november 18., p. 3.) 

 

 

Gyermektragédia Csengelén 
 

A kisteleki csendőrség arról értesítette a szegedi rendőrséget, hogy Csen-

gelén lelőttek egy kisfiút. A gyilkosságról a csendőrök nem közöltek többet. 

Borbola Jenő dr., bűnügyi kapitány csütörtökön délelőtt kiutazott a hely-

színre megejteni a nyomozást. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1915. november 25., p. 3.) 

 

 

Gyilkosság Csengelén – Mese a vadorzóról 
 

Röviden megemlékeztünk már arról, hogy a kisteleki csendőrség tele-

fonon jelentette a szegedi rendőrségnek, hogy Csengelén, valószínűleg vad- 
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orzók lelőttek egy 11 éves fiút. A szegedi rendőrség részéről Borbola Jenő 

dr. rendőrkapitány ment ki a helyszínre: Csengele kap. 246. szám alá. Itt a 

lelőtt fiúcska édesanyja és bátyja elmondták, hogy a kis Suli Pétert egy vad-

orzó lőtte le, aki a lövés után futásnak eredt. Az áldozat bátyja még sze-

mélyleírást is adott a gyilkosról. 

A rendőrkapitány ezekután sorra látogatta a szomszédos tanyaházakat. 

A vadorzóról akart felvilágosítást kapni. Egyik tanyaházban egy kis gyerek 

azt mondta, hogy ő látta az orvvadászt. 

- Milyen volt? 

A fiúcska egy hajszálig úgy írta le az orvvadászt, mint Suliék, ez gya-

nús is lett a kapitány előtt. 

- Ki mondta neked, hogy ilyen volt? – kiáltott rá a fiúcskára. 

- Hát a Suli Pista. 

- Miért mondta? 

- Csak azért, ha kérdeznék, hát ezt mondjam. 

- Te nem láttad a vadászt? 

- Nem. 

- A lövést hallottad? 

- Igen. 

- Honnan hangzott? 

- A Suliék tanyájáról. 

- Oda is mentél? 

- Igen. Akkor mondták, hogy mit mondjak, ha kérdeznék.  

A kisfiú vallomása most már egész más útra terelte a nyomozást. 

Borbola Jenő dr. kapitány visszament a tanyaházba és megkérdezte, hogy 

van-e a háznál fegyver? 

- Nincs – volt a felelet. 

- Mióta nincs? 

- Már vagy kilenc éve. 

A szomszédok megcáfolták Suliék állítását, mert ők tudták, hogy 

Suliéknál állandóan van fegyver. Hosszas vallatás után végre Suli Pista 13 

éves fiú bevallotta, hogy ő lőtte le az öccsét: véletlenségből. A fegyverbe 

töltényt akart tenni, amikor az elsült és a golyó az öccsébe szaladt. A mesét 

a vadorzóról az édesanyja találta ki. A puskát a tett elkövetése után Köm-

pöcre vitték a nagyapjához. 
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Úgy az anya, mint a fiú ellen megindította a rendőrség az eljárást. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1915. novmber 27., p. 3.) 

 

 

Tanyai küldöttségek a torony alatt – A vadvizek miatt 

panaszkodnak 
 

Szeged, dec. 15. 

Szerdán délben népes küldöttség járt a polgármesternél, kinek a vad-

vizek felől panaszkodtak, gyors orvoslást kérve a veszedelemben. A fehér-

tóiak attól félnek, hogy a víz ellepi a feketét is, a csengeleiek levezető csa-

tornát sürgetnek, a felsőtanyaiak egy része az ötszáz méter hosszban vízzel 

lepett úton nem bír közlekedni. A polgármester alig győzte hallgatni a pana-

szokat és alig győzi a sürgős intézkedéseket, mert valóban, ha száz kézzel 

dolgozna, se tudná megállítani a vízáramlást és éppen most, amikor egy éj-

szaka alatt teljes két méterrel áradt a Tisza, az ármentesítő társulat szivattyúi 

pedig nem működnek, mert a megrendelt hét vagon szenet a polgármester 

sürgönyei dacára sem kaphatjuk meg. Elindították a szenet, de a vonalak 

folyton el vannak foglalva. […] 

 

A csengeleiek 

 

A pestmegyei vadvizek első látogatását a csengeleiek sínylik meg. 

Most a küldöttségbe a csengelei polgárok asszonyokat is hoztak magukkal, 

mivelhogy azok "szavasabbak" a férfiaknál, hadd pöröljék meg a "felsőbb-

séget" a bajok miatt. 

- A mérnök kimegy, – szól a polgármester – és megnézi a bajt. 

- Nem nézni köll azt, hanem csinyányi köllene valamit, – véli egy 

röszketős térdű öreg polgár. 

Az asszony is pörgeti a nyelvét: 

- Rémisztő, ami kint van. A víztől élni sé löhet. Most, mikor már 

gyömörödik az üdő, a víz miatt még tüzelőért sé tudunk mönni. 

Feleli rá a polgármester: 
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- Nincs munkaerő, azt tudják! 

- Tudjuk! 

- No, ha tudják, akkor a hatóság hívására hajlandók-e közmunkába ál-

lani? 

A szónoknak úgy elgömörödik az arca, mint a decemberi alkonyat. De 

a küldöttség többi tagja is megnémult. 

A polgármester szelíd arca elkomorodik: 

- Hát panaszkodni tudunk, de amikor saját magunkért ki kell állni a 

porondra, akkor elbújunk. Nem jól van ez így. A fiaink a vérük hullásával 

védik a hazát, maguk pedig még a tűzhelyüket sem tudják megvédeni! 

Azt mondja erre az öreg csengelei polgár: 

- Hát füzetnénk is valamicskét, mög ha éppen muszáj, no, hát nem 

mondom, ha nem akadna köztünk, aki nekivágna a dolognak is… 

 

(Szegedi Friss Ujság 1915. december 16., p. 2.) 

 
 

Helyszíni szemle a Fehértónál 
 

Az az özönvíz, mely Csengelétől a Fehértó széléig elborítja a szegedi föl-

deket, nagy bajokat zúdított a tanya népére. Somogyi Szilveszter dr. polgár-

mester pénteken, az őszi hónapok alatt most harmadízben nézte meg a fe-

nyegetett helyeket. Társaságában voltak: Bokor Pál h. polgármester, Reök 

Iván országgyűlési képviselő, műszaki tanácsos és Jakabffy Lajos városi 

mérnök. A bizottság elhatározta, hogy a vízáradás ellen minden rendelke-

zésre álló eszközt megmozdít, hogy a lakosságon segítsen. 
 

(Szegedi Friss Ujság 1915. december 18., p. 2.) 

 

1916 

 

Baleset Csengelén 
 

Horvát Antal Csengele 344. szám alatt lakó gazda 8 éves István nevű fia 

hétfőn reggel, amikor a Mételyesi dűlőúton levő iskolába igyekezett, a tölté- 
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sen megcsúszott és a töltés mellett levő vadvízbe esett. Segélykiáltozásait a 

közelben levő Sutka István és Horvát Istvánné hallották meg, akik kimen-

tették a már fuldokló fiúcskát, akit most súlyos betegen odahaza ápolnak. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. január 12., p. 2.) 

 

 

Az elpusztult csöngölei tűzhelyekért – A polgármester a 

közönséghez 
 

Szeged határában a vadvizektől a csöngöleiek szenvedtek a legtöbbet. 

A Pestmegyéből özönlő vizeket harmadfél hónapja sínyli a lakosság. Azon-

kívül, hogy nagy területen nem szánthatnak, vethetnek, Csöngölén egész se-

reg ház dőlt össze. A város szegény bérlőinek a házai dőltek össze. Asz-

szony, gyermek, aggastyán hajlék nélkül maradt és mivel a tanya exiszten-

ciát is nyújt, mert állatot nevel rajta, az otthonával kenyerét is elveszítette. 

Somogyi Szilveszter dr. polgármester érdeklődött a szerencsétlen 

csöngölei családok sorsa iránt, akiknek a házai bedőltek és arról győződött 

meg, hogy ezeknek a szerencsétlenségük annál nagyobb, mert a családfenn-

tartók egytől-egyig a harctéren vannak. 

A polgármester abban a nézetben van, hogy a harctéren küzdő hőseink 

családjait a város közönsége nem hagyhatja el. 

A polgármester azzal a kérelemmel fordul a közönséghez, hogy épít-

sük fel mi a csöngölei bedőlt házakat. Adományokat elfogadnak és hírlapi-

lag nyugtáznak a polgármesteri hivatalban. 

De mozduljanak meg az egyesületek is: a szabadoktatási bizottság, 

amely agitálásával már sok szépet és jót alkotott; a felebaráti szeretet szö-

vetség, amely a háború alatt csodákat művelt és mozduljon meg a többi jóté-

kony alapon működő szegedi egylet is, mert ha a szegedi közönség sorom-

póba lép egy nemes, szent ügyért, annak sikerülnie is kell. Hisszük, a csön-

gölei bedőlt házak nemsokára ismét felépülnek. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. február 5., p. 3.) 
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A csöngölei árvízkárosultak javára a szegedi Árpád szabadkőmíves 

páholy ötszáz koronát küldött a polgármesteri hivatalnak. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. február 6., p. 3.) 

  

 

Levél Csöngöléről 
 

A következő levelet kaptuk: Olvastuk a Szegedi Friss Ujságban, hogy So-

mogyi Szilveszter dr. polgármester belátta a vízárral sújtott csöngöleiek 

nyomorát és segíteni akar rajtunk. Hogy milyen ez a nyomor: jöjjenek ki az 

újságíró urak és írják le. Az embörök a háborúban nem is sejtik, hogy míg 

ők ezer veszélyben védik a hazát, azalatt itthon nem volt, aki vízáradat ellen 

megvédje a családját. Az egykori tanyaházak most összedőlt viskók, annyi 

ép hely nincsen bennök, hogy egy madárfészek meghúzódhatnék bennök. 

Hajléktalanok vagyunk: hajléktalan a nyolcvan esztendős néni és hajléktalan 

a pár napos gyermek. Pedig az asszony azt nézi, hogy az öreg szüle meg a 

kicsiny gyerök tovább is éljen, tovább is szedje a lélekzetet, tovább is mo-

solyogjon, mert a reájok való gondoskodással harcol az embör és őket keresi 

legelőször, amikor visszagyünnek a nagy háborúból. Isten áldja meg a pol-

gármester urat, hogy nem hagy elveszni bennünket és gondolt reánk, hajlék-

talan csöngöleiekre. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. február 7., p. 2.) 

  

 

A csöngölei tűzhelyekért 
 

A szegedi szabadoktatási egyesület széleskörű programot dolgozott ki a 

csöngölei károsultak felsegítése céljából, hogy megmentse a nemzet nagy 

erőforrását, családot, s felépítse a családfenntartó távollétében a vadvizektől 

összeomlott tűzhelyeket. Csekély belépődíjjal a városháza közgyűlési ter-

mében vetített képekkel kísért nívós előadásokat rendez e célra, négy egy-

mást követő vasárnap délután. Nagyszabású hangversenyt készít elő főváro- 
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si kapacitások részvételével. A kárpáti falvak felépítését célzó, fényes anya-

gi sikere után biztosan remélhető, hogy a szabadoktási bizottság eme nemes 

és hazafias vállalkozása is meghozza a kívánt sikert. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. február 8., p. 2.) 

 

 

A pénzes juhász 
 

Virgoncz János csöngölei juhászgazda panaszolta a rendőrségen, hogy e hó 

6-án éjjel mulatozása közben, ismeretlen tettes ellopta a pénztárcáját, 1900 

korona tartalommal. A nyomozás megállapította, hogy a pénzt nem lopták 

el, hanem azt Szeged-állomáson elvesztette. Egy ember megtalálta a tárcát 

és beszolgáltatta a rendőrséghez. A tárcában 1040 korona volt. A hiányzó 

összeget az öreg juhász valószínűleg elmulatta. A nyomozás ugyanis megál-

lapította, hogy az öreg Virgoncz méltóan nevéhez három napon és három 

éjszakán át virgonckodott és olyan alaposan megjátszotta magát, hogy nem 

is csoda, ha végezetül 900 koronának a nyakára hágott. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. február 8., p. 3.) 

 

  

A csengelei vízkárosultak felsegélyezése tárgyában a szabadoktatási 

bizottság e hó 10-én, öt órakor a városháza bizottsági termében ülést tart. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. február 10., p. 3.) 

    

 

A csengelei vízkárosultakért 
 

Jánossy Gyula kir. tanfelügyelő elnökletével a szabadoktatási bizottság érte-

kezletet tartott, melynek egyedüli tárgya volt a csengelei vízkárosult kis-

bérlők felsegítése. Elhatározták, hogy a csengelei vízkárosult szegény tanyai 

lakosok felsegítésére társadalmi mozgalmat indítanak. Az elnöki javaslat el- 
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fogadásával kimondotta a bizottság, hogy: 1. Hat egymásután következő 

vasárnap délutánonkint vetített képekkel kísért előadást tart, melyre már 

neves, tudós előadókat sikerült is megnyerni. Az előadásokon csekély belé-

pődíjakat szednek. A tagok hassanak oda, hogy az előadásokat minél többen 

látogassák. 2. Egy nagyobb hangversenyt rendez a Tisza-szálló nagyter-

mében, fővárosi művészek részvételével. 3. Gyűjtőíveket bocsátanak ki s 

külön gyűjtést is indítanak erre a célra. Megnyilatkozott óhaj következtében 

a gyűjtés lehetőleg a tanyai társadalomra szoríttassék. Az előadások és ün-

nepélyek rendezésére egy szűkebb bizottság alakíttatott, melybe Jánossy 

Gyula elnöklete alatt Galler Kristóf, Bödőné Trinksz Paula, Klug Péter és 

Klucsik István választattak be. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. február 12., p. 2.) 

 

 

A csengelei vízkárosultakért 
 

A felfakadó talajvíztől károsult csengelei kapitányság szegény sorsú lakos-

ságának felsegítésére a Szegedi Szabadoktatási Egyesület a városháza köz-

gyűlési termében folyó hó 13-án, vasárnap d. u. 4 órai kezdettel tartja meg 

első jótékony célú előadását. Ez alkalommal: Vézner Károly városi gimná-

ziumi tanár: A háborús népköltészet címen, s ezt követőleg Baranyai Gyula 

igazgató, miniszteri szakfelügyelő: Haditengerészet címmel, 46 vetített 

képpel illusztrált előadást tart. A két előadás közt a szegedi kir. kath. Taní-

tóképző dalkara Naszády József tanár vezetésével előadja Kőnig Pétertől 

négyszólamú férfikarra alkalmazott: Bolgár–néphimnuszt, Beethoven: Isten 

dicsősége és Sallet-Kienzl: A népdal című énekeket. Belépti díjak: ülőhelyre 

személyenkint 50 fillér, karzati és állóhelyre 20 fillér. Az egyesület vezető-

sége kéri a t. közönséget, hogy jótékony célú előadásain minél többen jelen-

jenek meg. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. február 13., p. 2.) 
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Szeged szíve 
 

A polgármesteri hivatalhoz kedden délben Cserü Ede dr. száz koronát jut-

tatott a csöngölei károsultak javára, Gyuritza Sándor dr. tisztiorvos pedig öt-

ven koronát adományozott Szegedfalva építése céljára. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. február 16., p. 3.) 

 

  

A röszkei és csengelei orvosi állás javadalmához engedélyezett államse-

gélyek az 1914-15. költségvetési évre esedékes része fejében 4000 koronát 

utalványozott a város pénztárába. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. február 17., p. 3.) 

 

 

A csengelei vízkárosultakért 
 

A felfakadó talajvíztől károsult csengelei kapitányság szegény sorsú lakos-

ságának felsegítésére a Szegedi Szabadoktatási Egyesület a városháza köz-

gyűlési termében folyó hó 20-án, vasárnap délután 4 órai kezdettel tartja 

meg második jótékony célú előadását. Ez alkalommal Deák Dezső tanár: 

Háború és gyermeknevelés címen, utána Szegelethy János tanár: Vág völ-

gye címmel 60 vetített képpel illusztrált előadást tart. A két előadás közt a 

szegedi kir. kath. tanítóképző dalkara Naszády József tanár vezetésével elő-

adja Lányi: Magyar egyveleg, Goll: Induló és Schumann: Élj őseink hazája 

című dalokat. Belépti díjak: ülőhelyekre személyenkint 50 fillér, karzati és 

állóhelyekre 20 fillér. Az előadás kezdete pont 4 órakor lesz. Az egyesület 

vezetősége kéri a t. közönséget, hogy a jótékonycélú előadásain minél szá-

mosabban jelenjen meg. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. február 20., p. 2.) 
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A csengelei vízkárosultakért 
 

A felfakadó talajvíztől károsult csengelei kapitányság szegény sorsú lakos-

ságának felsegítésére a Szegedi Szabadoktatási Egyesület a városháza köz-

gyűlési termében, 27-én, vasárnap délután 4 órai kezdettel tartja meg a har-

madik jótékony célú előadását. Ez alkalommal Balanyi György dr., kegyes-

rendi tanár: Itália területi követelései címmel tart előadást. Utána Szegelethy 

János tanár: Olaszország címmel 48 színes vetített képpel illusztrált előadást 

tart. Az előadásokat megelőzőleg a városi főgimnázium dalkara, Sümegi 

Gyula kegyesrendi tanár vezetésével énekel. Belépő díjak: ülőhelyre 50 fil-

lér, karzati és állóhelyre 20 fillér. Az érdekes előadás kezdete pont 4 órakor 

lesz. Az egyesület vezetősége kéri a t. közönséget, hogy jótékony célú előa-

dásaink minél számosabban jelenjenek meg. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. február 27., p. 3.) 

 

  

A csengelei vízkárosultakért 
 

A felfakadó talajvíztől károsult csengelei kapitányság szegény sorsú lakos-

ságának felsegítésére a Szegedi Szabadoktatási Egyesület a városháza köz-

gyűlési termében e hó 12-én, vasárnap délután 4 órai kezdettel tartja meg 

negyedik jótékonycélú előadását a következő műsorral: 1. Nagy Bercsé-

nyi…, Magyar nemzet, énekli a II. ker. áll. polgári fiúiskola énekkara Böhm 

Antal vezetésével. 2. A Tisza, szavalja Polner Kálmán. 3. Isten dicsőítése, 

énekli a II. ker. áll. polg. fiúiskola énekkara, 4. Forgalmi utak és a világhá-

ború, előadja Illy József tanár. 5. Balaton, 61 vetített képpel, ismerteti 

Szegelethy János tanár. 6. Wacht am Rein, Huszárdal, énekli a II. ker. áll. 

polgári fiúiskola énekkara. – Belépődíj: ülőhelyre 50 fillér, karzati és álló-

helyre 20 fillér. Az előadás kezdete pont 4 órakor lesz. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. március 12., p. 3.) 
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A csöngölei vízkárosultakért 
 

A Szabadoktatási Egyesület, mely a háború tartama alatt oly nagyszerű 

működést fejtett ki a hadi jótékonyság érdekében, téli előadásainak sorozatát 

vasárnap zárja le. Március 26-án, vasárnap délután négykor a városháza 

közgyűlési termében búcsúzik el az egyesület az ő hűséges közönségétől, 

mely valóban elismeréssel és hálával adózhat a fáradhatatlan egyesületnek. 

Ebben az idényben az utolsó előadás alkalmával a következő műsorral bú-

csúznak. A Himnuszt énekli a Madách-utcai polgári fiúiskola énekkara; be-

számoló beszédet Jánossy Gyula elnök mond; Zadravecz István dr. kor-

mánytanácsos és zárdafőnök a hadi jótékonyságról beszél; Gruber András 

városi számtiszt a Szentelt nyomok című költeményt szavalja; a polgári fiú-

iskola magyar népdalokat énekel; Szegelethy János polgári iskolai tanár ve-

tített képes előadást tart; az ünnepélyt a Szózattal zárják be. Az előadást a 

csöngölei vízkárosultakért tartják. Belépődíj: ülőhely ötven fillér, állóhely 

húsz fillér. 
 

(Szegedi Friss Ujság 1916. március 26., p. 2.) 
 

 

A csöngölei veszedelem 
 

Szeged, márc. 25. 

Jánossy Gyula kir. tanfelügyelő, aki tudvalevőleg a csöngölei vízkáro-

sultak érdekében megindult jótékony mozgalmat vezeti, kint járt a napokban 

Csöngölén az iskolákat látogatni. A kir. tanfelügyelő tudósítónknak csöngö-

lei tapasztalatairól a következőket mondta: 

- A víz nagy területeket borít el most is és egész sereg házat romba 

döntött. A családok Kistelekre menekültek. Csupa zsellérnép ez, akinek a 

kenyérkeresője a harcmezőn van és az itthon maradt család a lét minden 

anyagi feltétele nélkül leírhatatlan és elmondhatatlan nyomorban sínylődik. 

A legszükségesebb ágyneművel idegen portára szorulva, a síró-rívó gyerme-

kek között sürög-forog feldúlt lélekkel a lesoványodott anya és minden re-

ménye, hogy a hatalmas városának népe feléje fordul irgalmas szívével. 

Szomorúbb látványosságot magyar léleknek, magyar  szemnek  nem  képze- 
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lek, mint a vízártól elöntött tanya pusztulásának megrázó képe. Némaság ül 

a tájon. A víz elborítja a vetéseket. Az ólak, istállók üresek és a rombadőlt 

házak felett verebek röpködnek. 

- Sok baj szakadt ránk ebben a nehéz időben. De a csöngölei nép, ami 

a legközelebb áll a szívünkhöz, szeretett édes testvéreink ők, akiknek a 

könnyei a szívünkre hullanak. A társadalom nem lehet eléggé leleményes 

annak kitalálásában, hogy miként segélyezzük a csöngölei népünket. Ha 

visszajönnek a hősök, lesznek közöttük bénák, vakok, félkezűek is; mit 

szólnak ha a hajdani boldog otthonukat üresen és feldúlva találják. Azt 

mondhatják, mi megvédtünk titeket az ellenség özönhada ellen, de ti azalatt 

pusztulni engedtétek a mi hitveseinket, a mi gyermekeinket. 

Szegednek népe, mely éppen a megpróbáltatások idején mutatta meg 

mindenkor a lelki nagyságát, mutassa meg most is, hogy érdemes utódja a 

régi szegedi nemzedéknek, mutassa meg azzal, hogy emelje fel a pusztu-

lásból a mindig szeretetre érdemes csöngölei népet! 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. március 26., p. 3.) 

       

 

A csöngölei vízkárosultakért 
 

A Jánossy Gyula kir. tanfelügyelő vezetésével működő szabadoktatási bi-

zottság nevében pénteken a polgármesteri hivatalban 1500 korona 02 fillért 

nyújtott át a csöngölei vízkárosultak részére. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. április 1., p. 2.) 

 

 

Szegedi katonák olasz hadifogságban 
 

Szeged, május 31. 

Az olaszországi Sulmonából 1916. április 16-ról keltezett következő levelet 

kaptuk: 

- Szíveskedjenek  közölni,  hogy a 46.  gyalogezred  3-ik és  4-ik századából  
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március 13-án olasz fogságba kerültünk. Családtagjainkat, bajtársainkat, is-

merőseinket a legszívélyesebben üdvözöljük és tudatjuk, hogy mindnyájan 

jól érezzük magunkat: […] Szabó Lajos Csengele […] 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. június 1., p. 2.) 

 

 

A csengelei pusztulás 
 

A külterületi közigazgatás jelentése szerint Csengelén már föltekintették 

azokat a károkat, amelyeket a vadvizek okoztak. Eddig ötvenhét tanya 

pusztult el, nyolcvanhét épülettel. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. június 3., p. 2.) 

 

 

Gyermek tragédia 
 

Felsőtanyáról telefonon jelentik, hogy Görög Mihály Csengele 379. sz. a. 

lakosnak László nevű másféléves kisfia délután a tanya melletti vízállásos 

gödörbe fulladt. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. június 30., p. 3.) 

 

 

Kordás József indítványa – Virágzó bérletet akar 

megszüntetni 
 

Szeged, szept. 19. 

E lap Kordás Józsefnek a városi tanácshoz benyújtott indítványát kö-

zölte, mely azt célozza, hogy a városi közgyűlés határozza el, miszerint az 

1917. szept. 30-án lejáró csengelei 1200 holdas dűlő bérletét ne adja többé 

bérletbe a város, hanem alakítsa pusztává, a balástyai pusztából pedig hasít-

sanak ki 1200 holdat bérlet alá. 
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Kordás azzal indokol, hogy a csengelei bérletből minden termelvé-

nyüket Kisteleken adják el. Kordás ez indítványa nemcsak a bérlők érdekeit 

sérti mélyen, hanem a városét is. A csengelei bérlők nevében és kívánságuk- 

ra, bőven megokolt iratot nyújtottam be a polgármester útján a Tanácshoz. 

Kifejtettem ebben, hogy nem csak a csengelei bérlet van Kistelekhez közel, 

hanem a Kordás által javasolt 1200 holdas, bérlés alá kerülő legelő még kö-

zelebb esik 5-9 kilométerrel Kistelekhez. 

A dolog természetében rejlik, hogy a termelő összes termelvényeit in-

kább viszi a közeli helységbe eladni, mint a 20-30 kilométerre eső városba. 

Példa erre maga Kordás is, aki Kistelektől 7-8 kilométerre eső tanyájából a 

gabonáját és sertéseit évről-évre a kisteleki Seiler és Beck cégeknél adja el 

és nem Szegeden. Kordás indítványa tehát egyértelműen megdől és nem ko-

moly. 

Kifejtettem beadványomban, mit úgy a tanács, mint a közgyűlés ösz-

szes tagja nagyon jól tudnak nélkülem is, hogy egy 1200 holdas virágzó 

bérletet, hol építkezésben, szőlőben, gyümölcsösben mintegy 300.000 ko-

rona befektetés van, halálos vétek lenne legelővé, vagyis tönkretenni. Azu-

tán háború is van! Honnan vesz Kordás a balástyai pusztából e kritikus kiha-

sítandó új bérletre bérlőket? Munkának és anyagnak ötszörös ára mellett ki 

építkezne az új bérleten? Nem, vagy alig akadna új bérlő. 

Úgy a tanács, mint a városi képviselők jól tudják a dolgokat, s Kordás 

indítványát, mint helyt nem állót, és időszerűtlent, bizonyára mellőzni fog-

ják a város és a bérlők érdekében. 

Várossy Gyula balástyai birtokos  

 

* 

 

A tanács különben keddi ülésében napirendre tért az indítvány fölött, 

mert tanyaházak és egyéb értékek semmisülnének meg a bérletek felmon-

dása következtében és sok bérlő válna földönfutóvá. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. szeptember 20., p. 2.) 
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Városi közgyűlés 
 

Szeged, szept. 20. 

[…] Kordás József azt indítványozza, – hogy a balástyai közlegelői 

területet oszlassák fel és ehelyett Csengelén a bérföldekből hasítsanak ki 

megfelelő területet. Bokor Pál h. polgármester az indítványt gyakorlatilag 

keresztülvihetetlennek tartja. 

Fajka Lajos dr. fontos gazdasági érdeknek tartja, hogy Kordás József 

indítványa megvalósuljon. A balástyai közlegelő meg van fertőzve. A csen-

gelei épületek egy részét a vadvizek elpusztították. Indítványozza, hogy a 

város a csengei bérletet csak a háború tartamára adja bérbe. 

Pap István gazdasági okokból nem pártolja Fajka indítványát. 

A közgyűlés a tanács javaslatát fogadja el. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. szeptember 21., p. 2.) 

 

 

Szeged sz. kir. város gazdászi hivatala 
9668-1 

 

Földbérbeadási hirdetés 

 

Közhírré teszem, hogy a város tulajdonát képező Felsőtanyán lévő 

bérföldek az alábbi idő- és sorrendben a helyszínén megtartandó nyilvános 

szóbeli árverésen haszonbérbe adatni fognak. 

u. m.: Csengele kapitányságban: 

a 2034 holdas dűlőben eddig Kucsora-féle 23 földszámú 10 hold te-

rület. 

Ugyanott az 1200 holdas dűlőben volt Kordás Antal-féle 50 kataszt-

rális hold terület, a helyszínén. 

1916. évi szeptember hó 26-ik napján, kedden reggel 9 órakor. 

A csengelei birkajárási 384 holdas dűlőben lévő 18., 23. és 24. föld-

számú 30 hold terület 10 kat. holdanként ugyanezen a napon délelőtt 11 óra-

kor. 
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A csengelei 2080 holdas dűlőben lévő 16, 20, 44, 45, 62, 118. föld-

számú 60 katasztrális hold terület 10 kat. holdanként a helyszínén ugyan-

ezen napon délután 2 órától 4 óráig terjedő időben. 

Végül a Kordás-féle iskola mellett eddig Tölcséri tanító által bérelt 3 

hold 400 négyszögöl terület ugyancsak a helyszínén ugyanezen napon dél-

után 3 órakor megtartandó nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérő 

bérlőknek 1916. év október 1-től 1917. év szeptember végéig terjedő egy 

gazdasági évre azonnali bérfizetési kötelezettség mellett tanácsi jóváhagyás 

fenntartásával bérbeadni fog. 

 

Szeged, 1916. évi szeptember hó 21.   

                                                             Völgyessy János, városi gazdász 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. szeptember 24., p. 6.) 

 

 

Szeged sz. kir. város gazdászi hivatala 
1943/1916. gh. sz.                     10593-2-2  

 

Földbérbeadási hirdetés 

 

A városi tanács 29823/1916. számú határozata folytán közhírré te-

szem, hogy a város tulajdonát képező, Felsőtanyán levő részben hadbavo-

nulás folytán üresen maradt bérföldek a következő idő- és sorrendben meg-

tartandó nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek egy évi időtar-

tamra haszonbérbe adatni fognak. 

Felsőtanyán Csengele kapitányságban a 2080 holdas dűlőbeli 16. föld-

számú, Hegedűs Sándor-féle 10 hold a helyszínén 1916. év október hó 24-

én, kedden reggel 9 órakor. 

Ugyanezen napon ugyanakkor az ugyanott lévő 20. földszámú Vig 

József-féle 10 hold, 44. földszámú Timár-féle 10 hold, 45. földszámú Bor-

bola-féle 10 hold. 

Ugyanezen a napon délelőtt 10 órakor a 118. földszámú Gurdics-féle 

10 hold. 
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Ugyanekkor a 62. földszámú Turi Lajos-féle 10 hold. 

Ugyanekkor a 12. és 13. földszámú Görög Mihály-féle 20 hold. 

Végül délelőtt 11 órakor a Kordás-iskola mellett levő, régebben Töl-

cséri Ferencz tanító által bérelt 3 katasztrális hold 400 -öl terület. 

 

Szeged, 1916. évi október hó 18-án.                           Völgyessy János, 

 városi gazdász 
 

(Szegedi Friss Ujság 1916. október 22., p. 6.) 
 

 

Szeged sz. kir. város gazdász hivatala 
2312/1916. gh. sz.                                   10879-2-2   

 

Földbérbeadási hirdetések 

 

A városi tanács 36674/1916. számú határozata folytán közhírré te-

szem, hogy a város tulajdonát képező Felsőtanyán, Csengelei kapitány-

ságban, a birkajárásból kihasított 384 holdas dűlőbeli 14. fsz., eddig Kertész 

Ferenc által bérelt 10 katasztrális hold terület a helyszínen, a szomszédos 

földek lejártáig terjedő időre 1916. év november hó 3-ik napján, pénteken 

reggel 9 órakor megtartandó nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérő-

nek haszonbérbe adatik. 

Ugyanezen a napon délelőtt 10 órakor ugyancsak a szomszédos bér-

földek lejártáig terjedő időre haszonbérbe adatik a Csengelei 2146 holdas 

dűlőbeli, Szent Lászlói határ felé lévő, Tisóczky János által bérelt 206. föld-

számú 10 katasztrális hold terület. 

Mindkét árverés alkalmával félévi bérösszeg, ennek megfelelő össze-

gű óvadék és egy évi közigazgatási költség azonnal lefizetendő. Haszon-

bérbeadási föltételek helyszínén az árverés alkalmával felolvastatnak. […] 

 

Szeged 1916. évi október 26.                                      Völgyessy János,  

városi gazdász 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. október 29., p. 6.) 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elítélt árdrágítók 
 

Huszti Antal csengelei lakos 44 koronát követelt a csöves kukorica méter-

mázsájáért. A kihágási bíró hat havi elzárásra és 2198 korona mellékbün-

tetésre ítélte. A tengerit elkobozták. – […] 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. november 16., p. 2.) 

 

 

A rekvirálás Szegeden 
 

Szeged, dec. 17. 

[…] A rekvirálást végző bizottság Csengelei kerületben: Szabó Dudrai 

Lajos, Darányi Imre, Szél János, Kolman Mihály, Szél János [kétszer sze-

repel!], Sisák Sándor, Pap Márton, Topolyai Gyula. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1916. december 18., p. 2.) 

 

 

Szeged szab. kir. város tanácsától 
47190/1916.. tan. sz.                            

13066-1-1 

 

Fa és rőzse eladási hirdetés 

 

A város tulajdonát képező felsőtanyai Csengelei kapitányságban levő 

erdőben termelt erdei termények, úgymint 10 űrméter nyárhasábfa, 10 űr-

méter nyárdorongfa, 69 drb. II. oszt. agácszálfa, 21 kazalba rakott 5347 

kéve rőzse, 43 űrméter hosszú agácszálfa, 6 rakás hulladékfa és gyökér, vé-

gül 4 rakás tuskó a helyszínén, a csengelei várostanya melletti faraktárban 

1916. év december hó 22-én, pénteken reggel 9 órakor megtartandó nyilvá-

nos szóbeli árverésen eladatni fog. 

Ugyanakkor a csengelei erdő területén folyó évben vágásra és nyesés-

re kijelölt területek ugyancsak  nyilvános  szóbeli  árverésen  részes  munká- 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sokkal való kitermelés végett az erre vállalkozóknak kiadatnak. 

Az erre vonatkozó kitermelési feltételek az árverés megkezdése előtt a 

vállalkozni szándékozóknak felolvastatnak. 

Szeged sz. kir. város tanácsának 1916. december hó 11-én tartott ülé-

séből. 

Dr. Somogyi Szilveszter, polgármester 
 

(Szegedi Friss Ujság 1916. december 20., p. 4.) 

        
 

1917 
 

Vízkárok Szegeden – Vizek Alsótanyán, Felsőtanyán. 

Csengelések a polgármesternél. Külvárosi bajok. 
 

Szeged, jan. 13. 

Az állandóan csapadékos időjárás miatt már most szokatlan mértékben 

jelentkeznek a vízmizériák a külterületen, de a külváros részeken is. A ható-

ság nem okult az eddigi bajokból és a nyáron nem készült fel a téli csapadék 

elleni hadjáratra, nem gondoskodott vízlevezető csatornázásról, így aztán a 

tanya népe most ki van szolgáltatva a Pestmegyéből zúduló vízáradásnak. – 

Bent, a város külső részei pedig az általános csatornázás hiányát sínylik, 

mert ennek hiányában tűrni kell, hogy az összegyülemlő vizek hetekig meg-

szállva tartsák a forgalom szempontjából fontos területeket és utcarészeket 

és vízzel töltsék meg a pincéket és lehetősen alámossák és állékonyságban 

megrongálják a házakat. 

Felsőtanyáról jelentik: A hatósági rekvirálás után most jön a víz és az 

rekvirál és ez a rekvirálás károsabb, sőt borzalmasabb. A föld nem bírja már 

fölszívni a vizet és megmarad a felületen. A csatornázás megfelelő mun-

kaerő hiányában lehetetlen. A Pestmegyéből odagyülemlő vizet a csekély-

számú orosz fogollyal lehetetlen elvezetni. Az utakat átlábolhatatlan víz 

borítja. Csöngölén a vadvizek oly nagy mértékben szaporodtak föl, hogy az 

utakat is víz borítja és a legtöbb helyen sem kocsival, sem gyalog a vasúti 

állomást meg sem lehet közelíteni. Az utak már azért sem javíthatók, mert a  
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szikbányák is víz alatt állnak. A legtöbb iskolát nem látogathatják a tanulók 

a nagy víz miatt. A hatóságnak már a nyár folyamán kellett volna gondos-

kodni levezető csatornákról és az utak feltöltéséről. 

Csöngöle lakossága nevében nagyszámú küldöttség járt szombaton 

délben a polgármesternél, kinek a küldöttség szónoka, Kolmann Mihály el-

panaszolta, hogy nem jutnak sem cukorhoz, sem petróleumhoz, de még 

liszthez sem. A folyton növekvő vadvizek miatt a közlekedés is nehéz, az is-

kolás gyermekeket szaladgáltatják a holmikért, akik aztán napokon át nem 

jutnak el az iskolába. Kéri továbbá, hasson oda a polgármester, hogy lega-

lább az utakról vezessék el a vizeket. A folyton növekvő gyermekbetegsé-

gek miatt is életbevágóan szükséges az utak gyors rendbehozatala. A víz a 

házakat összedűléssel fenyegeti és a vetéseket is elönti. 

A polgármester kijelentette, amennyire módjában áll, a bajokon segít, 

– pontonkint felelt a panaszokra és sikerült megnyugtatnia a küldöttséget. 

[…] 

 

(Szegedi Friss Ujság 1917. január 14., p. 2.) 
 

 

Bajok a vadvizekkel 
 

[…] A csengelei gazdák Szalay János vezetésével népes küldöttséggel jelen-

tek meg Somogyi Szilveszter dr. polgármesternél, akinél panaszt emeltek 

amiatt, hogy a Fehértó elönti a környékbeli vetéseket és szántóföldeket, 

mert a péteri-tó halászati bérlője, Grünvald Tivadar elzárta a tó vizének le-

folyását, azon okból, hogy a halak a tóból ki ne juthassanak. A polgármester 

megígérte, hogy a városi mérnökséggel a helyzetet megvizsgáltatja és a 

mérnöki jelentés alapján intézkedni fog. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1917. március 27., p. 3.) 
 

 

Városi közgyűlés 
 

[…] Bokor Pál h. polgármester előterjesztésére a csengelei és baktói bérföl- 
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dek lejárt hasznosítását a város a háború miatt árlejtés kikerülésével egy 

esztendővel meghosszabbítja. A baktói földeket azonban száz százalékkal 

drágábban adják ki. A közgyűlés az előterjesztést elfogadja. […] 

 

(Szegedi Friss Ujság 1917. április 19., p. 2.) 

 

     

Fizessék postán a hadisegélyt 
 

Szeged, május 2. 

A csengelei kapitányság lakói közül hatvanan azzal a kérelemmel ke-

resték föl Fülöp Ödön csengelei máv. állomási főnök-postaügynököt, hogy 

hasson oda, miszerint a hadbavonultak visszamaradt családtagjai részére fo-

lyósított hadisegélyt a postán folyósítsák. Fülöp áll. főnök a csengeleiek ins-

tanciáját meleghangú kísérő levéllel küldte el a polgármesternek. 

A csengeleiek kérvényét a jelenlegi állapot alaposan megindokolja. A 

hadisegélyes előbb könyvét elismervény ellenében az adóhivatalnál adja le – 

számfejtés céljából –, majd ennek megtörténte után egy közhírré tett napon 

a kifizetésnél személyesen tartozik megjelenni. A mai közlekedési viszo-

nyok mellett e célból minden hadisegélyes havonta két teljes munkanapot 

veszít. Ugyanis a vonat reggel 6.10 perckor indul és csak este 6.40-kor érhet 

vissza, holott a tanyán ma egy tíz-tizenöt éves gyermek is 8-10 korona 

napszámot kap. Csengele nyolcvanhét hadisegélyese havonta 1740 korona 

értékű mun-kaerővel kevesebbet fordít saját földjének megművelésére, mint 

amit más beosztásnál tehetne, ezenkívül minden hadisegélyes apró gyerme-

keknek a gondozója, célszerű-e egy egész tanyát – sok évi fáradalommal 

összegyűjtött vagyonokat – apró, már önmagukban tehetetlen gyermekekre 

bízni? 

Emellett igen sok érvet lehetne felsorolni, ellenben maga a város is 

temérdek munkaerőt takaríthatna meg, ha ezen összegek egyszerűen névre 

szóló utalványon folyósíttatnának. A kifizetés biztos volna, mert a személy-

azonosság igazolása az esküdt útján – postai kifizetésekhez – okvetlenül 

szükséges, tehát még tévedésből sem történhetik meg. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1917. március 3., p. 2.) 
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Szőlőbirtok eladás! 
 

Szeged-Csengelén, a kisteleki állomástól 30 percnyire gyalogséta távolság-

ban 10 hold szőlő, 5 hold szántó 1600 -ölével, úri és cselédlakás, feny-

veskert, istálló, pálinkafőzde engedéllyel, hordók, kádak, présekkel, szőlő-

műveléshez szükséges eszközökkel, 60000 koronáért eladó. Tudakozódhat-

ni Kertész Sándor sütőnél, Teleki utca 1. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1917. június 3., p. 6.) 
 

 

Katonák üdvözlete 
 

A következő szegedi katonák üdvözlik hozzátartozóikat: […] Kopasz Mi-

hály és Kasza István Csöngöle, […] 
 

(Szegedi Friss Ujság 1917. június 9., p. 2.) 
 

 

Ismeretlen életunt 
 

Tegnap a csengelei szőlők között egy 25-28 évesnek látszó ismeretlen férfi 

holttestét találták egy fára felakasztva. Az ismeretlen, akinek személyazo-

nosságát a rendőrség kutatja, középtermetű, haja és bajusza gesztenyés, 

barna csíkos kabátot, nadrágot és katonabakancsot viselt. Kertész József dr. 

tisztiorvos kiszállt a helyszínére és a holttestet boncolás végett a felsőköz-

ponti hullaházba szállíttatta. 
 

(Szegedi Friss Ujság 1917. június 15., p. 2-3.) 
 

 

A csengelei gazdák új egyesülete 
 

Szeged, szept. 11. 

Tegnap délelőtt Felsőtanyán a csengelei kisbirtokosok szépszámmal 

jöttek össze a kerület mintegy központját képező belső csengelei iskolánál, 

ahol délelőtt  kilenckor László János kegyesrendi áldozár ünnepi misét mon- 
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dott. Mise után Kordás Ferenc birtokos, a csengelei pusztabíró ismertette a 

gazdák gyűlésének célját és felkérte a felsőtanyai mezőgazdasági egyesület 

elnökét, Fajka Lajos dr-t, az új gazdasági egyesület céljainak ismertetésére, 

mely szerint a földmíveléssel foglalkozó kisgazda társadalom, dacára, hogy 

számban a legerősebb, mégis a legmagárahagyottabb a különböző társa-

dalmi osztályok létéért való küzdelemben, mert a földmíves és kisbirtokos 

osztály helyzetének a könnyítését, gazdasági céljainak az elérését és jólété-

nek fejlesztését csak önmagától és az egyesülésben rejlő erőtől várja. 

Majd Kálmán Béla igazgató, Peták József, Kolmann Mihály és Boros 

József törvényhatósági bizottsági tag fölszólalása után egyhangú lelkese-

déssel kimondották, hogy megalakítják a Szeged-Felsőtanyai mezőgazdasá-

gi egyesület csengelei alosztályát. 

Elnökké egyhangúlag a csengelei kerület fejét: Kordás Ferencet, alel-

nökké Topolyay Gyulát és Molnár Györgyöt, jegyzőnek Kolmann Mihály 

tanítót, pénztárossá Szabó Dudrai Lajost, ellenőrökké Börcsök Pált, Tóth 

Péter és Pap Mártont, háznagynak ifj. Kordás Mihály főhadnagyot, zászló-

tartókká Balogh Sándort, Szél Jánost és Sisak Sándort, számvizsgálóvá 

Thury Ferencet, Keresztessy Józsefet és Szűcs Mihályt választották meg. 

Az új egyesületbe megalakulása alkalmával száznyolcvan rendes tag 

lépett be. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1917. szeptember 12., p. 2.) 

 

 

A felsőtanyai rendőrtiszt bevonult 
 

Bokor Antal felsőtanyai rendőrtisztet váratlanul behívták katonai szolgálatra 

és így a felsőtanyai rendőrség ismét elárvul. Felsőtanyán most csak két 

rendőr teljesít közbiztonsági szolgálatot. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1917. szeptember 14., p. 2.) 
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Pusztuló felsőtanyai közutak 
 

Szeged, okt. 16. 

A szegedi felsőtanyákon a székanyag burkolattal újonnan épített tör-

vényhatósági utak sorra pusztulásnak indultak. Elfogyott róluk az úttest bur-

kolatának pótlására, javítására szükséges tartalék agyag. Miért is Fajka La-

jos dr. törvényhatósági bizottsági tag előterjesztést nyújtott be a polgármes-

terhez. Az előterjesztésben kéri, hogy az útügyi hatóság haladéktalanul hor-

dassa meg a felsőtanyai közigazgatási központról a sövényházai határra ve-

zető Gajgonya-hantházi, a csengelei városerdőhöz vezető Balástya-csenge-

lei, valamint a felsőtanyai vásútállomástól a dorozsmai határhoz vivő Ba-

lástya-őszeszéki törvényhatósági utakat tartalék agyaggal. 

Szükséges ez azért, nehogy teljesen tönkremenjenek ezen nagynehe-

zen megépített közutak, mert a Balástya-őszeszéki keresztúton a vasútállo-

más mellett a forgalom, illetve a kocsikerék a javítóagyag hiánya miatt az 

agyagburkolatot a homoktalajjal már teljesen összevágta. 

A beadványban azonnali intézkedést kér a huzamosabb őszi esőzések 

beállta előtt, amíg a víz a most még teljesen száraz agyagbányákat el nem 

önti. A polgármester utasította a mérnökséget a szükséges intézkedések ha-

ladéktalanul való megtételére.  

 

(Szegedi Friss Ujság 1917. október 17., p. 2.) 

 

 

Felsőtanyai gazdák gyűlése 
 

A Szeged-felsőtanyai mezőgazdasági egyesület október 21-én népes 

gyűlést tartott felsőközponti helyiségében. A gyűlést az egyesület elnöke, 

Fajka Lajos dr. nyitotta meg. A jegyzőkönyvet Lóky József egyesületi jegy-

ző vezette. 

A beszámoló után az elnök jelenti, hogy az egyesület a felsőtanyai 

gazdák részére tavaszi vetőmagvakról, árpáról, burgonyáról és több más 

gazdasági cikkről, rézgálicról, mészről már a jövő év tavaszára gondosko-

dott. Az  illetékes felsőbb hatóságoknál és a kormánynál is kilátásba helyez- 
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ték a vetőmagvak és a többi gazdasági szükségleti cikkek kiutalását, úgy a 

burgonya központnál is kérelmezett az egyesület tavaszra tízezer mmázsa 

vetni való burgonyát, amelyet a Szeged-felsőtanyai, csengelei és szatymazi 

vasúti állomáson osztanak ki. […] 

Jelentette továbbá az egyesület jegyzője, hogy az egyesület tagjainak 

száma a csengelei és fehértói alosztályok megalkotásával nyolcszázra emel-

kedett. […] 

 

(Szegedi Friss Ujság 1917. október 24., p. 2.) 

 

 

Rendőri hírek 
 

Szeged, nov. 6. 

[…] A kisteleki csendőrség jelentette a szegedi rendőrségnek, hogy 

Sipos Ferenc földmívest a csengelei határban megtámadták és elrabolták 

tőle 300 korona készpénzét. Sipos kiabálására többen a rabló után vetették 

magukat, aki terjedelmes batyuját eldobta, hogy jobban mozoghasson. 

Hosszabb hajsza után sikerült a merénylőt elfogni. Jakab Félix a neve, ci-

gány, többször büntették és bevallotta, hogy a Csillagbörtönből szökött meg. 

A batyuban selyemkendőket és más dolgokat találtak, melyek lopásból szár-

maznak. A merénylőt Szegedre hozzák. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1917. november 7., p. 2.) 

      

1918 

 

A Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület részén a Nyírségből út-

ban van 1000 métermázsa, 10 kocsi válogatott elsőrendű vetni való burgo-

nya Szeged-Felsőtanya, Csengele és Szatymaz vasúti állomásokra. Miért is 

felhívom egysületünk tagjait, akik Felsőközponti Anyaegyesületünknél, 

vagy Csengelei és Fehértói Alosztályunknál burgonya vetőmagot jegyeztek, 

s arra előfizettek, hogy ezévi március hó 21., 22. és 23-án délelőtt a Szeged-

Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület Városi  Hivatalában, Szegeden,  Kos- 
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suth Lajos-sugárút 33. szám, I. emelet, burgonya utalványainak átvétele vé-

gett személyesen, vagy beküldendő adókönyveik felmutatásával igazolt 

meghatalmazottaik által haladéktalanul jelenjenek meg. Igényeik lehető 

kielégítése végett még azon felsőrészi birtokosok is jelentkezhetnek, akik 

burgonya vetőmag hiányban szenvednek. – Későbbi jelentkezések figyelem-

ben nem részesülhetnek, mert megérkezés után a burgonya azonnal szét lesz 

osztva a vasúti kocsikból. Akit érdekel, résen legyen. Dr. Fajka Lajos ügy-

vezető elnök 

 

(Szegedi Friss Ujság 1918. március 17., p. 2.; ugyanaz: 1918. március 19., 

p. 2.) 

 

 

A Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület burgonya vetőmag 

rendelése megérkezett, miért is felkérem az érdekelteket, hogy folyó hó 17-

én vagy 18-án, szerdán vagy legkésőbb csütörtökön a Szeged-Felsőtanyai 

vagy csengelei vasúti állomásokon utalványaik beváltása, a burgonya átvé-

tele végett okvetlenül jelenjenek meg. Dr. Fajka Lajos ügyvezető elnök 

 

(Szegedi Friss Ujság 1918. április 17., p. 2.) 

 

 

Városi bérföldek bérbeadása 
 

Bokor Pál h. polgármester a csütörtöki tanácsülésen azt jelentette, hogy 

Csengelén 1200, Baktón pedig 1535 hold városi terület bérlete folyó évi ok-

tóber elsején lejár és a földek bérbeadásáról már most kellene gondoskodni 

annak tekintetbe vételével, hogy a baktói földekből mintegy 280 hold fenn-

tartandó a tisztviselők és 180 hold a felebaráti szeretet szövetség részére 

kiskertek céljára. A tanács fölhívta Völgyesi János gazdászt, hogy a két te-

rület bérletére vonatkozóan javaslatot készítsen. A bérletet tíz esztendőre 

adnák ki. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1918. április 26., p. 2.) 
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Katonák üdvözlete 
 

A következő szegedi és szegedvidéki katonák küldenek haza üdvözletet: 

[…] Virág István Csengele, […] 

 

(Szegedi Friss Ujság 1918. május 28., p. 3.) 

 

 

Száz százalékos béremelés 
 

[…] Kószó István dr. indítványozza, hogy a csengelei bérföldek bér-

letét egy esztendőre hosszabbítsák meg és azután kisebb parcellákban adják 

bérbe. 

Becsey Károly dr., Lippay Lajos dr. és Turóczy Mihály dr. hozzászó-

lása után a közgyűlés Kószó István dr. indítványát fogadja el, hogy a csen-

gelei földeket egy évre adja ki száz százalékos béremelés mellett. […] 

 

(Szegedi Friss Ujság 1918. június 20., p. 2.) 

 

 

Katonák üdvözlete 
 

Az olasz frontról üdvözletet küldenek: Virágh István őrmester Csengele, 

[…] 

 

(Szegedi Friss Ujság 1918. augusztus 27., p. 2.) 

 

 

Pusztuló utak 
 

Fajka Lajos dr., törvényhatósági bizottsági tag a szeptemberi közgyűlésen 

interpellálja a polgármestert az elhanyagolt felsőtanyai utak tárgyában. A 

közgyűlés már a múlt esztendőben arra utasította az útügyi hatóságot, hogy 

a  Balástya-őszeszéki, a  Gajgonya-hantházi és a Csengele-göbölyjárási utak  
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pusztuló burkolatát kijavíttatja. Fajka dr. most kérdőre vonja a hatóságot a 

mulasztásért, amelynek a gazdák tömérdek kárát vallják. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1918. szeptember 22., p. 2.) 
 

 

Az orosz fogoly panasza 
 

Stecsenkó Mihály, orosz fogoly, aki jelenleg Csengelén a 319. számú tanyán 

dolgozik, ma délután bejött a szerkesztőségbe és a következő panaszt adta 

elő meglepően kifogástalan magyarsággal: 

- Vasárnap este hat órakor a gazdám megbízásából a tanyák között jártam, 

amikor az egyik közeli szomszéd családja két tagjával megtámadott és ki-

rabolt. Elvette az ezüstórámat és keserves szerzeményemet, 300 koronámat. 

Négy esztendeje élek Magyarországon. Megbecsültek itt és mondhatom, ke-

servesen fáj, hogy elvették szerzeményemet. 

Az orosz foglyot a rendőrséghez utasítottuk, ahol az esetről jegyző-

könyvet vettek fel. Stecsenkó jóravaló, szelídlelkű embernek látszik.  
 

(Szegedi Friss Ujság 1918. október 9., p. 2-3.) 
 

 

Elveszett egy bevásárlási könyv, Kiss András névre, Csengele 35. Aki 

megtalálta, küldje a Szatymaz-u. 10. alá. 
 

(Szegedi Friss Ujság 1918. október 30., p. 3.) 

 

1919 

 

Szeged és Kistelek – Diplomáciai jegyzékváltás, mellyel 

azonban Szeged és Kistelek nem tettek egymásban kárt 
 

Szeged, jan. 9. 

A kisteleki  Nemzeti  Tanács  azt  a  határozatot  hozta,  hogy miután a  
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Csengelén fekvő fának köbméterét a kisteleki malomtulajdonosoknak százöt 

kor. felajánlott árban árverésen kívül a tanács nem volt hajlandó átengedni: 

ezért elzárja a kisteleki határt és nem engedi meg, hogy a kisteleki malmok 

a felsőtanyai gazdák termését őrlés céljából elfogadják. A tanács óvást emelt 

a kistelekiek határzárlata ellen. A kisteleki Nemzeti Tanács az előbbi drákói 

határozatát egy mindenképp méltányos határozattal enyhítette. A kisteleki 

Nemzeti Tanács átiratából a következő részt közöljük: 

"Ne foglalkozzék Szeged tanácsa azzal, hogy a kisteleki Nemzeti Ta-

nács humánus-e, vagy sem. Ne foglalkozzék azzal sem, hogy a fenti Nem-

zeti Tanács a mai forradalmi korszak átható szociális szellemét átérzi-e, 

vagy sem. Bízza csak ezeket az emberi és társadalmi nemes érzéseket az il-

lető Nemzeti Tanácsra. El kell azonban ismernünk, hogy a kisteleki Nem-

zeti Tanács volt elnöke tévesen hozta az őrlési ügyben a határozatát a város 

tudomására. Utólagos helyreigazítást készségesen megtesszük." 

És a hosszú átirat azzal a karakán határozattal végződik, hogy a gazda, 

aki őröltetni akar, minden mázsa őrleményhez 60 kg. famennyiséget mellé-

keljen. 

A tanács ezt az átiratot tudomásul vette és részünkről csak örülünk, 

hogy ha Kistelek községgel továbbra is fenntarthatjuk azt a hagyományos 

barátságot, melynek éppen most kellene a legfényesebben tündökölni ezek-

ben a nehéz időkben. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1919. január 10., p. 2.) 

 

 

Tűzifát kapunk a Csengele erdőben 
 

Szeged, jan. 31. 

Kiss Ferenc főerdőtanácsos ma délben a tanácshoz beadványt intézett, 

melyben azt javasolja, hogy a város tulajdonában lévő Csengele erdőből 

mintegy ötven vagon (háromszáz öl) tüzelőfát hozzanak be a városba. A 

mintegy kétszázötven holdat kitevő Csengele erdőben termelt fának csak azt 

a részét hozzák be, mely elég jó úton elszállítható a vasúti állomáshoz. A 

főerdőtanácsos közérdekű beadványából a következő részt közöljük: 
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Tekintettel arra, hogy a vasúton való szállítás nehézségei miatt a 

tűzifahiány oly mérveket öltött a városban, hogy sok család a főzéshez szük-

séges tűzifát sem tudja beszerezni, a hidegebb idő beálltával pedig a szük-

séglet még nagyobb arányokban fokozódik, – tisztelettel javaslom, hogy a 

város tulajdonát képező Csengele erdőből a 25-30 éves ákác állományokból 

30-35 hold, főleg tűzifa sürgősen kitermeltessék. A kérdéses erdő legna-

gyobb részben Csengele állomástól 4 - 4.5  km. távolságban van. Így a vo-

nathoz való közelítés olyan árban volna foganatosítható, mely a fa árával 

még arányba hozható, különösen akkor, mikor ilyen égető szükséget elégí-

tenek ki. Nagy előnye volna e fának az is, hogy benne lévő zsíranyagok 

folytán nyersen is elég jól ég. Fenti területről mintegy 50-60 tíz tonnás va-

gon hasáb és dorongfa volna termelhető. Ez összesen 300 öl. 

Kiss erdőfőtanácsos a beadványában arra kérte a tanácsot,– hogy a fa 

átvételére Völgyessy János gazdászt küldjék ki. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1919. február 1., p. 2.) 

 

 

 

 

Álarcos rablók Csengelén 
 

Csengelén Mucsiné tanyáján rablók jártak a múlt héten. Mucsiné 50-

55 éves erőteljes asszony és tanyáján egy öreg béressel s egy szolgálóval 

lakik. A múlt héten jószágot adott el jó pénzért s úgy látszik, a tettesek ezért 

látogatták meg s így nyilvánvaló, hogy csakis olyanok követték el a rablást, 

akik viszonyait közelebbről ismerték. Éjféltájban kopogtak az ajtaján s mit 

sem sejtve ajtót nyitott. Egy ismeretlen katona lépett be, aki pénzt kért. Mu-

csiné segítségért kiáltott, de egy puskaütéssel rögtön elhallgattatta a katona. 

Majd előszólította a cselédet és a bérest, s újra pénzt kért. Ha nem adják elő, 

akkor előhívja a három társát és elbánnak velök. A három katona bekötött 

arccal tényleg ott állt a másik szoba homályában. Mucsiné tovább nem mert 

ellenkezni, hanem átadta 8800 korona készpénzét. Mire a rablók szótlanul 

eltávoztak. 

A  legérdekesebb  a  dologban,  hogy Mucsiné újabb támadástól félve,  
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nem is merte eddig följelenteni az esetet. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1919. február 2., p. 2.) 
 

 

 

Panasz a gólya néni ellen 
 

Kilenc csengelei asszony szerepelt ma tanúként a szegedi járásbíróság 

előtt egy kuruzsló asszony pörében, akit azzal vádoltak meg, hogy szülész-

női oklevél nélkül a gólya néni hivatását tölti be. Ebben az ügyben kilenc 

csengelei asszonyt hallgattak ki, akik azt panaszolták a gólya néni ellen, 

hogy nem hiába nincsen diplomája, de nem is nagyon érti a mesterségét. 

- Hogy-hogy? – kérdi a bíró. 

- Bal felül fekteti a betegöt… 

- Mit felel erre? – kérdezi a bíró a vádlott asszonyt. 

- Azért fektettem bal felére a beteget, mert úgy esett kezemre. Külön-

ben egy beteg sem halt meg a kezemen, habár nem is vagyok diplomás. 

A nyomozás irataiból kiderült, hogy a kuruzsló asszony tudatlansága 

miatt az illető anyák pokoli kínokat szenvedtek és a legtöbb esetben az illető 

asszonyoknál utóbajok maradtak. Ezeket az utóbajos asszonyokat orvossal 

megvizsgáltatják és ezért a tárgyalást el kellett halasztani. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1919. február 19., p. 2.) 

 

 

Szeged és a földosztás 
 

Somogyi Szilveszter dr. polgármester tudósítónknak a következő kijelentést 

tette: Szeged nagyon gyéren van érdekelve a földosztásban, mert hiszen a 

város földjeit már régen elaprózták. A városnak negyvenezer holdat kitevő 

szántóföldjét nem adják el, mert a város tulajdonjogát arra nézve a törvény 

is biztosítja. A városnak azt a földterületét, mely nincsen bérbeadva, tehe-

nészetnek  és  konyhakertészetnek  rendezik  be  a  lakosság ellátására. Csak  
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Csengelén lesz eladó föld és ezt rokkantak kapják elsősorban. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1919. február 28., p. 2.) 

 

 

Lólopás Csengelén 
 

Béres János csengelei lakosnak 22-én ellopták két 10.000 koronát érő lovát. 

A rendőrség nyomozott s a nyom csak a Szentlászló határában lévő erdőig 

vezetett. Érdekes, hogy pár nap előtt a lovakat kérte egy szurtos kinézésű 

tiszt, de akkor csak 12.000 koronáért akarta adni. Az illető tiszt azzal ment 

el, hogyha meggondolja a dolgot, írjon a címére. Béres írt is s most min-

denki azt hiszi, hogy a "tiszt" jött el a lovakért. A rendőrség tovább nyomoz. 
 

(Szegedi Friss Ujság 1919. február 29., p. 2.) 
 

 

A városi tanácsból 
 

[…] – A csengelei bérföldek bérlete ez év októberében lejár. A tanács, 

tekintettel a rendkívüli viszonyokra, a bérletet a régi feltételek mellett egy 

évre meghosszabbította. – […] 
 

(Szeged és Vidéke 1919. augusztus 14.) 

 
 

1920 

 

Hirdetmény 
 

[Nemzetgyűlési tag választás 1920. jan. 25-én] 

[…] 19. szavazókör: 

Csengelei kapitányság 

Szavazatszedő küldöttség elnöke: szathmári Mester Károly, 

helyettese: ifj. Kordás Mihály, 
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jegyző: Kolhmann Mihály, 

helyettese: Topolyai Gyula. 

Szavazó helyiség: Csengelei várostanya. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. január 20., p. 3.) 

 

 

Elfogott rablók és betörők 
 

Még a nyár végén történt, hogy Kormos András csengelei gazdát két 

ember kirabolta. – Kormos András augusztus 9-én Szegeden járt és bevá-

sárolt. Egy egész zsákra való ruhaneműt, vásznat stb. vásárolt és azzal a há-

tán ballagott a csengelei réten át, amikor egyszer csak két embert látott kö-

zeledni, Kun Szabó Jánost és Ambrus Mihályt. Amikor közel értek egymás-

hoz, Kun Szabó, Ambrus forgópisztolyát ráfogta a megrémült Kormosra, 

aki el akart menekülni. Kun Szabó erre utána lőtt a menekülőnek s társával 

üldözőbe vette. Kormos félt, hogy a pisztolyos rabló még egyszer rálő s 

ezért kifáradva megállt. Kun Szabó erre egy juhászbottal néhányszor rá-

sújtott a remegőre úgy, hogy az összeesett. Majd rákiáltottak mind a ketten 

Kormosra, hogy – hajítsd el a zsákot. – Kormos engedelmeskedett. – Ide a 

pénzeddel – volt a következő felszólítás. Kormos odaadta a nála lévő nyolc-

ezer koronát. Erre még néhányat ráhúztak a juhászbottal a térdepelő, leros-

kadt emberre úgy, hogy eszméletét vesztette s aztán odébb állottak. Kormos 

nagy sokára tért magához s hazavánszorgott. Majd amikor jobban lett, meg-

tette a följelentést a két rabló ellen. A csendőrség megindította a nyomozást, 

de sokáig nem akadt a két rabló nyomába, míg pár napja úgy Kun Szabó 

Jánost, mint Ambrus Mihályt elfogták. Ambrus Mihály bevallotta, hogy a 

lopott holmi egy részét, valamint a pénzből 3 drb. kétszáz koronást Rabi 

Andrásnak ajándékozta. Rabit, mivel tudta, hogy lopott holmiból kap aján-

dékot, tehát orgazdaságot követett el, szintén letartóztatták. 

A három rab ellen a vizsgálatot most fejezték be. Az ügy rövidesen a 

bírák elé kerül. […] 

 

(Szegedi Friss Ujság 1920. január 21., p. 2.) 
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A csengelei köztársaság 
 

Ma délelőtt a kihágási bíróság vadászati kihágási ügyeket tárgyalt és 

egymás után vonultak fel azok a "bizonyos orvvadászok", akiket Tömör-

kény olyan csodálatos plaszticitással rögzített meg az irodalomban. Ma dél-

előtti orvvadászok a Pallavicini uradalom közelében lévő csengelei erdőben 

vadászgattak és derűre-borúra irtották az uradalomból átszökött őzeket, nyu-

lakat, fácánokat és egyébb hasznos vadakat. 

- Hát minek vadászott kend tilosban? – kérdi Árvay kapitány Pap Imre 

földmívelőt. 

- Hát kéröm, még december 18-án vadászgattam. 

- Hát akkor is fennállott a vadászati törvény. 

- Mán ez ellen apellálok, mert abban az időben élt a csengelei köztár-

saság… 

- No, aztán… De éltek a törvények is. 

A tanyai gazda tagadólag ingatja a fejét. 

- Élt a csuda. Hát nem teccik tunni, hogy az a cudar üdő vót az, ami-

kor szabadjára vót engedve a nép. 

A kapitány nevetett és enyhén bánt el az ügyes tanyai magyarral. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1920. január 30., p. 3.) 

 

 

Amikor még Csönkölén köztársaság volt 
 

Papp Imre 40 éves napsz. állott ma a rendőrség előtt, mert a Károlyi kor-

mány idejében a csengelei erdőben vadászott. A kihallgatás alatt azzal véde-

kezett, hogy: "Amikó én vadásztam, akkó még Csönkölén köztársaság vót 

és nem parancsót sönki". A rendőrbíróság az ügyet áttette a pénzügyigazga-

tósághoz. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. február 4., p. 4.) 
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Beteg asszony tragédiája 
 

Tóth Jánosné Törley Franciska 31 éves csengelei asszony, az apja tanyáján 

fölment a padlásra és ott a ruhaszárító kötéllel fölakasztotta magát. Tettének 

oka régi súlyos betegsége. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1920. április 1., p. 2.) 

 

 

Öngyilkosság 
 

Tóth Jánosné Törkő [így!] Franciska 31 éves csengelei kapitánysági lakos 

március 29-én lakásán felakasztotta magát. Mire észrevették, már meghalt. 

Tóthné már régóta betegeskedett s tudta, hogy baja gyógyíthatatlan. Egy íz-

ben Szegeden megkísérelte már az öngyilkosságot, ekkor azonban tettének 

végrehajtását megakadályozták. Úgy látszik, most felügyelet nélkül volt s 

ekkor követte el tettét. Holttestét a hullaházba szállították. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. április 1., p. 3.) 

 

 

Hangverseny Csengelén 
 

Művészi és a kultúra fokán álló, de egyúttal magyar érzésű és keresztény 

erkölcsű színpad régi követelménye a város keresztény köreinél, amelynek a 

fajban gyökeredző jó ízlése nem veszi be a kabarédolgokra írt zsidó malac-

ságokat. A város keresztény közönsége körében már régen felmerült a ke-

resztény színpad felállításának terve, amelynek megvalósítása érdekében a 

mozgalom vezetői július 4-én hangversenyt rendeznek a csengelei tanyákon. 

A 80 tagú rendező bizottság ez alkalomra gazdag és változatos műsort állí-

tott össze, amelynek pontjai között nem csak művészi számok, hanem poli-

tikai tartalmú beszédek is szerepelnek. Indulás 9 óra 30 perckor, visszatérés 

este 10 órakor. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. június 2., p. 2.) 
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A város bérbeadja a csengelei földeket 
 

A gazdászi hivatal a csengelei 1200 holdas föld bérbeadására 17 és 18-ára 

árverést tűzött ki. A nagy kiterjedésű birtokot, a városnak ez a nagyobb ér-

deke, 10 holdas parcellákra osztotta fel a mérnökség, miután az a cél, hogy a 

polgárságnak minél nagyobb része földhöz jusson. Egy bérlő 50 holdnál na-

gyobb földet nem bérelhet, a régi bérlőknek a földek elárverezésénél elsőbb-

ségi joguk van. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. június 11., p. 4..) 
 

 

Hirdetés 
 

Szeged város gazdászati hivatalától. 

Földárverési hirdetmény 

A 3424-1920. tanácsi számra közhírré teszem, hogy a város tulajdonát 

képező csengelei 1200 hold nagyságú terület 1920. évi október hó 1-től 25 

évre terjedő időre, 10 holdas parcellákban, f. hó 17-én és 18-án, nyilvános 

szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek, a félévi haszonbér és ennek megfe-

lelő óvadék lefizetése s tanácsi jóváhagyás fenntartás mellett bérbe fog 

adatni. 

Gyülekezés f. hó 17-én, de. e. 9 órakor a csengelei marhahajtó-út és a 

Kistelek-Majsai-út keresztezésénél lévő útkaparó háznál. 

Szeged, 1920. június hó 7-én 
 

 Bozsó Ferenc                      Várkonyi   

gazd. számvevő         gazd. intéző  
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. június 12., p. 4.) 
   

 

A csengelei földeket kiárverezte a város 
 

A városnak Csengelén lévő földjeit árverés útján több évre bérbe adta a 

tanács. A bérletek iránt igen nagy érdeklődés nyilvánult meg, amit a bérösz- 
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szegek felhajtása bizonyít legjobban. Egy hold föld bérét 70-től 800 ko-

ronáig is felverték, míg eddig pár kiló burgonya áránál alig fizettek érte töb-

bet. A parcellákat az új bérbeadás alkalmával a mérnökség kisebbekre szab-

ta, mint eddig, hogy minél több polgár juthasson földhöz. A tanítók részére 

száz hold földet tartott fent a város. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. június 23., p. 4.) 

 

 

Mulatság a csengelei erdőben 
 

A Ker. Szoc. Párt július hó 4-én, azaz vasárnap a csengelei Fácános erdőben 

a Keresztény Színpad javára egész napon át tartó kirándulást rendez, gazdag 

műsorral, melyre a keresztény alakulatokat tisztelettel meghívja. A külön-

vonat július hó 4-én, reggel 6 órakor indul a Szeged állomásról, vissza pedig 

este 11 órakor. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. július 2., p. 3.) 

 

 

Mulatság a csengelei erdőben 
 

A Ker. Szoc. Párt július hó 4-én, azaz vasárnap a csengelei Fácános erdőben 

a Keresztény Színpad javára egész napon át tartó kirándulást rendez, gazdag 

műsorral, melyre a keresztény alakulatokat tisztelettel meghívja. A külön-

vonat este 11 órakor indul vissza a városba. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. július 4., p. 5.) 

 

 

A csengelei földek elárverezésének epilógusa 
 

A csengelei 1200 holdas városi földből az árverés alkalmával a tanács 

mintegy  100  holdat  fenntartott  a  tanítók  részére, hogy azok ott egy külön  

 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



gazdaságot rendezzenek be a maguk háztartása részére. Minthogy azonban a 

tanítók a földre való igényüket a határidő lejártával nem jelentették be újra, 

a tanács a megmaradt 100 hold föld értékesítése végett árverést tűzött ki. 

Megjegyezzük, hogy az egész komplexum árverés útján való bérbeadásával 

358 ezer korona folyt be a város pénztárába. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. július 16., p. 3.) 

 

 

A felsőtanyai iskolák fája 
 

A felsőtanyai iskolák téli fűtésére 120 öl fa volna szükséges. Erre a célra a 

város a csengelei erdőben kitermelt fából akart juttatni az iskolák részére. A 

gazdasági hivatal jelentése szerint azonban a csengelei erdőben mindössze 

200 rakás fa és 20 tönk áll rendelkezésre. Mindaddig tehát, míg a faellátási 

viszonyok nem változnak, elegendő mennyiségű fával nem lehet ellátni a 

tanyai iskolákat. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. október 22., p. 3.) 

 

 

Fa érkezett Csengeléről 
 

A csengelei erdőkből a város négyszáz öl fát szállíttatott be. A megérkezett 

mennyiséget a város a népjóléti és kultúrintézetek fűtésére szándékozik for-

dítani. Ez a fa mérsékelt fogyasztás mellett körülbelül újévig elég. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. október 30., p. 3.) 

 

 

A csengelei fakitermelés 
 

Megírtuk már, hogy a város a közintézmények és az ellátatlan lakosság ré-

szére a csengelei erdőből kitermelt fát a városba szállíttatja. Az e célra szük- 
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séges igáslovakat és kocsikat a város már be is szerezte. A fakitermelés már 

a múlt héten megkezdődött, a fának a városba való szállítása azonban csak 

december második felében indulhat meg. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. november 17., p. 3.) 

 

 

A csengelei fakitermelés 
 

Várkonyi Jenő gazdasági intéző több napon át Csengelén tartózkodott, ahol 

a fakitermelésre vonatkozó intézkedéseket megtették. Az intéző, ki ma reg-

gel visszajött Csengeléről, az ottani viszonyokról, illetőleg a fakitermelésről 

elmondta, hogy a kitermelésre váró erdőterületet parcellánkint adják ki a je-

lentkező munkásoknak, kik a kitermelt fa egyhatod részét kapják. A kiter-

melés árverés útján történik, olyképpen, hogy az egyes kijelölt területeket 

vagy az egyedül álló jelentkezőnek, vitás esetben pedig a legtöbbet ígérőnek 

adják ki. Egyik kitermelendő terület ugyanis könnyebb módon termelhető 

ki, mint a másik, aszerint, hogy milyen a fa és milyen a talaj minősége. Ed-

dig 35 holdat adtak ki, de 40 hold kiadása még folyamatban van. A jelent-

kezők száma 120, de ez felszaporodik mintegy kétszázra. A kitermelt fából 

a város ellátatlan lakosságát és a városi intézményeket fogják részesíteni.  

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. november 20., p. 2.) 

 

 

Hogyan kel a fa az árverésen 
 

A város erdeiben, Csengelén és Alsótanyán javában folyik a fakitermelés. A 

feldolgozott fa egy részét árverések útján adják el, melyek mostanában igen 

gyakoriak, nemsokára pedig egész rendszeresen napirendre kerülnek. Egy 

kéve rőzse ára 7-10 korona, míg a hasábos fa köbmétere 2 ezer korona. Egy 

öl fa tehát, mely két és fél köbméternek felel meg, 5 ezer koronába kerül. 

Ezért a pénzért, ami bizony nagy összeg, a városban nem lehetne egy öl fát 

kapni.  Ehhez  azonban  hozzá  kell számítani a fuvarköltséget is, amelyért a  
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fát a városba szállítják. Ez az összeg ma oly magas, hogy megfizetni szinte 

lehetetlen. Szükséges volna tehát, hogy a hatóság gondoskodjék a fa beszál-

lításáról, mégpedig anélkül, hogy a fuvarárak tetemesen megdrágítanák a 

fát. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. december 11., p. 3.) 

 

 

Megkezdődött a csengelei fa beszállítása 
 

A csengelei erdő kitermelése, mely még az ősz folyamán elkezdődött, igen 

előrehaladt és már meg is kezdődött a fának a városba való szállítása. Teg-

nap Csengeléről 2 vagon fa érkezett a városba, melyet a polgármester intéz-

kedésére a közélelmezési hivatal elsősorban szegények között fog olcsó 

áron kiosztani. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. december 22., p. 3.) 
 

 

Három vagon tűzifa 
 

A csengelei erdő kitermelése a legszebben halad előre és már a fának a vá-

rosba való fuvarozása is megkezdődött. Hétfőn ismét 3 vagon fát hoztak be 

a városba, melyet a közélelmezési hivatal az ellátatlan lakosság között utal-

ványra oszt ki, métermázsánként 180 koronáért. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1920. december 29., p. 2.) 

 
 

1921 

 

A csengelei út kijavítása 
 

A csengelei erdőtől a vasúti állomásig vezető út igen megrongálódott. Az 

ősz folyamán már ki akarták javítani, de a tanács tavaszra halasztotta a mun- 
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kálatok megkezdését, minthogy azonban az út már annyira rossz, hogy azon 

a csengelei erdőben kitermelt fát sem továbbíthatják, a polgármester intéz-

kedett, hogy a kijavításokat azonnal kezdjék meg. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1921. január 12., p. 3.) 

 

 

A csengelei és alsótanyai erdők kitermelése 
 

A városi hivatalok, valamint az ellátatlan lakosság részére még az ősz végén 

megkezdték a csengelei és alsótanyai erdők kitermelését és azóta igen sok 

fát a városba is szállítottak. A csengelei erdőből, melynek kitermelése már 

befejezése felé közeledik, még mintegy 1200 öl fa beszállítása van hátra, de 

a beszállítás csak a nyár folyamán ér véget. Február közepe táján valószínű-

leg befejezik az alsótanyai erdők kitermelését is, melynek nagyobb részét az 

ellátatlan lakosság szükségletére fordítják és métermázsája körülbelül 182 

koronába fog kerülni. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1921. január 20., p. 3.) 

 

 

Tüdőbeteg-gondozó Csengelén 
 

Említettük már, hogy a szegedi Kerületi Munkásbiztosító Pénztár tagjai ré-

szére tüdőbeteg-gondozó szanatóriumot szándékozik felállítani. Az erre vo-

natkozó előzetes tárgyalások már befejeződtek, melynek folyamán elhatá-

rozták, hogy a szanatóriumot Csengelén építik fel. Jelenleg még csak a hely 

kiszemelése van hátra, mely célból Wolf Ferenc dr. tiszti főorvos és Mayer 

Antal munkásbiztosító pénztári igazgató a jövő hét folyamán Csengelére 

utaznak, hol megtekintik a város által felajánlott helyet. Az építkezés az ed-

digi számítások szerint 10 millióba kerül. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1921. február 26., p. 2.) 
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Fát kapnak a városi tisztviselők 
 

A gazdászi hivatal jelentése szerint a csengelei erdőben kitermelt fának be-

szállítása e hó végén megtörténik. A fa egy részét a városi hivatalok fűtésére 

fordítják, a feleslegesnek mutatkozó 14 vagon fát pedig körülbelül 180 ko-

ronáért városi alkalmazottak között osztják szét. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1921. március 4., p. 3.) 

 

 

Az "olcsósági hullám" Csengelén 
 

Szerdán délelőtt faárverés volt Csengelén, mely alkalommal a csengelei er-

dő kitermelésből származó rőzsekészletet és ipari feldolgozásra alkalmas fát 

adta el a város. Az érdeklődés azonban ezúttal szokatlan gyenge volt. Alig 

néhány gazda jelentkezett, akik a kikiáltási árnak csak a felét voltak hajlan-

dók megadni. A gazdák vásárló kedvét főleg az állatpiacon beállott nagy 

árleszállítások csökkentették. Nem adhatjuk meg azt az árat – mondották – 

amit kérnek, hiszen a sovány malacért most már csak feleannyit kínálnak a 

piacon, mint azelőtt egy pár héttel. Így tehát csak igen kevés rőzsét árve-

rezett el a város. Pár hét múlva új árverés lesz, de bizonytalan, hogy ezen si-

kerül-e magasabb árakat elérni, mert az állatárak újabb emelkedésére semmi 

kilátás nincs. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1921. március 11., p. 3.) 

   

 

A csengelei tüdőszanatórium terve 
 

Mint ismeretes, a népjóléti miniszter előzetes hozzájárulását adta azon 

tervhez, hogy a szegedi kerületi munkásbiztosító pénztár tulajdonát képező 

csengelei erdőben egy tüdőbeteg szanatóriumot felállítsanak. 

Ezen tervet időközben háttérbe szorította a munkáskórház létesítésé-

nek terve. Minthogy azonban ez utóbbi terv  elesett, előtérbe  került  újból  a  
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csengelei szanatórium létesítésének ügye. 

A munkásbiztosító pénztár miniszteri biztosa dr. Pálfy József a csen-

gelei tüdőszanatórium ügyében átiratot intézett a polgármesterhez és a 

városi tanácshoz, melyben a város közönsége határozatának kieszközlését 

kéri a tüdőbeteg szanatórium ügyében. Az átirat megkeresi a várost azon 

irányban, hogy milyen feltételek mellett lenne hajlandó a csengelei erdőben 

– a helyszínen pontosan meghatározandó terepen – 20 kat. hold területet az 

építkezés és a parkírozás, továbbá gazdasági udvar céljaira és 40 kat. holdat 

közvetlen szomszédságban veteményes kert, legelő stb. gazdasági célokra 

átengedni. 

A város tanácsa legközelebb tárgyalás alá veszi a nagy jelentőségű 

ügyet. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1921. július 24., p. 3.) 

 

 
Kishírek a tanácsból 

 

"A Felsőtanya és Csengele közötti távbeszélőt, melyet a tanácsköztársaság 

idején a vörösök összeromboltak, a város ismét felszerelteti." 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1921. április 8., p. 3.) 

 
 

Gyermekgyilkosság kísérlete Felsőtanyán 
 

Szabó Mihályné szül. Dobó Julianna csengelei lakos borzalmas módon akart 

megszabadulni Julianna nevű 8 éves mostoha lányától. A kis árvát kicsalta 

az udvarra, hol hirtelen átnyalábolta, belehajította a 8 méter kútba. A kislány 

szerencsére felakadt a kút káváján és segítségért kiáltozott. A borzalmas si-

koltozásra a hirtelen összeszaladt szomszédok megmentették a kis leányt 

veszélyes helyzetéből. A lelketlen mostoha tagadja a gyilkosság kísérletét s 

azt vallja, hogy a sikoltozásokat hallotta ugyan, de hirtelen rosszul lett s ez 

akadályozta  meg, hogy mostoha gyermekének segítségére siessen. A lelket- 
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len anyát letartóztatása után átkísérték az ügyészségre. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1921. május 5., p. 8.) 

  

 

1922 

 

A csengelei szanatórium sorsa 
 

A csengelei tüdőszanatórium tervét, mint ismeretes, Pálfy József dr. 

ipartestületi titkár vetette fel. A szanatórium a város birtokában lévő csenge-

lei erdőn terült volna el, amely részlet kiválóan alkalmas lett volna már a 

kedvező fekvésénél is, tüdőszanatórium céljaira. 

Pálfy József dr. ipartestületi titkár még a múlt év elején átiratban kérte 

a várost, hogy a felépítendő szanatórium részére 40 hold földet kedvező fel-

tételek mellett engedjen át, mely esetben a szanatórium felépítését a beígért 

állami támogatás mellett, még a tavasszal megkezdhetnék. 

A város tanácsához intézett átirat, a szanatórium ügyében még részle-

tesen foglalkozott azokkal az előnyökkel, melyet a tavasszal megkezdendő 

építkezés a városnak nyújtana. Így a mindinkább nyomasztó munkanélkü-

liség is enyhülést találna az építkezésekkel. A nagyfontosságú átiratra, noha 

annak érdemi elintézése az ipartestület által többször meg lett sürgetve, a 

város tanácsa még mindig nem válaszolt. 

A város tanácsának a szanatórium ügyében elfoglalt álláspontját nem 

ismerjük, de nézetünk szerint a szanatórium ügyének önzetlen harcosai 

megérdemelték volna, hogy a tekintetes tanács a többszöri felszólításra leg-

alább is válaszolt volna. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1922. január 13., p. 2.) 
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Eljegyzés 
 

Darázs Gizella állami tanítónőt eljegyezte Pálinkó Lajos állami tanító. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1922. január 19., p. 3.) 

 

 

Zsarolás vagy erőszak? 
 

Még 1920-ban hírt adtunk olvasóinknak Kertész Klein József dr. fel-

sőtanyai helyettes tisztiorvos proletárdiktatúrai viselt dolgairól. Az orvos 

"elvtárs" ítéleteket írt alá. Wallisch elvtársa pártfogásával tanyai egészség-

ügyi felügyelő lett s magát általa véglegesíttetni szerette volna. A diktatúra 

bukása azonban ambícióianak szárnyát szegte s Kertész Kelin dr.  bár bírói 

müködéséért amnesztiát nyert, valószínűleg a fegyelmi eljárás következmé-

nyeitől való félelmében állásáról lemondott és a szomszédos Kistelekre köl-

tözött. 

Most egy újabb botrányos ügye foglalkoztatja élénken a kistelekieket. 

Az orvos "elvtárs" feljelentett egy kisteleki polgárt zsarolásért, aki azzal vé-

dekezik, hogy nem ő, hanem a lánya kapott 50.000 koronás váltót Kertész 

Kleintől, ahhoz azonban nem zsarolás útján jutott, hanem Klein dr. kárpótlás 

gyanánt adta azt leányának, akinek védtelen helyzetével visszaélt. 

A botrány felsőtanyán is visszhangra talált, ahol Niedermayer Antal 

plébános és Takács Miklós segédlelkész felháborodva jelentették ki, hogy 

Klein felsőtanyai működése idején több ízben jártak náluk felsőtanyai asz-

szonyok hasonló panasszal, védelmüket és tanácsukat kérve. A szégyenletes 

üzelmek akkoriban családi okokból nyilvánosság elé nem jutottak. 

Érdeklődéssel várjuk az ügyben a bíróság ítéletét és reméljük, hogy az 

meg fogja szabadítani Kisteleket az orvos elvtárs közegészségügyi működé-

sétől. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1922. január 29., p. 5.) 
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A csengelei szanatórium 
 

A munkáspénztár ismételten beadványt nyújtott be a tanácshoz, amelyben a 

szanatórium céljára 20 hold földet kér a csengelei erdőben. A tanács 1 hold 

földet szavazott meg a pénztárnak, miután az építkezésre elég, sétahelyül 

pedig a betegek az egész 500 holdas erdőt használhatják. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1922. február 4., p. 2.) 

 

 

Esküvő 
 

Darázs Gizella állami tanítónőt folyó hó 11-én du. 5 órakor vezeti oltár elé 

Pálinkó Lajos állami tanító a Jézustársasági atyák kápolnájában. Kálvária 

út-ca 1. sz., bejárat a Gyöngy-utcáról. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1922. február 11., p. 3.) 

   

 

Újra előtérbe került a tüdőgondozó felállításának terve - A 

város csak akkor adja át a kért területet, ha a 

munkáspénztár bemutatja a terveket 
 

A tüdőgondozó intézet felállítása csaknem tíz éves terve a munkás-

pénztárnak, melyet a hatóságok szociális érzéketlensége mindig megakadá-

lyozott abban, hogy emberbarátian nemes tervét megvalósítsa. 

Két évvel ezelőtt a pénztár újra felvetette a szanatórium felállításának 

tervét, melyet akkor sikerült is annyira előbbre vinni, hogy a népjóléti mi-

nisztériumban kedvező fogadtatással találkozott, az ügy azonban ismét ela-

ludt. Az évek hosszú során folytatott küzdelem eredménytelensége nem 

vette el a pénztár kedvét és a napokban beadvánnyal fordult a tanácskoz, 

hogy a telep felállításához szükséges városi földet írassa át a pénztár nevére, 

mert a szanatórium felállítását még az idén meg akarják kezdeni. A város 

annak idején 60 hold földet  helyezett  kilátásba  a  pénztárnak,  melyből  20  
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holdon a pavilon rendszerrel épített telep nyer elhelyezést, 40 holdon pedig 

gazdálkodást folytat, melyből fenn tudja magát tartani. 

A munkáspénztár beadványával a tegnapi tanácsülés részletesen fog-

lalkozott és azt a határozatot hozta, hogy a telep részére szükséges 20 holdat 

azonnal átengedi a pénztárnak, ha az építési terveket bemutatja. A 40 hold 

átengedését ahhoz a feltételhez köti a város, ha a pénztár garanciát ad, hogy 

a tüdőgondozó intézetbe elsősorban szegedi illetőségű betegeket vesz fel. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1922. április 25., p. 2.) 

 

   

30 holdnál nagyobb bérleteket nem ad ki a város 
 

A legtöbb földigénylő, mint a tavaszi árverések alkalmával kitűnt, Csengele 

környékén jelentkezett. Sajnos, az igények nagyobb részét a város nem volt 

képes kieglégíteni, mert a föld sokkal kevesebb, mint amennyi kellene ah-

hoz, hogy az összes igénylők bérletekhez jussanak. A tanács tehát elren-

delte, hogy egy gazda 30 holdnál nagyobb területet ne vehessen bérbe, mert 

a földínségnek az is oka, hogy egyesek, akiknek módjukban áll, igen nagy 

területeket vettek bérbe. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1922. május 31., p. 5.) 

 

 

Járhatatlanok a tanyai utak 
 

A hetek óta tartó esőzés következtében a mélyebben fekvő tanyai utakat mé-

teres víz borítja. Gyalog vagy kocsin való közlekedés természetesen teljesen 

lehetetlen lett eme útvonalakon, melyek egyébként is a legelhanyagoltabb 

állapotban vannak. A hetes esőzést különösen a Csengele közelében haladó 

Szent László és Pálmonostor nevezetű út sínylette meg a legjobban. Itt a 

közlekedés teljesen lehetetlenné vált, úgy, hogy az e környéki iskolák tanu-

lóinak 80 százaléka nem is látogathatja az iskolákat. Az útügyi bizottságnak 

legfőbb kötelességét kell,  hogy képezze  ezen fontos útvonal azonnali rend- 
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behozatala, már csak azért is, mivel a város nemrégiben jelentékeny össze-

get utalt ki ezen útvonal azonnali rendbehozatalára. 

 

(Szegedi Hiradó 1922. október 25., p. 3.) 

 

 

Áthelyezések 
 

Biró István tanítót Alsó-Gajgonyáról Felső-Központra helyezték át. Spang 

Ilona és Faragó Ilona tanítónők kölcsönös kérelemmel Öszeszékre, illetőleg 

Gajgonyára helyeztettek át. Müller Péter menekült határőrvidéki igazgató, a 

Madarász csárdai igazgatósághoz, Csóti Mihály tanító pedig Mórahalomról 

Külső-Csengelére helyeztetett át. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1922. november 29., p. 2.) 
 

1923 

 

Petőfi emlékünnep Csengelén 
 

A csengelei kapitányságban levő öt állami elemi iskola tanítói Veress József 

központi igazgató vezetésével a Kordás tanyai iskolánál együttes Petőfi ün-

nepélyt rendeztek január 14-én. Az ünnepség szentmisével kezdődött. A ta-

nyai gyermekek ajkáról üdén csengtek fel Petőfi örök szép költeményei, hol 

dalban, hol szavalatban. Majd Bálint Gyula tanító mondott beszédet, szívhez 

szóló szavakban ecsetelve Petőfi életét. Szép, lélekemelő ünnepség volt, 

melyért mind az öt iskola tanítója fáradhatatlan buzgalommal munkálkodott.  

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1923. január 17., p. 3.) 
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Faárverés 
 

Csengelén ma kezdődik meg a faárverés. Ágfa, szálfa és rőzse kerül árve-

résre a tavalyinál jóval kisebb mennyiségben. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1923. január 19., p. 3.) 

 

 

Küldöttség a polgármesternél 
 

A felsőtanyai orvosi szolgálatot dr. Buckholtz János kerületi orvos látja el. 

A felsőtanyai polgárság kifejezésre nem juttatott, de nagyon is nyilvánvaló 

okokból nincs megelégedve Buckholtz Jánossal, akinek orvosi működését 

nem ismerjük, de bizonyára nem olyan orvos, mint elődje Kertész József, 

aki a direktórium bűnperében, mint ismeretes, vádlottként szerepelt, de fel-

mentettek s jelenleg is fel van függesztve orvosi gyakorlatából. A felsőta-

nyaiak Kertész Józsefhez való ragaszkodása olyan erős, hogy tegnap kül-

döttség járt Kertész kinevezése érdekében, minthogy azonban a polgármes-

ter nincs itthon, dr. Pávó Ferenc fogadta a küldöttséget, megmagyarázva azt 

is, hogy az orvosi állás most nincs üresedésben, tehát Kertészt nem lehet ki-

nevezni, ha azonban ő Felsőtanyára akar viszzamenni, ezt anélkül is meg-

teheti, s folytathat magángyakorlatot, ha a jogát visszakapja. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1923. január 24., p. 2.) 

 

 

Adatok a felsőtanyai kommunista zsidó orvos 

bűnkrónikáihoz - Kertész-Kelin dr. izgat, lázit és - tíz 

koronáért rendel Szeged-Felsőtanyán 
 

A Szegedi Uj Nemzedék tudósítójától 

Megírtuk már, hogy szerdán délelőtt több felsőtanyai ember kereste 

meg a polgármestert, hogy kérjék Kertész József dr.-nak, a viselt kommu-

nista  dolgai  miatt elmozdított felsőtanyai  tisztiorvosnak állásába való visz- 
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szahelyezését. A polgármester helyett dr. Pávó Ferenc fogadta a küldöttsé-

get, megmagyarázva, hogy a felsőtanyai orvosi állás most nincs üresedés-

ben, kérelmüknek semmi alapja sincs. 

Az egész ügyben az a legérdekesebb, hogy a tegnapi küldöttségjárás 

nem a szeged-felsőtanyai lakosság közhangulatának az intervenciója, az 

egész nem egyéb egy körmönfontul megszervezett egyéni akciónál. Ker-

tész-Klein dr. ugyanis az utóbbi hónapok alatt kétségbeesett agitációt foly-

tat, hogy elveszett állását visszanyerje. Döntő bizonyíték erre az alábbi bi-

zonyítvány, ami a mai nap folyamán jutott el kezeinkhez: 

"Alulírott ezennel bizonyítom, hogy anyámat Eperjesi Rozált, Kertész 

József dr., Kisteleken lakó orvos kezelte. Egy rendelésért 10 koronát fizet-

tem. 

Szeged-Felsőközpont, 1921. dec. 21. 

 

     Előttünk: 

 

Tóth Pál s. k.     Dr. Buckholtz János s. k. 

Szankó Ferenc s. k.          Gajgonyai kapitányság 127." 

 

Ezután azt kérdezzük: mit szól ahhoz a magyar orvosi kar, hogy kebe-

lében ilyen leplezetlenül cégérezhetik ethikáját. De van még más is rovásán 

ennek a nemzetközi széllovagnak: hadsereg- és osztályizgatás miatt bűnügyi 

eljárás van ellene folyamatban. 

Az érdekes bűnperben, melyre számos tanyai birtokos kapott beidé-

zést tanúvallomásra, a szegedi törvényszék február 16-ára tűzte ki a főtár-

gyalást. Rövidesen tisztázódni fog tehát Kertész-Klein doktornak egész köz-

életi szereplése. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1923. január 25., p. 3.) 
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Elítélték Kertész (Klein) József volt felsőtanyai orvost - A 

törvényszék Kormányzósértés és hadsereg elleni izgatás 

vétségében hozott elmarasztaló ítéletet - A vádlott 

megnyugodott elítéltetésében 
 

(Saját tudósítónktól.) Még 1920 nyarán történt, amidőn a nemzeti had-

sereg még bölcsőkorát élte, hogy Kertész (Klein) József, akkori felsőtanyai 

orvos úton-útfélen gyalázta a nemzeti hadsereget, sőt még attól sem riadt 

vissza, hogy a legfőbb Hadúrnak, a kormányzónak nevét ne sértegesse. 

A felsőtanyai társadalom természetesen tiltakozott Kertész (Klein) 

perfid magaviselete miatt, ami abban nyert kifejezést, hogy megtorlást köve-

telt a nemzeti hadsereg és a kormányzó ellen elkövetett sértésekért. 

A szegedi törvényszék Wild tanácsa a tegnapi napon vonta felelős-

ségre a gyalázkodó orvost. A vádlott tagadásával szemben a kihallgatott ta-

núk eskü alatt tett vallomásukkal legnagyobbrészt igazolták a vádakat. 

Buchholtz János jelenlegei felsőtanyai orvos vallomása szerint Ker-

tész (Klein) többek közt azt a kijelentést tette, hogy a nemzeti hadsereg 

megbízhatatlan és ha ismét kitörne a kommunizmus, úgy a hadsereg azonnal 

átpártolna a vörösökhöz. Potyondy Miklós rendőrkapitány és Gregorits 

László kántor szintén megerősítették és vallották Kertész gyalázkodásait. 

Wéner Lajos tanító tanúvallomásában elmondja, hogy egy nála tartott 

disznótor alkalmával a vádlott az egybegyűltek előtt ismételten kijelentette, 

hogy a nemzeti hadseregbe belépni nem szabad és ha a fia belépne, akkor 

agyonlőné, továbbá hogy a nemzeti hadsereg megbízhatatlan és ha valami 

forrongás törne ki, azonnal kommunistává vedlene át. 

Niedermayer Antal plébános tanú elmondja, hogy a vádlott tiltakozott 

a nemzeti hadsereg felállítása ellen és hogy a kormányzóról megvető kéz-

mozdulatok kíséretében kijelentette, hogy az "senki".  

A tanúvallomások után Papp kir. ügyész mondotta el vádbeszédjét, 

majd a bíróság rövid tanácskozás után bűnösnek mondta ki Kertész (Klein) 

Józsefet egy rendbeli hadsereg ellen elkövetett felhatalmazásra üldözendő 

rágalmazás, továbbá kormányzósértés vétségében és ezért harmincezer ko-

rona pénzbüntetésre – mely behajthatatlanság esetében száztizenöt napi fog-

házbüntetésre  változtatható  át  –  ítélte  el.  A bíróság az ítélet indoklásában  
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kifejtette, hogy a tanúk eskü alatt tett vallomásukban igazolták a vádakat s 

így a vádlottat bűnösnek kellett kimondani. Enyhítő körülménynek vette a 

bíróság a vádlott magas életkorát s ezért nem állapított meg súlyos fogház-

büntetést. 

Az ítéletben a kormányzósértő és hadsereg ellen izgató elítélt meg-

nyugodott. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1923. február 17., p. 2.) 

 

 
Népoktatási előadás Csengelén 

 

A csengelei gazdakörben az elmúlt vasárnap a szegedi népoktatási bizottság 

magas nívójú előadást rendezett az ünnepélyen nagy számban résztvevő 

gazdatársadalom részére. Az ünnepség szentmisével kezdődött, melyet dr. 

Erdélyi László egyetemi tanár végzett papi segédlettel. A délutáni tulajdon-

képpeni ünnepély fénypontját dr. Erdélyi László, Kengyel János, vitéz Hor-

váth Gyula és Gombkötő Antal értékesebbnél értékesebb előadásai képez-

ték. A csengelei ifjúság által előadott magánszámok, szavalatok a tanyai 

népoktatás fejlettségét mutatják. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1923. április 11., p. 4.) 

 
 

Kószó államtitkár vasárnap beszámolót tart Csengelén 
 

Kószó István dr. belügyi államtitkár Szeged III. választókerületének nem-

zetgyűlési képviselője vasárnap beszámoló beszédet mond csengelei válasz-

tói előtt. Az államtitkár, ki ez alkalommal fontos politikai nyilatkozatot is 

tesz, Csengelére Kistelekről reggel 5 óra 45 perckor induló vonattal megy, 

ahová nagyszámú felsőtanyai polgárság utazik eléje. Az államtitkárt Sze-

gedről számosan elkísérik. Köztük Aigner Károly dr. főispán, Bottka Sándor 

dr. rendőrfőkapitány, Tóth Imre dr. tb. főügyész és még sokan a társadalom 

vezetői közül.  A  beszámoló beszédet megelőzőleg délelőtt 10 órakor isten- 
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tisztelet lesz Csengelén. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1923. augusztus 11., p. 3.) 

 

 

Kószó államtitkár beszámoló beszédet mondott Csengelén - A 

régi bérlőknek meg kell maradni bérletükben 
 

(Saját tudósítónktól.) Nevezetes napja volt vasárnap a tanyai világnak. Meg-

jelent Csengelén Kószó István dr. belügyi államtitkár a III. választókerület 

nemzetgyűlési képviselője, hogy csengelei választóit tájékoztassa az idősze-

rű politikai kérdésekről. Az államtitkárt Szegedről is többen elkísérték, köz-

tük: Aigner Károly dr. főispán, Bottka Sándor dr. rendőrfőtanácsos, Tóth 

Imre dr. tb. főügyész, a Katolikus Kör elnöke, Korom Mihály földbirtokos, 

Magyar Ferenc földbirtokos, Jung Sándor dr., Vetró Ferenc, Temesváry 

Ödön, Fráter Zoltán, Gombkötő Antal, Báló István és még számosan. Meg-

érkezéskor az államtitkárt Papp Márton üdvözölte a gazdatársadalom nevé-

ben. 

A beszámoló beszéd előtt délelőtt 10 órakor a szabad ég alatt szent 

mise, majd szentbeszéd volt, melyet Bus Jakab Jézustársasági atya tartott. 

Bus páter beszédében a betű hatalmáról beszélt, mely rombol és épít. Utána 

Mészáros János csengelei gazda felkérésére Kószó államtitkár mondta el be-

számolóját. 

A betű hatalmával kezdte beszédét ő is és rámutatott arra, hogy mily 

szerepe van éppen a sajtónak a Nagymagyarország visszaállításában. A be-

tűnek kell – mondotta – a hazafias érzést ápolni és fejleszteni a köztudatban 

és hogy a föld népének romlatlan lelkében van az a sarkpont, melyre az ezer 

éves Magyarország feltámadásánál támaszkodni kell. Ehhez a munkához 

méltó irányítót lát Bethlen István gróf miniszterelnökben. Majd a pártvillon-

gásokra célozva hangsúlyozta, hogy nem szabad hinni azoknak, kik előtt a 

saját önző céljuk a fő, kik azért még a hazaárulástól sem riadnak vissza. Ez-

után Csengele különleges helyzetével foglalkozott az államtitkár. Hang-

súlyozta annak az elodázhatatlan szükségességét, hogy Csengelén tanyai 

központot  kell  létesíteni, amit ő is minden erejéből előmozdítani kíván. Kí- 
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vánatosnak tartja, hogy a 25 éves bérletek lejártakor a régi bérlőket meg kell 

hagyni bérletükben, mert aki ültetett, épített a bérletre, az jogosan kíván-

hatja, hogy nála hagyják a földet. Törvényhozási intézkedést tart evégből 

szükségesnek. A csengelei földek termőképességére való tekintettel rámuta-

tott arra, hogy e földekért nem búzában, hanem koronában kell kivetni a 

földbért, továbbá hogy a bért a földek minősége szerint állapítsa meg a vá-

ros. Kijelentette az államtitkár, hogy e két kérdésben is minden eszközt 

megragad a tanyai nép érdekében. Kifejtette, hogy a tanyai tanítást mélyí-

teni kell és lehetőleg ki kell bővíteni gazdasági iskolák létesítésével. Válasz-

tói előtt megnyugtató kijelentéseket tett az államtitkár a legelőkérdésben, a 

dohánytermelés, a kisüst, rézgálic, fegyvertartás és trágyázás ügyében is. 

A nagy hatással fogadott beszéd után a körhelyiség udvarán ebéd volt, 

melyen felköszöntőt mondtak: Aigner Károly dr. főispán, Fröhlich Jenő dr. 

orvos, ki a csengelei választók tántoríthatatlan ragaszkodásáról biztosította 

az államtitkárt, Tóth Imre dr., végül Kószó államtitkár, ki meleg szavakkal a 

csengelei választókat köszöntötte fel. 

Az ebéd végeztével az államtitkár még hosszabb ideig fesztelenül 

elbeszélgetett választóival, különböző időszerű kérdésekről. 

Az államtitkár az esti személyvonattal szatymazi birtokára tért vissza. 

 
(Szegedi Uj Nemzedék 1923. augusztus 14., p. 2.) 

 
 

 

Rozshaszonbért kérnek a csengelei bérlők 

 
(Saját tudósítónktól.) A csütörtöki tanácsülés végeztével a polgármesternél, 

alig, hogy visszavonult külön szobájába, egymásnak adták a kilincset a pa-

naszosok. Többek között a város csengelei birtokának bérlőiből alakult kül-

döttség is bebocsátást nyert a polgármesteri szobába. A gazdákból álló öt-

tagú küldöttséget Temesváry Ödön vezette és előadta, hogy a csengelei ho-

mokföldek bérlőire nézve rendkívül sérelmes az, hogy a tanács a rozster-

melő földek haszonbérét is búzában állapította meg. A búza és rozs tőzsdei 

ára között tudvalelőveg óriási különbözet van, mert  a  búza  ára  rendszerint  
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kétszer olyan magas mint a rozsé, tehát a búzában történő haszonbérfizetés a  

rozstermő  földek  megművelőit is kétszeres teherrel sújtja. Hívatkozott Kis-

telek és Kecskemét földbérleti szokásaira s arra kérte a polgármestert, hogy 

járjon közben a bérlők kérelmének elfogadásánál és a tanács a jövő évi 

földhaszonbért rozsvalutában vesse ki. Egyben kérte azt is, hogy ne a fizetés 

napján jegyzett rozsáron könyveljen a városi pénztár, hanem a fizetési héten 

kialakult árak középárán, mivel az ottani gazdák a várostól távol laknak és 

nem tudnak a fizetés napjára pontosan megjelenni a pénztár előtt. 

Somogyi Szilveszter dr. átvéve a csengelei bérlők kérvényét, meg-

nyugtatta a küldöttséget, hogy a tanács ennél a kérelemnél is éppen úgy, 

mint a többinél feltétlenül a méltányosság elvére fog helyezkedni. A csen-

gelei homokföldeknek azonban el kell érnie az 1913-14. évi jövedelmezés 

határát, mert a tanács ezt az elvet feltétlenül megvalósítja. Tény, hogy a 

múlt évtizedben a búza és a rozs ára között nem volt olyan nagy különbség 

mint most, amidőn a magyar búza keresett világcikk, ellenben a rozs csupán 

a belföldi fogyasztásnál értékesíthető. A tanács azonban nem szívesen borít-

ja fel az általánosságban sikeresen keresztülvitt búzahaszonbéres szerződé-

seket, mert a tapasztalat igazolja, hogy ez a rendszer sem a bérlőre, sem a 

városra nézve nem jelent sérelmességet. A nem búzatermő földért az árverés 

alkalmával mindig kevesebb haszonbért ajánlanak meg, mint a feketeföl-

dekért, tehát a bérlő maga számítja át a búza és a rozs értéke között fennálló 

árdiferenciát. 

Kifejtette még a polgármester, hogy a tanács sok kedvezményt adott a 

múltban a csengelei bérlőknek. Több évig az 1913-14. évben fizetett arany-

értékű haszonbért fogadta el – papírkoronában, azért, hogy az ottani szegény 

bérlők letörleszthessék háború előtti súlyos adósságaikat és ezen kedvez-

mény révén akkora tartaléktőkét gyűjthessenek, aminek ésszerű befektetése 

után kevésbé termékeny földjeik hozamát fokozhassák, családi otthonukat 

felépíthessék, szóval erősödhessenek, gyarapodhassanak. 

Ez szerencsésen meg is történt és ma már a futóhomokos Csengelén 

jólét, vagyonosság van. Ezután a csengelei bérlők is abban a helyzetben él-

nek, hogy a városi földekért a tényleges használati értéket fizetik meg és 

arányos részben hozzájárulhatnak a város jövedelméhez, amiből bizonyos 

hányad úgyis visszatérül a földbérlők gazdasági és kulturális igényei kielé-

gítéseképpen a nagyrészt földbérekből fenntartott különböző városi közszol- 
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gálatatások és közintézmények által. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1923. szeptember 14., p. 2.) 

 

          1924 

 

A „Szeged Csengele Mezőgazdasági Egyesület” folyó hó 17-én, va-

sárnap tartotta ez évi tisztújító közgyűlését, melyen egyhangú nagy lelke-

sedéssel megválasztották elnöknek Mészáros János Máv. ellenőrt, alelnök-

nek ifj. Kordás Mihály tanárt, ügyésznek Csonka Nándor dr. ügyvédet, jegy-

zőnek Zubek Ferenc tanítót. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1924. február 20., p. 3.) 
 

 

A Felsőtanyai Csengele Mezőgazdasági Egyesület, fennállása óta 

először most tartotta meg március Idusát az egész gazdatársadalom bevoná-

sával. Az ünnepség megtartásában nagy érdeme van Mészáros János egye-

sületi elnöknek, Magyar János körgazdának, Zubek Ferenc tanítónak és ne-

jének, Sika Ilona tanítónőnek, aki iskolás növendékeivel elősegítette az ün-

nepély felejthetetlen sikerét. A Himnusszal kezdődött ünnepélyt Mészáros 

János elnök beszéde vezette be. Tóth Ilona, Kopasz Márton, Kopasz Piros-

ka, Buknicz Rozália, Tóth Erzsébet, Kopasz Márton, Magyar József, Zubek 

Pipike a tanító 4 éves kisleánya, tanulók szavalati számjaikkal segítették elő 

az ünnepély sikerét. A városból számosan jelentek meg az emlékezetes ün-

nepélyen. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1924. március 19., p. 2.) 
 

 

A csengeleiek a földbérek mérséklését kérik 
 

(Saját tudósítónktól.) A tegnapi tanácsülés után Turóczy főügyész 

talán, hogy enyhítse a helyzet komolyságát, bizonyos tréfálkozó hangsúllyal 

újságolta  Somogyi polgármesternek, hogy a folyosón egy csengelei küldött- 
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ség várakozik. Csengeléről csak kivételesen szoktak bejönni a városházára, 

nem másért, mint a földbérsérelmek miatt. Ez pedig komoly dolog. De a 

tréfálkozó modornak mégsem hitt egészen a polgármester és csak amikor a 

Feri huszár is ugyanezt jelentette, hitte el a polgármester, hogy Csengele 

csakugyan megjelent. 

Mielőtt azonban a polgármester maga elé bocsátotta volna a csenge-

leieket, előbb ki akarta építeni a maga védállásait. Maga mellé kérette a fő-

ügyészt, leüzent a könyvvivői hivatalba, hogy hozzák fel a földbérekről szó-

ló kimutatást és egy ugyanerről szóló statisztikát maga is kezébe vett. Azu-

tán intett s pár pillanat múlva már előtte voltak a csengeleiek, akik, hogy na-

gyobb nyomatékot adjanak kérésüknek, ügyvédet is hoztak magukkal. Tóth 

László dr., kit ügyük előadásával is megbíztak, hosszú beszédben fejtegeti a 

csengeleiek sérelmeit. 

Az egyes bérföldek – mondotta – nem egyenlő bérösszegért vannak 

kiadva, pedig egymás mellett vannak és ugyanolyan minőségűek. A hol-

danként 3 mázsa búzabért a csengelei gazdák nem tudják fizetni, ez végső 

válság elé sodorja őket. Revízió alá kell venni az összes földbérleteket és 

annak alapjául az 1923. évi 1643. számú bérmegállapító miniszteri rendele-

tet kell figyelembe venni. A revíziót egy bizottságra kell bízni, melyben a 

gazdák is képviselve legyenek. Felterjesztést intéznek azonkívül az Orszá-

gos Földbirtokreform Bírósághoz, hogy a jelenlegi bérleti feltételek megfe-

lelnek-e a rendeletnek. Ez a rendelet megszabja, hogy a békebeli béröszsze-

geket csakis a körülmények teljes figyelembevételével lehet alapul venni. 

Az 1923. évi rendelet kiköti azt is, hogy nekik, ahol rozst termelnek, ott 

csak rozsvaluta alapon lehet a béreket megállapítani. Ezt ők is kérik, mert 

Csengelén csak rozst termelnek. Kérik továbbá, hogy az új bérmegállapítá-

sok csakis a hátralévő évekre legyenek érvényesek. 

Azután a polgármester kezd beszélni. A könyvvivői hivatal adataiból 

bebizonyítja, hogy a földekért ma sem fizetnek többet, mint békében. 

Egyenlőtlenségek vannak ugyan az egyes bérösszegek között, de ez csak an-

nak tulajdonítható, hogy bizonyos időben nagyobb volt a kereslet a földek 

iránt és akkor többet is megadtak. Válaszát a polgármester azzal fejezi be, 

hogy a gazdák kérelmét a tanács elé fogja terjeszteni. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1924. március 28., p. 2.) 
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A város pört indít a csengelei földbérlők ellen 
 

A csengelei földbérlők – mint ismeretes – pár héttel ezelőtt azt kérték, hogy 

a búzaalapon számított bért a tavalyi búzaérték alapján fizessék. Sokan 

közülük, bár kérésüket nem teljesítették, a bérrészleteket már eddig is így 

fizették. A város a pénzt előlegként elfogadta ugyan, de pört fog indítani a 

gazdák ellen az esetben, ha a befizetett részleteket a szerződéses megállapo-

dás szerint ki nem pótolják. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1924. április 15., p. 3.) 

 

 

Emléktáblaleleplezés Csengelén 
 

A Csengelei Tanítótestület lélekemelő ünnepélyt rendez április 27-én Csen-

gelén. Leleplezi Macsuga János volt mételyesdűlői hősi halált halt állami 

tanító emléktábláját. A szegedi tanyák világának ezen lélekemelő ünnepsé-

gére a városból is nagy számban rándulnak ki. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1924. április 18., p. 2.) 

 
 

Emlékünnep Csengelén 
 

A felsőtanyai tanítótestület és gazdatársadalom megható és emlékezetes ün-

nepség keretében áldozott Macsuga János hősi halált halt, volt csengelei 

tanító emlékének. Az ünnepélyt szentmise előzte meg, majd Bálint Gyula 

tanító hatalmas és hatásos ünnepi beszéde után leleplezték a hősi halált halt 

tanító emléktábláját, melyet az emlékező gazdatársadalom emelt. A kir. 

tanfelügyelőséget a lélekemelő ünnepélyen Nagy Sándor dr. kir. s. tanfelü-

gyelő képviselte, míg a környékbeli igazgatók közül Zsák József, Veress Jó-

zsef és Simsay Zoltán jelentek meg az ünnepélyen. Itt említjük meg, hogy 

Csengelén még két hősi halált halt tanító emléktáblája várja leleplezését. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1924. április 30., p. 2.) 
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Kis hírek a torony alól 
 

[…] – Csengelén csütörtökön [aug. 21.-én] kezdik meg a városi bérföldek 

árverését. Ezerhétszáz hold kerül bérbeadásra. – […] 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1924. augusztus 19., p. 2.) 

  

 

A csengeleiek összefogtak egy összeférhetetlen földbérlő ellen 
 

A most folyó földbérbeadási árverések idején szokatlan dolog történt Csen-

gelén. Az ottani bérlők ugyanis az árverező bizottságnak egy kérvényt adtak 

át, melyben azt kérik, hogy Hegedűs István eddigi bérlőt zárják ki az árve-

résből. Indokolásul azt hozták fel, hogy Hegedűs a környék lakóinak va-

gyonbiztonságát folyton veszélyezteti és hogy Hegedűs a vagyonbiztonságot 

sem respektálja. Az árverező bizottság e kérdéses földre az árverezést fel-

függesztette. A negyven aláírással ellátott kérvény ügyében a tanács dönt a 

tanyai községi bíró véleményének meghallgatása után. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1924. augusztus 26., p. 2.) 

 

  

A "Felsőtanyai-Csengelei Gazdasági Egyesület" a napokban Mé-

száros János elnöklete alatt gyűlést tartott, melyen a Balassa Ernő festőmű-

vész által festett és a világháborúban elesett csengelei hősök emlékét meg-

örökítő olajfestmény leleplezésének határidejével foglalkoztak. A egyesület 

agilis elnöke egyúttal bejelentette, hogy egy szövőszék felállításán fárado-

zik. A szövödét remélhetőleg már az ősszel megnyithatják a kosárfonó-tan-

folyammal együtt, mely a múlt télen is 40-50 tanulót foglalkoztatott. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1924. szeptember 13., p. 3.) 
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A csengelei hősi halottak emléke 
 

A felsőtanyai Csengele hazafias népe meg akarja örökíteni a háborúban hősi 

halált halt fiainak emlékét. Erre a célra emlékkép készült, amelyet 12-én 

délelőtt lepleznek le méltó ünnepség keretében. Reggel 10 órakor a hősök 

lelki üdvéért engesztelő szentmisét hallgatnak, majd aztán kezdetét veszi az 

ünnepély. Az ünnepélyt a felsőtanyai csengelei gazdasági egyesület Mészá-

ros János elnökkel az élén rendezi. Az ünnepélyre a reggeli vonattal a város-

ból is számosan kiutaznak Csengelére, hol a rendezőség kocsival várja a 

vendégeket. 
 

(Szegedi Friss Ujság 1924. október 9., p. 2.) 

 
 

Hősök emlékének leleplezése 
 

A csengelei hazafias gazdák a világháborúban elesett hőseik emlékére, a 

csengelei gazdakör helyiségében október 12-én fogják leleplezni Balassa 

Ernő jól sikerült, történelmi vonatkozású festményét. A leleplezési ünne-

pélyt, amelyre a városi notabilitások közül is sokan bejelentették már rész-

vételüket, ünnepélyes istentisztelet előzi meg. Az érdekes alkotású festmény 

Schaffer Testvérek bútorgyári kirakatában (Kossuth Lajos-sugárút) megte-

kinthető. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1924. október 9., p. 3.) 

 
 

Hősök emlékének leleplezése 
 

A csengelei gazdák a világháborúban elesett hőseik emlékére a csengelei 

gazdakör helyiségében október 12-én fogják leleplezni Balassa Ernő sike-

rült, történelmi festményét. A leleplezési ünnepélyt, melyre a városi notabi-

litások közül is sokan bejelentették már részvételüket, ünnepélyes istentisz-

telet előzi meg. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1924. október 10., p. 3.; u. a.: október 11., p. 4.;  

u. a.:október 12., p. 4.) 
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A hősök emlékezete 
 

[...] Ugyancsak vasárnap délelőtt leplezték le a csengelei elesett hősök em-

lékére festett allegórikus képet is. Az ünnepség itt is szentmisével kez-

dődött, amelyet Kupinczai János lelkész mondott. A város képviseletében 

Szendrey Jenő dr. tanácsnok jelent meg az ünnepségen, ugyancsak ő mondta 

az ünnepi beszédet is. A leleplező ünnepség itt is társasebéddel ért véget. 
 

(Szegedi Friss Újság 1924. október 14., p. 2.) 

 

 

Hősök emlékének leleplezése Csengelén 
 

A csengelei hazafias magyar gazdaközönség és a vitézek áldozatkészségé-

ből a világháborúban elesett hősök emlékére Balassa festőművész allegó-

rikus festményét nagy ünnepségek között vasárnap leplezték le a belső 

csengelei iskolában. A Szegedről érkező nagyszámú közönséget Mészáros 

István, a Csengelei Gazdakör elnöke fogadta. Szeged város képviseletében 

Szendrey Jenő dr. tanácsnok jelent meg. Az ünneplő közönség soraiban lát-

tuk Zsák József és Veress József iskolaigazgatókat, Balassa József felsőta-

nyai bírót, Oroszlány Dezső rendőrfelügyelőt, Siha Margitka tanítónőt és 

másokat. Az ünnepélyes szent misét Kupincai János kisteleki lelkész celeb-

rálta. Mise után Kupincai plébános nagyhatású hazafias beszéde közben le-

leplezte az emlékművet. Ezután Szendrey tanácsnok Szeged város tanácsa 

nevében mondott üdvözlőbeszédet. Mészáros István MÁV főellenőr, a Gaz-

dakör elnöke ismertette az emlékmű felállításának történetét és a Gazdakör 

nevében átvette a képet. A közönség a Himnusz eléneklése után szétoszlott. 

A megjelent notabilitások tiszteletére díszebéd volt a Gazdakör helyiségé-

ben. Este pedig reggelig tartó táncmulatság kezdődött. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1924. október 14., p. 2.) 
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1925 

 
Tóth Imre dr. – a csengelei iskolai gondnokság elnöke 

 

A közoktatásügyi miniszter tudvalevőleg rendezte a külterületi iskolák irá-

nyítását és 8 igazgatói állást szervezett. Ezt a miniszter most Gombkötő 

Antal királyi tanfelügyelő előterjesztésére kiegészitette azzal, hogy mind a 

nyolc helyre gondnoksági állást szervezett. Ez állások közül a csengeleit a 

kultuszminiszter most töltötte be, gondnoksági elnökül Tóth Imre dr. kor-

mányfőtanácsos, ügyvédet nevezve ki. A beiktatást a közeljövőben ünne-

pélyes külsőségek között tartják meg. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1925. május. 16., p. 3.) 

 

 

 

Kószó államtitkár holnap tartja beszámolóját Csengelén 
 

Mint értesültünk, Kószó István államtitkár, a Szeged III-ik kerület közszere-

tetben álló nemzetgyűlési képviselője, holnap délelőtt mondja beszámoló 

beszédét Csengelén. Az államtitkár vasárnap reggel a fél nyolc órai sze-

mélyvonattal indul el Csengelére. Kíséretében Tóth Imre dr. kormányfőta-

nácsos, Hajnal István dr. ügyvéd, Hunyadi Vass Gergely dr. ügyvéd, Kle-

ment Antal tanár stb. lesznek. Megígérte a beszámolón való részvételét 

Aigner főispán is. A beszámoló előtt a csengelei erdőben szentmise lesz. Az 

államtitkárral nagyon sokan utaznak még ki ismerősei és jóbarátai, de na-

gyon sokan vesznek részt a beszámolón Szatymazról és a csengelei tanyák-

ról is. Ebből az alkalomból lesz Tóth Imre dr.-nak a csengelei iskolaszéki el-

nökségbe való beiktatása szintén.  

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1925. július 11., p. 3.) 

 

 

 

142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kószó államtitkár beszámolót tartott Csengelén 
 

(Saját tudósítónktól.) Kószó István belügyi államtitkár, Szeged város III. 

választókerületének nemzetgyűlési képviselője vasárnap délelőtt csengelei 

választói előtt politikai beszámolót tartott. Az államtitkár, kihez választói 

változatlan szeretettel ragaszkodnak, az állomáson lovas bandériummal fo-

gadták. Kíséretében voltak Tóth Imre dr. kormányfőtanácsos, Sőreghy Má-

tyás dr. ügyvéd, Gulácsy Sándor dr. tanár, Klement Antal és még többen a 

városból. A megérkezés után az államtitkár kíséretével együtt megjelent a 

csengelei kápolnában tartott szentmisén, mely után a csengelei várostanyán 

az eső ellenére is nagyszámmal megjelent választó közönség előtt megtar-

totta beszámolóját. Beszédében vázolta az általános politikai helyzetet, 

Bethlen külföldi utjának eredményét és rámutatott az ország gazdasági hely-

zetének javulására. A zajos tetszéssel fogadott beszámoló után Fröhlich 

Jenő dr. tisztiorvos ebéden látta vendégül Kószó államtitkárt és kíséretét. A 

vendégek a délutáni gyorsvonattal tértek vissza Szegedre. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1925. július 14., p. 2.) 

 

 

 

Tóth Imre dr. beiktatása a csengelei iskolai gondnokság 

elnöki tisztségébe 
 

Említettük már, hogy Aigner főispán előterjesztésére a kultuszminiszter 

Tóth Imre dr. kormányfőtanácsost a csengelei iskolagondnokság elnökévé 

nevezte ki. E nagy megtiszteltetést jelentő tisztségbe vasárnap délelőtt Kó-

szó államtitkár beszámolója után iktatták be Tóth Imre dr.-t, ki a Gombkötő 

Antal tanfelügyelő kezébe tett eskü után emelkedett hangu beszédben fogad-

ta meg, hogy a külterületi, különösen pedig a csengelei iskola érdekében 

minden erejével dolgozni fog. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1925. július 14., p. 3.) 
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A jövő tavasszal megkezdik a csengelei szanatórium építését 
 

(Saját tudósitónktól) Csaknem öt esztendeje már, hogy a Szegedi Kerületi 

Munkás Betegsegélyező és Biztosító Pénztár felvetette a tervet, hogy a 

pénztár tagjai részére a csengelei erdőben egy tüdőbeteg-gondozó szanató-

riumot kellene létesiteni. A célra szükséges összeget részben az országos 

pénztár ajánlotta fel, de támogatásra kérték fel Szeged városát is. Szeged 

nagylelkűen sietett is e nagyjelentőségű szociális intézmény létesitéséhez 

hozzájárulni és e célra felajánlott 10 hold fenyveserdőt és 20 hold szántó-

földet, amelyen a szanatórium a saját részére szükséges terményeket állította 

volna elő. A szanatórium a tervek szerint 80-100 ágyra lett volna berendez-

ve. Ezekből, hozzájárulása ellenében, a város is kapott volna mintegy 10 

ágyat és ezek felett a tanács rendelkezett volna. Öt esztendő telt el az eszme 

felvetése óta, de a szanatórium építését még most sem kezdték meg és eza-

latt a hosszú idő alatt jelentős lépés is alig történt az ügyben, bár a szegedi 

pénztár többször sürgette a terv megvalósítását. Az eredménytelenségnek 

több oka volt. Így az országos pénztár az utóbbi évek alatt nagy befekteté-

seket eszközölt. Megvásárolta pl. a zalaegerszegi internáló tábort és annak 

helyén szanatóriumot állított fel, nagy költségekkel átalakította a hüvösvöl-

gyi szanatóriumot és kibővítette a miskolci kerületi pénztárt. A másik ok pe-

dig az volt, hogy a Szeged város által felajánlott 10 hold föld bérlete csak 

1928-ban jár le és a bérlőktől csak megváltási összeggel lehetett volna a föl-

det a szanatórium céljaira átvenni. Ezt az utóbbi okot ugyan részben meg 

lehetett szüntetni azáltal, hogy a szanatóriumot csak fokozatosan építik ki, 

de mivel a költségek kiutalása késett, a terv megvalósítása tovább halasz-

tódott. Legutóbb azonban kedvező fordulat történt az ügyben. Az országos 

pénztár ugyanis azt az értesítést adta, hogy legközelebb megbízottakat küld 

Szegedre, akik a helyszínen szemlét tartanak. A szemle eredményéhez ké-

pest azután kiutalják a költségek esedékes részletét. Ez a szemle valószí-

nűleg még a nyár folyamán megtörténik, a szanatórium építését azonban a 

jelek szerint csak a jövő tavasszal kezdhetik meg, éppen az országos pénztár 

legutóbb eszközölt nagyarányú befektetése miatt. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1925. július 25., p. 2.) 
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Jung Sándor dr. kerületi tisztiorvos lett 
 

Andrássy Ferenc dr. egészségügyi főtanácsos nyugalomba vonulása alkal-

mával helyébe a főispán Jung Sándor szatymazi tisztiorvost nevezte ki, aki-

nek helyét Fröhlich Jenő csengelei tisztiorvossal töltötte be. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1925. augusztus 19., p. 4.) 

 

 

Megérkeztek az új tanítói beosztások 
 

[…] Trilltsch Nándor külsőcsengeli […] állami elemi népiskolákhoz további 

intézkedésig megbízott okleveles tanítókat jelenlegi állomáshelyükön meg-

hagyta; Lovácsné Kasza Júlia, további intézkedésig helyettesítéssel megbí-

zott okleves tanítónőt pedig a középsőcsengelei állami elelmi népiskolához 

rendelte szolgálattételre.[…] 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1925. augusztus 28., p. 2.) 

  

 

Bizottsági szemle a csengelei szanatórium helyén 
 

A város még három esztendővel ezelőtt a csengelei erdőben 10 hold földet 

ajánlott fel tüdőbeteggondozó céljaira a munkásbiztosító pénztárnak. Külön-

böző okok miatt a szanatórium építése mindezideig késett. Most azonban 

remény van rá, hogy ez az intézmény hamarosan megvalósul. A város által 

felajánlott hely megtekintésére ugyanis szombaton [szept. 12-én] egy há-

romtagú bizottság érkezik Szegedre. A bizottságnak tagjai lesznek: Fáy Ala-

dár államtitkár, Róde János, az országos munkásbiztosító pénztár igazgató-

ja és a népjóléti minisztérium egyik tisztviselője, továbbá Pálfy József dr. 

kormányfőtanácsos, mint a munkásbiztosító pénztár kormánybiztosa, Wolf 

Ferenc dr. tisztifőorvos és a városi tanács egyik tagja.  

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1925. szeptember 8., p. 4.) 

 
145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Részletenkint építik fel a csengelei szanatóriumot – A város 

szabadon rendelkezhet 10 hellyel 
 

- A Szegedi Uj Nemzedék tudósítójától - 

A csengelei szanatórium régóta húzódó ügyében, mint említettük, 

szeptember 13-án egy bizottság járt Szegeden, ahol megtekintették a szana-

tórium céljaira felajánlott helyet. 

A szemle eredményéről szóló jelentést a munkásbiztosító pénztár csak 

most küldötte meg a város tanácsának. A jelentés szerint a bizottság a város 

által felajánlott, fenyőfákkal körülvett, másfél holdas erdőrészletet szanató-

rium céljaira alkalmasnak találja. A csengelei mintegy 140 holdas erdő a he-

lyi viszonyokban rejlő előnyein kívül geográfiai helyzeténél fogva is kivá-

lóan megfelel az alföldi tüdőbeteg szanatórium elhelyezésére. Minthogy 

pedig a már létező alföldi szanatóriumok száma nem elegendő, Rohde Já-

nos, az országos munkásbiztosító pénztár igazgatója kijelentette, hogy a 

munkásbiztosító pénztár felépítteti a csengelei szanatóriumot. 

A felmerült tervek szerint a szanatórium úgy nyári, mint téli tartózko-

dásra alkalmas, állandó jellegű épületekből fog állani. Ilyen építkezésre 

szükséges összeggel azonban az országos pénztár a már korábban elhatáro-

zott nagyarányú befektetése miatt nem rendelkezik. Ezért a csengelei szana-

tórium kiépítése fokozatosan fog történni úgy, hogy a jövő évben 2-3 mil-

liárd koronával az építkezéseket megkezdik. 

A munkásbiztosító pénztár most a várostól bizonyos adatok rendelke-

zésre bocsátását kéri, mint például a helyszíni rajz, a vízellátás miként old-

ható meg, stb. Kérdezi azonkívül a várost, hogy a tíz beteg feletti rendel-

kezési jogot miként értelmezi és erre vonatkozólag megjegyzi a munkásbiz-

tosító pénztár, hogy annak nincs elvi akadálya, hogy a tíz helyre a város 

nem pénztári tagokat is beutalhasson. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1925. október 15., p. 3.) 
 

 

Tanítói kinevezések 
 

A vallás-  és  közoktatási miniszter […] Triltsch  Nándor csengelei helyettes  
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tanítókat, illetve tanítónőket jelenlegi állásukban rendes tanítókká, illetve 

tanítónőkké nevezte ki. […] 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1925. december 29., p. 4.) 

 
1926 

 
Tanítói kinevezések 

 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter […] Lovácsné Kasza Júlia középcsen-

gelei, […] Triltsch Nándor külsőcsengelei […] okl. tanítót jelenlegi állo-

máshelyein rendes állami elemi népiskolai tanítóvá kinevezte. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1926. január 26., p. 4.) 

 

 

 

Tisztiorvosi áthelyezések 
 

Wolff Ferenc dr. egészségügyi főtanácsos, tiszti főorvos előterjesztésére So-

mogyi polgármester az elhunyt Baneth Samu felsővárosi kerületi tisztiorvos 

helyébe Mogán Béla dr. röszkei orvost rendelte be. Röszkére Ábrahám Gyu-

la dr. feketeszéli tisztiorvos, az ő helyébe viszont Véli Béla csorvai orvos 

kerül. A csorvai és csengelei orvosi állások eképpen betöltetlenül marad-

nak, amennyiben Fröhlich Jenő dr. csengelei orvost a szabadságon lévő 

Andrássy Ferenc dr. tiszti főorvost helyettesítő Jung Sándor dr. helyébe 

Szatymazra helyezték át. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1926. február 9., p. 4.) 
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A helyettes tisztifőorvosi állás betöltése 
 

Andrássy Ferenc dr. és Gyuritza Sándor dr. nyugalomba vonulásával megü-

resedett helyettes tiszti főorvosi állásra Wolff egészségügyi főtanácsos, fő-

tiszti főorvostól szerzett értesülésünk szerint két tisztiorvos jöhet számítás-

ba. Az egyik, ha a városnál eltöltött szolgálatot veszik alapul, Oláh József 

dr., a másik, ha az államnál teljesített szolgálatot is beszámítják, Fröhlich 

Jenő dr. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1926. február 27., p. 4.) 
 

 

Orvosi kinevezés 
 

Aigner Károly dr. főispán Mészáros Ferenc dr. volt dorozsmai orvost csor-

vás, Bérczi Béla dr. volt kecskeméti kórházi alorvost pedig csengelei tiszti-

orvossá nevezte ki. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1926. június 19., p. 4.) 
 

 

Kószó államtitkár beszámolót tart Csengelén 
 

Kószó István dr. belügyi államtitkár, Szeged város III. kerületének nemzet-

gyűlési képviselője május 16-án, vasárnap külső Csengelén, az ottani vá-

lasztói előtt politikai beszámolót tart. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1926. május 15., p. 4.) 
 

 

Kószó István dr. államtitkár beszámolója Csengelén –  

A csengelei polgárság bizalmat szavazott a kormánynak  

és Kószó István dr.-nak 
 

- A Szegedi Uj Nemzedék tudósítójától -                             

Szeged, május 18. 
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Kószó István dr. államtitkár, Szeged III. kerületének nemzetgyűlési 

képviselője választói kérelmére vasárnap tartotta meg beszámoló beszédét a 

csengelei választói előtt. A beszámolóra az államtitkárt Szegedről Tóth Imre 

dr. kormányfőtanácsos, Nyáry György dr. kereskedelmi iskolai igazgató, 

Zehntbauer János Máv. nyug. főfelügyelő, Pávó Ferenc dr. tb. tanácsnok, 

Vetró Lajos földbirtokos, Breinovics Vilmos mérnök, Felsőtanyáról László 

János plébános, Buchholcz János dr. t. orvos, Bartos Károly állomásfőnök, 

Balogh Sándor Máv. nyug. főintéző, Boros József, Veres József iskolai 

igazgató kísérték el. Csengele állomáson Sisák János egyleti elnök, Zubek 

Ferenc tanító, Oroszlány Dezső rendőrfelügyelő, Csordás József földbirto-

kos, vitéz Tóth Lajos, Trilltsch Nándor és Zsák József tanítók, Bedőházy 

László állomásfőnök és sok választó zeneszóval fogadták a népszerű képvi-

selőt, akit Zubek Ferenc tanító és Mészáros János Máv. nyug. főintéző be-

széddel üdvözöltek, amit Kószó István dr. szivélyesen köszönt meg. Ezután 

megindult a hosszú kocsisor, amely 11 órakor érkezett meg a külsőcsenge-

lei iskolához, ahol az ideiglenesen felállított oltárnál László János felsőta-

nyai plébános mondott szentmisét és beszédet, amelyben a csengelei polgár-

ságot a keresztény hitre és hazaszeretetre buzdította. 

A szentmise után az államtitkár mondotta el beszámoló beszédét, 

melynek bevezetésében óva intette választóit, hogy ne üljenek fel a tanyá-

kon is kísérletező demagógoknak, akik a valláserkölcsi és nemzeti eszméket 

tiporva újra veszedelembe sodornák azt a kisgazda társadalmat, amely csak 

Isten- és törvénytisztelettel boldogulhat. 

Részletesen előadta azt a munkát, amelyet a Bethlen kormány a szoci-

áldemokraták folytonos akadékoskodása ellenére kifejt. Nevezetesen a me-

zőgazdasági hitel megszerzése által az elmúlt évben 25 millió aranykoronát 

bocsátottak rendelkezésre, most pedig 25 év alatt törlesztendő kölcsön fo-

lyósítása van folyamatban, amelyben a bérlők is részesedni fognak. Kiter-

esztést nyer ez mezőgazdasági ingó, jelzáloghitel alakjában is. A földha-

szonbérek arányos leszállítása már kezdetét vette. Az utak kiépítése és ja-

vítása, ami a csengelei gazdákra életkérdés, megindul. Hangsúlyozta a le-

vente intézmény fontosságát és azt úgy szabályozzák, hogy nagyob anyagi 

megterhelés nélkül az ifjúság játszva tanulhasson. A vetőmagvak kiosztását, 

továbbá az adók elviselhetőbbé való tételét ismertette, utóbbi kérdésnél 

közölte, hogy a társhaszonbérlők adózására és a bérlők adóbevallására jelen- 
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tékeny könnyítések vannak folyamatban. Végül a termények értékesítésének 

fontos kérdésében közölte, hogy a kormány 3 millió aranykoronát fog erre a 

célra áldozni, amivel különösen a tanyai lakosságnak nagy segítségére lesz. 

A népnevelés terén megindult építőmunka vázolása után megköszönte és ki-

tartásra buzdította magyar gazdatestvéreit, akik köréből került ő is a nem-

zetgyűlésbe. 

A választók nagy tetszéssel fogadták képviselőjük minden kérdést ki-

merítő másfél óráig tartó előadását, amelyet beszéd közben is sűrűn helye-

seltek. 

Ezután Tóth Imre dr. kormányfőtanácsos mondott hévvel telített szép 

lelkesítő beszédet, amely nagy hatással volt a hallgatóságra.  

Mészáros János köszönte meg a képviselőnek eddigi eredményes fára-

dozását és kérte, hogy továbbra is segítse őket tevékenységükben. Indítvá-

nyára egyhangú lelkesedéssel Kószó István dr. képviselőnek bizalmat sza-

vaztak, Sisák János a csengelei mezőgazdasági egyesület elnökének javas-

latára ezután Bethlen István gróf miniszterelnökhöz táviratot intéztek, mely-

ben Sisák János elnök a csengelei választók nevében őt szívből üdvözli és 

tántoríthatatlan bizalmukról biztosítják. A népgyűlés után Parraghy István 

vendéglőjében társasebéd volt, melyen László János plébános, Tóth Imre 

dr., Veress József, Kószó István dr. és Pávó Ferenc dr. mondottak felkö-

szöntőket.  

Ebéd után Kordás Mihály és családja magyaros szeretettel látta vendé-

gül a szegedieket és felsőtanyaiakat, akik az esti vonattal tértek vissza Sze-

gedre. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1926. május 18., p. 2.) 
 

 

Tanítói áthelyezések 
 

A kultuszminiszter a következő tanítói áthelyezéseket rendelte el. […] 

Dobay István nagyistváni tanítót a pestújhelyi iskolához. Dobay helyet-

tesítésével a királyi tanfelügyelő Zsilka László csengelei tanítót fogja meg-

bízni. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1926. október 7., p. 4.) 
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Tanítói áthelyezések 
 

A kultuszminiszter Mészáros Gyula szentes-nagykirálysági tanítót a szentes-

lapostői iskolához, vitéz Peterdy Lajos felsőcsengelei tanítót és nejét szül. 

Darázs Gizellát a felsőbalástyai iskolához, Bovacsek Dezső gyulai tanítót és 

nejét pedig a felsőcsengelei iskolához helyezte át. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1926. október 10., p. 5.) 

 

 

Új iskolaigazgató 
 

Három év előtt szervezte meg a tanfelügyelőség a csengelei iskolai igaz-

gatói körzetet, amelynek első igazgatója indokolt okok miatt lemondott az 

igazgatásról. A kir. tanfelügyelő felterjesztésére a kultuszminiszter erre az 

állásra Kertész János Szeged-felsőbalástyai állami iskolai tanítót nevezte ki. 

Az új igazgatóra a leventeoktatás és a tanulmányi előmenetel színvonalának 

emelése szempontjából sok és nehéz munka vár. Ismerve azonban Kertész 

János agilitását, munkakedvét és a magyar kultúrával való törődését, való-

színű, hogy eme feladatának meg fog felelni. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1926. október 10., p. 5.) 

 

 

Négy hónapi fogházat kapott a bicskázó csengelei legény 
 

Novák Péter az elmúlt év július 26-án barátaival a csengelei csárdában mu-

latott. A csárda termében nagyban folyt a tánc és a már pityókos legények 

összevesztek a zene miatt. Hamarosan előkerültek a botok és parázs vere-

kedés támadt a pityókos legények között. A kocsmáros azonban idejében 

közbelépett és a duhajkodó legényeket kidobálta részben az udvarra, rész-

ben az ivóba. Az ivóba került Rácz Péter is, ki előzőleg megsértette No-

vákot. Az elkeseredett legény az udvaron át berontott az ivóba és a gya-

nútlanul üldögélő Ráczot zsebkésével hátba szúrta. A szúrás olyan szeren-

csétlenül  találta a legényt, hogy  azonnal összeesett és hosszú ápolás után is  
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béna maradt a jobb lába. A királyi törvényszék Juhász-tanácsa szombaton 

tárgyalta a bicskázó legény bünügyét és Novákot 4 hónapi fogházbüntetésre 

ítélte. Az ügyész súlyosbításért fellebbezett.   

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1926. november 7., p. 5.) 

 

 

Csengelei haragos szomszédok kutyaháborúja 
 

Kedden a királyi törvényszék Vild-tanácsa Magyar András csengelei gazda 

gondatlanságból okozott sűlyos testi sértés miatti bűnperében tartott végtár-

gyalást. Magyar András csengelei lakos a szomszédos Túri Ferenc földmű-

vessel egy telekörökösödési ügyben régóta haragban van. A szomszédok 

között állandó volt a perpatvar és a háborúságnak Túri kisfia volt az áldo-

zata. Volt Magyaréknak ugyanis két nagyon harapós kutyája, melyek, ha a 

gazda csak rámutatott valakire, menthetetlenül leteperték azt a lábáról és 

ruházatát, de sokszor a húsát sem kímélték az áldozatnak. Féltek is Magya-

rék háza tájára járni az emberek, mert bizony a harapós komondorok nappal 

is szabadon csatangoltak. Múlt év októberében Túri kisfiát, ki a szomszéd 

kerítése felé járkált, támadta meg a két kutya, a jajveszékelő fiúcskát lete-

perte és összeharapdálta. Túriék feljelentették Magyart és a törvényszék 

előtt azt állították, hogy a komondorok gazdája bosszúból maratta meg kész-

akarva a kisfiút, mert közelben dolgozva módjában lett volna egy szóval le-

csillapítani a dühös kutyákat. A kisfiú sebei a törvényszéki orvosszakértő 

véleménye szerint 8-10 napig gyógyultak. A tanács bűnösnek találta Magyar 

Andrást és nyolcszázezer korona pénzbüntetésre ítélte. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1926. december 16., p. 4.) 

 

 

Tanítói kinevezések 
 

A vallás- és közoktatási miniszter Bérczi Kálmán Szeged-középcsengelei, 

Bovatsek Jenő  felsőcsengelei  és  Reitzner  Ágoston  Szeged-gátsarki  elemi  
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népiskolai helyettes-tanítókat rendes tanítókká kinevezte. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1926. december 25., p. 14.) 

 

1927 

 

579-1927. végr. szám. 

Árverési hirdetmény 

 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX tc. 102. §-a értelmében 

ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1927. évi P. 9962/2. 

számú végzése következtében Szeged város közönsége javára 451 P. 98 fil-

lér és járulékai erejéig 1926. évi február hó 16-án foganatositott kielégítési 

végrehajtás útján lefoglalt és 2058.- pengőre becsült következő ingóságok, 

u. m.: különféle felülépítmények, amelyek a Csengele kap. 62. sz. tanyán 

vannak, nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1927. évi Pk. 22536/3. 

számú végzése folytán 451 P 98 fillér tőkekövetelés, ennek 1926. évi január 

hó 1. napjától járó 8 százalék kamatai s eddig összesen 92 P 14 fillérben bí-

róilag már megállapított s felmerülendő költségek erejéig Szeged-Csengele 

kap. 62. sz. tanyán leendő eszközlésre 1927. évi március hó 31. (harminc-

egy) napján délutáni 4 órájára határidőül kitűzetik és ahhoz venni szándé-

kozók oly megjegyzéssel hívatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 

évi LX. t.c. 107., 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 

ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. 

Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés megkezdéséig való érvényesí-

tésére felhívatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- 

és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 

1881. LX. tc. 120. §-a és az 1908. évi XLI. (41) t. c. 20. §-a értelmében ezek 

javára elrendeltetik. 

Szeged, 1927. évi március hó 19. napján.                     Kuhn, 

           kir. bír. végrehajtó.   
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1927. március 27., p. 9.) 
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A csengeleiek újabb földbérleszállitást kérnek – A tanács 

megvizsgáltatja a kérelem jogosultságát 
 

- A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától -       

Szeged, április 13. 

A békevilágban csak elenyészően ritka esetben történt meg, hogy a 

városi földek bérlői bérleszállítást kértek. Aki egyszer földet bérelt a vá-

rostól, az a szerződésileg kikötött bérösszeget a bérlet lejáratáig rendesen 

meg is fizette, az új árlejtéskor pedig újból iparkodott a bérletet megszerez-

ni. Ez a rend, amely város költségvetésének egyik szilárd alapja volt, az 

utóbbi évek alatt teljesen megváltozott. A bérlők időnként csapatostul jön-

nek a városházára és különféle indoklásokkal a földbérek leszállítását köve-

telik. Ez abban az időben, midőn a gazdasági konjunktúra megszünt, sok-

szor indokolt is volt. A gabona- és állatárak mélyen leszállottak, úgyhogy a 

bérlők már nem bírták behozni azt a bérösszeget, melyet a magasabb árak 

idején földbér fejében magukra vállaltak. A konjunktúrának ezzel a változá-

sával akkor számolt is a város. A tanács maga több esetben méltányossági 

okokból mélyen leszállította a földbéreket, ami a város jövedelmét is jelen-

tékeny mértékben befolyásolta. A földbérek leszállítása azonban megtörtént 

az egész vonalon, úgyhogy bízni lehetett abban, hogy az elégedetlenség 

végre meg fog szűnni és visszatér az az állapot, amikor a város a földbérek-

ből befolyó jövedelemre biztosan számíthatott. A város engedékenysége 

azonban máig sem járt ezzel a következménnyel. Még most is állandóan 

akadnak olyanok, kik a leszállított földbéreket is megfizethetetlennek mond-

ják. Malina Lajos dr ügyvéd vezetésével délelőtt egy csengelei földbér-

lőkből álló küldöttség járt Somogyi polgármesternél. Az volt a panaszuk, 

hogy az általuk bérelt földekért a bérösszegeket, ami holdanként évi 80-100 

kiló búza között mozog, nem tudják megfizetni, mert ennyit nem bírnak 

kihozni a földből. Többen közülük bevallották, hogy az árendát már évek 

óta nem is fizetik, mert nem tudják fizetni. Azt kérték tehát, hogy a város 

szállítsa le a földbéreket. 

A polgármester válaszában kijelentette, hogy a város már két ízben is 

eszközölt bérleszállítást. Újból engedni a bérekből pedig már nem lehet, 

mert akkor zavarok állanak elő a város háztartásában. 
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A város tanácsa azért mégis megvizsgáltatja, hogy a csengeleiek ké-

relme mennyiben indokolt és ha annak találja, úgy esetleg újból mérsékelni 

fogja a bérösszegeket. Figyelmeztette azonban a polgármester a földbérlő-

ket, hogy az elmaradt béreket fizessék be, mert különben a város elveszi tő-

lük a bérleteket. Ez – mondotta – 130 ezer ember érdeke. A polgármester 

ezután még arra is rámutatott, hogy a bérlők nem gazdálkodnak ésszerűleg. 

A földbért csupán a bérföldön termelt rozsból akarják behozni, ami pedig 

lehetetlen. Jószágot, baromfit nem tenyésztenek, pedig ennek árából bőven 

lehetne fedezni a bérösszeget. 

A küldöttség eltávozása után a polgármester azonnal érdeklődött a 

városi tiszti ügyészségnél, történt-e intézkedés azokra a földbérlőkre nézve, 

kik a bérösszegeket nem fizették rendesen. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1927. április 14., p. 3.) 
 

 

Majdnem az árokba fulladt 
 

Csengelén történt az elmúlt napokban, hogy Mészáros János nyugalmazott 

MÁV-ellenőr barátjával együtt kedélyes borozgatásra tért be az állomás 

melletti kocsmába. Hajnal felé a társaság kissé pityókás állapotban indult 

haza és a bor okozta bizonytalanságtól Mészáros János véletlenül beleesett 

az egyik vízzel telt árokba. Barátai csak későn vették észre eltűnését. Hosz-

szas keresés után sikerült is megtalálniok a szerencsétlen embert, aki már 

fuldokolt. Barátai azonnal a lakására szállították Mészáros Jánost, aki jelen-

leg súlyos betegen fekszik. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1927. április 24., p. 5.) 
 

 

A város elveszi a bérföldeket azoktól, kik hátralékosak a 

bérletdíjakkal – A tiszti főügyész haladéktalanul megindítja 

az eljárást 
 

- A Szegedi Új Nemzedék munkatársától -    

Szeged, május 12. 
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Megírtuk, hogy a csengelei városi földek bérlői a földművelésügyi mi-

niszterhez felterjesztést intéztek, melyben azt kérték, hogy a miniszter uta-

sítsa a várost egy újabb földbérrevízió elrendelésére. A miniszter mintha 

csak tisztában volna a kérelem méltánytalanságával, a földbérlők kérelmét 

leküldte a város tanácsához, kimerítő jelentést kérve a földbérviszonyokról. 

A tanács nevében Turóczy Mihály dr. főügyész már fel is küldötte a je-

lentést, amelyben adatokkal mutatta ki, hogy a földbérlők bérmérséklési ké-

relme teljesen indokolatlan. 

Biztosra vehető, hogy a földművelésügyi miniszter a város felterjesz-

tésének fog igazat adni és a földbérlők kérelmét elutasítja. Lehetetlen 

ugyanis azt kívánni a várostól, hogy amidőn már két ízben is eszközölt 

bérmérséklést, mindkét alkalommal tetemesen leszállítva a földbéreket, 

újabb engedményeket tegyen a város jövedelmeinek rovására. 

A bérmérséklési kérelemmel együtt jár a szerződésileg kikötött bér-

letdíjak fizetésének beszüntetése is. Ezren felül van azoknak a földbér-

lőknek a száma, akik már hosszabb idő óta nem fizetik rendesen bérletdí-

jaikat. A város hatósága egy ideig nem alkalmazott erélyesebb eszközöket a 

mulasztók ellen és megelégedett azzal, hogy fizetési felszólításokat küldött 

a mulasztóknak. 

Ezek hatása azonban többszöri fizetés útján is elmaradt. Ma pedig már 

az a helyzet, hogy a földbérek elmaradása felborulással fenyegeti a költsége-

lőirányzatot. Félni lehet attól, hogy a város sok tervet, melyeket a földbér-

jövedelemre alapított, nem valósíthat meg. 

Somogyi polgármester az elmaradt földbérfizetések miatt most a lege-

rélyesebb lépésre szólította fel a főügyészi hivatalt. Elrendelte, hogy a főü-

gyészi hivatal indítsa meg a bíróságnál a bérletmegszüntetési eljárást mind-

azok ellen, kik a bérletdíjakat már legalább egy év óta nem fizették be. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1927. május 13., p. 3.) 
 

 

Lengyel tudósnő Szegeden 
 

Aniela Kozlowska dr. assistensnő, a krakkói egyetem növénytani tanszékén, 

látogatta meg a napokban Szegedet, hogy botanizáljon a homokterületeken. 

Csengelei erdőben és királyhalom erdeiben igen becses megfigyeléseket tett,  
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utóbbi helyen, főleg Krajcsovics igazgatónak lekötelező szívessége volt 

nagy segítségére. Tőlünk a Balkán államokba ment tanulmányait folytatni. 

Budapestről, vidékről és Szeged vidékéről nagy tetszéssel nyilatkozott. 

Egyetemünk Növénytani Intézete vendégkönyve őrzi a kedves látogató em-

lékét. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1927. július 1., p. 5.) 

 

 

Külön temetőt kérnek a csengeleiek 
 

Csütörtökön délelőtt egy csengelei gazdákból álló küldöttség járt Somogyi 

Szilveszter dr. polgármesternél. A küldöttség nevében Tóth Imre dr. kor-

mányfőtanácsos előadta, hogy a csengeleiek temetője a 20 kilométerre fek-

vő Felsőközponton van és ez a roppant távolság temetkezéskor nagy fárad-

ságot ró a csengelei lakosságra. Kérte, hogy a város valahol közelebb je-

löljön ki temetőt. A csengeleiek szerint a legalkalmasabb területet a városi 

erdő északi szélén, a Seiler-féle bérleten lehetne kijelölni. A polgármester a 

kérelmet jogosnak találta és megígérte, hogy pártolni fogja. Közölte egyúttal 

a küldöttséggel, hogy a temető helyének kiszemelése végett helyszíni szem-

lére kiküld egy mérnököt. 

 

(Szegedi Új Nemzedék 1927. augusztus 19., p. 5.) 

 

 

Újból felmerült a csengelei tüdőbeteg szanatórium terve – 

A munkásbiztosító pénztár mostani épületének árából a 

szanatóriumot fel lehet építeni 
 

- A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától - 

Szeged, szeptember 9. 

Körülbelül öt éve annak, hogy a szegedi kerületi munkásbiztosító 

pénztár felvetette egy külterületen létesítendő tüdőbeteggondozó szanatóri-

um  tervét. A  pénztár  erre a célra a várostól  kért területet, amelyet a tanács  
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készséggel hajlandó is volt megadni. A terület kiszemelésére egy bizottság 

szállott ki, amely a tüdőbeteggondozó szanatórium céljára a csengelei erdő 

melletti területet találta legalkalmasabbnak. A tanács ezt a területet is haj-

landó volt átengedni. Már-már úgy volt, hogy a szanatóriumot rövidesen fel 

is építhetik, mikor az Országos Munkásbiztosító Pénztár és a város között 

jelentéktelenebb differenciák támadtak. Ezeket ugyan el lehetett volna simí-

tani, de a koronaérték akkori bizonytalansága gátat húzott a nagyfontosságú 

szociális terv megvalósulása elé. Azóta a szanatórium terve csaknem fele-

désbe merült, legalábbis igen kevésszer esett róla szó. 

Illetékes helyen most újból komolyan foglalkoznak a szanatórium lé-

tesítésével. Mint ismeretes, a kerületi munkásbiztosító pénztár a Tisza La-

jos-körúti épület helyett a Mérey-utcában új házat építtet. Ennek elkészü-

lése után a pénztár a mostani épületet eladni szándékozik. A terv az, hogy az 

épület árából a csengelei tüdőbeteg szanatóriumot is felépítik és beren-

dezik. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1927. szeptember 10., p. 1.) 

 
 

Egy gazdálkodó a vonat elé vetette magát 
 

Vasárnap délelőtt 11 óra tájban megrendítő öngyilkosság játszódott le Kis-

telek és Csengele között a vasúti síneken. Hegedűs József 60 éves csengelei 

gazdálkodó már régóta kínzó betegségben szenvedett, amely teljesen aláásta 

az idős ember egészségét. Ezért a gazdálkodó elhatározta, hogy végez ma-

gával. Vasárnap délelőtt Csengeléről elindult Kistelek felé a vasúti sínek 

mentén, amikor a két állomás között úgy 11 óra tájban egyszer csak feltűnt 

egy Kistelek felé haladó vonat. Hegedűs József tovább haladt, egy irányban 

a vonattal és teljes nyugodtságot színlelt, hogy a mozdonyvezető észre se 

vegye öngyilkossági szándékát. Mikor a vonat mintegy 10 méternyire lehe-

tett már, az életunt öregember hirtelen megfordult, és keresztül vetette ma-

gát a síneken. A következő pillanatban a vonat már keresztül robogott a 

szerencsétlen ember testén. A hatósági vizsgálat megállapította, hogy a 

mozdonyvezető már nem háríthatta el a szerencsétlenséget. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1927. október 4., p. 5.) 
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Póruljárt kocsisok 
 

Szeged, október 21. 

Csengelén történt, a múlt év április 27-én. Varga Józsefné, gazdálkodó 

asszony egy idő óta igen rossz viszonyban élt a férjével és elhatározta, hogy 

amint alkalom nyílik, megszökik az urától. Varga József április 25-én elu-

tazott Csengeléről és ezt az alkalmat használta fel Vargáné a szökésre. Ösz-

szecsomagolta saját ingóságait, majd megfogadta Szécsényi Sándor és Nagy 

József fuvarosokat, hogy szállítsák ki holmijait a csengelei állomásra. Hu-

szonhetedikén megjelentek a fuvarozók, a kocsira mindent fölpakoltak és 

elindultak az állomás felé. Varga Józsefné gyalog követte később őket. 

Szécsényiék azonban útközben megállottak Nagy József tanyáján, 

ahol leraktak egyes dolgokat. 

A szegedi kir. törvényszék Vild-tanácsa pénteken tárgyalta ezt az 

ügyet. A két vádlott azzal védekezett, hogy Vargáné nem akarta kifizetni a 

fuvart és ezért vették el a holmik egy részét. 

A bíróság bűnösnek mondotta ki mindkét vádlottat lopásban és ezért 

Szécsényi Sándort 6 hónapi börtönre, Nagy Józsefet pedig 100 pengő pénz-

büntetésre ítélte. 

Liszkay Lóránd dr kir. ügyész súlyosbításért, az elítéltek bűnösségük 

megállapítása miatt fellebbeztek. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1927. október 22., p. 4.) 

 

 

Az új csengelei köztemető 
 

A város tanácsa hétfői ülésében utasította a mérnöki hivatalt, hogy a csen-

gelei köztemető céljaira megfelelő területet jelöljön ki. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1927. november 15., p. 4.) 

  

 

 

 

159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1928 

 

Az irtózatos nyomor miatt a csengelei iskolába 600-ból csak 

100 gyermek jár – Egész családoknak csak egyetlen 

felöltőjük, vagy nagykendőjük van – Tóth Imre dr. 

kormányfőtanácsos akciót indít a kis iskolás gyermekek 

felruházására – Az egész társadalomnak meg kell mozdulnia 
 

– A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától – 

Szeged, január 4. 

Sokat hallottunk már arról a mérhetelen szegénységről, amely Csen-

gele népét gyötri s a kipusztulással fenyegeti. Minden képzeletünket felül-

múlja azonban az a nyomorúság, amelyről Kertész János, a csengelei isko-

lák igazgatója számol be Tóth Imre dr.-nak, a csengelei iskolaszék elnöké-

nek. Hihetetlen eset, hogy több kilométeres távolságra, minden más ruha 

nélkül, egyetlen rongyos felöltőben kelljen a 8-9 éves kis gyermekeknek 

járniok s még hihetetlenebb, hogy 600 iskolaköteles gyermek közül csak 

100 látogatja az iskolát, mert a többi mezítláb, teljesen ruha nélkül áll a 20 

fokos hideggel szemben. Kertész igazgató a következőket írja: 

Méltóságos Elnök Úr! 

Mély tisztelettel jelentem Elnök úrnak, hogy a csengelei áll. elemi 

iskolák tanulói tömegesen maradnak távol a tanításokról, úgy, hogy egyes 

iskolákban a tanulók a tananyagot sem bírják feldolgozni, mivel üresek a 

padok.  

Ezen kétségbeejtő helyzet oka után érdeklődve, körzetem tanítóitól azt 

a szomorú felvilágosítást kaptam, hogy a ruha- és cipőhiány miatt nem jön-

nek a kis tanítványok. Az iskolában jelenlevő gyermekeket tüzetesebb vizs-

gálat alá véve, szívfacsaró valóságra ébredtem. Sok szegény gyermeknek 

egyáltalán nincsen alsóruhája, kis testecskéje rongyokba van csavarva, felül 

pedig a szülők vagy nagyobb testvérek rongyos felöltője éktelenkedik. A 

külsőcsengelei iskola egyik tanulójának felsőtestén csak egy nagy férfika-

bát volt a csupasz bőrre húzva, sem inge, sem alsóruhája egyáltalán nem 

volt. 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A nagyfokú ruhátlanságnak a csengelei nép koldusszegénysége az 

oka. Hogy a jövő Magyarország részére ezen jólelkű, színtiszta magyar 

nemzedéket megmentsük, mély alázattal kérem méltóságos elnök urat, 

szíveskedjék akár a városi hatóságnál, akár társadalmi úton segítségünkre si-

etni, mert mi, csengelei tanítók a sok szegény között tehetetlenül állunk a 

nyomorral szemben. Az összes mindennapos tanulók száma kb. 600, ezek 

közül kb. 500 van hiányosan öltözve. 

Méltóságod segítségéért esedezve 

Csengele, 1927. december 30.    Kertész János  

             igazgató 

 

Eddig szól a csengelei viszonyokat jellemző levél. Értesülésünk sze-

rint Tóth Imre dr. kormányfőtanácsos haladéktalanul társadalmi akciót indít 

ennek a tenger nyomorúságnak a megszüntetésére. Lehetetlennek tartjuk, 

hogy a társadalom meg ne mozduljon annak a hírnek hallatára, hogy Csen-

gelén 500 magyar gyermek meztelenül várja a tél elmúlását. Lehetetlennek 

tartjuk, hogy Klebelsberg kultuszminiszter, a főispán, a polgármester és a 

kir. tanfelügyelő segítségével meg ne tegye a szükséges lépéseket ennek a 

szerencsétlen helyzetnek a konszolidálására. Lehetetlennek tartjuk, hogy az 

összes szegedi tényezők, pénzintézetek, bankok, egyesületek, körök, magá-

nosok, iparosok, kereskedők, gazdák stb., stb. meg ne tegyék kötelességüket 

a Tóth Imre dr. kérő szavára. 

Adományokat, iskolás gyermekeknek cipőt, ruhát és fehérneműt kész-

séggel továbbít a Szegedi Uj Nemzedék kiadóhivatala is. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 5., p. 3.) 

 
 

Adományok a csengelei nyomorgó gyermekek felruházására 
 

Lapunk tegnapi számában megírtuk, hogy a külsőcsengelei iskola 600 

növendéke közül mintegy ötszáznak a kemény téli időben sincs rendes me-

leg ruhája és hogy valósággal rongyokba burkolva járnak az iskolába. Tóth 

Imre dr. a szerencsétlen sorsban levő kisgyermekek felruházására társadalmi 

gyűjtést indított,  melynek eredményeképpen eddig a következő adományok  
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folytak be: Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 50, Katolikus Kör 50, Kéz-

műves Bank 20, Ottovay István 10 pengőt. Öt pengőt adományoztak: Hor-

váth Ferenc vendéglős, Kőnig Péter, Fichtner Sándor, Csomák Elemér, Bát-

ky László, Balogh Lajos, Kecskés István, Doránszky Károly, Rottenberg Pál 

dr., Hunyadi-Vass Gergely dr., flanelinget adott 7 darabot Tóth Imre dr., 3 

darabot özv. Batyala Jánosné. További adományokra természetesen óriási 

szükség van. Ezúton is még egyszer felhívást intézünk a város közönsé-

géhez, hogy adakozzanak a nyomorgó kis csengelei magyarok felsegélye-

zésére. Adományokat átvesz lapunk kiadóhivatala és Tóth Imre dr.  
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 6., p. 5.) 
 

 

Adományok a csengelei nyomorgó gyermekek felruházására 
 

Lapunk csütörtöki számában megírtuk, hogy a külsőcsengelei iskola 

600 növendéke közül mintegy ötszáznak a kemény téli időben sincs rendes 

meleg ruhája és hogy valósággal rongyokba burkolva járnak az iskolába. 

Tóth Imre dr. a szerencsétlen sorsban levő kisgyermekek felruházására tár-

sadalmi gyűjtést indított, melynek eredményeképpen a már jelzetteken kívül 

a következő adományok folytak be: Szegedi Belvárosi Katolikus Egyház-

község 100, Pesti Kereskedelmi Bank szegedi fiókja 30, Magyar Általános 

Takarékpénztár 25, Magyar-Olasz Bank 25, Gaál Testvérek Utóda 10, May 

Gyula bankigazgató 10, Szent István Társulat 10 és Szemcse Ármin 5 pen-

gőt. Lupkovitz Endréné 12 darab különféle alsó ruhanműt, Vénig Gyula pe-

dig 1 pár cipőt adományozott. További adományokra természetesen óriási 

szükség van. Még egyszer felhívást intézünk a város közönségéhez, hogy 

adakozzanak a nyomorgó kis csengelei magyarok felsegélyezésére. Adomá-

nyokat átvesz lapunk kiadóhivatala és Tóth Imre dr. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 8., p. 7.) 
 

 

Újabb adományok a csengelei gyermekek javára 
 

A Tóth Imre dr. által  megindított gyűjtés eredményeképpen a külső csenge- 
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lei iskola nyomorgó, ruhátlan növendékeinek segélyezésére újabban a kö-

vetkező adományok folytak be: Glattfelder Gyula dr. megyés püspök 50, 

Angol Magyar Bank szegedi fiókja 30, Gárgyán Imre és Fia 10, Nemzeti 

Hitel Intézet szegedi fiókja 10, Falta Marcell dr. 5, Rókusi kath. hívek 6, 

egy vasúti altiszt 5 pengő, Reichard Vilmosné 3 pár használt gyermekcipő, 5 

pár harisnya, 2 sapka s egy szvetter, Szemmáry József 3 pár használt cipő, 

egy használt öltöny, Wagner F. és Fiai 9 méter különböző minőségű mara-

dék vászon és zefir, N. N. egy kabát, egy mellény, egy pár cipő, 4 pár haris-

nya, Franczen Mihályné 2 gyermek télikabát, egy öltözet gyermekruha, 2 

pár csizma. További adományokat átvesz lapunk kiadóhivatala és Tóth Imre 

dr. ügyvédi irodája. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 10., p. 4.) 
 

 

Újabb adományok a csengelei nyomorgó gyermekek javára 
 

Tóth Imre dr. által megindított gyűjtés eredményeképpen a külső csen-

gelei iskola nyomorgó, ruhátlan növendékeinek segélyezésére újabban a kö-

vetkező adományok folytak be: Szeged város 400, Magyar Nemzeti Bank 

40, Somogyi Szilveszterné dr.-né 10, Jobst Ádámné 5, özvegy Perhács Bé-

láné 5, Rőmer Miklós 5, Juhász István 5, Regdon Károly dr. 5, egy gyer-

mekbarát 5 pengő. Szent József akció 10 darab meleg ruha, Szent Vince 

Egyesület 1 fiú öltöny, 1 pár cipő, Nagel Erzsébet 5 darab alsó fehér ruha, 3 

darab kartonruha, 1 téli kabát vattelin, 1 kötött vállkendő, 1 téli fejkendő, 2 

pár cipő s egy pár harisnya, özvegy Batyala Jánosné további 2 darab téli ing, 

Lajkó Józsefné 3 kis kabát, 1 alsó trikó és 1 sapka. További adományokat 

átvesz lapunk kiadóhivatala és Tóth Imre dr. ügyvédi irodája. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 11., p. 5.) 
 

  

A csengelei kis magyarok 
 

Ebben a fásult, lélekdidergető januári ködben, amelyben még késő 

délelőtt  is villanylámpák fénye sárgul íróasztalunkra, szomorú magyar láto- 
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mások járnak előttünk – s talán minden trianoni magyar képnél szomorúbb, 

fájóbb kép, amint ötszáz kis magyar gyermek, ötszáz kis magyar reménység 

vonul el előttünk. De hogyan, milyen állapotban, teremtő ég! Rongyosan, 

dideregve, korgó gyomrocskával és fénytelen szemükben azzal a rettentő 

kérdéssel: 

- Hát mit vétettünk mi, csengelei kis magyarok? 

Igen: a csengelei kis magyarok ezek s te nyájas olvasó most föl-

figyelsz erre az ősmagyar hangzású földrajzi névre, amelyet ez írás hom-

lokán látsz s amelyből nem is tudnád hirtelenében eltalálni, hogy ugyan mi-

féle egzotikumot is jelenthet. Nyilván azt is mondod: mit akar ezzel a Csen-

gelével az Uj Nemzedék? 

Engedelmeddel, nyájas olvasó, megmondjuk. Valóban az új nemze-

dékről van szó, de kis kezdőbetűvel: az új magyar nemzedékről, amelynek 

életleírása a nyomor szürke, pici iniciáléjával kezdődik és nagyon hamar 

végződhet egy-egy gyermekfejfa komor betűivel. 

Arról van szó, hogy Szeged tanyavilágában furcsa jelenséget észleltek 

mostanában a külső-csengelei tanyai iskola derék pedagógusai. Amióta a 

farkasordító tél beköszöntött, feltűnő sokan kimaradoztak a kis tanyai ma-

gyarok közül az iskolából. Mikor aztán végére jártak ennek a sok feltűnő 

mulasztásnak, akkor összenéztek a tanító urak és azt mondották: minden 

mulasztásuk "igazoltnak veendő", mert nem lustaság, nem iskolakerülés az 

oka, hanem a – nincstelenség. 

Hatszázegynéhány csengelei iskolásgyermek közül ötszázról kiderült, 

hogy földhözragadt, koldusszegény szülei nem tudják tisztességesen fölöl-

töztetni őket, nincs mivel megvédelmezzék kis testüket a tanyai tél kegyet-

len hidege, hava-szele ellen. Csak rongyokba tudják így-úgy csavarni őket, 

de még a rongyokból sem telik annyi, hogy Istenkísértés nélkül útnak bo-

csáthatnák szegény magyar apák, anyák magzataikat. 

Most Szeged város társadalma, amelynek szívéhez és erszényéhez 

apellált Tóth Imre dr., a szegedi keresztény magyarság egyik nagyszívű 

vezetője, gyűjtögeti a cipőt, ruhát, meg a cipőre-ruhára való pénzt. Áldás 

legyen minden még olyan egyszerű adományért az ajándékozóján, – de 

nekünk ezen a szürkeködös délelőttön azt mondják onnan a csengelei tanyák 

messzeségéből a rongyos, kis magyarok: 
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– "Isten fizesse meg minden adakozónak, amit nekünk ad, de hát el 

van-e ezzel intézve a mi ügyünk? Mert a mi szomorú mezítelenségünk 

nemcsak ötszáz kis magyar baját jelenti, hanem azt is, hogy ötszáz magyar 

gyermek apja-anyja olyan nyomorúságban van, hogy nem tud a gyermekére 

cípőt, ruhát vásárolni. Hiszen bezzeg szívesen vásárolnának, bezzeg ellátná-

nak minden jóval minket, a szülötte magzataikat, ha nem lenne nekik is 

rongy a ruhájuk, viskó a hajlékuk, gond a kenyerük, könny az italuk. Hát ha 

mi most már jutunk is lábbelihez, meg testrevalóhoz: mi lesz velük? 

- Hát nagy jó urak, rendjén van az, hogy a mi apánknak-anyánknak 

csak nyomorúság jusson ezen a földön, amelyről olyan szépen tanítják a ta-

nító bácsik, nénik, hogy itt élnünk-halnunk kell? Hiszen halljuk mi hírét, 

hogy telik ám kacsalábon forgó mesepalotákra, tejes-mézes kalácsra olyan 

gyerekeknek is, akiknek apja-anyja nem tud úgy beszélni az édes magyar 

földdel, mint a mienk, akiknek apja, bátyja nem verekedte úgy végig a föld-

golyóbist abban a nagy-nagy háborúban, mint a mienk. Hát rendjén van ez 

így, nagy jó urak? Aztán meg kérjük szépen, ha a jó bácsik-nénik ajándéka 

megint lekopik, lerongyollik rólunk, megint csak koldulnunk kell majd 

Szögedében. És tessék már megmondani nekünk, kiseszű nebulóknak, hogy 

mi vagyunk-e csak így, vagy talán van még más Csengele is az országban, 

vannak még sokan ilyen rongyosok, fázók, éhesek a kis magyarok közül? És 

hát így kell majd felnőnünk, vagy elpusztulnunk? Miért? Mit vétettünk mi 

ötszáz kis magyarok?" 

Így beszélnek onnan a csengelei messzeségből s mi nem tudunk nékik 

felelni, hanem tovább kérdezzük azokat, akiket illet, hogy ugyan mit felel-

jünk a csengelei kis magyaroknak? 
 

(Szeged Uj Nemzedék 1928. január 12., p. 1., ugyanaz: Uj Nemzedék 

[Budapest] 1928. január 12.) 

 

 

Újabb adományok a nyomorgó csengelei gyermekek részére 
 

A Tóth Imre dr. által megindított mozgalom a nyomorgó, ruhátlan csengelei 

iskolás gyermekek felsegélyezésére már országos visszhangot keltett. A 

budapesti Uj Nemzedék, az ország legelterjedtebb, legolvasottabb esti  lapja  
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vezércikkben foglalkozik a csengelei ruhátlan kis magyarok szomorú sorsá-

val. Ez a cikk, melyet lapunk más helyén teljes egészében közlünk, bi-

zonnyal újabb lökést ad a segélyezési mozgalomnak. Erre nagy szükség is 

van, mert az eddig befolyt adományokból még nem lehet mind a hatszáz 

didergő emberpalántát meleg ruhával ellátni. A megindult gyűjtés ered-

ményeként újabban a következő adományok folytak be: Szánthó Mihály és 

fiai 15, Szegedi Népbank 10, Heszner Józsefné 10, Juhász András 5, Sz. Gy.  

dr. 5., egy nyugdíjas vasutas 5, özv. Tarján Péterné 5 pengő. Bistyák Ferenc 

dr. 4 drb ing, 9 pár harisnya, 3 trikó, 5 nadrág, 2 kabát, Dobó József dr. 3 

ing, 3 alsónadrág, egy gyermeköltöny, Kovács József 1 gyermek télikabát. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 12., p. 5.) 

 

 

Adományok a nyomorgó csengelei gyermekek részére 
 

A csengelei kis rongyos magyarok részére Czigler Arnold 1 kabátot, 2 

mellényt, 1 szvettert, 1 pár cipőt, 1 pár kesztyűt, sok fehérneműt, harisnyát 

és 10 pengőt, egy  magántisztviselő  3  kabátot, 3 nadrágot, 2 mellényt, 1 női 

ruhát és 10 pengőt, Kovács Rókus dr. 10 pengőt és 1 pár cipőt, N. B. 5 

pengőt, Gottwald Rezső 5 pengőt, Pálfy Budinszky Endréné 4 pengőt, Salgó 

Péter gyógyszerész egy öltözet ruhát és fehérneműt adományoztak. Tegnapi 

számunkban az adakozók közé tévedésből Heszlényi Ferencné neve helyett 

Heszner Józsefné került, amit ezennel készségesen igazítunk helyre. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 13., p. 5.) 

  

 

Újabb adományok a csengelei kis rongyosok számára 
 

A csengelei kis iskolás gyermekek számára adakoztak újabban: Fran-

kó Andor gyógyszerész 5 P, Dékány Ferenc 5 P, N. N. 3 P, Molnár Józsefné 

2 fiúkabát, 2 nadrág, 1 sál, 2 kötött blúz, 1 mellény, 4 sapka, N. N. Alsó-

tanya 10 P, Antos Károlyné 2 ing, 1 pár cipő, 2 sapka, 1 sál, özv. Huszka 

Pálné 1 öltöny  fiúruha, 2  nagy 3 kis kabát, 5 leányruha, 2 mellény, 5 pár ci- 
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pő és 6 pár harisnya; N. N. 3 pár cipő. További adományokat köszönettel 

fogad és készséggel továbbít rendeltetési helyére Tóth Imre dr. kormány-

főtanácsos irodája és a Szegedi Uj Nemzedék kiadóhivatala. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 14., p. 5.) 

 

 

A csengelei kis rongyosoknak 
 

Ä. L. Máv. ellenőr 5 pengőt, Danner Jánosné 10 pengőt, Adler Lipót meleg 

ruhát, cipőt és 5 pengőt, Mihályi Adolfné 2 pár cipőt, 1 kötött kabátot, 2 

nyaksált, 8 pár harisnyát és 4 pengőt, Vénus-cipőgyár 1 pár gyermekcipőt, 

Komarek Imre 4 pengőt, Csernovics Agenorné 5 pengőt, N. N. 3 flanelin-

get, 2 szoknyát, 1 szvettert, N. N. 1 pár cipőt és 2 pengőt, Grasszely Károly 

dr. 10 pengőt és Winkler Elemér dr. ügyvéd 10 pengőt adományoztak szom-

baton, vasárnap és hétfőn a csengelei kis rongyos magyaroknak. További 

adományokat készséggel továbbít Tóth Imre dr. kormányfőtanácsos irodája 

és a Szegedi Uj Nemzedék szerkesztősége. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 17., p. 4.) 

  

 

A csengelei kis rongyosoknak 
 

Jäger József a csengelei kis rongyosok részére 4 pengőt küldött be szerkesz-

tőségünkbe. További adományokat készséggel juttat rendeltetési helyére 

Tóth Imre dr. ügyvédi irodája és lapunk kiadóhivatala. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 18., p. 5.) 
 

 

Adományok a csengelei kis rongyosoknak 
 

A csengelei kis iskolás gyermekek számára a felsőközponti róm. kat. egy-

házközség 100 P, Kardos  Lajos  segédlelkész  10 P,  Mayor Gyula  kisteleki  
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gyógyszerész 3 pár cipőt, 1 téli kabátot, 1 nadrágot, 1 inget, 7 pár harisnyát, 

érmelegítőt, alsóruhát és téli meleg alsóruhát adományoztak a csengelei kis 

rongyosok számára.  

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 21., p. 5.) 

 

  

Teljes sikerrel járt a csengelei kis rongyosok érdekében 

megindított akció – A tanyavilágban is be kell szervezni a 

jótékony egyesületeket 
 

- A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától – 

Szeged, január 21. 

Néhány héttel ezelőtt jelent meg a Szegedi Uj Nemzedékben annak a 

levélnek a tartalma, melyet a csengelei iskola intézett Tóth Imre dr. kor-

mányfőtanácsoshoz, a csengelei iskolaszék elnökéhez s melyben az igazgató 

segítségért esend, mert a nagy nyomorúság miatt a csengelei 600 iskolakö-

teles gyermek közül 500 nem járhat iskolába, mert nincs felöltő ruhája vagy 

lábbelije a legtöbb iskolás gyermeknek. Borzalmas eseteket sorolt fel abban 

a szomorú levélben az iskola igazgatója s a csengelei nyomorúság nemcsak 

a helyi, de a fővárosi sajtót is foglalkoztatta. 

Hogy ezen a minden képzeletet felülmúló állapoton legalább átmene-

tileg változtassanak, Tóth Imre dr. azonnal gyűjtést indított a csengelei kis 

rongyosok felruházására. A kérő szót megértette a szegedi társadalom s egy-

másután jöttek a pénzbeli vagy természetbeni adományok. Készpénz közel 

1500 pengő gyűlt össze, de nagy értéket jelent az a cipő és ruhanemű is, 

amely ma már lehetővé teszi a csengelei tanyákon, hogy a didergő kis ma-

gyar gyerekek eljárhassanak rendesen iskolába. Tóth Imréné dr.-né és So-

mogyi Szilveszterné dr.-né a befolyt összegen nagymennyiségű meleg téli 

ruhát vásároltak s azokat és az adományok nagy részét már ki is osztották a 

csengelei iskolás gyerekek között. 

Kiosztásra került eddig 236 darab kitűnő minőségű úgynevezett "ke-

zeslábas", amely a lábtól egész a nyakig teljesen befedi a testet. Hat darab 

szvetter,  29 pár cipő és csizma, 4 darab trikó, 9 darab fiúnadrág, 30 drb ing,  
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9 darab alsó, egy barchet ruha, 3 kartonruha, 5 darab női fehér ruha, 2 darab 

téli kendő, 4 darab sál, 6 darab teljes öltöny, 6 sapka, nagymennyiségű ruha-

kelme, 42 pár harisnya, 14 kabát, 7 mellény, 5 leányruha, 1 kötött kabát, 

kesztyűk stb., stb. 

A jószívű emberek adománya még mindig jő s remélni lehet, hogy 50-

60 kezeslábast be fognak tudni vásárolni az utolsó napokban befolyt pénz-

ből. Az első szállítmány megérkezése roppant örömet keltett a csengelei ta-

nyák elszegényedett népe között s nem győzték eléggé áldani a jószívű sze-

gedieket, akik segítettek a didergő és fagyoskodó kis csengelei magyaro-

kon. 

A csengelei esettel kapcsolatban, sokak előtt az a terv merült fel, hogy 

a tanyavilág népe között is meg kell szervezni a jótékonysági egyesületeket, 

nehogy a mostanihoz hasonló esetek előforduljanak. A városi polgárság 

igen nagy része úgy is túlontúl van adóztatva a jótékonyság terén s különben 

is állandóan újabb és újabb szegényproblémákat kell megoldani. A csen-

gelei kis rongyosok iránt tanúsított áldozatkészsége nyilvánvalóan utolsó 

erőfeszítése volt már. A tanyavilág népe között nagyon sok jómódú ember 

él, akik távolról sem veszik ki részüket a jótékonykodásból úgy, mint a vá-

rosi polgárság. A tanyai nyomorúságon segíteni elsősorban az ő köteles-

ségük. 

Természetes azonban, hogy ezt a feladatot nem vállalhatják s köteles-

ségüknek nem tehetnek eleget, ha nincsenek megfelelően beszervezve. Az 

arra illetékeseknek legelső dolguk legyen tehát minél előbb megalakítani a 

jótékonyságot gyakorló egyesületeket s abba beszervezni minden tehetősebb 

családot, akik bizonyára nem fognak megfeledkezni szegénysorsú, vagy el-

hagyatott felebarátaikról, vagy a nemzet reménységéről, a Trianon miatt 

rongyos kis iskolás gyermekekről. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 22., p. 2.) 

 

  

Adomány a csengelei kis rongyosoknak 
 

Antalffy Lászlóné 3 pár cipőt, 6 pár harisnyát és egy női blúzt küldött be 

szerkesztőségünkbe a csengelei  kis rongyosok részére. Rendeltetési helyére  
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juttattuk. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 22., p. 6.) 

 

. 

Adomány a csengelei kis rongyosoknak 
 

A csengelei kis rongyosok részére újabban Kuff Andrea 2 ruhát, 2 pár haris-

nyát és 1 pár cipőt, özv. Rummer Jánosné 2 pár cipőt és ruhaneműt adomá-

nyoztak. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 25., p. 5.) 

 

  

Adományok a csengelei szegény tanulóknak 
 

A csengelei kis rongyosok részére Rummer Jánosné egy szvettert és egy 

kabátot, Kuff Andrea pedig nem egy pár, mint tegnap tévedésből írtuk, ha-

nem 3 pár cipőt küldött a szerkesztőségünkbe. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 26. p. 5.) 

 

    

Adomány a csengelei kis rongyosoknak 
 

A csengelei szegény iskolás gyermekek részére N. N. egy pár cipőt ado-

mányozott. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 27., p. 4.) 

 

 

Tanítói kinevezés 
 

A vallás-  és  közoktatásügyi miniszter Danassy Júlia külsőcsengelei és Süle  
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László kiskundorozsma-paptanyai helyettes tanítókat rendes tanítókká kine-

vezte. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 28., p. 5.) 

 

 

A tanyai iskolák építésére 95 ajánlat érkezett 
 

A külterületi népiskolák harmadik csoportjának építésére kiírt pályá-

zat határideje szombaton [január 28-án] lejárt. […] A csengelei igazgatói 

lakásra beérkezett 7 ajánlat között a legolcsóbb Berkes Dezső és társa: 

41,178 pengő 08 fillér. […] A beérkezett ajánlatokat most a számvevőség 

átszámolja. A tetőfedési és asztalos munkálatokat kombinálva adják ki. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 29., p. 5.) 

 

 

Adományok a csengelei kis rongyosoknak 
 

A csengelei kis rongyosok részére Zehntbauer Jánosné egy pár cipőt 

és ruhaneműt, Sipos Kálmánné 1 kötött kabátot, 2 fiúinget, 4 leányruhát, 1 

női ruhát, 3 nadrágot, szvettert, 1 kötényt, 1 sált, 18 pár harisnyát, 5 pár ci-

pőt, 1 téli kabátot és más ruhaneműket adományozott. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. január 31., p. 5.) 

 

 

A tanyai iskolák építését kiadták a vállalkozóknak 
 

Megírtuk már, hogy a külterületi új elemi és gazdasági ismétlő isko-

lák, valamint két igazgatói lakás építésére összesen 90 pályázat érkezett be a 

mérnöki hivatalhoz. Az árajánlatokat a városi számvevőség már felülvizs-

gálta és ennek eredményéhez képest a város tanácsa csütörtöki [február 16-

i] ülésén a legelőnyösebb ajánlattevőknek  kiadta  az  építkezést.  A  nyertes   
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vállalkozók névsorát az alábbiakban ismertetjük. 

Csengelei iskolaigazgató lakása: Kóbor Ferenc 28,169 pengő. Kóbor 

vidékről pályázott, de mivel ajánlata 10 %-kal olcsóbb volt, mint az utána 

következőé, a tanács az építkezést neki adta ki. A tanácsot ebben egyrészt az 

a cél is vezette, hogy a vidékiek bevonásával nagyobb részt biztosítson a 

versenynek. 

[…]Az asztalos, lakatos és tetőfedő munkákat a tanács külön adta ki. 

[…] 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. február 17., p. 3.) 

 

   

A tanyavilág is óriási lelkesedéssel készül a revíziós 

nagygyűlésre 
 

- A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától – 

Szeged, április 30. 

[…] 

A nagygyűlés iránt óriási a lelkesedés Csengelén is. Itt történt, hogy 

az egyik tekintélyes gazda annak a kívánságának adott kifejezést, hogy ő 

szeretne kezet fogni Rothermere lord fiával és kérte Pávó tanácsnokot, hogy 

ezt a polgármester tegye lehetővé számára. Pávó tanácsnok azzal válaszolt, 

hogy ez csak úgy volna lehetséges, ha a lord fiának valami ajándékot nyújt 

át. 

- Lehet-e neki egy kerek sajtot adni? – kérdezte a gazda. 

- Azt hiszem, válaszolt Pávó tanácsnok, hogy a lord örömmel fogad 

minden ajándékot, ha azt jó szívvel adják. 

Csengelén egyébként a gazdák annak a kívánságnak adtak kifejezést, 

hogy a nagygyűlés alkalmával kedvezményt szeretnének kapni a Máv. vo-

nalán Szegedig és vissza. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. május 1., p. 4.) 
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Kistelektől Csengeléig szombaton délután mindent  

elvert a jég 
 

Szombaton délután 2 óra tájban hatalmas jégeső vonult el Kistelek község 

felett. A galambtojás nagyságú jégdarabok leírhatatlan pusztítást vittek vég-

hez a szőlő, gyümölcs és gabonavetésben. A kisteleki templomba különö-

sen szombaton reggel becsapott a villám, amely alaposan megrongálta a te-

tőzetét, amit a délutáni jégeső mondhatni szitává lyukasztott. A jégeső az 

állami polgári iskola épületének egyik oldalán 35 ablaktáblát tört be. A köz-

ségben arasznyi vastagságú lehullt faleveleken jártak a jégeső után az 

emberek. A jégeső Csengele felé húzódott el. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. május 20., p. 10.) 

 

 

Tyúklopásért kétévi fegyház 
 

A szegedi kir. törvényszék Vild-tanácsa pénteken délelőtt tárgyalta 

Hegedűs László bűnügyét, aki ellen többrendebeli lopás címén emelt vádat a 

kir. ügyészség. Hegedűs László ez év áprilisában éjszakánként sorozatos lá-

togatásokat tett a csengelei és kisteleki tanyákon, ahonnan tekintélyes 

mennyiségű tyúkot lopott el. A lopott baromfit egyik ismerősénél, Mészáros 

Mihálynál gyűjtötte össze, aki egy alkalommal szintén vele ment egy ilyen 

éjszakai kirándulásra, ahol az őr szerepét töltötte be. Egy alkalommal Hege-

dűs Lászlót Csengelén tetten érték a csendőrök, de sikerült még azon az éj-

szakán megszöknie. Másnap a kisteleki csendőrök elfogták, de azoktól is 

megszökött. A csendőrök azonban még aznap este újból elcsípték Kistelek 

határában. A pénteki főtárgyaláson a tizennégy lopásból csak kettőt ismert 

be Hegedűs, Mészáros pedig csak egyet. A bíróság Hegedűs Lászlót kétévi 

fegyházra, Mészáros Mihályt pedig 14 napi fogházra ítélte. Balázs Sándor 

dr. kir. ügyész súlyosbításért, az elítéltek enyhítésért jelentettek be fellebbe-

zést. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. június 9., p. 3.) 
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A kisteleki állomás szarkái 
 

- A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától - 

Szeged, július 26. 

A csengelei állomáson állandóan található néhány üres vasúti kocsi. 

Pár hónappal ezelőtt az állomásfőnök észrevette, hogy a vagonokról valaki 

állandóan lopkodja a csavarokat és egyéb alkatrészeket, különösen ez év 

májusában garázdálkodott az ismeretlen tettes, de hiábavaló volt minden 

megfigyelés, az állomás személyzete nem tudta elcsípni a tolvajt. Erre azu-

tán az állomásfőnök a csendőrséghez fordult és kérte a nyomozás beveze-

tését.  

A csendőrök néhány napig tartó megfigyelés után rájöttek, hogy a 

lopásokat Krizsán István 20 éves, Onodi Lajos 19 éves kisteleki lakosok kö-

vetik el, akik éjnek idején lopódzkodtak fel a vagonokra és szerelték le azok 

alkatrészeit. A csendőrök másnap házkutatást tartottak Krizsán István laká-

sán és műhelyében, ahol találtak is egy csomó, a vasút tulajdonát képező 

vasalkatrészeket. 

Megindult a bűnvádi eljárás Krizsán és Onodi ellen, akiket lopás cí-

mén csütörtökön vont felelősségre Apczy Ernő dr. kir. törvényszéki egyes-

bíró. 

A főtárgyaláson mind a két vádlott töredelmesen beismerte tettét, csu-

pán Onodi védekezett azzal, hogy ő Krizsán rábeszélésére, minden anyagi 

haszonra irányuló szándék nélkül követte el a lopásokat. Apczy bíró ezért 

Krizsánt 8 napi, Onodit pedig 3 napi fogházra ítélte. Onodi büntetését kü-

lönben 3 évre felfüggesztette a bíróság. Az ítélet jogerős. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. július 27., p. 4.) 

 

 

Földbérlet árverés 
 

Ebben a hónapban igen sok városi földbérlet lejár, melyeket új árverés útján 

ad bérbe a város. Az árveréseket Csengelén augusztus 22-én, Alsótanyán 

24-28-án tartják meg. Utána a baktói  bérföldekre kerül a sor. A  földárveré- 
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seken a város képviseletében Fodor Jenő helyettes polgármester vesz részt. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. augusztus 12., p. 6.) 

 

 

Tanítói kinevezések 
 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter […] Bovacsekné Csada Margit sze-

ged-felsőcsengelei […] állami elemi iskolai helyettes tanítókat szeptember 

1-i hatállyal állami elemi iskolai rendes tanítókká nevezte ki. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. augusztus 18., p. 5.) 

 

 

Önálló járlatírás lesz Csengelén 
 

Régi sérelme volt a csengelei gazdáknak, hogy járlatírás végett Kistelekre 

kellett menniök. Az volt a szokás, hogy Balassa József községi bíró heten-

kint egyszer kiszállott Kistelekre és ide jöttek hozzá járlatírás végett a gaz-

dák, sokszor 25 kilométer távolságból is. Ez természetesen nagy terhet je-

lentett a gazdákra. Sok deputációzás után végre a város tanácsa most elha-

tározta, hogy Csengelén járlatkiállító irodát rendez be. A járlatok kiállítását 

Kertész János igazgató-tanító végzi hetenkint kétszer, hétfőn és csütörtökön. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. augusztus 28., p. 5.) 

 

 
A csengeleiek a központ elhelyezését kérik 

 

A Szeged-csengelei mezőgazdasági egyesület azt kérte a város tanácsától, 

hogy a csengelei központot mostani helyéről tegyék át a belső csengelei 

iskola és a Kordás-tanya mellé. A kérést azzal indokolják, hogy a kérelme-

zett helyre fog épülni a csengelei templom is. A tanács elvben már hozzá-

járult a kérés teljesítéséhez, a végleges döntés előtt azonban megbízta Balas- 
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sa József községi bírót, hogy tartson helyszíni szemlét. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. október 9., p. 5.) 

 

 

A város legszabályszerűbben járt el a csengelei bérföldek 

bérbeadásánál – A polgármester hajlandó a bérek 

csökkentésére 
 

- A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától - 

Beszámoltunk már arról, hogy egyesek a csengelei városi földek bér-

lői között elégedetlenséget keltettek és arra bírták rá őket, hogy az árlejté-

seken önként felajánlott földbérek csökkentése iránt indítsanak mozgalmat. 

Ebbe pár budapesti ügyvéd is bekapcsolódott, akik egy csengelei bérlőkből 

álló küldöttséggel a belügyminisztert is felkeresték. Ez a küldöttség a város 

hatóságát súlyos vádakkal illette, így többek között azzal, hogy a város 

egészségtelen földbirtokpolitikájával kiuzsorázza a bérlőket. A belügymi-

niszter a deputációzás után az ügyben ankétet is hívott össze, melyen So-

mogyi polgármester és Thuróczy Mihály dr. tiszti főügyész vettek részt, 

akik tisztázták a város ellen emelt vádakat és egyúttal kijelentették, hogy az 

esetleges túl magasnak bizonyuló földbéreket hajlandók leszállítani. 

A város hatósága elleni mozgalom azonban ezek után sem ért véget. A 

polgármester éppen ezért a panaszkodó bérlők egyik budapesti ügyvédjét 

Szegedre hívatta és megkérte, hogy konkrétizálja azokat a vádakat, melyek-

kel a csengeleieket elégedetlenné tették. 

Az illető ügyvéd a napokban lent is járt Szegeden és a polgármester 

előtt felsorakoztatta a csengeleiek kifogásait. 

Az első vád az volt, hogy a bérlők az árlejtés alkalmával lefizetett elő-

legekről nem kaptak nyugtát. 

Erre a vádra a polgármester kijelentette, hogy nyugtára a bérlőknek 

nincs is szükségük, mert az árverésen a bérbeadás tényéről jegyzőkönyvet 

vesznek fel, melyet egy városi tisztviselő állít ki és abba a pénz befizetését 

is felveszik. 

A  második vád szerint a bérlők nem kapnak másolatot a szerződésről.  
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A polgármester érveire ez a vád összeomlott. Másolatot a bérlők csakugyan 

nem kapnak, de ez felesleges is, mert mindegyik bérlő kap egy bérfizetési 

könyvecskét és abban mindaz megvan, amit az eredeti szerződés tartalmaz. 

Ezenkívül a szerződés feltételeit az árverésen külön fel is olvassák. Emellett 

a bérlőknek jogában áll külön szerződést is kiállítani, de annak díját külön 

meg kell fizetnie. 

A harmadik vád az volt, hogy az árverésen üres blankettát íratnak alá 

a bérlőkkel. A polgármester bebizonyította, hogy ez a vád is alaptalan. Az 

aláírásra szolgáló blanketták igen is ki vannak töltve és csak a másik oldal 

az üres, hol alá kell írni. Ezt a részét azonban a blankettának az aláírás meg-

történte után sem töltik ki. 

Látható mindezekből, hogy milyen üres indokokra építették fel a város 

hatósága ellen felhozott vádakat. 

- Az a hiba – mondotta az üggyel kapcsolatban munkatársunknak a 

polgármester – hogy a bérleti szerződések megkötésénél idők folyamán egy, 

a feleknek is könnyűséget jelentő igen természetes módszer alakult ki, de 

ezt a panasztevők nem tudják és nem ismerik fel. 

- Másik baj – mondotta továbbá a polgármester – hogy a bérlők igen 

sokszor pénz nélkül veszik ki a földet és nem tudnak eleget tenni fizetési kö-

telezettségüknek. 

A polgármester egyébként kijelentette, hogy a város hajlandó egyes 

bérleteknél bércsökkentésre. Ebből a célból egy bizottság megy ki a hely-

színre és megvizsgálja, hol követeli meg a méltányosság az esetleges bér-

csökkentést. A bizottságnak Fodor Jenő helyettes polgármester, Kiss Ferenc 

nyug. miniszteri tanácsos és Korom Mihály gazdasági tanácsos, törvényha-

tósági biztottsági tag lesznek a tagjai. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1928. november 22., p. 2-3.) 

  

1929 
 

A tanyai iskolák elnevezése 
 

A  szegedi  külterületi gazdaközönség kívánságára a kultuszminiszter hozzá- 
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járulását adta, hogy […] az alsócsengelei iskolát Somogyi Szilveszter dr. 

[…] iskolának nevezzék el. […] 

 

(Szegedi Friss Ujság 1929. január 10., p. 3.) 

 

 

Felsőtanyán újabb farkasinvázióról beszélgetnek az emberek 

– Valaki ismét tréfát csinált 
 

A farkasokra már nagyon régen járt rá annyira a rúd, mint mostaná-

ban. Ha egy kis tisztességérzet volna bennük, küldöttséget menesztenének 

az illetékes fórumokhoz s tiltakoznának ellene, hogy minden ok nélkül s 

annyiszor foglalkoznak velük s pláne azzal vádolják meg őket, hogy tanul-

mányi kirándulásokat tesznek a szegedi tanyákon. 

A közelmúltban ugyanis – mint ismeretes – egyes fővárosi lapok, sze-

gedi tudósítás nyomán, olyan rémísztő farkaskalandról számoltak be, ami-

lyenekről csak rémregényekben hallani, holott a valóság az volt, hogy a 

farkasoknak eszük ágában sem volt a szegedi tanyákra elcsatangolni s előre-

láthatólag nincs is szándékukban a Dráva és a Száva közét, valamint a bács-

kai nádasokat elhagyni. 

Dacára annak, hogy a rémhírt csaknem az összes helyi és budapesti 

lapok megcáfolták, a közönségnek egy része mégis bizonyos szeretettel, sőt 

beteges rajongással foglalkozik az izgalmas farkaskalandokkal, nem gondol-

va arra, hogy ezzel az egész tanyavilágot rémületben tartják. Tegnap például 

újabb vadkacsa repült fel a szegedi tanyákon. Azok a gazdák, akik Felsőta-

nyáról vonaton érkeztek a szegedi hetipiacra, azt újságolták a városban, ahol 

csak megfordultak, hogy a csengelei erdőn kedden délután kisebb farkas-

csorda vonult végig szörnyű üvöltéssel. A vad hír már a vonatban elterjedt, 

nagy pánikot keltve. A közönség annál inkább is elhitte a mesét, miután az 

egyik gazda erősen állította, hogy a farkasok közül Topolyai Gyula erdőőr 

egyet le is durrantott. Márpedig az erdőőr neki régi puszipajtása s így nincs 

ok rá, hogy szavában kételkedjenek. 

Miután az újabb farkaskaland híre szerdán estig az egész Felsőtanyát 

bejárta s a legtöbben  felültek  a  meggondolatlan tréfának, a gazdaközönség  
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érdekében utánanéztünk a dolognak, hogy az üvöltöző farkascsordáról szóló 

hír mennyiben igaz. Úgy a felsőtanyai rendőrség, mint a többi illetékes 

fórumok azt a felvilágosítást adták, hogy ez is olyan kacsa, mint a többi, 

mert a mai összedrótozott rádiós világban nem egy farkascsorda, de egy 

icurka-picurka farkaskutya sem tudná a portyázó csendőrök, lovasrendőrök, 

erdőőrök, határcsőszök stb. figyelmét elkerülni. 

Tehát nem kell előszedni a "vasvillákat" a kéményből, az istállókat 

sem kell beszögezni, sőt még a kis Jóska gyereket is el lehet ereszteni az 

iskolába. Nem kell félni, hogy megeszik a farkasok, legfeljebb valamelyik 

Farkas gyerekkel gyűlik meg a baja a pörzsölő körül az elcsent 

zsíroskenyér, vagy sültkrumpli miatt. Tehát vissza a "villákat" a kéménybe! 

 

(Szegedi Friss Ujság 1929. február 7., p. 3.) 

 

 

A Csengelei Mezőgazdasági Egyesület közgyűlése 
 

A Szeged-Csengelei Mezőgazdasági Egyesület tegnap tartotta tiszt-

újító közgyűlését, amelyet Magyar János elnök nyitott meg. A régi tisztikar 

lemondása után Papp Márton korelnök vette át a tisztújító közgyűlés elnöki 

székét és elrendelte az új tisztikar megválasztását. 

A közgyűlésen egyhangúlag Magyar János volt elnököt választották 

meg elnöknek. Helyettes elnök lett Horváth György, alelnök Sisák P. István, 

jegyzők Papp János, Szabó Mihály, pénztárnok Sutka György, könyvtáros 

Molnár János, körgazda Bagi Pál, zászlótartó Magyar Mihály, ellenőr vitéz 

Virágh Menyhért, Bagi Antal. Választmányi tagokul megválasztották egy-

hangúlag: Gyovai Péter, Nagy Lajos, Kiss János, Drinóczky Béla, Petrás Ist-

ván, Kopasz Antal, Kopasz Márton, Túri Ferenc, Túri István, Sisák P. János, 

Nagy Antal, Magyar András, Magyar Antal, Horváth Mihály, Haleszi Mi-

hály, Csáki István, Kiss Ferenc, Imre Mihály dr., Apró József, Sisák Sándor, 

Bagi János, Mustoha Pál, Fehér György, Kordás Mihály. – Dísztag Nauller 

Imre, ügyész Tóth László dr.      

 

(Szegedi Friss Ujság 1929. február 12., p. 4.) 
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Csengele gyásza 
 

Megszokott dolog már Csengelén, hogy ha valaki idejében nem igyekszik 

eljutni a vasárnapi misére, künnrekedt, mert 10 órára zsúfolásiig megtelik a 

belsőcsengelei iskolakápolna, Isten segedelméért esedező, szegénységéhez 

mérten ünneplőbe öltözött földműves néppel. A múlt vasárnap is így volt, 

csak ezúttal nagyobb érdeklődés és komolyabb izgalom vett erőt a miséről 

kitóduló hívek seregén, mintha pesti földosztók állták volna útját s ígértek 

volna szájíz szerinti minden jót a földet szerető tanyai magyarnak. Most 

komolyabb dologról volt szó. Koporsó állott az udvaron. A ravatal körül 

gyászfátyollal bevont nemzetiszínű lobogó alatt felsorakozott leventék, egy-

házi lobogók s nagy kocsitábor tették színessé a képet. Előállott palástjában 

a pap, s mert még kezdő kántorral van dolga, kettesben énekelték a «Cir-

kum-dederunt me» fönséges dallamát egy jobb sorsra érdemes leventegye-

rek, a 17 éves Szabó János felett, aki a mostanában divatos spanyolnátha 

áldozata lett. Városi embernek talán érdektelen az egész, de Csengele törté-

netében esemény ez és sokáig fognak arról beszélni, hogy a levente egye-

sület első halottját egész Csengele kikísérte az erdő alatti új temetőbe és 

hogy menynyire tisztelte a halott leventét az iskolaigazgató, ki egyszer-

smind levente elnök is, amikor az egyházi szertartás végeztével odalépett a 

sír széléhez s megható beszédben aprentálta el a levente ifjúság nevében a 

magyar nemzet egy szebb jövőjében reménykedett, de az alattomos kór mi-

att oly hirtelen letört és sírba jutott virágszálat. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1929. március 22., p. 5.) 
 

 

A csengeleiek ismét sürgetik a csengelei tisztiorvosi állás 

megszervezését – Félnapi járóföldre kell vinni a beteget, ha 

nincs orvos 
 

- A Szegedi Uj Nemzedék tudósítójától - 

Felsőtanya, március 23. 

Mint ismeretes, a múlt esztendő folyamán a város bérföldjeit munkáló 

csengelei lakosok küldöttségbe mentek fel a polgármesterhez s föltárva előt- 
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te bajaikat, arra kérték, hogy tekintve a nagy távolságot, mely Felsőközpont 

és Csengele közt van, a város – mint tulajdonképpeni birtokos Csengelén – 

szerezzen új közigazgatási központot, állandó orvossal, községi bíróval, 

anyakönyvvezetővel, építse meg a hitélet fokozására s a gyógyulásra szo-

ruló lelkek megnyugtatására az új templomot s plébánialakot, miután az is-

tentiszteleti célokra eddig használatos belsőcsengelei iskola helyisége kicsi-

nek s a túlzsúfoltság miatt alkalmatlannak bizonyult, s létesítsen halottai 

számára a csengelei földön is temetőt.  

A polgármester megértően fogadta akkor a fölhozottakat s a lakosság 

kívánságait részben már teljesítette is, amennyiben utasítására a város, mint 

kegyúr nevében a csengelei erdő alatt 2 holdas parcellát hasított ki a városi 

mérnöki hivatal temetkezési célokra, s hogy orvosi segély szüksége esetén 

vagy halottvizsgálat miatt se kelljen félnapokat tölteni a távoli Felsőtanyán, 

a múlt év nagy részében üresen álló doktorlakot is benépesítette a polgár-

mester, amikor egy agilis és közszeretetben álló tanársegédet, Imre Mihály 

doktort küldötte ki helyettes orvos minőségben, aki mint ügyes gyermekor-

vos, a népegészség buzgó őre, a gyermekhalandóság meggátlásával rövid 

idő alatt is csak dicséretet és megbecsülést váltott ki maga körül. Csengelén 

szeretik a gyermeket, mert már 4 éves kora után foglalkoztatni tudják s dol-

gos, munkaszerető ember lesz belőle. A csengeleiek mostanában aggoda-

lommal rebesgetik, hogy amikor már volna egy megértő orvosuk, az is 

távozni akar, hasztalan tartóztatják, mert pap, jegyző, bíró, társadalmi élet 

hiányában nem tud maradni s inkább kísérletetik  másfelé, keresve a boldo-

gulást, hol kultúrigényeit inkább feltalálhatja s jobban elhelyezkedhetik. A 

csengeleiek és Felsőtanyán is nagyon sokan nyereségnek tartanák, ha egy-

szer már saját orvosuk lenne, s mozgalmat indítottak, s arra kérik a város 

tanácsát, tartsa vissza a város szolgálatában a jelenlegi helyettes orvost s 

hogy existenciája is legyen, állandósítsa, annál is inkább, mert a csengelei 

telepesek maguk is meg vannak győződve, hogy a királyhalmi templom el-

készülte után már rájuk kerül a sor s a város programszerűen 1-2 év alatt 

teljesíti többi kívánságukat is.  

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1929. március 24., p. 3.) 
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A tanács házikezelésbe akarja venni a rosszul fizető csengelei 

földbérlők bérleteit – A földbérrevízió munkáját még nem 

fejezték be – A tanács hajlandó bércsökkentésre is, de nem az 

egész bérleti időre, hanem csak öt évre 
 

- A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától –  

Szeged, április 4. 

A csengelei földbérlők már évek óta igen sok gondot okoznak a város 

hatóságának. A legnagyobb baj az, hogy ezek a földbérlők túlnyomó rész-

ben egészen szegény existenciák, akik csakhogy bérlethez jussanak, árve-

rések alkalmával fizetőképességükhöz aránytalanul magas összegekért ve-

szik bérbe a város földjeit. Megállapították, hogy a csengelei földbérlők kö-

zül legtöbben nem is szegediek, hanem Sándorfalváról, Algyőről, Szent-

lászlóról és a környék egyéb helyiségeiből a tanyákra vándorolt elemek, 

akik a bérleti szerződés megkötésekor csak annyi pénzzel rendelkeznek, 

hogy éppen csak az óvadékot tudják letétbe helyezni. Mivel tőkéjük nincs, a 

földet meg sem tudják művelni, és így természetes, hogy mikor a bérletdíjak 

befizetésére kerül a sor, kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudnak. E baj-

hoz hozzájárul, hogy egyesek a bérfizetés megtagadására is felbújtják a bér-

lőket.  

A bérletdíjak meg nem fizetése miatt jelentékeny károsodás éri a 

várost. Ez ellen a város hatósága már több ízben próbált orvoslást keresni, 

de legtöbb esetben eredménytelenül. Ördögh Lajos dr. tb. tanácsnok a tanács 

csütörtöki ülésén bejelentette, hogy az utóbbi hónapokban mintegy hat csen-

gelei földbérlőtől vonták meg a bérletet a bérletdíj meg nem fizetése miatt. 

Ehhez a városnak a bérlőkkel kötött szerződés értelmében joga is van. Az 

ilyen parcellákat azonban a csengeleiek fenyegető magatartása miatt két-

három egymás után kitűzött árverésen sem tudták bérbeadni. Az történt 

ugyanis, hogy a volt bérlők terrorizálták a csengeleieket, akik az árverésen 

nem mertek résztvenni. Így az árverésen csak a volt bérlők vettek részt, akik 

a parcellákért olyan kevés bérösszeget ígértek, hogy azért a város nem ad-

hatta ki. 

Ördögh Lajos dr. tb. tanácsnok erre való tekintettel azt javasolta, hogy 

az ilyen parcellákat az anyagi károsodás elkerülése végett a város vegye  há-  
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zikezelésbe vagy pedig felesbe adja ki. A javaslatot a tanács helyesléssel 

fogadta, a polgármester pedig megjegyezte, hogy a város úgyis már régeb-

ben tervbe vette, hogy egy nagyobb csengelei földterületet házikezelésbe 

veszi át. E terület bérlőit a tanács közkerti munkálatoknál alkalmazná. 

Szó volt a tanácsban a csengelei földbérek elrendelt revíziójáról is. Ezt 

a munkát a kirendelt bizottság még a múlt évben megkezdte, a havazás és a 

hideg idő beálltával azonban abbahagyta. Most, hogy az idő megenyhült, a 

bizottság újból kiszáll a helyszínre és a körülmények alapos figyelembe vé-

telével megállapítja, hogy hol jogos a bércsökkentés. A tanács a bércsök-

kentésbe hajlandó belemenni, de a mérséklést nem az egész bérleti időre, 

hanem legfeljebb csak öt évre szándékozik elfogadni. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1929. április 5., p. 2.) 

 

 

A csengelei bérföldek ügyét a tanács szakértekezlet elé 

terjeszti – Az értekezletre gyakorlati szakember kiküldését 

kérik a földművelésügyi minisztertől 
 

- A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától – 

Szeged, május 28. 

A közgyűlés tudvalevőleg még a múlt évben elrendelte a csengelei 

bérföldek revízióját. Ennek megejtésére egy bizottságot küldött ki, mely 

helyszíni szemle útján állapította meg, hogy hol és milyen mértékben szük-

séges a revízió. A bizottság erre vonatkozó megállapításai alapján Fodor Je-

nő helyettes polgármester javaslatot dolgozott ki, melyet a tanács keddi ülé-

sén ismertetett. 

A javaslat szerint a Mételyes dűlőben levő 1200 holdas bérföld bér-

összegeit le kell szállítani. Az új bérösszeg alapjául a békebeli bérösszeget 

vették, amelyhez még 40 százalékot adtak hozzá. Ily módon a bérjövedelem 

csökkenése 5-6 ezer pengőt tenne ki. A Balástyában lévő bérföldeknél a bi-

zottság 5-20 százalékos mérséklést hozott javaslatba, ami a bérjövedelem-

nek szintén 5-6 ezer pengővel való apadását jelentené. Átokházán és Király-

halmon még nem  tudják,  milyen  bércsökkentést  eszközöljenek, mert e he- 
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lyeken a bizottság még nem járt. 

Úgy volt, hogy a bérrevízióról szóló javaslatot még a májusi köz-

gyűlés elé terjesztik. Mikor azonban a helyettes polgármester a javaslat is-

mertetését befejezte, Somogyi polgármester felvetette a kérdést, hogy ez az 

intézkedés megnyugtató lesz-e és jár-e vele eredmény. 

Fodor Jenő helyettes polgármester azzal válaszolt, hogy a csengelei 

bérlők 50-60 százaléka le van rongyolódva és a bérmérséklés alig segít raj-

tok. A baj az, hogy ezek a bérlők minden tőke nélkül vették bérbe a földeket 

és fizetési kötelezettségeiknek emiatt nem tudnak megfelelni. Segíteni leg-

feljebb úgy lehetne rajtok, hogy a város pénzt adna nekik. 

- Ne vigyük ezt a kérdést most a közgyűlés elé – mondotta Somogyi 

polgármester. Előbb teljesen meg kell gondolnunk, hogy ezeken a teljesen 

nincstelen embereken hogyan segítsünk. Ezt meg kell beszélnünk az állam-

mal is. Ha pénzt adunk nekik, azzal nem segítünk rajtuk, csak a Danaidák 

hordajába öntenénk. 

Ezután a kérdés körül még hosszabb vita folyt, melynek során több-

féle megoldás vetődött fel. Így, hogy a város vegye házikezelésbe a csenge-

lei bérföldeket és a mostani bérlőket béresekül alkalmazza. A másik meg-

oldás gyümölcsöst és baromfitenyészetet akart létesíteni a szóban forgó föl-

deken. 

Végül is a polgármester indítványára abban állapodtak meg, hogy a 

bérrevízió ügyét egyelőre nem viszik a közgyűlés elé. A kérdést előbb egy 

szakértőkből álló értkezlet elé terjesztik, melyre a földművelésügyi minisz-

tertől egy hozzáértő, gyakorlati szakember kiküldését is kérni fogják. Sőt a 

megbeszélésre meghívnak pár csengelei bérlőt is, hogy azok véleményét is 

meghallgassák. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1929. május 29., p. 2.) 
    

 

Egy csengelei lakodalom 
 

A békebeli mulatási hangulat még nem szűnt meg teljesen mindenütt. Nagy 

mulatozás híre érkezik Csengeléről is, hol egy jómódú gazda, Balogh Sán-

dor tartotta  lakodalmát  Feledi Rózsikával. Az óriási sátorban több mint 500  
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vendég szorongott s a lakodalom több mint egy hétig tartott egyfolytában. 

Két marha, 4 hízó, tíz ökör, rengeteg csirke, pulyka, liba s kacsa fogyott el. 

Az italról nem készült statisztika. Torta ellenben volt vagy három kocsira 

való. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1929. június 14., p. 5.) 
 

 

Felsőtanyai választási hírek 
 

[…] A csengelei gazdakör is lelkes határozattal csatlakozott a Nagy-Szeged 

Párthoz és a Nagy-Szeged Párt intéző bizottságának határozatával egyértel-

műen Magyar János körelnököt, Kordás Pál tart. főhadnagy, tekintélyes ba-

lástyai gazdát és Fráter Zoltán dr. ügyvédet jelölte egyhangúlag, miután az 

előzőleg megtartott népgyűlés ugyanezen álláspontot foglalta el. A válasz-

tók most azzal adtak súlyt ennek az állásfoglalásnak, hogy az ajánlóíven is a 

legtekintélyesebb számmal nyilvánították bizalmukat a Kordás-Magyar-Frá-

ter lista iránt.   
 

(Szegedi Friss Ujság 1929. október 27., p. 3.) 

 
 

Gazdaküldöttség a polgármesternél 
 

A csengelei földbérlők ellen – akik 25 éves bérlői a városnak – nemrégen 

bírói eljárás indult, mert nem tudták megfizetni a bérleteiket. Ezek a föld-

bérlők annak idején óvadékul takarékpénztári könyvet és hadikölcsön köt-

vényeket helyeztek letétbe, amelyek később, a pénzügyi helyzet romlásával 

teljesen elértéktelenedtek. Ezért a város kénytelen volt a hátralékos bérlőket  

pörölni. Tegnap [nov. 9-én] népes küldöttség járt Fodor Jenő helyettes pol-

gármesternél, akitől kérték, tegye lehetővé, hogy a földbérhátralékaikat rész-

letekben fizethessék meg. Miután azóta, hogy a város a pört folyamatba 

tette, valamennyien gondoskodtak biztosítékról, kérték azt is, hogy a város a 

pört szüntesse meg. A polgármester megígérte, hogy a kérelmet teljesíti. 

 

(Szegedi Friss Ujság 1929. november 10., p. 4.) 
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Töredelmesen beismerte bűnét az apagyilkos csengelei 

gazdálkodó –  A gyilkos vallomása szerint mostohatestvérei 

bírták rá a szörnyű gyilkosság elkövetésére – Közvetlen 

közelről lőtte fejbe alvó mostohaapját Rácz István 
 

Megírtuk, hogy egy-két nappal ezelőtt letartóztatta a rendőrség Rácz 

István 38 éves csengelei gazdálkodót, aki mostohaapját, Lengyel Ferenc ba-

lástyai gazdag kisbirtokost vadászfegyverrel közvetlen közelből agyonlőtte. 

Amikor a gyilkosság helyszínén megjelent a rendőri bizottság, a csa-

lád tagjai azt állították, hogy Lengyel Ferenc családi viszálykodás miatt ön-

gyilkosságot követett el. A rendőri bizottság azonban több körülmény miatt 

gyanúsnak találta az öngyilkosságot és az a feltevés merült fel, hogy Len-

gyel Ferencet agyonlőtték. Ezt a feltevést igazolták a boncolás adatai és az, 

hogy a fegyver az ágyon a hulla lábánál, míg a meggyilkolt keze a takaró 

alatt volt. 

Már-már úgy látszott, hogy a nyomozás holtpontra jut és a gyilkost 

nem sikerül kinyomozni, amikor a rendőrségnek olyan tanúvallomásokat si-

került szereznie, amelyekből a tettes személyazonosságát megállapíthatták. 

Szerdán reggel a rendőrség letartóztatta Lengyel Ferenc mostohafiát, 

Rácz Istvánt gyilkosság gyanúja miatt. A letartóztatott és gyilkossággal gya-

núsított gazdálkodó, aki nem Balástyán, hanem feleségével együtt Csenge-

lén lakik, tagadta, hogy megölte volna mostohaapját. 

Nem sokáig tagadott azonban a gyilkos, mert csütörtökön reggel ön-

ként jelentkezett, hogy elmondja a gyilkosság lefolyását. 

A töredelmes beismerő vallomást tett gyilkos szerint hétfőn délelőtt, a 

gyilkosság napján, Lengyel Ferenc és mostohaleánya, Tóth Anna kijöttek 

hozzá Csengelére kocsin. Lengyel Ferenc a gazdaságot nézte meg, majd a 

legjobb hangulatban elbeszélgetett Rácz Istvánnal, akivel beszélgetés köz-

ben 2 és fél liter bort ittak meg. Délután 3 óra tájban befogtak a kocsiba. 

Rácz István mostohaapját elkísérte a kocsin. Amikor a tanya közelébe értek, 

Rácz István elbúcsúzott mostohaapjától, mostohahúgától és leszállva a ko-

csiról, elindult visszafelé Csengelére. 

Amikor Lengyel Ferenc kocsijával egy útfordulónál eltűnt, Rácz visz-

szafordult és mostohaapja  tanyája  felé  igyekezett.   A  tanya  felé  haladva,  
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megérlelődött benne a gondolat, hogy Lengyel Ferencet meggyilkolja. 

Este fél hétkor ért a tanya udvaráva. A konyhában együtt ült és vacso-

rázott a család: Lengyel Ferencné, Tóth Anna, Tóth Veron, Tóth József és 

Tóth János. Az öreg Lengyel azonban a konyha melletti szobában aludt, 

ahová megérkezése után bement, mivel a bor megártott neki. 

Rácz István ekkor a konyha melletti szoba közvetlen szomszédságá-

ban levő tisztaszobába surrant be. A tisztaszobából a szobába vezető ajtót 

csendesen kinyitotta és amikor látta, hogy mostohaapja alszik, a konyhába 

nyíló ajtót bezárta. Mikor körülnézett a szobában, a kemence padkáján egy 

vadászfegyvert pillantott meg. A padkáról a vadászfegyvert felvette s meg-

nézte, hogy hány töltény van benne. A fegyvernek csak egyik csöve volt 

megtöltve.  

Óvatos, lassú léptekkel, a vadászfegyvert kezében tartva, odasom-

polygott az ágyhoz, majd lövésre emelve a fegyvert, közvetlen az alvó mos-

tohaapja arcához közelítette. Körülbelül 6 centiméter távolságban volt a 

fegyver csöve Lengyel Ferenc arcától, amikor a gyilkos fiú elrántotta a ra-

vaszt. A lövés eldördült és a töltényben lévő nagyszemű, durva sörétek az 

alvó gazdálkodó arcába és nyakába fúródtak. Lengyel Ferencet, akin a lövés 

halálos sebet ejtett, elöntötte a vér és pár pillanattal később – anélkül, hogy 

megmozdult volna – meghalt. 

Rácz István eliszonyodva borzalmas tettétől, a vadászfegyvert az 

ágyon hatalmas vértócsában, összeroncsolt arccal holtan fekvő mostohaapja 

lábához dobta, majd a tisztaszoba felé elmenekülni akart. 

A tisztaszobából azonban nem ment ki azonnal Rácz István, hanem 

amikor hallotta, hogy dörömbölnek a konyhából a szobába nyíló ajtón a csa-

lád tagjai, a tisztaszobában megvárta, amíg az ajtót betörik. 

A család tagjai megdöbbenve állták körül az ágyat, ahol Lengyel Fe-

renc holtan feküdt. 

Rácz István megleste a tisztaszoba ajtajának nyílásán keresztül a tör-

ténteket és amikor hallotta, hogy Lengyel Ferencné öngyilkosságról beszél, 

csöndben kiosont a tisztaszobából és a ház mögött levő szalmakazlak között 

lefeküdt. 

Alig múlt el pár perc – a gyilkos vallomása szerint – utána jött a ház 

mögötti szalmakazlakhoz két mostohatestvére: Tóth Anna és Tóth János. 

- Miért  most  földelted  el az apádat? – kérdezte állítólag Tóth Anna a  
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gyilkosság bűnébe esett Rácz Istvánt, aki arra kérte két mostohatestvérét, 

hogy ne szóljanak senkinek a gyilkosságról és mindenkinek öngyilkosságot 

említsenek. Majd arra kérte Tóth Józsefet, hogy hozzon neki egy üveg bort, 

mert nagyon izgatott. 

Mikor a bort megkapta Rácz István, felállt és távozni készült. Tóth 

Anna és Tóth József elkísérték egy darabig, majd visszatértek a tanyába, 

Rácz pedig gyalog Csengelére ment. Hazaérkezése után 11 órakor lefeküdt 

és csak akkor ébredt fel, amikor kedden reggel a rendőrök a kihallgatása 

végett megjelentek a tanyában. 

A hozzá intézett kérdésekre elmondta még Rácz István, hogy a gyil-

kosságról Tóth Anna és Tóth József is tudott, akik hetekkel ezelőtt már 

rábeszélték a gyilkosságra, amelyet azért követett el, hogy az örökséghez, 

amelyet a vagyonát féltő öregember nem akart kiadni, hozzájusson ő is és 

mostohatestvérei is. 

Egy héttel a gyilkosság előtt kijelentette – állítása szerint – Rácz mos-

tohatestvéreinek, hogy nem öli meg mostohaapját. Amikor egy-két nappal a 

gyilkosság előtt azzal jöttek ismét hozzá, hogy idegent, aki a gyilkosságot 

elköveti, nem találtak, mégis csak beleegyezett abba, hogy Lengyel Ferencet 

elteszi láb alól. 

A gyilkost töredelmes, beismerő vallomása után szembesítették két 

mostohatestvérével: Tóth Annával és Tóth Józseffel, akik tagadták, hogy ap-

juk meggyilkolására tényleg rávették volna Rácz Istvánt. 

A nyomozás során a rendőrség nem tudott eddig még terhelő adatokat 

szerezni Tóth Anna és Tóth József bűnösségének bizonyítására. 

Érdekes volt az a jelenet, amikor Rácz István előtt a rendőrség ki-

hirdette a letartóztatásról szóló végzést. Rácz arra kérte a rendőrséget, hogy 

feleségének ne mondják meg, hogy meggyilkolta mostohaapját, mert félti az 

izgalmaktól a feleségét, aki ezelőtt két nappal hozta világra kisgyermekét. 

Az apagyilkos csengelei gazdálkodót pénteken reggel erősen megbi-

lincselve beszállították a szegedi rendőrségre, ahonnan még a deélelőtt fo-

lyamán átvitték a szegedi ügyészségre. A bűnjelként lefoglalt vadászfegy-

vert, amellyel mostohaapját meggyilkolta Rácz István, megbilincselt kéz-

zel, erős rendőrkíséret között maga vitte keresztül az utcán a rendőrségtől a 

törvényszék épületéig. 
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A rendőrség a borzalmas apagyilkosság egyes részleteinek tisztázása 

végett folytatja a nyomozást. 
 

(Szegedi Friss Ujság 1929. november 30., p. 2.) 

 

 

1930 

 

Emberhalál egy cigaretta miatt – A törvényszék hét évi 

fegyházra ítélte a gyilkos csengelei legényt 
 

Szeged, november 18. 

Mintegy két hónappal ezelőtt táncmulatság volt Csengelén a Halász-

féle kocsmában. Ezen a mulatságon Balogh István és Biczók István csen-

gelei legények összeszólalkoztak, de verekedésre nem került sor. A mulat-

ság után Balogh és Biczók együtt mentek haza egy nagyobb társasággal. 

Útközben, az egyik tanya előtt a társaság egyik tagja, Börcsök János 

rosszul lett és nekitámaszkodott a kerítésnek. Biczók odament Börcsökhöz 

és magához vette annak a vasbotját, amit Börcsök a kerítésre akasztott. 

Biczók ezután odament Baloghoz és egy cigarettát kért tőle. Balogh 

nem adott cigarettát, ellenben szidalmazni kezdte Biczókot, hogy még ciga-

rettát sem tud venni magának. Ebből rövid szóváltás keletkezett, amelynek 

hevében Balogh előkapta a zsebkését és azt Biczók István mellébe döfte. 

A szúrás szíven érte a legényt, aki néhány perc múlva a helyszínen 

meghalt. 

Balogh amikor látta, hogy Biczók összeesik, hazaszaladt, de a csend-

őrök még akkor éjjel elfogták a szülei lakásán. Megindult Balogh ellen a 

bűnvádi eljárás. A kir. ügyészség szándékos emberölés bűntette miatt emelt 

vádat Balogh István ellen, akit ezért kedden délelőtt vont felelősségre a sze-

gedi törvényszék Gömöry-tanácsa. 

A keddi főtárgyaláson a vádlott legény beismerte, hogy ő szúrta agyon 

Biczókot, azonban azzal védekezett, hogy csak önvédelemből követte el 

tettét, mert Biczók meg akarta őt támadni a vasbottal. A kihallgatott tanúk 

szintén  bizonyították,  hogy  Biczóknál volt a vasbot, de azt senki sem látta,  
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hogy valóban meg akarta volna támadni a vádlottat. 

A tanúk kihallgatása után Márton József dr. védő átnyújtotta a bíró-

ságnak Jankovich László dr. egyetemi tanár, törvényszéki orvosszakértő 

írásbeli szakvéleményét. Jankovich professzor ugyanis néhány héttel a főtár-

gyalás előtt, fenn az ügyészségi fogházban kikérdezte és megvizsgálta a 

vádlott legényt. 

Ezen vizsgálat alkalmával Balogh István elmondotta Jankovich pro-

fesszornak, hogy állandóan rossz álmok gyötrik. Álmában kígyókat és béká-

kat lát, úgyhogy reggel mindig kimerülten, fáradtan, kedvetlenül ébred. 

Egyébként állandóan ingerlékeny, bizalmatlan, azt hiszi, hogy mindenki 

csak ártani akar neki és ezért kerüli az embereket. Hónapokkal ezelőtt, még 

jóval a gyilkosság előtt, nagyfokú életuntság vert erőt rajta. 

Jankovich professzor véleménye szerint Balogh István neuraszténiás 

betegségben szenved, ami sokszor korlátozza cselekvőképességét. 

Cseh Ernő dr. kir. ügyész vád- és Márton József dr. védbeszéde után 

tanácskozásra vonult vissza a bíróság, majd Gömöry tanácselnök kihirdette 

az ítéletet. A törvényszék szándékos emberölés bűntettében bűnösnek 

mondta ki Balogh Istvánt, akit ezért a 92. § alkalmazásával hét évi fegy-

házra ítélt. Az ítélet ellen úgy a védő, mint a vádlott fellebbezést jelentett 

be. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1930. november 19., p. 3.) 

 
Több csengelei bérlőt rendőrökkel lakoltatott ki a város 

 

Csengelén több városi földbérlő már évek óta nem fizeti a haszonbért. A 

város vezetősége ezeket a földbérlőket eltávolította a bérletről. A földbérlők 

a napokban visszaköltöztek a bérletre. A város vezetősége most rendőrség-

gel telepítteti ki a földbérlőket, akik ellen birtokháborítás címén megindul a 

bűnvádi eljárás. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1930. december 11., p. 5.) 
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1933 
 

Vasárnapi piac Csengelén és a felsőásotthalmi erdőnél 
 

A mezőgazdasági bizottság szerdán délelőtt 10 órakor ülést tartott. […] Ja-

vasolni fogja a bizottság, hogy a közgyűlés Csengelén és a Felsőásotthalmi 

erdőnél vasárnaponkint piacot engedélyezzen. […] 

 

(Tanyai Ujság 1933. május 28., p. 7.) 

 

 

Tornaverseny Csengelén 
 

Május 25-én tartotta az iskolakörzet tornaversenyét. A ünnepség fényét a 

testnevelési felügyelőség vezetőségének és igen sok vendégnek megjelenése 

biztosította. A szülők és érdeklődők megnyilatkozása szerint gyönyörű élve-

zetben volt részük. 

 

(Tanyai Ujság 1933. június 4., 6. p.) 

 
 

A Nemzeti Egység zászlóbontása Csengelén 
 

A tanyai szervezetek megalakításának utolsó állomása volt Csengele, ahol 

vasárnap délelőtt tartotta zászlóbontó ülését a Nemzeti Egység Pártja. A párt 

képviseletében Széchenyi István dr. th. titkár és Kogutowicz Károly dr. 

egyetemi tanár jelentek meg. Rövid üdvözlés után a jelenlevők a belső csen-

gelei iskola udvarába vonultak, ahol megkezdődött a gyűlés, mintegy 250 

főnyi közönség részvételével. Vitéz Pottyondy Imre elnöki megnyitója után 

dr. Széchenyi emelkedett szólásra s magasszárnyalású beszédében ismertet-

te a nemzeti egység törekvését és célkitűzéseit. A nagy tetszéssel fogadott 

beszéd után Kogutowicz dr. a gazdákat együttműködésre hívta fel. A beszé-

dek elhangzása után kimondatták a Nemzeti Egység Pártja csengelei szerve- 
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zetének megalakulását, majd vitéz Pottyondy Imre a gazdák több sérelmé-

nek orvoslására kérte fel a párt vezetőségét. A gyűlés a miniszterelnök 

hosszan tartó éljenzésével és a Himnusz hangjaival zárult. A csengelei gyű-

lés után a párt képviselői a Balástyai Gazdakör értekezletén vettek részt, 

ahol a gazda adósságok és bérletek rendezéséről volt szó. 

 

(Tanyai Ujság 1933. augusztus 6., p. 2.) 

 

 

Tanítói kinevezések Szeged környékén 
 

Szeged-Csengele: Kruzslitz Erzsébet (Középsőcsengele), Pusztai János 

(Külsőcsengele) […] 

 

(Tanyai Ujság 1933. szeptember 10., p. 5.) 

 

 

A csengelei piacok 
 

A csengeleiek annak idején engedélyt kaptak arra, hogy az állomás mellett 

hetipiacokat tarthassanak. Nemrégiben azt kérték, hogy a piacot az állomás 

helyett a tanya központjában tarthassák meg. Az engedélyt megkapták, de 

úgy látszik, hogy a központi piac nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 

most külön engedélyt kértek az állomás mellé is. 

 

(Tanyai Ujság 1933. október 1., p. 3.) 

 

 

Novemberben folytatják a városi bérföldek árverezését 
 

Szeptember végén 5000 hold városi föld bérlete járt le. Csonka Miklós 

dr. tanácsnok már a múlt hónap elején megkezdte ezeknek a bérleteknek az 

értékesítését. Eddig 3800 holdat adott ki árverés útján a bizottság, de Csen-

gelén  400,  Alsótanyán  pedig  800 hold vár még értékesítésre. Az árverése- 

 
192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ket most szüneteltetik és november 7-én folytatják. 

Az árverésen átlagban holdanként 12 pengőért keltek el a bérletek, de 

meg lehet állapítani, hogy az érdeklődés csökkent a bérföldek iránt. A bér-

leti összegeket a város kivétel nélkül készpénzben állapította meg. 

A 280 beruházott bérletből 260-at nem árverés útján, hanem a beruhá-

zások értékének megállapítása után külön-külön folytatott tárgyalás alapján 

adta ki a város. 

 

(Tanyai Ujság 1933. október 29., p. 3.) 

 

 

Rablótámadás a szegedi határban 
 

Hétfőn hajnalban Szegedre igyekezett kétlovas kocsiján a csengelei tanyák-

ról felesége és 17 éves leánya társaságában Varga Lajos gazdálkodó. Szeged 

közelében a szürkületben két férfi ugrott a lovak elé, botokkal fenyegetőzve 

leszállították a gazdát és hozzátartozóit a kocsiról. Először Vargát, majd a 

feleségét és leányát kötözték egy-egy útmenti fához, aztán összevissza 

verték őket. A megkínzott embereket nem is engedték szabadon, hanem fel-

ugrottak a kocsira és elhajtottak. Vargáékra a járókelők találtak rá a délelőtti 

órákban. A csendőrség – feljelentésükre – erélyes nyomozást indított a rab-

lótámadók kézre kerítésére. 

 

(Tanyai Ujság 1933. november 19., p. 4.) 

 

 

Faárverések a tanyán 
 

A városi gazdasági hivatal a polgármester hozzájárulásával december 13-án 

kezdi meg a tűzifa-árverést a tanyán a következő sorrendben: december 13-

án, 15-én, 16-án a csengelei kiserdőben, ugyanott 18-án a Dobó erdőben és 

a Körös erdőben […] 

 

(Tanyai Ujság 1933. december 10., p. 5.) 
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Karácsonyi szeretetcsomagokat osztott ki a tanyán a Nemzeti 

Egység Pártja 
 

A Nemzeti Egység szegedi pártszervezete karácsonyi szeretetakciót 

indított a tanyai ínségesek számára. Az akció szép sikerrel járt s pénteken 

délután osztották ki Röszkén az adományokat Baranyi Tiborné főispánné, 

Széchenyi István dr., a Nemzeti Egység Pártjának szegedi titkára s Tunkl 

Tamás báró főispáni titkár. 

A szeretetakció keretében 800 csomagot osztottak ki a tanyai ínsé-

geseknek, azonkívül 16 mm. fát, lisztet, szalonnát, cukrot, mákot és flanel 

ruhaneműt. 

A Nemzeti Egység Pártjának szegedi csoportja szombaton Csengelén 

és Balástyán folytatta a szeretetadományok kiosztását. Különösen szép volt 

a csengelei ünnepély, ahová dr. Falcione Kálmán ment ki a párt képvisele-

tében. Itt Pottyondy Imre igazgató rendezte az ünnepélyt. Dr. Falcione Kál-

mán lelkesítő beszéde után több mint 70 szeretetcsomagot osztottak ki. A 

megajándékozottak nevében Sisák István mondott köszönetet és jelentette ki 

a Vezér zászlajához való hűséges ragaszkodást. Majd Balogh Ilona és Szá-

rity József tanulók a megajándékozott gyermekek nevében mondtak kedves 

szavalatokat. A lélekemelő ünnepély vitéz Pottyondy zárszavaival ért véget. 

Csengeléről Balástyára ment a párt képviselője. […] 

 

(Tanyai Ujság 1933. december 31., p. 3.) 

 

1934 
 

A Szeged-Csengelei Mezőgazdasági Egyesület tisztújító 

közgyűlése 
 

Csengelén a Szeged-Csengelei Mezőgazdasági Egyesület évi rendes tiszt-

újító közgyűlést tartott. A gyűlést Sisák István korelnök nyitotta meg. Fajka 

Lajos  dr.  és Becsey László felszólítása után a Szegedi Gazdasági Egyesület  
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képviseletében megjelent Jani Mihály igazgató választmányi tag a tejkérdést 

és ezzel kapcsolatban a gazdák kívánságait adta elő. Ezután a következők-

ben ejtették meg egyhangúlag a tisztújítást. Elnök lett Papp János csengelei 

th. bizottsági tag, társelnök: Molnár János, Horváth György és Papp Antal, 

alelnökök Sisák István és Kordás István, ügyész Fajka Lajos dr., pénztáros 

Sutka György, ellenőrök vitéz Virágh Menyhért és Szabó Mihály, könyv-

táros Balogh Károly, gazdák Molnár Imre és Bagi Pál, zászlótartók Süli Já-

nos és Bagi Sándor. Az egyesület dísztagjainak pedig Vámossy Mihály gaz-

dasági felügyelőt, vitéz Pottyondy Imre igazgatót és Papp Mártont válasz-

tották meg egyhangúlag.   
 

(Tanyai Ujság 1934. január 28., p. 2.) 
 

 

60 magyar Szegedre tart… - Nem lehet tovább halogatni a 

tanyai közigazgatás megszervezését 
 

Csütörtökön délelőtt több, mint 60 csengelei földművest idéztek be a városi 

kihágási bírósághoz különböző kisebb szabálytalanság miatt. A földműve-

sek legnagyobb része gyalog tette meg a 35-38 kilométernyi utat. Horváth 

Lajos dr. tb. tanácsnok, kihágási bíró a földműveseket 4-6 pengőig büntette 

meg. Ezzel kapcsolatban rá kell mutatni arra, hogy mennyire fontos volna a 

tanyai közigazgatási kirendeltség megvalósítása, hogy a földműveseket 

megkíméljék a fárasztó úttól, másrészt pedig, hogy ne vonják el a munkától. 

Addig is kívánatos lenne legalább a tanyai ügyet hetipiacos napokra kitűzni, 

amikor esetleg kocsit kaphatnak, vagy úgyis elintéznivalójuk van a város-

ban. 
 

(Tanyai Ujság 1934. április 15., p. 1.) 

 

 

Szeged sz. kir város I. fokú iparhatóságától 
12513-1934. kig. Sz. 

 

Hirdetmény 
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Az 1884. évi XVIII. t. c. 27. §-ában foglalt rendelkezések alapján köz-

hírré teszem, hogy Répa Jenő és társa szegedi lakos, Csengele kap. 633. 

házszám alatti telken lisztőrlő és darálómalom létesítésére szükséges ipar-

hatósági telepengedélyért folyamodott. 

Értesítem az érdekelteket, hogy a telepengedélynek a tervrajzát az 

iparhatóságnál (Városi bérház, II. em., 1. szám) a hivatalos órák alatt meg-

tekinthetik. 

A helyszínére pedig 1934. évi április hó 30-án déli 12 órára tárgyalást 

tűzök ki, melyen azok az érdekeltek, akik a vállalat ellen bármi oknál fogva 

kifogást akarnak tenni, kifogásaikat kötelesek szóval, vagy írásban előadni, 

különben a telep felállítását az iparhatóság engedélyezi, hacsak köztekin-

tetek, városrendészeti szempontok nem szolgálnak akadályul. 

Szeged, 1934. ápr. 20.-án. 

dr. Katona István s. k. 

aljegyző tb. tanácsnok 

 

(Tanyai Ujság 1934. április 29., p. 8.) 

 

  

Kereskedelmi Miniszter Úr! 
 

Örültünk annak, hogy tárcája költségvetésének tárgyalásakor jól meg-

érdemelt dicséretekkel halmozták el a szónokot. Mi is azt valljuk, hogy a 

Miniszter Úr "megfelelő ember a helyén". De éppen ezért merjük egy percre 

megállítani a munkájában. 

Tavalyi látogatása alkalmával ígéretet tett a tanyai postai kézbesítés 

javítására. Kijelentjük, hogy – a maga részéről – rövid időn belül be is 

váltotta ígéretét és intézkedett a kívánság ügyében. Ma azonban kénytelenek 

vagyunk mégis a csengelei tanyai magyarok egy hozzánk intézett levelét 

idézni. 

"Tekintetes Szerkesztőség, alulírott fájó szívvel teszem jelentésemet, 

hogy kedves lapomtól válni vagyok kénytelen; a lapot úgy megkedveltem, 

hogy a gyermek szüleit se várja oly szívesen, mint én a lapot. A télen, ami-

kor nem volt dolog, szombaton kiballagtam a lapért, hogy legyen mit olvas-

ni vasárnap. Most  nem  érek  rá  kiballagni, lapot  vasárnap  nem is olvasok,  
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mert a csengelei kézbesítő mindennap nem kézbesíti azok postáját, akik 

négy kilométernél messzebb laknak. A május 13-iki lapot (már május 11-én 

postára adtuk. Szerk.) május 17-én kaptam meg. A lapot mások is szeretnék, 

de a késése miatt nem rendelik meg. Kérjük a lapot november 1-ig meg-

szüntetni, amikor ráérünk a lapért kiballagni. Isten velük. Fehér György, 

Csengele kapitányság 21. sz. Csiszár Sándor" 

Így írnak a csengelei magyarok, akik művelődni szeretnének, de nem-

hogy napilaphoz, de hetilaphoz sem juthatnak idejében a postai kézbesítés 

hiánya miatt. Nem lehet azon csodálkozni ezek után, ha a levél kihagyott 

részeiben azt írják még a csengeleiek, hogy a kézbesítő havi fizetésért nem 

csak 15 napot, hanem 30 napot is szívesen dolgozna nem egy munkanélküli 

a mai világban. 

Csak feledékenység lehet az, ami ezt, az egyszerű emberek szemében 

is tűrhetetlen helyzetet okozza. Ha pedig ez az oka, akkor könnyen lehet 

rajta segíteni. 

Miniszter úr! A jó tanyai magyarok nevében kérjük, ne engedje az 

illetékeseket megfeledkezni a kultúrára szomjas jó alföldi emberekről. Örül-

jünk annak, hogy éhes mohósággal követelik a maguk részét abból a kul-

turális magaslatból, amly itt a határon magasan elválaszt bennünket a sötét 

Balkántól. 

És bármennyire szokatlan is, ezen a helyen iktatjuk be a szerkesztői 

üzenetünket. 

Fehér György és Csiszár Sándor, Csengele: Bízzanak velünk együtt 

abban, hogy nem kell sokáig kiballagniok a lapért a nagy munka idején, 

mert a Miniszter Úr majd talál arra módot, hogy idejében kézhez kapják la-

punkat, melyet szívesebben várnak, mint szülő a gyermekét. 

(dgy.) 
 

(Tanyai Ujság 1934. május 27., p. 1.) 
 

 

A város kijavíttatja a Csengele környéki rossz utakat –  

A felsőtanyai gazdák küldöttsége a polgármesternél 
 

Szombaton délelőtt a felsőtanyai gazdák  küldöttségét vezette a h. pol- 
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gármester elé Körmendy Mátyás országgyűlési képviselő. A küldöttség ne-

vében Körmendy Mátyás előadta, hogy a felsőtanyai gazdáknak súlyos pa-

naszuk van a csengelekörnyéki út ellen, amelynek két-három szakasza any-

nyira rossz állapotban van, hogy a kijavítása feltétlenül szükségessé válik. 

A kérdéses útszakaszok ugyanis kátyúsak s így télen a fagy miatt válik 

életveszélyessé az út, nyáron pedig azért, mert kátyús, feneketlen és emiatt 

életveszélyes. 

Pálfy József dr. h. polgármester azonnal utasította Breinovics Vilmos 

műszaki tanácsost, hogy intézkedjen az útszakaszok kijavítása érdekében, 

így rövidesen teljesül a felsőtanyai gazdák kívánsága. 

 

(Tanyai Ujság 1934. június 10., p. 2.) 

 

 

Szerkesztői üzenetek 
 

- Fehér György, Csengele. Türelem, már megjött a városi hatósághoz a ke-

reskedelmi miniszter úr intézkedése a postaszolgálat megjavítása ügyében. 

Csak kitartás, mi minden lehetőt elkövetünk, hogy olvasóink érdekeit figye-

lembe vegyék a jóindulatú hatóságok. Az új előfizetést köszönjük! 

 

(Tanyai Ujság 1934. június 17., p. 8.) 

 

 
Felgyújtotta termését, aztán – ártatlansági bizonyítványt kért 

a rendőrségtől 
 

Hegedűs Sándor csengelei földbérlő egy évvel ezelőtt egy éjszaka felgyúj-

totta negyven keresztbe rakott rozstermését, hogy a biztosítási összeghez 

hozzájusson. Szépen végignézte, hogy termése leégjen, azután hazament és 

reggelig aludt. Reggel jelentkezett a rendőrségen, elmondotta, hogy leégett a 

gabonája s úgynevezett "ártatlansági bizonyítványt" kért. A biztosító intéze-

tek ugyanis csak annak fizetik ki a biztosítási összeget, aki a rendőrségi 

ártatlansági bizonyítványt fel tudja mutatni. 
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A rendőrség azonban utánanézett a dolognak s megállapította a való 

tényállást. Így az ártatlansági bizonyítványból és a biztosítási díjból nem lett 

semmi, ellenben a bérlő ellen megindult az eljárás biztosítási csalás miatt. A 

törvényszék ezért Hegedűs Sándort kéthónapi fogházbüntetésre ítélte s ezt a 

tábla most helyben hagyta. 
 

(Tanyai Ujság 1934. június 24., p. 4.) 

 

 

Baleset vadászat közben 
 

Kordás Pál 32 éves csengelei asztalossegéd vasárnap délután szarkára vadá-

szott, miközben elsült a vadászfegyver és Kordás kezét súlyosan összeron-

csolta. A sebészeti klinikára szállították. 
 

(Tanyi Ujság 1934. június 24., p. 6.) 

 

 

Csengele aratóünnepélye 
 

A csengelei aratóünnepély a belső csengelei iskolánál szolgáltatott 

szentmisével vette kezdetét. Kovács Lajos segédlelkész áldotta meg a négy-

ökrös szekérre felrakott búzakévéket, majd vitéz Pottyondy Imre igazgató-

tanító üdvözölte a városból és a környékről Csengelére érkezett vendégeket 

és gazdákat. Az ünnepélyt Papp János th. biz. tag, a Csengelei Mezőgaz-

dasági Kör elnöke nyitotta meg. Utána Hunyadi-Vas Gergely dr., a Szegedi 

Gazdasági Egyesület elnöke tartotta meg ünnepi beszédét. 

Ezután Katona István dr. tanácsnok a polgármester üdvözletét tolmá-

csolta. 

Sander Rózsika tanítóképző intézeti növendék Orosz Ferenc tanítónak 

sikerült alkalmi költeményét szavalta el élénk tetszés mellett. Becsey Lász-

ló a Balástyai Gazdakör, Kovács Ferenc th. biz. tag pedig a Felsőköz-ponti 

Függetlenségi és 48-as Kör üdvözletét tolmácsolta. Orosz Sándor tanuló ha-

zafias verset adott elő. Az ünnepély fényét a belsőcsengelei iskola növen-

dékeinek ízléssel és hangulattal színezett tornagyakorlatai nagyban emelték.  
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Sisák István köri alelnök zárószavai után ünnepi ebéd következett, amelyen 

Papp János köri elnök a vendégekre, Katona István dr. tanácsnok a gazda-

törekvések sikerére, Vámossy Mihály gazdasági felügyelő a Gazdasági 

Egyesületre mondottak felköszöntőket. Vitéz Pottyondy Imre indítványára 

nagy lelkesedéssel határozta el a kör Kállay Miklós földművelésügyi mi-

niszter üdvözlését. Vitéz Pottyondy Imre ismertette a csengelei nép kíván-

ságait. Ártézi kút és templom a legfőbb kívánság, amely kéréseket bizonyo-

san méltánylás fogad minden oldalról. 

Hunyadi-Vas Gergely dr. a szorgos és munkás tantestületet és az élen 

haladó tanfelügyelőséget köszöntötte, Becsey László a városi hatóságot él-

tette. Fajka Lajos dr. a csengelei és balástyai gazdatársadalmat, Kovács Fe-

renc pedig a tanyai blokkot. A díszebéd Sisák Ferenc köri alelnök zárósza-

vaival ért véget. 

 

(Tanyai Ujság 1934. július 14., p. 4.) 

 

 

Egyhónapi fogház a passzus meghamisításáért 
 

Ifj. Kocsis István 22 éves csengelei földműves legény a múlt év 

decemberében egy lovat adott el a kiskunmajsai vásárban, a ló születési évét 

azonban előzőleg kijavította a járlatlevélben 1914-ről 1919-re. A járlatlevél 

átírása Csengelén történt, ahol a hamisítást észre is vették. Kocsis ekkor 

Bubla István járlat levélkezelőnek 2 pengő jutalmat ígért, ha okirathamisí-

tásért nem jelenti fel őt. A tisztviselő a pénzt nem fogadta el, hanem meg-

tette a feljelentést Kocsis ellen. 

A szegedi törvényszék Gömöry-tanácsa szombaton tárgyalta az ügyet 

és ifj. Kocsis Istvánt közokirathamisítás és megvesztegetés vétsége miatt 

egyhónapi fogházra ítélte. 

 

(Tanyai Ujság 1934. szeptember 9., p. 3.) 
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Zsarolásért ítélték el, mert elhordta más búzakeresztjét –  

Egy csengelei bérlő ügye a törvényszék előtt 
 

Csókási Antal csengelei földműves haszonbérbe vett Szeged városától 

25 hold szántóföldet. Nagy bérhátralékok miatt a nyáron elárverezték a bér-

letet. Az évi gabonatermést már az új bérlő, Magony György földműves 

aratta le. Különösen fájt ez Csókásinénak, aki elhatározta, hogy nem engedi, 

hogy az ő vetését más arassa le. Munkásokat fogadott és kocsival a gabona-

keresztekért ment. A réten szembetalálkozott Magony Györggyel, akit éles 

szóváltás után vasvillával fejbeütött, mondván neki: 

- Az uram is vérért kapta a földet, Magony Györgynek is hagy folyjon 

a vére. 

Ezután kocsira rakták a kereszteket és elvitték. A szegedi törvényszék 

vonta felelősségre Csókási Antalnét, akit zsarolás és könnyű testi sértés vét-

sége miatt 40 pengő pénzbüntetésre ítélt. 
 

(Tanyai Ujság 1934. december 16., p. 5.) 

       

1935 
 

A csengelei templomért 
 

A felsőcsengelei iskolánál rendkívűl népes szülői értekezletet tartott Sár-

hegyi Károly áll. tanító, aki a csengelei templom felépítése címmel tartott 

előadást. A csengeleiek áldozatkészségét mutatja, hogy azonnal 25 pengőt 

adományoztak a templom felépítéséhez. Utána vitéz Pottyondy Imre isk. 

igazgató hívta fel a csengeleiek figyelmét arra, hogy a közeljövőben nem 

csak képviselőt, hanem Szeged jobb sorsa között is választ a lakosság. A 

munkaalkalmak megteremtése a szegénység enyhítése. Nagy-Szeged kiépí-

téséről lesz szó az elkövetkezendő választások alkalmával. Olyan lelkiisme-

rettel  cselekedjék mindenki, aki a választói fülkébe belép, hogy a nemzeti 

egység négyzetébe rajzolja be a keresztet. Ez a kereszt fogja jelenteni Sze-

ged életét. 
 

(Tanyai Ujság 1935. március 31., p. 7.) 
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Öngyilkos lett egy csengelei asszony 
 

Pigniczky Mihályné 22 éves csengelei asszony felakasztotta magát és meg-

halt. Pigniczkyné reggel összeszólalkozott férjével, majd férje megverte. 

Nem sokkal ezután az eltűnt s dél felé a padláson felakasztva találtak rá. 

 

(Tanyai Ujság 1935. április 7., p. 5.) 

 

 

Orvosi hír 
 

Pálfy József dr. polgármester […] Szentkláray Béla dr. tisztiorvost pedig 

Csengeléről Csorvára helyezte át. Mindkét orvos új helyén már megkezdte 

rendelését. 

 

(Tanyai Ujság 1935. május 5., p. 5.) 

 

 

Tanyai aratóünnepségek 

[…] Csengelén 
 

A Csengelei Mezőgazdasági Egyesület a csengelei iskolában tartotta 

meg aratóünnepélyét. 

László János felsőközponti plébános szentmisét mondott és szentbe-

széd keretében emlékezett meg a nap jelentőségéről. 

Az ünnepélyt az iskola udvarán Papp János elnök nyitotta meg. Vitéz 

Pottyondy Imre isgazgató üdvözlő beszéde után Hunyadi-Vas Gergely dr. 

országgyűlési képviselő ismertette a gazdasági helyzetet. 

Beszéde során bejelentette, hogy a kormány nem csak a gazdák adós-

ságát óhajtja rendezni, hanem gondoskodni kíván a bérlők védelméről is. Az 

ünnep közönsége ezt a bejelentést kitörő örömmel vette tudomásul. 

Horváth Lajos dr. tb. tanácsnok a város hatósága nevében üdvözölte 

az ünnepre összegyűlt tanyai lakosságot. Orosz Sándor alkalmi szavalata 

után Zilahy Kiss Tibor gazdasági főfelügyelő tett ígéretet arra, hogy minden  
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esetben ki fogja elégíteni a gazdák kívánságait. 

Csikós Nagy József dr. hangsúlyozta, hogy a polgármester program-

jába foglalta a gazdák ügyét és minden esetben, amikor a gazdáknak jogos 

kívánságuk lesz, el fognak járni a gazdák érdekében. 

Az ünnepély az iskolás gyermekek énekszámával és tornagyakorla-

tával ért véget. A gyakorlatot Orosz Ferenc tanító vezette. 

Az ünnepélyt követő társasebéden László János plébános üdvözölte a 

vendégeket. Pohárköszöntőket mondottak: Molnár János th. biz. tag, Sisák 

István iskolaszéki tag, Magyar János, Horváth György, v. Virágh Menyhért, 

Németh József th. biz. tag, v. Pottyondy Imre iskolai igazgató. A pohárkö-

szöntők sorát Papp János elnök zárta be. 

A hangulatos ünnepély a késő délutáni órákban ért véget. 

 

(Tanyai Ujság 1935. július 21., p.  3-4.) 

 

 
Balástyán és Csengelén veszedelmesen terjed a sertésvész –  

A két tanyai területet lezárta az állategészségügyi hatóság 
 

Szeged, augusztus 16. 

A sertéspestis városszerte veszedelmesen terjed. Eleinte csak a körtöltésen 

belül fordult elő ez a veszedelmes fertőző állatbetegség, most azonban a ta-

nyákról is érkeznek egyre-másra a megbetegedésekről szóló jelentések. Leg-

utóbb Balástyán és Csengele környékén betegedtek meg a sertések a sertés-

pestisben. Éppen erre való tekintettel, az állatorvosi hivatal előterjesztésére, 

most a polgármester elrendelte a sertészárlat kiterjesztését Balástya, Gaj-

gonya és Csengele közigazgatási területére. Két hét óta sertéspiacot nem le-

het tartani Szegeden és előrelátható, hogy még jó ideig nem is kerülhet sor a 

sertészár felfüggesztésére, mert úgy a városi, mint a tanyai kerületekből 

egymás után érkeznek újabb megbetegedésekről jelentések. 

 

(Tanyai Ujság 1935. augusztus 18., p. 6.) 
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Plébániát és papot kér Csengele - A nagy tanyavilág nem 

maradhat lelkigondozás nélkül 
 

Szeged, augusztus 30. 

Népes küldöttség kereste fel Pálfy polgármestert a csengelei tanyaha-

tárból. A küldöttség vezetője azt a kérést terjesztette elő, hogy a város helyi 

lelkészséget állítson fel Csengelén. A küldöttség vezetője előadta, hogy a 

csengeleiek régóta hiányát érzik olyan lelkipásztornak, aki közöttük él, s aki 

a hitélet bensőségessé tételét szolgálja. A súlyos sorscsapások között min-

den tekintetben kívánatos lelkészség létesítése Csengelén.  

A polgármester válaszában hangsúlyozta, hogy belátja a kérés szük-

ségességét és nem zárkózik el a kérés teljesítése elől; egyben utasítást adott 

a számvevőségnek, hogy már a jövő évi költségbe állítsa be a lelkész állás 

megszervezését. 

A küldöttség vezetője a továbbiakban azt kérte, hogy a város a felső-

központi temető régi hullaházát, amely nincs használatban, adja át a csen-

gelei temető részére. Ezzel kapcsolatban a csengeleiek vállalták az épület 

lebontását és elszállítását. A polgármester hozzájárult a hullaház átadásához 

s így rövidesen a csengelei temető mellett építik fel az épületet. 

 

(Tanyai Ujság 1935. szeptember 1., p. 2.) 

   

1936 
 

A csengelei rendőrök ellen elejtették a vádat 
 

Hegyeshalmi Mihály és Eperjessy György csengelei rendőrök hivatalos 

hatalommal való visszaéléssel vádolva kerültek a szegedi törvényszék elé. A 

vád szerint ugyanis súlyosan bántalmazták Balázs Jánost és fiát, sőt azt is 

megtették, hogy a fiút félig levetkőztetve, télen havas időben kitették a sza-

badba. A tárgyaláson mindkét rendőr tagadta, hogy ilyen cselekményeket 

követtek  volna  el,  a  tanúként kihallgatott rendőrök is mentő vallomást tet- 
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tek. A sértettek természetesen igazolni igyekeztek a vádat, mivel azonban ez  

nem járt sikerrel, Goltner Dénes dr. királyi ügyész Eperjessyvel szemben el-

ejtette a vádat. Hegyeshalmi ügyében pedig a bíróság bizonyítás kiegészí-

tést rendelt el és a tárgyalást elnapolta. 

 

(Tanyai Ujság 1936. január 19., p. 3.) 

 

 

Szerkesztői üzenetek 
 

Csengelei tanya:  

Vetőburgonyáról a gazdasági felügyelőség gondoskodik. Alsótanyán már 

osztják. Köztudomású, hogy Önöknél sem termett semmi és nincs vető-

gumó. Jó lesz, ha a szomszéd gazdák közös kérvényt küldenek a város ható-

ságán keresztül a földművelésügyi miniszterhez és vetőmagot kérnek. Biz-

tosan kapnak, de kérni kell. 

 

(Tanyai Ujság 1936. január 19., p. 8.) 
 

 

Megépítik a csengelei utat 
 

A kereskedelmi miniszter közölte a város hatóságával, hogy a csengelei vas-

úti állomáshoz vezető út házi kezelésben való megépítését 60 ezer pengő 

költséggel engedélyezi. 

 

(Tanyai Ujság 1936. január 26., p. 5.) 
 

 

A csengelei bérlők panaszai 
 

Húsvét ünnepén Hunyadi-Vas Gergely dr. és vitéz Shvoy Kálmán dr. 

országgyűlési képviselők látogatást tettek Csengelén, ahol részt vettek az 

ünnepi szentmisén, majd hosszasan elbeszélgettek a gazdákkal, hogy meg-

hallgassák panaszaikat és kéréseiket. 
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Mise után a mezőgazdasági egyesület előtti téren gyülekeztek a gaz-

dák és itt Papp János elnök üdvözölte a képviselőket, akiket a megjelentek 

nagy és lelkes éljenzéssel fogadtak. Vitéz Pottyondy Imre igazgató ismer-

tette ezután azokat a kívánságokat, amelyek az útépítés és javítás tekinteté-

ben a legsürgősebbek. Majd a haszonbérlők adták elő kívánságaikat, ame-

lyek a haszonbérhátralékokra, a járlatírásra és a haszonbérfizetésnek a mód-

jára vonatkoztak. 

Hunyadi-Vas Gergely és vitéz Shvoy Kálmán képviselők ezután is-

mertették a haszonbérleti kérdések rendezésére alakított és a kiegészített 

nyolcas bizottság munkáját. 

Hunyadi-Vas Gergely dr. arról tájékoztatta a haszonbérlőket, hogy a 

haszonbérleti ügy méltányos intézése tekintetében az utolsó évben nem csak 

a városnál sikerült nagy lépésekkel előrejutni, hanem a helyzet megismerte-

tése a parlamentben és a kormányzati körökben is megtörtént. 

Vitéz Shvoy Kálmán az azonnali segítés módjával foglalkozott. Szük-

séges, hogy az ellátatlanok gyorssegélyben részesüljenek. A pántlikaút, to-

vábbá a Majsa felé és a Félegyháza felé vezető csengelei utak javításait az 

ínségalapból még az idén el kell végezni. Zajos helyeslés kísérte a képviselő 

szavait. 
 

(Tanyai Ujság 1936. április 19., p. 4.) 

 
 

A rendőrök véres harca a verekedő legényekkel a  

csengelei erdőben 
 

A tanyai verekedések történetében is páratlanul áll az a nagyarányú 

közelharc, amely pünkösdkor zajlott le a csengelei erdőben. 

A csengelei iskolák szokásos évzáró majálist és tornaversenyt rendez-

tek pünkösd napján a csengelei erdő legszebb részében. A hagyományos 

záróünnepélyre az egész környék népe összegyülekezett. A tornaverseny a 

délelőtti órákban igen szép sikerrel le is zajlott, majd az ünnepély befe-

jeztével ebédhez ült a közönség vitéz Tóth Lajos kisteleki kocsmárosnak az 

erdőben felállított sátrában. Ebéd után egyre jobban emelkedett a hangulat, 

fogyott az ital, a legények hangos dalolásba kezdtek és fesztelenül szórakoz- 

 

206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tak. A sátorban mintegy 120 ember tartózkodott, amikor úgy hat óra tájban 

két asztaltársaság között szóváltás, majd néhány pillanat alatt vad verekedés 

keletkezett. A verekedésbe mások is beleavatkoztak, úgyhogy néhány perc 

múlva egész sereg ököl és bot emelkedett a levegőbe, a verekedők kímé-

letlenül ütötték egymást. Amikor a verekedés zajára vitéz Szalay József és 

vitéz Mátraházy János rendőrfőtörzsőrmesterek a sátorba léptek, már har-

minc legény ütötte-verte egymást.  

Vitéz Szalay József ekkor harsány hangon felszólította a legényeket, 

hogy a verekedést hagyják abba, a felszólítás azonban eredménytelen ma-

radt. Túri Pál csengelei földműves legény, a verekedők egyik csoportjának 

vezetője ekkor ütésre emelte öklét és vitéz Szalayt akarta fejbeütni. A hely-

zet annyira elmérgesedett, hogy mindkét rendőr kénytelen volt kardot rán-

tani és megkezdték a tömeg kiszorítását a sátorból. Túri ekkor a tömeget 

kezdte izgatni a rendőrök ellen. Erre Túri Ferenc és Kun Szabó János is a 

rendőrökre támadtak és agyba-főbe verték őket. Vitéz Szalay József fejét 

teljesen elborította a vér, mire a pisztolyáért nyúlt és a támadóira lőtt. A go-

lyó azonban senkit sem talált. Vitéz Mátraházy kardjával igyekezett a csa-

pásokat kivédeni, de ez csak részben sikerült, mert Kun Szabó őt is többször 

fejbesújtotta botjával. Kun Szabó viszont a fején sérült meg a rendőr kard-

jától, de ez a sérülés nyolc napon belül gyógyul.  

A két vérrel borított rendőr főtörzsőrmestert ezután bevezették a kö-

zeli erdészlakba, ahol Ördögh József dr. kerületi tisztiorvos részesítette őket 

elsősegélyben. Mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek, melynek gyógy-

tartama több, mint 20 nap. 

A tettesek közül többeket őrizetbe vettek. Kun Szabó János és Túri 

Ferenc beismerő vallomást tettek, Túri Pál tagadja a verekedésben való rész-

vételét. 

A rendőri kardhasználat ügyében külön vizsgálat indult meg, melynek 

folyamán máris megállapítást nyert, hogy a megtámadott rendőrök jogosan 

használták fegyverüket. 

 

(Tanyai Ujság 1936. június 7., p. 3.) 
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Aratóünnep Csengelén 
 

A csengelei aratóünnepen megjelenteket Molnár János törv. hat. biz. 

tag, köri elnök üdvözölte. Az ünnepséget itt is szentmise előzte meg a csen-

gelei iskolánál. A termés megáldása után a csengelei polgári lövészegylet 

újonnan épült helyiségébe vonult a nagyszámú gazdaközönség és ott folyt le 

az ünnepség, amelyen vitéz Shvoy Kálmán dr. beszélt, majd Hunyadi-Vas 

Gergely dr. országgyűlési képviselő méltatta azt a mulatságot, amelyet a 

magyar gazda és magyar munkás az ország érdekében nehéz időkben kifejt. 

Csikos Nagy József dr. a város és tanya összefogásának jelentőségéről 

szólott. 

Az ünnepséget a csengelei elemi iskola növendékeinek tornagyakorla-

taival fejezték be. Vitéz Pottyondy Imre igazgató zárszavaival ért véget az 

ünnepség. 

 

(Tanyai Ujság 1936. július 12., p. 4.) 

 

 

Koldustelepet létesít a város Csengelén 
 

(A Délmagyarország munkatársától) 

Érdekes rendelettervezeten dolgoznak mostanában a belügyminiszté-

riumban. A kolduskérdést kívánja rendezni rendeletileg a minisztérium és a 

hír szerint rövidesen megjelenik a miniszteri utasítás, hogy a városokban no-

vember elsejétől meg kell szüntetni a koldulást. 

A probléma megoldására Szegeden a népjóléti ügyosztályban már 

hónapokkal ezelőtt kidolgoztak tervet. Dr. Kemenessy Tibor népjóléti ta-

nácsnoknak az az elgondolása, hogy az idősebb koldusokat a város veszi 

gondozásba és hogy a koldulást végképpen megszüntessék, a város koldus-

telepet létesít. 

A tervek szerint a város valamelyik tanyáján állítanák fel a kolduste-

lepet. Felmerült azonban az aggodalom is, hogyha a koldustelepet közvet-

len a város közelében állítják fel, akkor a koldulást nem lehet teljesen meg-

szüntetni, mert az élelmesebb koldusok naponkint beszöknének a városba és 

továbbra is folytatnák az alamizsna gyűjtést. Dr. Kemenessy tanácsnok kije- 
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lölte a koldustelep helyét Csengele közelében. Ez 20 kilométernyire van a 

várostól, egy nagyobb tanyaházat rendeztetne be ideiglenesen a város, úgy, 

hogy egyelőre nem is kellene jelentősebb beruházásokat eszközölni. 

A tervek szerint a koldustelepen csakis azokat a koldusokat helyeznék 

el, akik orvosi megállapítás szerint munkaképtelenek. A fiatalabb koldu-

sokat a népjóléti ügyosztály munkára osztaná be és gondoskodnék az ellátá-

sukról is. Számítanak arra a városházán, hogy 25-30 idősebb koldus elhe-

lyezésére kerül majd sor a csengelei koldustelepen és melléjük felügyelőket 

osztanak be. Szó lehet esetleg arról is, hogy a koldustelepen valamilyen egé-

szen könnyű kézimunka elvégzésére szoktatják majd a koldusokat. 

A koldustelep nyers terve elkészült a városházán, kidolgozására akkor 

kerül sor, ha a koldulás megszüntetésére vonatkozó miniszteri rendelet meg-

jelenik. Ebben az esetben novembertől kezdve megnyitja a város a csengelei 

koldutelepet és odahelyezi a koldusokat. Számítanak arra, hogy a koldus-

kérdés megoldásához bizonyos összeggel hozájárulnak majd a szegedi vál-

lalatok és a kereskedők is, akik most is rendszeresen segélyezik a koldu-

sokat. Intézkedés  történik olyan  irányban  is, hogy a  koldulást szigorúbban  

ellenőrizze az államrendőrség. 

 

(Délmagyarország 1936. július 16., p. 4.) 

 

 

Tanítói kinevezések 
 

A vallás és közoktatási miniszter [...] Bogyó Tivadar alsócsengelei, [...] 

Kruzslic Erzsébet középsőcsengelei, Radóné Veres Margit külsőcsengelei 

segédtanítókat rendes tanítókká [...] nevezte ki. 

 

(Tanyai Ujság 1936. július 19, p. 1.) 
 

 

Csengelén koldustelepet létesít a város 
 

Érdekes rendelettervezeten dolgoznak a belügyminisztériumban. A 

kolduskérdést  kívánja  rendezni  rendeletileg a minisztérium és a hír  szerint  
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rövidesen megjelenik a miniszteri utasítás, hogy a városokban november el-

sejétől meg kell szüntetni a koldulást. 

A probléma megoldására Szegeden a népjóléti ügyosztályban hó-

napokkal ezelőtt kidolgoztak tervet. Dr. Kemenessy Tibor népjóléti tanács-

noknak az az elgondolása, hogy az idősebb koldusokat a város veszi gon-

dozásba és hogy a koldulást végképp megszüntessék, a város koldustelepet 

létesít. 

A tervek szerint a város valamelyik tanyáján állítanák fel a koldus-

telepet. Dr. Kemenessy tanácsnok kijelölte a koldustelep helyét Csengele 

közelében. Egy nagyobb tanyaházat rendeztetne be ideiglenesen a város, 

úgyhogy egyelőre nem is kellene jelentősebb beruházásokat eszközölni. 25-

30 idősebb koldus elhelyezésére kerül sor a csengelei koldutelepen és mel-

léjük felügyelőket osztanak be. Szó lehet esetleg arról, hogy a koldustelepen 

valamilyen egészen könnyű kézimunka elvégzésére szoktatják a koldusokat. 

A koldustelep nyers terve elkészült a városházán, kidolgozására akkor 

kerül sor, ha a koldulás megszüntetésére vonatkozó miniszteri rendelet meg-

jelenik. Ebben az esetben novembertől kezdve megnyitja a város a csengelei  

koldustelepet és odahelyezi a koldusokat. 
 

(Tanyai Ujság 1936. július 19., 3. p.) 
 

 

Véres szomszédháború 
 

Véres szomszédháború volt péntek délután Csengelén. Túri Pál 28 éves 

földműves összeszólalkozott szomszédjával. Szó szót követett és a fiatal 

földműves szomszédja hatalmas bottal több ízben fejbe verte Túri Pált, aki 

eszméletlenül összeesett. A szerencsétlen embert a mentők agyrázkódással 

és koponya alapi töréssel a közkórházba vitték. Állapota életveszélyes. 
 

(Tanyai Ujság 1936. július 26., p. 5.) 
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Koldustelep a Cserepes-soron – Megbukott a tanyai 

koldustelep terve – 200 koldus ellátásáról kell gondoskodni 
 

(A Délmagyarország munkatársától) 

[…]Többféle terv merült fel a kérdés rendezésére, többek között az is, 

hogy a szegedi koldusokat Csengelére viszik ki. Ezt a tervet azonban elej-

tették, mert a számítások arról győzték meg az illetékeseket, hogy a csen-

gelei koldustelep fenntartása sokba kerülne, emellett építkezésre volna szük-

ség, és ez is nagy összegeket emésztene fel. A tanyán tehát nem lesz kol-

dustelep, de november már nincs messze és hozzá kell végre kezdeni a kol-

dus-ügy likvidálásához. […] 
 

(Délmagyarország 1936. augusztus 28., p. 4.) 
 

 

Jachan Ignác lelkipásztort nagy ünnepséggel fogadták 

Csengelén 
 

A megyés főpásztor az önálló csengelei lelkészség első vezetőjének Jachan 

Ignác kisteleki segédlelkészt nevezte ki. A csengeleiek új lelkipásztora f. hó 

1-én délelőtt érkezett  meg az állomásra, ahol több mint 200 főnyi hívő nagy 

ünnepléssel fogadta. Vitéz Pottyondy Imre igazgató tanító a vonatból kilépő 

lelkipásztort nagy éljenzés közepette a hívők nevében köszöntötte, úgyszin-

tén a Mezőgazdasági Egyesület és a Polgári Lövészegylet vezetői is őszinte 

örömüknek adtak kifejezést a megérkezett lelkipásztornak. Az ünnepelt plé-

bános köszöntötte híveit, majd szentmisét mondott és az ünnep emlékére 

szentképet osztott ki a hívők között és ígéretet tett, hogy 5 éven belül 

felépítteti a templomot. Az őszintén megnyilvánult lelkesedés után az új lel-

kipásztornak Szander Rózsika gyönyörű virágcsokrot nyújtott át. 
 

(Tanyai Ujság 1936. szeptember 6., p. 5.) 
 

 

Megbukott a tanyai koldustelep terve 
 

A  koldusok  komoly  gondot  okoznak  a  város  hatóságának. Többféle terv  
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merült fel a kérdés rendezésére, többek között az is, hogy a szegedi kol-

dusokat Csengelére viszik ki. Ezt a tervezetet azonban elejtették, mert a 

számítások arról győzték meg az illetékeseket, hogy a csengelei koldustelep 

fenntartása sokba kerülne. 

Újabban elhatározták a városházán, hogy a koldusok számára a Cse-

repes-soron rendeznek be állandó szállást. Itt a városnak több üres barakk 

lakása van. Arra számítanak, hogy 200 koldust kell majd elhelyezni a Csere-

pes-soron, ennyi ember számára volna is hely, egy-egy lakásban nyolc kol-

dusnak rendeznének be szállást. A másik kérdés, hogyan élelmeznék a kol-

dusokat, erre nézve az a terv merült fel, hogy a szegényházban főznének a 

koldusok számára, innen szállítanák ki a reggelit, ebédet és vacsorát. A kol-

dustelepi koldusoknak nem volna szabad bejárniok a városba és hogy az 

esetleges szökést megakadályozzák, 2 méter magas palánkkerítéssel vennék 

körül a barakklakásokat. A koldustelepen egy gondnok végezné a felügye-

letet, szó van arról is, hogy rendőri ügyeletet is tartanának. 

 

(Tanyai Ujság 1936. szeptember 6., p. 6.) 

 

 

Küldöttségek a városházán 
 

A Csengelei Mezőgazdasági Egyesület deputációja köszönettel kezd-

te: 

- Azért jöttünk – mondta a szónok –, hogy megköszönjük a városnak 

az új lelkipásztort. De ha már papot kaptunk, lelkészlak is kellene. Az első 

kérésünk az, hogy adjon a város a lelkészlak számára megfelelő házhelyet. 

Aztán kellene új ártézi kút is, mert bajok vannak a vízellátással. A harmadik 

kérésünk pedig a közigazgatási kirendeltség. 

A polgármester válaszában megállapította, hogy mindhárom kívánság 

teljesítése méltányosnak látszik, alaposan meg fogja vizsgálni a dolgot és a 

kivánságokat a lehetőség szerint igyekszik majd honorálni. 

Alig távoztak a csengeleiek [...] 

 

(Tanyai Ujság 1936. szeptember 20., p. 2.) 
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A cigányasszony és a leány 
 

A szegedi járásbíróságon tárgyalták Kolompár Gáspárné cigányasszony lo-

pási ügyét. Kolompárné az elmúlt hetekben felkereste Csengelén Valkovics 

Piros nevű leányt, aki gyerekágyban feküdt és mozdulni is képtelen volt. A 

cigányasszony azt mondotta, hogyha jósolni enged magának, akkor el tudja 

intézni, hogy – a vőlegénye elvegye feleségül. Valkovics Piros tiltakozott a 

jóslás ellen, de a cigányasszony elkapta a kezét és akarata ellenére is jósolt. 

A cigányasszony végül  közölte, hogy most pedig egy csomó ruhaneműt el-

visz magával, mert a kuruzslásnak csak így lesz foganatja. A leány tiltako-

zott, kiabált, de nem tudta megakadályozni, hogy össze ne csomagoljon és 

el ne távozzon. A cigányasszonyt nemsokára elfogták. A bíróság előtt szom-

baton azzal védekezett, hogy a ruhákat a leány önként adta neki, azzal a 

kikötéssel, hogy kuruzsolja meg és egy hét múlva vigye vissza neki. Vissza 

is vitte volna, ha közben el nem fogják. A bíróság a cigányasszonyt 20 pen-

gő pénzbüntetésre ítélte. 

 

(Tanyai Ujság 1936. szeptember 27., p. 6.) 

 

 

A cigányasszony és a leány 
 

A szegedi járásbíróságon szombaton tárgyalták Kolompár Gáspárné cigány-

asszony lopási bűnügyét. Kolompárné az elmúlt hetekben felkereste Csen-

gelén Valkovics Piros nevű leányt, aki gyerekágyban feküdt és mozdulni is 

képtelen volt. A cigányasszony azt mondotta, hogyha jósolni enged magá-

nak, akkor el tudja intézni, hogy a vőlegénye elvegye feleségül. Valkovics 

Piros tiltakozott a jóslás ellen, de a cigányasszony elkapta a kezét és akarata 

ellenére is jósolt. A cigányasszony végül közölte, hogy most pedig egy cso-

mó ruhaneműt elvisz magával, mert a kuruzslásnak csak így lesz foganatja. 

A leány tiltakozott, kiabált, de nem tudta megakadályozni, hogy össze ne 

csomagoljon és ne távozzon. A cigányasszonyt nemsokára elfogták. A bí-

róság előtt szombaton azzal védekezett, hogy a ruhákat a leány önként adta 

neki, azzal a kikötéssel, hogy kuruzsolja meg és egy hét múlva vigye vissza 

neki.  Vissza  is  vitte  volna,  ha  közben el nem fogják. A bíróság a cigány- 
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asszonyt lopás miatt 20 pengő pénzbüntetésre ítélte. 

 

(Délmagyarország 1936. szeptember 20., p. 11.) 
 

 

Súlyos széngázmérgezés egy csengelei tanyán 
 

Súlyos szerencsétlenség történt szerdára virradó éjszaka a Csengele 

491. szám alatti tanyán. Itt lakik a Simkó-család. Este szénnel befűtöttek a 

dobkályhába és hogy a kályha jól kiadja a meleget, a csöveket elzárták, 

majd lefeküdtek aludni. A széngáz, amely nem tudott a csövön keresztül a 

szabadba kiáramolni, betódult a szobába. Reggelre mind a négyen: Simkó 

Pál 74 esztendős, Simkó Ferenc 26 esztendős, Simkó Ferencné 24 esztendős 

csengelei lakosok és a fiatal házaspár 10 hónapos Károly nevű kisfia esz-

méletlenül feküdtek az ágyban. A szomszédoknak feltűnt, hogy Simkóék 

nem adnak életjelt, behatoltak a lakásba, ahol azután megtalálták az eszmé-

letlenül fekvő embereket. 

A mentők szállíották be a súlyos állapotban lévő családot a szegedi 

közkórházba. A kisfiúnak és az öreg Simkónak az állapota rendkívül válsá-

gos, a fiatal pár jobban érzi magát, de az ő állapotuk is súlyos. Megállapítást 

nyert, hogy a szerencsétlenséget Simkóék tudatlansága okozta, nem tudták, 

hogy a széngáz beáramlik a szobába, ha elzárják a csőben. A vizsgálat a 

súlyos szerencsétlenség ügyében megindult. 

 

(Tanyai Ujság 1936. október 11., p. 5.) 

    

 

Az engedetlen csengelei fiú tragédiája 
 

Szörnyű tragédia hírét jelentették kedden reggel Csengeléről. A jelen-

tés elmondta, hogy kigyulladt a Csengele 307. számú tanya, mely Kunszabó 

József tulajdona és porig égett. A tanyabeliek megkísérelték a mentést, kan-

nákban, dézsákban hordták a vizet, de minden igyekezet kárbaveszett, mert 

a tűz a zsuptetős tanyaépületen hatalmas arányokban terjedt és néhány per-

cen belül merő lángtenger volt az egész épület. A kis tanya a bennlevő búto- 
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rokkal együtt elhamvadt. A tanyabelieknek feltűnt, hogy az idősebbik fiút, 

Kunszabó Jánost nem látják, pedig rá is szükség lett volna az oltás közben. 

A 28 esztendős fiatalember azonban eltűnt. Később akadt valaki, aki 

elmondta, hogy kevéssel a tűz kitörése előtt látta Kunszabó Jánost, amint 

felment a padlásra. Kevéssel utóbb kezdődött a tűz a padláson. A jelek 

szerint tehát a tüzet Kunszabó János okozta, az is kiderült hamarosan, hogy 

mi oka lehetett a szülei viskóját felgyújtani. 

Kunszabó János nem volt jó viszonyban szüleivel. A fiú rossz társa-

ságokba keveredett, kimaradozott hazulról, nem dolgozott, ami miatt gyak-

ran heves jelenete volt az édesapjával. A tűz kitörése előtt is hevesen össze-

szólalkoztak és a fiú ekkor kijelentette, hogy elmegy hazulról és többé visz-

sza sem tér. Összeszedte ruháit, hogy közben végleg búcsút mond a szülői 

háznak. Úgy látszik, hogy közben bosszúra gondolt és hirtelen elhatározás-

sal felgyújtotta az épületet. 

Kunszabó János Mihály nevű öccse reggel a Jójárt-tanya szőlőjének 

egyik fáján akasztott embert pillantott meg messziről. Amikor a fához 

szaladt, akkor látta, hogy bátyja lóg a fa egyik ágán élettelenül. Az öngyil-

kosságot még előtte való napon követhette el. A nyomozás azután teljesen 

rehabilitálta a szerencsétlen fiatalembert. 

Kiderült, hogy véletlenül  okozta  a  tüzet  és  e fölötti elkeseredésében 

felakasztotta magát. Az eset úgy történt, hogy amikor ruháit csomagolta 

össze, eszébe jutott, hogy a padláson szárad néhány holmija. Kezébe vette a 

nyílt lángú olajmécsest és felment a padlásra. A mécsest a gerendára, köz-

vetlenül a tető alá tette és feldúlt lelkiállapotában nem gondolhatott arra, 

hogy könnyen tűz üthet ki. Amikor látta, hogy a tető lángra kapott, lerohant 

a padlásról, elszaladt és a szomszédok szőlőjében felakasztotta magát. 

 

(Tanyai Ujság 1936. november 29., p. 3.) 

     

1937 

 

Hasznos tanfolyamok Alsócsengelén 
 

Az alsócsengelei  iskolánál nagyszerűen sikerült népművelési munka fejező- 
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dött be Bogyóné Lenháti Hermin tanítónő vezetésével. Az asszonyok az ott-

hongondozást tanító, a férfiak pedig gazdasági tanfolyamra jártak. Kordás 

Györgyné szép beszédben köszönte meg az oktatást. A tanultakról Jaksa Ro-

zál, Kócsó Rozál, Baranyi Erzsébet és Veronika, Seiben Lajos, Víg József 

és Sándor, Juhász Lajos, Kővágó Mihály tettek tanubizonyságot. Örömmel 

állapítható meg, hogy a tanyai lakosság mennyire szeret tanulni és mennyire 

iparkodik magát továbbképezni. A csengeleiekről sokan vehetnek példát. 

 

(Tanyai Ujság 1937. március 7., p. 5.) 
  

 

Borzalmas féltékenységi dráma Csengelén 
 

Borzalmas családi dráma történt vasárnap délelőtt Csengelén. Juhász 

Péter 28 éves földműves feleségével és négy gyermekével hosszú éveken át 

élt zavartalan egyetértésben. Juhász Péternéről a szomszédok sugdolózni 

kezdtek az utóbbi időben, ami Juhásznak is a fülébe jutott. Az asszony til-

takozott a vádak ellen és kérlelte férjét, hogy ne adjon a pletykabeszédekre. 

Juhász Péter látszólag meg is nyugodott és rendesen végezte napi munkáját, 

de most már fokozottan figyelte a feleségét. 

Úgy látszik Juhász Péter megint hallott a feleségéről valamit, mert 

szombaton este kedvetlenül érkezett haza, azonnal lefeküdt. Vasárnap köte-

kedő hangulatban ébredt és rögtön össze is tűzött feleségével. 

A szóváltás a házastársak között mind hevesebbé vált, a férj magánkí-

vül kiabált, szinte önkívületi állapotba jutott, nekiesett a feleségének, azt üt-

legelni kezdte, majd felkapta az ajtó mellé támasztott fejszét, azzal többször 

fejbe sújtotta szerencsétlen feleségét, aki vérbeborultan, eszméletlenül hul-

lott a konyha földjére.  

A szomszédok értesítették a szegedi mentőket a történtekről, akik Ju-

hász Péternét életveszélyes állapotban hozták be a városi kórházba. 

Azalatt, míg a mentők a szerencsétlen asszonnyal robogtak Szeged fe-

lé, Juhász Péter elmenekült, s a vasúti töltés felé vette útját. 

Megvárta a következő személyvonatot és eléje ugrott. A mozdonyve-

zető későn vette észre a készülő öngyilkosságot és mire a vonatot megál-

lította,  a  sínek  mentén  hatalmas  vértócsában, eszméletlenül feküdt Juhász  
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Péter, akinek a vonat kerekei mindkét lábát levágták. Szerencsére a vonaton 

egy orvos is utazott, aki elsősegélyben részesítette a szerencsétlen embert és 

azután feltették a vonatra, amely Kiskunfélegyházára vitte, ahol a kórházba 

szállították. Juhász Péter állapota kezdettől fogva válságos volt és hétfőn 

délután bele is halt borzalmas sérüléseibe. 

A szegedi kórházban Juhász Péternét a vizsgálóbíró még a déli órák-

ban kihallgatta és nem sokkal a kihallgatás után az asszony eszméletét vesz-

tette. Állapota rendkívül súlyos, mert a baltacsapások mély sebeket ejtettek 

rajta. A szerencsétlen asszony nem tudja férjének tragédiáját. 

 

(Tanyai Ujság 1937. április 4., p. 3.) 

 

 

A szegedi birkaállomány megmentése - Felsőtanyai 

tudósítónktól 
 

A csengelei és átokházi birkajárások felosztásával befejezést nyert az a 

pusztulási folyamat, amely a szegedi juhos gazdák falkáinak százezres lét-

számát alig pár ezer legelésző birkára apasztotta. De a szegedi gazdatársa-

dalomnak, ősei foglalkozásához  való  ragaszkodása  mondhatni,  ezt  a  leg-

hasznosabb állattenyésztési ágat pusztulni mégsem hagyta, s öt-hatszázas 

falkák, ha tíz-húsz főre is leapadva, alsórészen ma már csak a tanya körüli 

nagyobb léckerítéses udvarokban, imitt-amott bégetnek, Felsőtanyán pedig 

némi menedéket és élelmet ilyenkor tavasz elején a takarmány fogytával a 

háromezer holdas fehértó partszélein lelt. [...] 

 

(Tanyai Ujság 1937. április 18., p. 7.) 

 

 

Rázuhant a fal egy csengelei földművesre 
 

Különös szerencsétlenség történt Csengelén. Papdi Ferenc földműves házá-

nak fala mellett dolgozott. Az istálló falát akarta megjavítani. Falbontás 

közben,  amikor néhány téglát kiszedett a kiásott fundamentumból: az istálló  
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fala hatalmas robajjal összedőlt és maga alá temette Papdi Ferencet. Papdi a 

rázuhanó faltörmelék alatt eszméletlenül bukott a földre és csak néhány perc 

múlva tért öntudatra és kiáltott elhaló hangon segítségért. A szomszédok, 

akik látták Papdit a fal tövében dolgozni, azonnal a Papdi-tanya felé futottak 

s a törmeléket széthányva kihúzták a véres fejű, összeroncsolt arcú földmű-

vest. Azonnal értesítették a mentőket, akik súlyos agyrázkódással és élet-

veszélyes sérülésekkel szállították Papdi Ferencet a szegedi közkórházba. 

 

(Tanyai Ujság 1937. április 25., p. 2.) 

 

 

A tanyai iskolásgyerekek tüdővész-fertőzöttsége 
 

Jelentettük, hogy dr. Sajó Lajos tiszti főorvos javaslatot terjesztett a 

polgármester elé a tanyai egészségvédelem fokozottabb kiépítéséről. A 

tanyai iskolás gyermekeknél megdöbbentő arányú a gümőkóros fertőzött-

ség. 

[...] 21-30 százalékban fertőzött 19 iskola növendéke, köztük a [...] 

belsőcsengelei, középcsengelei, kölsőcsengelei iskolák növendékei, 31-40 

százalékos fertőzöttséget állapított meg az orvosi vizsgálat 19 iskola növen-

dékeinél. Ezek az iskolák a követketők: [...] alsócsengelei és felsőcsengelei 

iskoláknál. 

 

(Tanyai Ujság 1937. augusztus 29., p. 4.) 

 

 

Távbeszélő Csengelén 
 

A postaigazgatóság értesítette a polgármestert, hogy a csengelei postaügy-

nökséget táviratközvetítésre is felhatalmazott távbeszélővel egyesítette s a 

forgalomnak még a múlt hónapban átadta. Nappal 8-12-ig és 2-6 óráig tart 

szolgálatot az új állomás. 

 

(Tanyai Ujság 1937. szeptember 12., p. 5.) 
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Szeged közegészségügyének megjavítása 
 

Jelentettük, hogy dr. Sajó Lajos tiszti főorvos a város egészségügyi viszo-

nyainak megjavítása érdekében több évre szóló tervezetet dolgozott ki. A 

tervezetet az őszi közgyűlés tárgyalja. Ha a közgyűlés magáévá teszi a fő-

orvos javaslatát [...] 1938-ban Zöldkeresztes védőnő kerül Csengelére. [...] 

 

(Tanyai Ujság 1937. október 3., p. 4.) 

 

 

Agyrázkódást és állkapocstörést szenvedett a rúgástól 
 

Tóth Mihály 44 éves, Csengele 664. szám alatt lakó gazdálkodót tegnap este 

a csizmájával összerugdosta Róta Béla csengelei földmíves, aki neki feles-

bérlő társa. A két ember összeveszett és Róta összerugdosta Tóthot, aki agy-

rázkódást szenvedett. A hozzátartozói súlyos állapotban vitték a közkór-

házba. 

 

(Tanyai Ujság 1937. október 3., p. 6.) 
  

 

Csengelei legények nádszálon szívták ki a fináncok elől 

elrejtett bort a hordókból 
 

Zelei László és Rabi Péter 32 éves csengelei lakosok lopás miatt ke-

rültek a vádlottak padjára. A lopás nem közönséges lopás volt, mert a bűn-

ügyi krónikák között ilyen eset még nem szerepelt. 

Úgy történt a dolog, hogy Zelei még múlt évben, télen Csengelén egy 

boroshordóra akadt a szőlők között. A hordó el volt ásva s csak a domború 

hasa látszott ki a hordóból. Zelei még aznap elmondotta Rabi Péternek, 

hogy mit talált – vélelenül – a szőlők között. 

Este, amikor a környék lecsendesült, a két jóbarát elindult a szőlők 

közé s a hordót – amit az egyik gazda ásott el a fináncok elől – megcsapol-

ták. Hosszú nádszálat eresztettek le a felső lyukon s fölváltva szívni kezdték 

a bort. Addig szívták, míg  be nem rúgtak mind a ketten. Ettől kezdve estén- 
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kint kimentek bort szívni s így mind a ketten rózsás hangulatban tértek haza 

minden este. A gazdának azonban feltűnt, hogy a tanyája előtt minden este 

nótaszóval megy el a két legény. Gyanús volt neki s ezért másnap reggel 

kiment a szőlőbe, hogy az elásott hordót "megszemlélje". Amikor a havat, 

meg a homokot lekaparta róla s a hordó oldalát megkocogtatta, akkor jött rá, 

hogy a két legény az ő borát szopogatta heteken keresztül. A gazda erre 

feljelentette őket s így kerültek mind a ketten a vádlottak padjára. 

A bíróság Zeleit és Rabit 15-15 napi fogházra ítélte jogerősen. 

 

(Tanyai Ujság 1937. október 24., p. 2.) 

 

 

Felakasztotta magát egy csengelei gazda 
 

Csütörtök éjszaka Balázs András 60 esztendős, Csengele 402. szám alatt la-

kó gazdálkodó az udvaron lévő diófára felakasztotta magát. A családnak fel-

tűnt az öreg gazda távolmaradása, keresésére indultak és ekkor bukkantak rá 

a diófa ágai között. Élet már nem volt benne, amikor levágták a kötélről. A 

tanyai rendőrség megindította a nyomozást annak megállapítására, hogy mi-

ért menekült a halálba Balázs. A nyomozás megállapította, hogy Balázs 

András áldatlan családi állapota miatt kereste a halált. Holttestét beszállí-

tották a törvényszéki orvostani intézetbe, ahol felboncolják. Balázs András 

búcsúlevelet nem hagyott hátra. 

 

(Tanyai Ujság 1937. október 31., p. 5.) 

 

 

A hátralékos kisbérlőt kilakoltatja a város, a hátralékos 

tanítónak kedvezményt ad 
 

A szombati kisgyűlés napirendjén két földbérlő ügye is szerepelt és a két 

ügy a következő: 

Kunszabó György Csengelén bérelt a várostól egy 10 holdas parcellát. 

A föld bérét  igen  pontatlanul fizette és a hátraléka lassankint 1400 pengőre  
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szaporodott fel. Ebben a körülményekhez képest óriási summában olyan 

hátralék is van, ami még 1928-ból, tehát közel tíz év előttről származik. A 

bérlet 1949-ben járna le. Kunszabó György minduntalan haladékot kért és 

kapott is, amiben viszont annak volt igen nagy szerepe, hogy kilenc élő 

gyermeke van. 

De Kunszabó nem fizetett és a jelentések szerint egyike volt azoknak, 

akik a csengelei tanyákon szították az engedetlenséget és – az ügyészi je-

lentés szerint – dicsekedett azzal, hogy "őt nem teheti ki a város a bérletből 

akkor sem, ha egyetlen fillért sem fizet, mert nagy urak állnak a háta mö-

gött, akik nem engedik". 

Végül is az ügyészség kitelepítette a bérletből, amelyen kis háza is 

van. Előzőleg  azonban  még  történt valami. A város gazdasági ügyosztálya 

méltányosságból felajánlott neki egy kisebb és olcsóbb bérletet olyan he-

lyen, ahol napszámos munkát is vállalhat, a felajánlott bérlet közvetlenül a 

város erdeje mellett fekszik és az erdő mindig ad napszámos munkát. Kun-

szabó nem fogadta el az ajánlatot. Bérletéből hivatalos formaságok között 

tették ki. De alig távoztak el város képviselői, ismét visszaköltözött bele. 

Erre szigorúbb módszert alkalmaztak. Lakhatatlanná tették a házat. 

Kunszabó György kegyetlen módját választotta a védekezésnek. A 

födél nélküli házban hagyta hat kiskorú gyermekét – a legkisebb még cse-

csemő –, maga pedig feleségével ismeretlen helyre távozott. Később rövid 

időre visszatért a házba, előkereste az eldugott kenyérdarabot és azt is ma-

gával vitte, hogy ne maradjon a gyermekek számára egyetlen falat étel sem. 

A város az első pillanatban nem tudta, hogy mit tegyen az elhagyott 

hat aprósággal. Hiába kutatták át a szülők után az egész környéket, azok 

nem kerültek elő. Végül is a csecsemőt elvitték Kunszabó édesanyjához, aki 

vagy tíz kilométernyire lakott, öt gyermeket pedig kocsin hoztak be Sze-

gedre. Az árvaszék a gyermekeket elhagyottnak nyilvánította és állami gyer-

mekmenhelyen helyezte el. 

Ezek után kiadta a város a csengelei bérletet egy másik földművesnek, 

aki magára vállalta Kunszabó György hátralékának a felét és kötelezettséget 

vállalt a folyó bérek fizetésére. Közben még más is történt. Kunszabó uno-

kaöccse, Kunszabó Mátyás is ajánlatot tett a bérlet átvételére. A hátralékok 

leírását kérte és ezzel szemben vállalta volna a gyermekekről való gondos-

kodást.  Ezt  az  ajánlatot a város  hatósága nem találta elfogadhatónak, mert  
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semmi biztosítékot nem látott arra, hogy az unokaöccs, alig 25 éves ember, 

teljesítené kötelességét. 

A kisgyűlés hangulata eleinte a kilakoltatott bérlő felé hajlott a kilenc 

gyermek miatt, amikor azonban kiderült, hogy milyen könyörtelenül hagy-

ták el a szülők a gyermekeket, a kisgyűlés a polgármesteri javaslatot fogadta 

el, kimondva, hogy a bérletet végérvényesen visszaveszi, árverés mellőzé-

sével kiadja annak a földművesnek, aki ajánlatot tett rá és aki már benne is 

van a bérletben, a gyermekek sorsát viszont a polgármester figyelmébe aján-

lotta a kisgyűlés. [...] 
 

(Tanyai Ujság 1937. november 7., p. 1.) 

 
 

Kitüntetett gazdák 
 

A Mezőgazdasági Kamara a homoki kisgazdaságok jövedelmezőbbé tétele 

végett az idén kitüntetéses versenytermelést vezetett be. A versenyen Sze-

gedről is számos kisgazda vett részt és a Kamara igazgatóválasztmánya ezek 

közül az alábbiakat tüntette ki pénzdíjjal és oklevéllel: […] Csengele: 

Molnár János, Csengele 370. szám 40 P pénzjutalom és oklevél. […] 
 

(Tanyai Ujság 1937. november 7., p. 5.) 
 

 

A Kormányzó ünneplése Csengelén 
 

(A Tanyavilág munkatársától) 

Az ünnepség szentmisével kezdődött, amelyet Balogh Jenő csengelei plébá-

nos mondott. Utána a csengelei vitézek, leventék és az ünneplő közönség a 

belsőcsengelei iskola nagytermében gyűlt össze, hogy végighallgassák a le-

venték és iskolás gyermekek közös ünnepségét. Vitéz Csicsay János, a Le-

vente Egyesület elnöke megkapó beszéd keretében leplezte le a kormányzó 

arcképét, amelyet az egyesület társadalmi tevékenysége elismeréseképpen 

Szeged város testnevelési felügyelőségétől kapott ajándékba. Kulman Ró-

zsika Orosz Ferenc tanító erre az alkalomra írt versét szavalta el ügyesen, 

majd  a  közönség  elénekelte  a  Szózatot. Ezután Takács Györgyike Takács  
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Mihály igazgatónak alkalmi költeményét szavalta el hatásosan, majd Balogh 

Jenő plébános mondotta el tartalmas ünnepi beszédét. Csicsay Imre és Csó-

kási István ügyes szavalata után Takács Mihály igazgató mondta el záróbe-

szédét, majd a Himnusz eléneklésével ért véget a lélekemelő ünnepség. 

 

(Tanyavilág 1937. december 12., p. 6.) 

 

 

Vallásos élet Csengelén 
 

Balogh Jenő csengelei plébános sorozatos szentbeszédekben buzdította hí-

veit az eucharisztikus kongresszussal kapcsolatos szentáldozásra. A szent-

beszédek hatása alatt december 5-én mintegy 300 belsőcsengelei hívő járult 

a szentségekhez. December 6-án Külsőcsengelén volt gyóntatás, litánia és 

szentbeszéd, úgy, hogy 7-én 150 lélek járult az oltár elé. A többi csengelei 

iskolánál 13, 14, 15 és 16-án voltak az ájtatatosságok, misék, szentbeszédek, 

gyóntatások és áldoztatás. A körzeti iskolákban 18, 19 és 21-én lesznek a 

karácsonyi pásztorjátékok. Adományok a csengelei szegény gyermekek szá-

mára Balogh Jenő plébános, Csengele címre küldhetők. 

 

(Tanyavilág 1937. december 19., p. 5.) 
 

 

Kultúrélet Szeged-Csengelén 
 

December 8-án d. u. 4 órakor szép háziipari-kiállítás keretében zárta 

be 1 hónapos "suskó" (kukoricaháncs)-tanfolyamát a Szeged-Kelőpataki ál-

lami iskolában a környék, melyet a helyi MANSz  kebelében Sárhegyi Ká-

rolyné tanítónő rendezett meg – e tanfolyamra Szabolcs vm.-ből hozatott – 

külön vezetőnő közreműködésével. 

A gyönyörű kiállítást – dacára a nagy esőnek – számosan megtekin-

tették. 

Jelen volt az iskolakörnyék MANSz csoportjának elnöknője: v. Nagy 

Istvánné, aki kedves szavakkal nyitotta meg a kiállítást, ott volt az áll. isk. 

tantestülete  képviseletében: Takács Mihály körzetigazgató néhány kartársá- 
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val, aki záróbeszédében rávilágított a tudni vágyás szép eredményére, a 

szebbnél szebb fonatú díszszatyor, fonottüveg, kenyérkosár, edényalátét, 

ülőszék, nyugágyfonat, ágyelő- és még sok mindenféle ízléses suskó mun-

kára és arra a szép erkölcsi sikerre, melyből mindannyiuk gyönyörködésén 

felül a Sárhegyi tanítópár vette ki részét legjobban, nem kevés anyagi ál-

dozat árán. Ez alkalommal beigazolta a csengelei nép, hogy tanulni vágyó 

lelke magasra tud emelkedni – kellő vezetés és segítés mellett – a "leki-

csinyelt  kulturálatlanságból",  fejezte be beszédét az igazgató és kérte a szá-

mosan megjelent tanyai érdeklődőket, ne lankadjon szorgalmuk, fejlesszék 

tovább tudásukat, hívják fel a környék és az illetékesek figyelmét magukra 

munkájukkal, amely szebben beszél minden ékesszólásnál. 

Ezzel indult a folyó évad Csengelén, de folytatása sem lekicsinylendő. 

A Molnár János városatya elnöklete mellett működő gazdakör meg-

rendezésében nyersbőr-kikészítő tanfolyam indul, tanítók közbenjárásával. 

Ezen felül kilenc népművelési tanfolyam a csengelei tantestület vezetésével 

és gyermekszíndarabok, továbbá az iskolákban karácsonyfa-ünnepélyek az 

új – közszeretetben élő – plébános, Balogh Jenő közreműködésével és utol-

sósorban említve, de a vallásos lelkiélet vezetésében messze elől járva, szin-

tén ő van segítségére a tantestületnek s járja a tanyákat, iskolákat és ezer-

számra részesíti a kicsiket és felnőtteket az ádventi szentgyónásban és áldo-

zásban. 

Kiveszi részét a kultúrmunkából dr. Hunyady János városi orvos és 

Takács Mihály áll. isk. körzetigazgató is, akik iskoláról iskolára járva a 

népes hallgatóságnak előadásokat tartanak. Bekapcsolódik a művelés mun-

kájába Fodor Jenő felsőközponti m. kir. állatorvos is, aki szintén fog szak-

előadásokat tartani a csengeleieknek. 

Vasárnap, 12-én szépszámú hallgatóság előtt tartotta meg értékes sza-

badelőadását zilahi Kis Tibor gazd. főfelügyelő is, melyet a gazdák nagy fi-

gyelmet tanúsító érdeklődése mellett: a helyi plébános, igazgató, több tanító, 

egyesületek vezetői, stb. is kellő figyelemben részesítették. Záróbeszédében 

Balogh J. plébános mondott köszönetet az előadónak. 

Örömmel állapítható meg, hogy serény munka folyik Csengelén, mert 

van kikért, akik tömegesen sorakoznak oda, ahol tanulni lehet. 

 

(Tanyavilág 1937. december 19., p. 7.) 
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1938 

 

8.000 pengős kerettel nagyszabású ínségmunkákat végeztet a 

város a tanyákon - A jövő héten kezdődnek a tanyai 

ínségmunkák 
 

[...] A város 8000 pengőt irányzott elő az idén a tanyai ínségmun-

kálatokra. Ebből az összegből fogják elvégeztetni az egész tanyavilágra ki-

terjedő ínségmunkákat, amelyeket a következőkben állított össze a város 

népjóléti ügyosztálya a műszaki ügyosztály alapján: 

Csengele központ és a csengelei orvoslak között 2,8 kilométeres út-

szakasz szikburkolása és rendbehozása. [...] 

 

(Tanyai Ujság 1938. február 11., p. 1.) 

 

 

Egy nap alatt négy tűz volt Felsőtanyán a hibás  

építkezések miatt 
 

Felsőtanyán sokat beszélnek arról a különös eseményről, hogy az el-

múlt héten egy napon négy helyen pusztított tűz az ottani tanyákon. A múlt 

hét szombatján hatalmas szél dühöngött egész Felsőtanyán. A szélviharban 

nagy riadalmat keltett vasárnapra virradóra az a tűz, amely Juhász Sándor 

gazdálkodó Őszeszék 143. szám alatt lévő tanyájában keletkezett. [...] 

Ugyancsak az éjszakán, csaknem egy időben tűz ütött ki Friderik 

József kereskedő Csengele 241. szám alatt lévő lakásában. A házbeliek egy-

szerre csak azt vették észre, hogy a mennyezetnek a konyha feletti része 

lángokban áll. A ház népének sikerült elfojtani a tüzet, úgy, hogy az nem is 

okozott nagyobb kárt. [...] 

 

(Tanyai Ujság 1938. február 27., p. 3.) 
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Kinevezték az OTBA külterületi orvosait 
 

Az OTBA orvosi kezelésben és ellátásban eddig csak a városban lakó köz-

alkalmazottak részesültek. A sok panasz most végre eredménnyel járt: a 

pénzügyminiszter hozzájárult a külterületen lakó közalkalmazottak orvosi 

ellátásához  és  a  következő orvosokat nevezte ki OTBA orvosokká: [...] dr. 

Hunyadi János (Csengele), [...] 

 

(Tanyai Ujság 1938. március 6., p. 5.) 

 

 

Véresre vertek és összeszurkáltak egy csengelei legényt ittas 

barátai a bál után 
 

Kun Szabó János 22 esztendős földműves, Csengele 295. szám alatt 

lakó legényt hétfőre virradó éjszaka a Pántlika úton barátai megtámadták és 

agyba-főbe verték, több helyen megszurkálták. Az eszméletlen fiatalembert 

úgy találták meg később az országúton, vérbe fagyva. A mentők a városi 

kórházba szállították életveszélyes állapotban. 

A rendőrség megindította a nyomozást és egyidejűleg kihallgatták a 

súlyos állapotban fekvő Kun Szabó Jánost. Elmondotta, hogy vasárnap este 

bálban volt, a kisteleki határban lévő Tóth vendéglőben. A bál után, 2 óra 

körül kerékpárján igyekezett hazafelé Csengelére, amikor egyszerre útját 

állta egy nagyobb ittas társaság. A 12 főből álló duhajkodó társaságban leg-

nagyobb meglepetésére a barátait ismerte fel, akik botokkal leütötték, sőt az 

egyik közülük, Bozóki István, aki szintén barátja volt, még hátba is szúrta 

zsebkésével. Erre elvesztette eszméletét és csak a kórházban tért magához. 

Az orvosi vizsgálat során két súlyos szúrást találtak Kun Szabó testén, de 

hogy ki okozta a másikat, arra nem tudott felvilágosítást adni, mert az első 

szúrás után elvesztette eszméletét. A súlyosan összevert legény személy sze-

rint is megnevezte támadóit és elmondotta a vizsgálóbíró és a detektívek 

előtt, hogy Bozóki Istvánon kívül Apró Vilmos, Balázs András, egy másik 

Balázs nevű legény, akinek azonban a keresztnevét nem tudja és Törköly 

Mátyás  ütlegelték  őt botokkal. A rendőrség megindította az eljárást a táma- 
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dók ellen. 
 

(Tanyai Ujság 1938. március 8., p. 2.) 

 
 

Szórakoztató-est Alsócsengelén 
 

(A Tanyavilág tudósítójától.) Igen kedves estével fejezték be a nép-

művelés keretében tartott tanfolyamot március 5-én este Alsócsengelén. 

Megjelent Hübner József népművelési titkár, Balogh Jenő plébános, a csen-

gelei tantestület majdnem minden tagja és az iskolakörzet lakossága. 

A megjelenteket Katona Pál üdvözölte rövid, talpraesett, szívből jövő 

szavakkal. Kedves egyfelvonásosak szórakoztatták a közönséget. Igazán te-

hetséges szereplőket válogatott össze a lelkes tanítónő. Szerepeltek: Bara-

nyai Vera és Erzsi, Víg Ilona, Erdélyi Maca, Kocsoh Júlia, Sejben Lajos, 

Víg Sándor, Pap Mihály, Kővágó Mihály, Balázs Péter, Zsilkó Gergely, Vö-

rös István és Kurucsai József. 

Fölragyogott minden szem, amikor megjelent Erdélyi Bözsi és Papp 

Juci magyar ruhában és eltáncolták a magyar kettőst. 

Igazán ügyes II. elemista kislányai vannak Bogyóné áll. tanítónőnek, 

akik elvégzik az édesanyjuk helyett a nagymosást. Igaz, hogy csak ének és 

mosási gyakorlattal. De, ha rákerül a sor, biztosan elvégzik majd anyukájuk 

helyett idővel. 

Türelmetlenül várta minden szám után a megjelent közönség a tanító-

nőt, hogy megjelenjen és kedves közvetlenséggel bejelentse a következő 

számot. Annyi kedvesség és szeretet csendült meg a hangjában, hogy a meg-

jelentek csak hálát és ragaszkodást érezhettek a tanítópár iránt. Műsor után 

teaestély volt. 

Balogh Jenő plébános köszönte meg – elsősorban a tanítópárnak, az 

odaadó, fáradságos munkát, másodsorban Hübner József népművelési 

titkárnak, hogy lehetővé tették a tanfolyam megtartását; a lakosságot pedig 

arra kérte, hogy tovább is ápolgassa a ragaszkodást és szeretetet a tanítójuk 

iránt. Hübner József népművelési titkár is köszönetet mondott és hasonló-

képpen kérte a lakosságot, hogy ilyen szeretettel viseltessék továbbra is a 

vezető tanítópárral szemben, mint eddig. 

Az összetartás és megértés a közös munka megteremtésére, mint Alsó- 
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csengelén láttuk, tudjuk mindnyájan, hogy elsősorban és főként a tehetséges 

tanítópártól indul ki. Mert ők adnak példát, amit a lakosság követhet. 
 

(Tanyavilág 1938. március 13., p. 4.) 

 
 

Erőszakkal visszakövetelte új gazdájától az elárverezett lovat 

egy csengelei gazda 
 

Különös rablási ügyben folytat nyomozást napok óta a felsőtanyai 

rendőrség. A múlt hét végén árverést tartottak Francia István csengelei föld-

műves tanyájában. Dobra került Francia István lova, amit Balogh József 

csengelei gazda vett meg az árverésen. Hazavitte a megvett lovat, de nem 

sokáig volt a birtokában, mert nagy meglepetésre, Francia István és felesége 

két fiatalember kíséretében botokkal és nyitott bicskákkal felszerelve köve-

telték vissza az árverésen gazdát cserélt lovat, amiről azonban Balogh nem 

akart tudomást venni. 

Franciáék kocsival érkeztek a tanyába. Balogh már éppen szántott az 

új lóval, amikor előtte termett a régi tulajdonos és erélyes hangon visszakö-

vetelte a lovat. Balogh József az erőszakkal szemben kénytelen volt enged-

ni, nagy búsan kifogta a lovat és visszaadta Franciáéknak, akik azonnal el is 

vitték. 

A rendőrség megindította a nyomozást a részletek kiderítése érdeké-

ben. 
 

(Tanyai Ujság 1938. március 27., p. 3.) 

 

 

Árverésen eladott lovát erőszakkal visszavette és újból eladta 

egy csengelei gazda 
 

Március 17-én délután Francia István gazdálkodó, Csengele 304. szám 

alatti tanyáján egy pörös ügyből kifolyólag bírói árverést tartottak. Az árve-

résen eladásra került a gazdálkodó egyik lova, amelyet Balog József, Csen-

gele 507. sz. alatti lakos megvett száz pengőért. 
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Másnap Francia István feleségével és néhány szomszédjával kocsin 

megjelent Balog József tanyájának udvarán, ahonnan az előző napon meg-

vett lovat tulajdonosának tiltakozása ellenére erőszakkal elvitte. 

Balog József, mint károsult fél Francia István és társai ellen feljelen-

tést  tett, amelynek alapján  a  nevezett személyek ellen rablás bűncselekmé-

nye miatt büntető eljárás indult meg. 

A nyomozás során érdekes fordulatot vett az ügy. A nyomozástól való 

félelem miatt Fracia és felesége elhagyták saját tanyájukat és a tanyák kö-

zött bújkáltak. Az asszony magával vitte az árverésen eladott és az új gaz-

dától erőszakkal visszavett lovat és azt Jászszentlászlón Forczek László gaz-

dálkodónak 350 P-ért eladta azon a címen, hogy ő elválik a férjétől és így 

nincs többé szüksége a lóra. Forczek 300 P-t készpénzzel kifizetett azonnal, 

míg 50 P-t utóbb akart rendezni. Az asszony ezáltal újabb bűntényt, a csa-

lás bűncselekményét követte el. 

A nyomozás során hamarosan elfogták Francia Istvánt a tanyák kö-

zött, míg feleségét, aki időközben Szegedre utazott, a városban ismerték föl 

és tartóztatták le. Mindkettőjüket a további eljárás végett a szegedi kir. 

ügyészségnek adták át. 

A kérdéses ló és annak vételára az említett 300 P megkerült, mert 

Francia Istvánnénak úgy látszik nem volt elég ideje a pénzt elkölteni. 
 

(Tanyavilág 1938. április 3., p. 4.) 

   
 

Műkedvelő színház Csengelén 
 

A csengelei-kelőpataki áll. iskola népművelési előadásainak befejezé-

séül március 26-án este a "Minden jó, ha vége jó" című népszínművet adta 

elő a környék műkedvelő ifjúságának hatalmas sikere mellett. Már a darab 

megválasztása élénken tanúsítja az igazán követésre méltó ügyszeretet és 

hozzáértést, amit a Sárhegyi tanítópár ezen előadással bemutatott, de hogy 

mit jelent egy ilyen előadás munkában a tanyán, azt csak az tudja elképzel-

ni, aki tisztában van azzal, hogy 42 km-re a várostól az emberek csak hírből 

ismerik a színházat és mozit. És a Sárhegyi tanítópár maradéktalanul elvé-

gezte ezt a munkát, ezt mutatta a remekül sikerült előadás. 

A darab tisztalevegőjű meséjét,  egészséges  humorát  úgy  hozta  ki  a 
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gördülékeny előadás, hogy pillanatokra elfelejtették, hogy pár kiselejtezett 

lepedő a függöny és lelkesedésből vannak a díszletek. Id. Magyar János gaz-

da egészséges, színes, magyaros beszéddel vezette be az előadást, üdvözölte 

a  közönséget  és  a  vendégeket,  köztük Balogh Jenő plébánost, Takács Mi-

hály igazgatót és a "Tanyavilág" munkatársát. Majd szétnyílt a függöny s 

pereg a darab tanyai műkedvelőknél annyira szokatlan tudással és ügyes-

séggel, hogy bámulatba ejt bennünket. Vitéz Varga Gyula Salamon és Pali 

legény kettős szerepében olyat alkotott, ami bármelyik város műkedvelő 

színpadán megállná a helyét. Hudoba Antal Pacal cigány, Olajos Valérka a 

fiatal menyecske, a ritka szép Harkai Mária az egyik, Kurucz Ica a másik 

nászasszony, Kasza Annuska a cigánylány szerepében, de Csúri Mária, Ko-

vács Veronika, Széll Mária, ifj. Magyar János, Kovács Ferenc, Olajos Jóska, 

ifj. Magyar Antal, Seres Imre és Tisóczky Sándor is valamennyien remekül 

oldották meg feladatukat. A termet zsúfolásig megtöltő közönség hatalmas 

tapsokkal jutalmazta az előadást s a kipirult arcok azt mutatták nekünk, 

hogy a kultúra magva jó talajra talált a csengelei tanyákon. Balogh Jenő plé-

bános lelkes szavaival ért véget az előadás. 

A tanítópár előadás után teára és süteményre látta vendégül a szerep-

lőket és vendégeket, amikor is a szereplők és a környék gazdaközönsége ne-

vében vitéz Varga Gyula mondott köszönetet a tanítópárnak. Takács Mi-

hály igazgató a magas szárnyalású beszédében tolmácsolta elismerését a ta-

nító párnak és a szereplőknek, majd dr. Hunya Benedek hívta fel a jelen-

lévők figyelmét arra a hatalmas fegyverre, amelyet a kultúra jelent a ma-

gyarság kezében a mai történelmi vajúdások idején, s biztosította a jelen-

lévőket, hogy a konstruktív magyar sajtó mindig készséggel áll a tanyai kö-

zönség szolgálatára. 

A közönség egy jól sikerült est kellemes élményével gazdagabban 

széledt szét a hideg szél által felkavart homoki tanyák között. 
 

(Tanyavilág 1938. április 10., p. 5.) 
 

 

A csengelei legényháború főszereplői a vádlottak padján 
 

Hat fiatal legény masírozott be Szeged-pályaudvarról a törvényszékre, 

ahol egy kis elntéznivalója volt velük az  igazságszolgáltatásnak.  A  hat  le- 
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gény közül egy sincsen még 20 éves. Éppen hogy kinőttek a gyermekcipő-

ől. Fiatal, pelyhesállú legénykék mind, akiknek az az egy hibájuk van csak, 

hogy sűrű, nehéz vér folyik az ereikben. 

Mint a tárgyaláson is elhangzott, ez év március 7-én Csengelén a 

Tóth-vendéglőben a legénység nagy bálat rendezett. Ott volt a bálban Csen-

gele színe-virága. A trombitások szakadatlanul fújták a talpalávalót. Éjfél 

körül, amikor közeledett a záróra, a fiatalság ki erre, ki arra, elindult haza-

feé. Elindult haza Kun Szabó János is egy Bozóki nevű barátjával, aki a 

sötétben észrevette, hogy egy nagyobb csoport tagjai között olyanok is van-

ak, akik fenik rájuk a fogukat. A bor már nagyon dolgozott a legényekben, 

így történt meg, hogy Bozóki átkiáltott a legényekhez: 

- Gyertök ide hírös embörök! 

Több sem kellett. Olyan verekedés kezdődött, hogy csoda, hogy élet-

ben maradtak valamennyien. A nehéz görbebotok, a szőlőkarók valósággal 

"vihart" kavartak a levegőben. A csatatérnek egyetlen súlyos sérültje volt: 

Kun Szabó János, akit úgy összevertek, hogy hetekig nyomta az ágyat. 

A verekedés főszereplői Bozóki István, Balázs János, Török Mátyás, 

Kővágó János, Kasza József és egy fiatalkorú volt. Valamennyien beismer-

ték, hogy a legényháborúban ott voltak, de azt tagadták, hogy Kun Szabó-

hoz egy újjal is hozzányúltak. Molnár egyesbíró bizonyításkiegészítést ren-

delt el. Utána a tárgyalást elnapolta. 
 

(Tanyai Ujság 1938. május 22., p. 2.) 
 

 

Miért kell a kisteleki diáknak Csengelére járni leventére? 
 

Kaptuk a következő levelet: 

Tekintetes szerkesztőség! Tisztelettel kérem, szíveskedjenek az alábbi 

soraimat a Tanyai Ujságban, amelynek előfizetője vagyok, közzétenni. 

Fiam a szegedi felsőipariskola tanulója. Állandóan Kisteleken lakik és 

mert Csengelére nem jár leventére, ezért 70 pengő pénzbírsággal sújtottak. 

Fiam lába lúdtalpas, gyulladásban van, ezért Szegeden az OTI-nál és dr. Ba-

rabús Ödön tisztiorvos úrnál volt kezelés alatt, azok bizonyítványait, továb-

bá a kórház röntgen laboratóriumának és a csengelei kerületi tisztiorvos 

bizonyítványát a mindenek felett rendelkező bírságolással  megbízott  városi  
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irodatiszt teljesen semmibe vette. 

Panaszommal a polgármester úrhoz fordultam. Vecsernyés leventeok-

tató urat május 4-én igazolásra hívta fel Hegedűs Antal árvaszéki elnök, 

tegyen jelentést, hogy a kórházi főorvos véleményét miért nem fogadta el? 

Május 16-ra Hegedűs elnök úr berendelt 50 kilométeres távolságról, Csen-

geléről. Vecsernyés állítása szerint a polgármester felhívását nem vette kéz-

hez. Hegedűs árvaszéki elnök erre telefonon felhívta jelentkezésre, de dél-

után 2 óráig nem jelentkezett nála. Közben újabb 50 pengő pénzbírsággal 

sújtottak. 

Fiam állandóan Kisteleken lakik, ha egészséges volna, Csengelén jár-

na esetleg leventére. 

Ezúton kérem az illetékesek figyelmét felhívni arra, hogy egy Kiste-

leken lakó és felsőipariskolába járó tanulónak még ha ennyi orvosi bizonyít-

ványa nem is volna, miért kell pont Csengelére járjon leventére? 

Tudomásom szerint felsőipariskolai, vagy más hasonló iskolák tanuló-

itól nem szokták kívánni, hogy szüleik lakásán járjanak leventére, ha mind-

járt Tápéról vagy világ közepéről valók is. 

Tisztelettel: 

Kócsó János Csengele kap. 125. szám alatti lakos 
 

(Tanyai Ujság 1938. május 29., p. 2.) 
 

 

A bíróság felmentette a csengelei legényháború szereplőit 
 

Csengelén még mindig beszélnek arról a legényháborúról, amely a 

múlt év őszén zajlott le a tanyák között s amelynek egy súlyos sebesültje 

volt. 

Úgy kezdődött ez a verekedés is, mint a többi. A fiatalság elment a 

bálba s amikor a rendőrök kiadták a parancsot, hogy "huja, most már vége a 

táncnak, mert záróra", a legények (akiknek nem volt párja) összekapaszkod-

tak és víg nótaszóval elindultak haza. Addig nem hagyták abba, míg rekedt-

re nem kiabálták magukat. 

Így ballagott hazafelé az úton Rabi Vilmos, Bozóki István, Balázs Já-

nos és Kasza József, akik a keresztútnál egy másik társaságba ütköztek. 

Azok is teli tüdővel énekelték a szebbnél szebb magyar nótát. Bozóki-  
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ék katonanótát énekeltek, amin a legények összekülönböztek. 

A nóta  vége  az  lett,  hogy  mire megvirradt, a koránkelők Kun Szabó 

János 21 éves csengelei legényt vérbe fagyva találták az út mellett. 

A nyomozás során derült ki, hogy a legények valósággal háborús láz-

ban égtek. Nemcsak botokkal, de revolverrel is dolgoztak. A csoda, hogy a 

csatának csak egy súlyos sebesültje lett: Kun Szabó János. 

Az ügyészség mind a hat legényt a vádlottak padjára ültette. A tör-

vényszék mind a hatot felmentette, mert a tanúvallomások során kitűnt, 

hogy a verekedést Kun Szabó kezdte, aki ököllel felütötte Bozóki állát. 

A felmentett legények nyomban viszontvádat emeltek Bozóki ellen, 

akit az Ungvári-tanács szerdán vont felelősségre és 1 hónapi fogházra ítélt. 
 

(Tanyai Ujság 1938. június 12., p. 4.) 
 

 

Véres viaskodás a kutyával Csengelén 
 

A csengelei postakézbesítő valóságos élethalálharcot vívott a napokban egy 

óriási kutyával. Túri Ferenc levélhordó Csengelén a belterületen tart szol-

gálatot. Kézbesítés közben az úton egy hatalmas kutyával találkozott és a 

kutya nekirohant és súlyos sebeket ejtett rajta, csak hosszas tusakodás után 

sikerült Túrinak a kutyát megfogni és ártalmatlanná tenni. Mikor a segítsé-

gére sietők a kutyát átvették Túritól, pár perc múlva eszméletlenül esett ösz-

sze. Szerencsére a segítségére sietők vigyáztak a kutyára, mert szédülése 

után új erőre kapott és biztosan még új sebeket ejtett volna áldozatán. Túri 

Ferencet fel kellett vinni a Pasteur-intézetbe, a kutya gazdáját a rendőrség 

súlyosan megbünteti. 
 

(Tanyavilág 1938. június 12., p. 5.) 
 

 

Aratóünnepély Csengelén 
 

Vasárnap tartotta a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület a csengelei tanya-

világ aratóünnepségét. Balogh Jenő plébános mondta a szentmisét szentség 

kitétellel ünnepélyes keretek között. Közben magasszárnyalású szentbeszé-

det  mondott,  majd  megáldotta a búzával megrakott szekeret. Molnár János  
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egyesületi elnök és törvényhatósági bizottsági tag tartalmas megnyitó beszé-

de után az ünnepi beszédet dr. Csikós Nagy József egyesületi ügyész mon-

dotta, méltatva a nap jelentőségét, majd kiosztotta Jaksa Ferenc-Bagi Ilona, 

Molnár Dezső-Horváth Matild, Horváth Péter-Tisóczki Zsófia és Szűcs Mi-

hály-Dékány Mariska aratópárok között az egyesület ajándékait. A nagy tet-

széssel fogadott beszéd után szép záróbeszédet mondott Takács Mihály 

igazgató. Az ünnepséget népes díszebéd követte, melyen felszólaltak Takács 

Mihály igazgató, Balogh Jenő plébános, dr. Csikós Nagy József ügyész, to-

vábbá Sisák István, Balogh Károly és Horváth György gazdák, akik megha-

tódottan mondtak köszönetet azért a gondosságért és törődésért, mellyel a 

nemzeti egység pártja a csengelei gazdák érdekeit felkarolja. 

 

(Tanyavilág 1938. július 10., p. 2.) 

 

 

A Kúria két és félévi fegyházra ítélte a szurkáló  

csengelei legényt 
 

A szegedi kir. törvényszék kedden hirdette ki a Kúria döntését Papp József 

csengelei legény bűnügyében, aki a múlt év áprilisában összeszurkálta Laczi 

Antal rendőrfőtörzsőrmestert, aki az egyik karjára megbénult. A törvény-

szék annak idején Papp Józsefet 8 hónapi börtönre ítélte, amelyet a tábla 4 

évi fegyházra emelt föl. A Kúria azt az ítéletet most 2 és félévi fegyházra 

változtatta át. 

 

(Tanyavilág 1938. július 24., p. 5.) 

 

 

Csengelén már tető alá került a plébánia épület, most már a 

városon a sor, hogy a templom is felépüljön 
 

Az útügyi bizottság a költségvetési tervezet elkészítése előtt minden 

évben be szokta járni a tanyákat, hogy személyesen győződjön meg róla, 

melyik út szorul javításra. [...] 
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A bizottság először Csengelére látogatott el. Itt a bekötőutak meg-

szemlélése után megnézte az itt folyó plébánia építkezést is. Az új plébános: 

Balogh Jenő már kint lakik. Az iskolában a házi kápolnában minden reggel 

misét mond. A misére a hívőket apró harang hívja, amely reggel, délben és 

este az Angelóra szokott megszólalni. A plébánia már tető alatt áll, úgyszin-

tén a több helyiségből álló melléképület is, most már a templom felépítését 

sürgetik a hívek. 

A plébános – mint megtudtuk – örökségéből 3600 pengőt adott a plé-

bániahivatal építésére. Most már a városon, mint kegyúron van a sor, hogy a 

templom felépüljön. [...] 

 

(Tanyai Ujság 1938. augusztus 21., p. 2.) 

 

 

A csengelei elemisták szegedi kirándulása 
 

A Szeged-csengelei állami elemi isk. körzet területéről az összes III. 

o. tanulók szeptember 26-án autóbuszon rándultak be a város megtekintésé-

re. 

Ami beilleszthető volt az egésznapos kirándulás keretébe, azt gyönyö-

rű napsütéses időben mind-mind megvalósították, valósággal végiggyö-

nyörködték osztálytanítóik vezetése, magyarázásai kíséretében. 

Útjuk elsősorban a temetőbe vezetett, ahol az elesett hősök emlékének 

kegyelettel adóztak. Megnézték a "Mátyás templomot" és múzeumot, ahol a 

tisztelet- és szeretetnek örvendő háziaknak, a Ferenceseknek szívesen látott 

vendégei voltak a kísérő tanítók. Útba vették a Fogadalmi templomot, ahol 

annak megcsodálni való szépségei mellett örökemlékű kultuszminiszterünk 

emlékének is hódoltak. Közben a város csodaszép terei, utcái, szobrai, em-

lékművei ejtették varázshatalmukba a város északi-sarki kis polgárait. 

Majd 11-12 óra között a városháza elé vonultak, ahonnan egy kis ta-

nító- és tanítványküldöttség ment fel a polgármester úrhoz Takács Mihály 

körzeti igazgató vezetésével, tisztelgés és köszönetnyilvánítás céljából, ami 

azonban nem sikerült, Őméltósága nagy elfoglaltsága miatt, azért ezúton 

fejezik ki mély hálájukat és köszönetüket a mai napon s a múltban oly sok-

szor nyújtott  megsegítésért,  melyben  tanító, szülő és gyermek egyaránt ré- 
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szesül. 

A tanítótestület azért, mert Őméltósága segítő támogatásával lehetővé 

tette a gyermekek iskolába járását, télvíz idején és mint pl. ma is elősegítette 

a gyerekek tapasztalatszerzését, mert a közvetlen szemlélet többet ér a hosz-

szú elméleti tanulásnál, mely elmosódik, elvész. A szülők helyett pedig - 

mondanom sem kell, miért fejezik ki köszönetüket: amit a tanító és gyerek 

nyer egyaránt. Kérik ezért Őméltóságát, tartsa meg szeretetében a szegény 

csengeleieket – erejéhez képest mindenkor – ők majd viszontszolgálják az 

Istenhez küldött fohásszal. Előlegül kívánta elmondani a gyermekküldött-

ség Orosz Ferenc tanító alkalmi köszönetét: 

Maga előtt lát egy sereg 

Tanyáról jött gyereket. 

A szívünkben föllobog most 

A hála és szeretet. 

Mert megadta Métóságod 

Az alkalmat minekünk, 

Megnézni a várost, melynek 

A polgárai leszünk. 

Köszönetünk szavaiba 

E fohászunk cseng bele: 

Méltóságodra Isten 

Bő áldását hintse le! 

Majd a kis sereg eddig soha nem látott gyönyörködtető, tanulságos 

szórakoztatásban részesült a Széchenyi Mozgóban, ahol az igazgatóság jó-

voltából több filmrészletet peregtettek le előttük. Ezúton is hálás köszönettel 

adózunk. 

Megcsodálták – az Igazgató úr engedélyével – a városi múzeumot is, 

gyönyörködtek a hömpölygő Tiszában, élvezték az újszegedi ligetet és sok-

sok még itt fel nem sorolt, látott képnek az emlékével gazdagodva tértek 

haza. 

 

(Tanyavilág 1938. október 2., p. 3-4.) 
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Véres bál Csengelén 
 

A tanyai virtus véres következményei miatt 9 csengelei gazdalegényt 

állított az ügyészség a törvényszék elé. A legények ellen súlyos testi sértés 

büntette miatt indult eljárás. 

Az ügy előzményei egy bálra nyúlnak vissza, melyet 1937. március 

30-án rendeztek a csengelei gazdalegénynek az egyik helybeli vendéglőben. 

Bál után Sutka Ferenc 27 éves legény, a verekedés szenvedő hőse, két le-

ányismerőse társaságában hagyta el a bál színhelyét. A vendéglő bejárata 

előtt nagyobb legénycsoport verődött össze, akik legnagyobbrészt a szom-

széd Kömpöc tanyáiról jöttek be a bálra és akikre Sutka gúnyos megjegyzé-

seket tett. A kömpöciek ezért felelősségre vonták Sutkát, majd a verekedés 

hevében összeverték és megszurkálták úgy, hogy Sutkát a helyszínen kellett 

sürgős orvosi segélyben részesíteni. 

A vádlottak egy része beismerte, hogy részt vettek a verekedésben és 

azzal védekeztek, hogy Sutka kihívó magatartása és becsmérlő megjegyzé-

sei váltották ki. Négyen, név szerint Tóth Gáspár, Tóth Flórián, Balogh La-

jos és Sipka Péter tagadták, hogy szereplői lettek volna a véres esetnek. 

Ezek ellen az ügyész a tanúvallomások alapján el is ejtette a vádat. A tár-

gyaláson felolvasott orvosi látlelet szerint Sutka a fején, karjain és combján 

8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

A törvényszék súlyos testi sértés vétségében mondotta ki bűnösnek a 

vádlottakat és ezért Tóth Józsefet 3 havi, Péter Szabó Ignácot, Bitó Lajost, 

Gombos Rudolfot és Kiri Mihályt 3-3 heti fogházbüntetésre ítélte. Bitó La-

jos fellebbezett. Az ítéletnek a többi vádlottra vonatkozó része jogerős. 

 

(Tanyai Ujság 1938. október 9., p. 4.) 

 
 

Leütötték az úton 
 

Egy eszméletlen állapotban fekvő, véres fejű emberre akadtak Csengelén a 

nemzetközi úton. A súlyosan sérült ember Viszmeg János 28 éves napszá-

mos, akit – mint később a nyomozás során megállapították – egy Bodó ne-

vű ember  hámfával  leütött.  Utána elmenekült.  Az  eszméletlen  állapotban  
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fekvő embert később valaki kifosztotta, mert a pénztárcájával együtt 30 

pengőt elloptak tőle. A nyomozás folyik. Viszmeget a klinikán ápolják. 

 

(Tanyai Ujság 1938. október 9., p. 5.) 

 

 

A csengeleiek örömére kész a lelkészlak 
 

A csengelei hívek két héttel ezelőtt a megyéspüspök és a polgármester jó-

voltából önálló lelkészt kaptak. Most utánjárás után a polgármester és 

Balogh Jenő kirendelt h. plébános nagylelkűsége folytán felépült a lelkész-

lak is. A napokban költözött be Balogh Jenő plébános a nagyon csinosan, 

ízlésesen épült kis lelkészlakba. A csengelei hívek örömére Pálfy József dr. 

polgármester és Pálfy György dr. kultúrtanácsnok a múlt vasárnap szemé-

lyesen is megtekintették a lelkészlakot. Megelégedésüket fejezték ki 

Breinovics Vilmos műszaki tanácsos, építőmérnök munkája fölött. Megte-

kintették, hol lesz az építendő templom elhelyezve. A polgármester elmon-

dotta, mennyire szívén viseli a csengeleiek lelki szükségleteit is és amint a 

viszonyok javulnak, módot fog keresni, hogy a templom is felépüljön, ha a 

csengeleiek is hozzájárulnak tehetségükhöz mérten. 

 

(Tanyavilág 1938. október 23., p. 4.) 

 
 

Fényes esküvő Csengelén 
 

Katona (Sander) Ferenc és Kordás Rozália szülők csengelei földbirtokos ke-

reskedő leányát, Erzsikét vezette oltárhoz Kovács József faárugyáros Sze-

gedről. A menyasszony násznagya vitéz Pottyondy Imre igazgató, a vőlegé-

nyé Kocsis Ferenc szegedi csemegekereskedő volt. Az esketési szertartást 

Balog Jenő plébános végezte, László János plébános segédletével. Sokan 

voltak Szegedről, Budapestről, Ceglédről, Félegyházáról. A víg vendégsereg 

a reggeli órákban oszlott szét. 

 

(Tanyavilág 1938. november 6., p. 5.) 
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1939 

 

Felvidéki est Csengelén 
 

A belsőcsengelei iskola volt növendékei május 14-én este 8 órai kez-

dettel vitéz Tóth Lajosnak a Csengele állomás mellett levő vendéglőjében 

Felvidéki estet rendeznek. 

Az est keretében előadásra kerül Orosz Ferenc áll. tanítónak erre az 

alkalomra írt felvidéki vonatkozású 4 felvonásos színműve, a Játszópajtá-

sok. 

Felvonás közben Takács Mihály iskolaigazgató és Dóczi Mihály áll. 

tanító tart előadást a visszacsatolt és visszafoglalt területekről. 

Vonatok Szegedről és Kiskunfélegyházáról este fél 8 órakor érkeznek 

Csengele állomásra. A betonútról Csengele állomásra bekötő kövesút vezet. 

 

(Tanyai Hiradó 1939. május 14., p. 3.) 

 

 

Elfogták a csengelei kisfiú gyilkosát 
 

Az elmúlt héten – mint ismeretes – Felsőtanyán a csengelei erdőszélen 

vérbe fagyva találták Nagy Antal 9 éves pásztorfiút, akit söréttel töltött va-

dászfegyverrel halálra sebeztek. 

A kisfiú egyik jómódú gazdánál szolgált mint pásztorfiú s aki este 9 

óra tájban ért az erdő alá, amikor a halálos lövés benn az erdőben eldördült. 

A kisfiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a sebeibe belehalt. 

A felsőtanyai rendőrség őrizetbe vette Túri Ferenc csengelei napszá-

most, aki kihallgatása során bevallotta, hogy ő lőtte le a kisfiút. Elmondotta, 

hogy a szóban forgó este lesben állt az erdőszélen és a hirtelen feltűnő kis-

fiút nyúlnak nézte, majd meggondolatlanul feléje lőtt. Amikor a tévedését 

észrevette, elszaladt és mostanáig az erdőben bujdosott. 

Túri Ferenc esti kihallgatása után a rendőrség letartóztatta és átadta az 

ügyészségnek,  amely   gondatlanságból  okozott  emberölés  bűntette   miatt  
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emel vádat ellene. Ezenkívül még külön büntetik orvvadászatért is. 

 

(Tanyai Hiradó 1939. augusztus 20., p. 3.) 

 

 

Orvvadászat közben gyermeket lőtt 
 

Túri Ferenc 28 éves csengelei lakos orvvadászás közben meglőtte Nagy An-

tal 9 éves gyermeket. Az ügyészség gondatlanságból okozott emberölés vét-

sége miatt emelt vádat ellene, amelyet szerdán tárgyalt a törvényszék Ung-

váry-tanácsa. Túri beismerte bűnösségét. Védekezésében előadta, hogy a 

sötétség miatt nem látott tisztán. Ő egy nyúlra lőtt rá és nem tehet arról, 

hogy az eltévedt serétek Nagy Antal libapásztort találták el, aki négy-öt 

napra sebesülése után bele is halt sérülésébe. Ugyanigy vallott még több ta-

nú, köztük Túri két vadorzó társa is. A vád- és védőbeszédek elhangzása 

után kihirdették az eredményt, amelynek értelmében Túri Ferencet gondat-

lanságból elkövetett emberölés vétsége miatt három hónapi fogházra ítélték. 

Az ítélet jogerős. 

 

(Tanyavilág 1939. október 15., p. 2.) 

 

1940 
 

Csak jövő tavasszal kezdi meg működését a csengelei 

tanyaközpont 
 

Az illetékes kormányhatóságok kezdeményezésére az elmúlt eszten-

dőben a város elhatározta, hogy a meglévő tanyközpontokat a modern idők 

és a természetes haladás követelményeinek megfelelően továbbfejleszti és a 

nagy kiterjedésű tanyavilágban újabb tanyaközpontokat létesít. 

Elsősorban is legfontosabbnak látszott Csengelén tanyaközpontot léte-

síteni, hiszen Szegednek ez a határvidéke  fekszik legmesszebb a várostól és  
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az ott élő gazdáknak komoly problémákat okoz egy-egy városi út, amely 

nagyon sokszor kisebb jelentőségű ügy: kihágás vagy valamilyen hatósági 

bizonyítvány kérése miatt kell megtenniök. Éppen ezért a város, amikor a 

tanyaközpontok fejlesztésének és újabb tanyaközpontok létesítésének gon-

dolata felvetődött, azonnal elhatározta, hogy elsősorban Csengelén létesít 

ilyen tanyaközpontot. 

A tanyaközpont létesítésére a múlt évi viszonyok tekintetbe vételével 

10 ezer pengőt irányozott elő az idei költségvetésben. Közben azonban a vi-

szonyok lényegesen megváltoztak. Minden megdrágult és egyes anyagok-

nak az ára szinte a duplájára ugrott föl. Ez a körülmény megnehezítette az 

építkezés megkezdését és a nehézségeket fokozta az a körülmény is, hogy a 

kora tavasszal beállott rendkívül kedvezőtlen időjárás, majd a jelentkező 

bel- és vadvizek miatt az építési anyagokat nem tudták rendeltetési helyükre 

szállítani. A nyár végén azonban, amit már föntebb is jeleztük, hogy az elő-

irányzott 10 ezer pengő nem elég a tanyaközpont létesítésére, mert azzal az 

összeggel legfeljebb a szükséges épületet lehet tető alá hozni, de a berende-

zésekre már nem futja. 

Az építkezések különben is annyira megkéstek, hogy azokat semmi 

körülmények között sem lehet a rossz idő beállta előtt végérvényesen befe-

jezni. Éppen ezért az illetékes hatóságok úgy határoztak, hogy az új épületet 

az idén csak tető alá hozzák és a tanyaközpont egyéb berendezéseit jövőre 

készítik el. Az eddigi tervek szerint ilyen formán a tanyaközpont 1941 tava-

szán kezdi meg működését Csengelén. A berendezési költségek fedezésére a 

jövő évi költségvetésben újabb 10 ezer pengőt irányoztak elő. 

A következő tanyaközpontot Várostanyán állítják fel, mégpedig az 

1942/43. esztendőben. A következő két év programja a lengyelkápolnai köz-

pont felállítása lesz és ezzel előreláthatóan be is fejezik ezt az akciót. Újabb 

tanyaközpontokat már nem létesítenek, hanem a meglévőket fejlesztik to-

vább. 

A csengelei tanyaközpont vezetésével valószínűleg egy harmadik osz-

tályú aljegyzőt bíznak meg, s ha másképp nem lehetséges, valamelyik kellő 

előképzettséggel rendelkező irodatisztet minősítenek át III. osztályú aljegy-

zővé. A tanyaközpontba kirendelt III. osztályú aljegyző községi bírói jog-

kört kap és a különféle kihágási ügyek, hatósági bizonyítványok, termés-

bejelentések, stb. tartoznának az ügykörébe. 
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- A csengelei tanyaközpont hat modern szobából és megfelelő mellék-

helyiségekből áll. A hat szobában nemcsak a hivatalos helyiségek kapnak 

helyet, hanem a tanyaközpont vezetőjének lakása is. 

 

(Tanyai Hiradó 1940. október 13., p. 2.) 
 

1941 

 

A közeljövőben megkezdi működését Csengelén is a 

közigazgatási hatóság 
 

Az iletékes kormányhatóságok kezdeményezésére két évvel ezelőtt a 

város elhatározta, hogy a meglévő tanyaközpontokat a modern idők és a ter-

mészetes haladásnak megfelelően továbbfejleszti és a nagy kiterjedésű ta-

nyavilágban újabb tanyaközpontokat létesít. 

Tanyaközpontok létesítésére, mint ismeretes, 1927-ben hívta fel a kor-

mány a város figyelmét, amely annak idején kilenc tanyaközpont felállítását 

kívánta a várostól egy-egy évi időközben. A megváltozott viszonyok miatt 

ezt a tervet nem lehetett keresztülvinni, később pedig az illetékesek rájöttek 

arra, hogy a városnak nincs is kilenc tanyaközpontra szüksége. Az eredeti 

tervektől eltérően nem minden esztendőben, hanem minden két esztendőben 

létesítenek ezután egy-egy tanyaközpontot Alsó-, illetve Felsőtanyán. Ekkor 

egy ideig szünetelt a tanyaközpontok létesítése, míg végre 1939 őszén ismét 

elhatározták, hogy újabb tanyaközpontokat létesítenek. Legfontosabbnak 

látszott Csengelén tanyaközpontot létesíteni, hiszen Szegednek ez a határ-

vidéke fekszik legmesszebb a várostól és az ott élő gazdáknak komoly prob-

lémákat okoz egy-egy városi út, amelyeket nagyon sokszor kisebb jelen-

tőségű ügy: kihágás, vagy valamilyen hatósági bizonyítványkérés miatt kell 

megtenniök. Éppen ezért a város, amikor a tanyaközpontok fejlesztésének és 

újabb tanyaközpontok létesítésének gondolata felvetődött, úgy határozott, 

hogy elsősorban Csengelén létesít ilyen tanyaközpontot. 

Az építkezési munkálatokat az elmúlt esztendőben  kezdték  meg és az  
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eredeti tervek szerint 1941 tavaszán adták volna át a tanyaközpontot rendel-

tetésének. A rendkívüli idők miatt azonban ez a határidő kitolódott. Végre is 

azonban néhány nappal ezelőtt sikerült az építkezéseket végleg befejezni, 

úgyhogy most már semmi akadálya sincs annak, hogy a tanyközpontot ren-

deltetésének átadják. A most elkészült épület hat modern szobából és a meg-

felelő mellékhelyiségekből áll. A hat szobában nem csak a hivatalok nyer-

nek elhelyezést, hanem a tanyaközpont vezetőjének lakása is. 

A csengelei tanyaközpont vezetésével valószínűleg egy harmadik osz-

tályú aljegyzőt bíznak meg, ha másképp nem lehetséges, valamelyik kellő 

előképzettséggel rendelkező irodatisztet minősítenek át III. osztályú aljegy-

zővé. A város hatósága gondoskodik arról, hogy a tanyaközpontot vezető al-

jegyző megfelelő és elegendő számú segéderőt kapjon. 

Értesülésünk szerint a következő központot Várostanyán állítják fel, 

majd ezután kerül sor a lengyelkápolnai központ felállítására és ezzel előre-

láthatólag be is fejezik az akciót. Újabb tanyaközpontokat ezután már nem 

létesítenek, hanem a meglévőket fejlesztik tovább. 

 

(Tanyai Hiradó 1941. október 19., p. 1.) 

      

 

Öthónapi fogházra ítélték Czakó Pált, aki megverte  

mostohaapját 
 

Ez év májuságban feltűnést keltett az a családi tragédia, amely a csen-

gelei tanyák között játszódott le s az egyik gazdacsaládban okozott helyre 

nem hozható szerencsétlenséget. 

Czakó Pál fiatal földműves legénynek már régebben mostohaapja volt 

Sutka Péter, s mint az ilyenkor a legtöbb helyen lenni szokott, a felnőtt fiú 

nem jó szemmel nézte mostohaapját. Az ellenérzésének az is tápot adott, 

hogy az utóbbi időben Sutka Péter sokszor összezördült feleségével, a Pali 

gyerek édesanyjával, s minden gorombaság, összeszólalkozás kétszeres fáj-

dalmat okozott a fiatalembernek. 

Ezekből a súrlódásokból alakult ki az az ellenséges viszony, amely a 

fiút  és  mostohaapját  teljesen  elhidegítette  egymástól,  s  abban végződött,  
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hogy a meggondolatlan, alig tizenkilenc éves fiatal legény egy hirtelen felin-

dulás alkalmával leütötte úgy, hogy az idős embert vérében fagyva szállí-

tották a kórházba. Az ütés szerencsére nem volt halálos, Sutka Péter életben 

maradt, de súlyos sebeivel hosszú heteken át nyomta az ágyat, s csak gon-

dos ápolással lehetett az életnek megmenteni. 

A meggondolatlan fiatalember természetesen rendőrkézre került, s a 

szegedi ügyészség fogházában a vizsgálóbíró előtt adott számot tettéről, 

majd vallomása után szándékos emberölés kísérletének bűntette miatt indí-

tották meg ellene a bűnvádi eljárást. 

Az ügy hétfőn került a törvényszék elé, s az Ungváry tanács foglal-

kozott véle. A tárgyalás során a fiatalember beismerő vallomást tett, azon-

ban kifejezésre juttatta áldatlan családi körülményeit is, s a tárgyalás végén 

a törvényszék enyhített a minősítésen és szándékos emberölés kísérletének 

vétségében marasztalta el Czakó Pált s öthónapi fogházra ítélte, amit azon-

ban a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vettek. 

 

(Tanyai Hiradó 1941. október 26., p. 2.) 

 

 

Ne üljön motorkerékpárra, aki nem tud vezetni 
 

Halász Zoltán csengelei gazdálkodó július 25-én Csanytelek felé haladt mo-

torkerékpárján, noha gyakorlott vezető még nem volt, s a hajtási engedélyt 

sem szerezte meg. Úgy Tömörkény és Csanytelek táján történt véle az a sze-

rencsétlenség, hogy elütötte özvegy Bozó Balázsné csanyteleki asszonyt. 

Bozó Balázsné vigyázatlansága  következtében került a kocsiút közepére, s 

a nekiszaladó motor súlyos sérüléseket ejtett rajta. De a gép vezetője, Halász 

Zoltán is leesett a motorról, komolyabban megsérült, úgyhogy mindketten 

sérülten hagyták el a szerencsétlenség helyszínét. A bűnvádi eljárás mind-

kettőjük ellen megindult, gondatlanságból okozott súlyos testi sértés vétsé-

gének vádja miatt. Szerdán tárgyalta a törvényszék Ungváry-tanácsa és úgy 

Halász Zoltánt, mint Bozó Balázsnét elmarasztalta gondatlanságból okozott 

súlyos testi sértés vétségében, s személyenként nyolcnapi fogházra ítélte. 

Tekintettel azonban  a  vádlottak büntetlen előéletére, a büntetések végrehaj- 
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tását felfüggesztette a bíróság. 

 

(Tanyai Hiradó 1941. december 7, p. 2.) 

 

 

Csengelén is megindul az egészségvédelmi szolgálat 
 

Vitéz Tóth Béla dr. tiszti főorvos most állította össze a város egész-

ségügyi helyzetéről való jelentést. A jelentés szerint az egyes fertőzőbeteg-

ségek jelentékeny csökkenést mutatnak. Különösen feltűnő ez a csökkenés a 

hastífusz betegség számában. E kedvező jelenségnek az az oka, hogy a vé-

dőoltások kiterjesztését nagy eréllyel hajtották végre. 

Tovább folyt a gümőkor elleni védekezést szolgáló intézmények fej-

lesztése is. A belügyminiszter ötvenezer pengőt adott a városnak tanyai 

röntgenvizsgáló helyiségek létesítésére. 

Alsóvároson új egészségvédelmi szolgálat létesült. Az Országos Köz-

egészségügyi Intézet három új zöldkeresztes egészségügyi védőnőt osztott 

be a szegedi egészségvédelmi szolgálathoz úgy, hogy ezzel a védőnők lét-

száma elérte a tizenkilencet. Ennél fogva most már sor kerülhet a csengelei 

egészségvédelmi szolgálat beindítására is. 

Sikerült a teljes együttműködést létrehozni az egészségvédelmi szol-

gálat és a szociális alap között. A szociális alap munkáját Szegeden a zöld-

keresztes védőnők végzik. Az alap nélkülök nem tudná feladatát ellátni, 

mert az egész város területén a védőnőkre hárul minden szociális felderítő 

munka, csak így biztosítható az alap segítségének gyors és megfelelő szét-

választása.  

 

(Tanyai Hiradó 1941. december 25., p. 2.) 
 

1943 

 

Csengelén szombaton kezdte meg működését az új 

közigazgatási kirendeltség 
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A speciális alföldi viszonyok miatt már a múlt században szükségessé 

vált, hogy az egyes nagy kiterjedésű városok határában tanyaközpontokat, 

közigazgatási kirendeltségeket létesítsenek. Szeged mindig elöljárt ebben a 

törekvésben és úgy került sor a múlt század kilencvenes éveiben az alsó- és 

felsőközponti közigazgatási kirendeltség megszervezésére. Először az itt 

működő tisztviselőnek csak egészen csekély hatásköre volt, később ez a 

hatáskör jelentősen kibővült és elnyerte mai formáját, ami viszont újabb fej-

lődés előtt áll. Annak idején úgy határoztak, hogy Szeged határában kilenc 

tanyaközpontot létesítenek, de a bekövetkezett nehéz esztendők miatt erre 

egészen a legutóbbi időkig nem kerülhetett sor. Az elmúlt esztendőkben 

azonban sikerült a városnak a csengelei közigazgastási kirendeltség létesíté-

séhez a megfelelő anyagi fedezetet megteremteni, ez év végére elkészültek a 

szükséges épületek, minden formaság elintéződött úgy, hogy a közigaz-

gatási kirendeltség meg is kezdheti működését. 

Mint ismeretes, a polgármester a csengelei közigazgatási kirendeltség 

vezetésével Kelemen Antal dr. aljegyzőt bízta meg, aki előzőleg mintegy 

másfél hónapon keresztül a meglévő tanyaközpontokon elsajátította a gya-

korlati tudnivalókat is. Az új közigazgatási kirendeltség szombaton kezdte 

meg a működését. A csengelei lakosságnak ezután tehát nem kell több mint 

ötven kilóméterről minden ügyes-bajos dolgával Szegedre jönnie, hanem 

azokat elintézheti a helyszínen is. A tanyaközpont területén mintegy 3 ezer 

ember él, ami több mint 700 családot tesz ki. 

A tanyközpontok kiépítésével kapcsolatban a napokban fontos tör-

vényjavaslat látott napvilágot, amely szerint a közigazgatási kirendeltségek 

létesítését az egész országban szorgalmazták és az egyes kirendeltségek ve-

zetői az eddiginél szélesebb hatáskört kapnak. 

Értesülésünk szerint, a szegedi határban legközelebb Várostanyán lé-

tesítenek közigazgatási kirendeltséget. Erre a célra különben 60 ezer pengőt 

előjegyeztek a jövő évi költségelőirányzatban. Ha a várostanyai közigazga-

tási kirendeltség megvalósul, akkor Lengyelkápolna következik, majd min-

den olyan helyen közigazgatási kirendeltséget létesítenek, ahol jelenleg 

templom, illetve plébánia van. 

 

(Tanyai Hiradó 1943. január 3., p. 2.) 
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Sonkát és szalonnát lopott a csengelei tolvaj 
 

Orosz Sándor, csengelei kapitányságbeli földműves feljelentést tett a 

rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki álkulccsal behatolva az éléskamrájá-

ba, nagyobb mennyiségű szalonnát és sonkát lopott el. 

A feljelentés nyomán az alsóköponti lovasrendőrség erélyes nyomo-

zást indított, s a nyomozás eredményeképpen pénteken este sikerült is elfog-

ni a tettest: Táborosi Sándor földműves személyében. 

Táborosi a kihallgatás alkalmával beismerte, hogy a lopást ő követte 

el, s a lakásán a rendőrség meg is találta az ellopott sonkát és szalonnát. Azt 

azonban tagadta, hogy a lopást az elsötétítés ideje alatt követte volna el. 

 

(Tanyai Hiradó 1943. április 25., p. 2.) 

       

1944 
 

A Kormányzó Úr ismét sok szegedit tüntetett ki a 

Nemzetvédelmi Kereszttel 
 

A Budapesti Közlöny december 31-iki számában megjelent újabb Nemzet-

védelmi Keresztesek szegedi névsora a következőkből áll: […] Zsák József 

állami elemi iskolaigazgató, […] 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. január 4., p. 5.) 

 

 

Pálfy József polgármester jelentése 
 

[…] A mezőgazdasági ismeretek terjesztése céljából az elmúlt év 

tavaszán 6 téli gazdasági tanfolyamot 232 hallgató végezte el megfelelő 

eredménnyel. 

Az 1943 decemberében Szeged-Csorván 51 hallgatóval, Csengelén 51  
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[…] hallgatóval indult meg a mezőgazdasági ismeretek terjesztése céljából. 

[…] 

 

(Délmagyarország 1944. január 14., p. 5.) 

 

 

Négy hónapot kapott a bortolvaj 
 

Virág István napszámos még 1940-ben néhány társával együtt behatolt De-

utsch Dezső csengelei gazdálkodó borpincéjébe és onnan több, mint három 

hektó bort elloptak. Magukkal vittek egy hordót is, meg néhány kisebb in-

góságot. Ugyancsak ellátogattak Kucsora Lajos csengelei gazda portájára is 

kisebb lopásokat elkövetni, majd néhány héttel később újra fölkeresték a 

Deutsch-féle pincét, s ismét eresztettek bort a hordókból. A bűncselekmény 

tárgyalása nyomán a tettestársak már mind elnyerték méltó büntetésüket, a 

szökésben lévő Virág István azonban csak most került a vádlottak padjára. 

Többrendbeli lopás vétsége miatt a hétfői tárgyaláson vitéz Hárs László dr. 

törvényszéki egyesbíró négyhónapi fogházra ítélte a tolvajt. Az ítélet jog-

erős. 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. január 18., p. 7.) 

 

 

Elfogtak és elítéltek egy három éve keresett bortolvajt 
 

Ezerkilencszáznegyvenben Virágh István 21 éves szegedi napszámos és tár-

sai betörtek Deutsch Dezső csengelei tanyájára. Kiásták Deutsch borházá-

nak falát és így behatolva a borházba, elloptak 320 liter bort, egy boroshor-

dót, meg egy borospoharat. Kucsora Lajos tanyájára is betörtek, onnan pe-

dig egy létrát és egy gömbfenyőt loptak el. Később még egyszer meglá-

togatták a Deutsch-tanyát, ezúttal 20 pengő értékű tűzifát loptak el. Virágh 

társait nem sokkal a bűncselekmények elkövetése után elfogták és a tör-

vényszék el is ítélte őket kisebb-nagyobb fogházbüntetésekre. Virágh István 

megszökött a nyomozó hatóságok elől és három évig bújkált. Nemrég felis-

merték,  elfogták  és  hétfőn a törvényszék büntető egyesbírája elé állították.  
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Vitéz dr. Hárs László büntető egyesbíró bűnösnek mondotta ki Virághot 

lopás bűntettében és négyhónapi fogházra ítélte. Az ítélet jogerős. 

 

(Délmagyarország 1944. január 18., p. 7.) 

 

 

Halálos végű tragédia az elveszett cipőjegyek miatt 
 

A Szegedi Uj Nemzedék annak idején részletesen beszámolt arról a 

tanyai gyilkosságról, amelyet a múlt év október 23-án Kunszabó Jenő csen-

gelei gazdalegény követett el, s amelynek áldozata Török Sándor csengelei 

gazda volt. 

Az ügy előzménye az, hogy Barna Sándorné csengelei asszony a 

kérdéses napon három cipőjegyet elvesztett az országúton, hazafelé jövet a 

városból. Minthogy észrevette, hogy utána Kunszabó Mátyás szomszédja 

haladt az úton, megszólította, nem találta-e meg a jegyeket? Kunszabó Má-

tyás – lévén a cipőjegy a tanyavilágban is nagy érték – vonakodott a megta-

lált jegyeket visszaadni, s ebből élénk szóváltás keveredett közöttük, amely-

be később Barna Sándor, az asszony férje is, valamint Török Sándor szom-

szédjuk is beleavatkozott. 

A perlekedés nyomán eljutott a veszekedő társaság Barna Sándorék 

tanyájába, ahol verekedéssé mérgesült a helyzet. A szomszéd tanyából oda-

jött Kunszabó Jenő is és látva, hogy a közhangulat apja ellen fordult, annak 

védelmére kelt. Az ügy fejleménye az volt, hogy Kunszabó Jenő a kezében 

lévő 22 centiméteres disznóölő késsel úgy megszúrta Török Sándort, az 

egyik veszekedő szomszédot, hogy a szerencsétlen ember a szúrás követ-

keztében félórán belül meghalt. 

Az ügyből kifolyólag Kunszabó Jenő a vádlottak padjára került és 

szándékos emberölés miatt bűnvádi eljárás indult ellene. 

A törvényszék Szalay tanácsa a lefolytatott főtárgyaláson a vádlotton 

kívül nagyszámú tanút is hallgatott ki és annak megállapítására törekedett, 

hogy elfogadható-e Kunszabó Jenőnek az a védekezése, hogy tettét önvé-

delemből követte el? A vádlott ugyanis azt állítja, hogy Török Sándor, vala-

mint Barna Sándor is, úgy őt, mint apját tettlegesen is támadták, s ő csak 

védekezésül használta a kezében lévő kést. 
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Az ügy eme lényeges körülményét azonban nem sikerült tisztázni a 

tárgyalás során, ezért a bíróság még több tanú kihallgatását látván szüksé-

gesnek, a tárgyalást elnapolta. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. február 26., p. 2.) 

 

 

Egyévi börtönre ítélték a tanyai tolvajt 
 

Ifjabb Túry Ferencné csengelei asszony tanyájában a közelmúltban betörő 

járt. Csobán Gyula kocsislegény kifosztotta a tanyát és nagymennyiségű ru-

haneműt, cipőt és egyéb ingóságot vitt el, mintegy 3500 pengő értékben. 

Csobán Gyula bíróság elé került és vitéz Hárs László dr. törvényszéki 

egyesbíró a hétfői tárgyalás lefolytatása után Csobán gyulát – tekintettel 

többszörösen rovott múltjára – egyévi börtönre ítélte. Az ítélet jogerős. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. február 29., p. 7.) 

 

 

Egyévi börtönre ítéltek egy tanyai betörőt 
 

Csobán Gyula 27 éves artistamutatványos, tavaly novemberben betört ifj. 

Túri Ferenc csengelei tanyájába, amíg a gazda katonai szolgálatot teljesített 

és a házra csak felesége vigyázott. Rengeteg ruhaneműt és lábbelit összecso-

magolt és ellopta. Hétfőn állították a törvényszék büntető egyesbírásja elé 

lopás bűntette miatt és vitéz dr. Hárs László egyesbíró egyévi börtönbün-

tetésre ítélte. Az ítélet jogerős. 

 

(Délmagyarország 1944. február 29., p. 6.) 

 

 

Tanyai leventék hódolata a márciusi hősök emlékének 
 

Szeged, március 17. 
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Március 15-ikének ünnepét nemcsak a város társadalma ünnepelte 

meg lelkes hangulatban, de a környékbeli lakosság is, s a tanyavilág minden 

jelentősebb pontján ünnepségeket rendeztek a levente egyesületek. […] 

Csengelén, a belső- és alsócsengelei leventecsapatok teljes létszámmal 

vonultak ki a szabadság emlékünnepén, s a népiskola növendékeivel, vala-

mint a környék lakosságával egyetemben bensőséges ünnepség keretében 

áldoztak a márciusi hősök emlékének. […] 
 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. március 18., p. 2.) 

  
 

Kitüntették a leventeintézményért eredményesen  

dolgozó férfiakat 
 

Szeged, július 13. 

Csütörtökön délben bensőséges háziünnepély pergett le a levente 

parancsnokság Somogyi utcai helyiségében. Ez alkalommal történt meg 

azoknak a kiváló szegedi férfiaknak a kitüntetése, akik a levente ifjúsággal 

kötelességükön jóval felül, belső hivatásérzetből, hosszú időn át foglalkoz-

nak, azt támogatják, s akiknek elismerésül ezért a levente mozgalom orszá-

gos vezetősége a "Levente Díszjelvény"-t adományozta. […] 

A "Levente Díszjelvény" II. osztályú kitüntetésében részesültek: […] 

Orosz Ferenc tanító, v. Csicsai János ny. főtörzsőrm., Balogh Imre gazdál-

kodó, […] 
  

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. július 14., p. 3.) 
 

 

Gabona vásárlására jogosított kereskedők kijelölése 
 

A Gabonaforgalmi Központ július 30-ig Szeged város területére 

körzeti kereskedőkül az alábbiakat bízta meg: 

[…]  

18. Balogh István  Szeged, Csengele. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. július 14., p. 7.) 
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Ötnegyedmillió pengőt fordít az ONCsA az idén a szegedi 

kisegzisztenciák támogatására 
 

Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap a háború okozta nehéz 

gazdasági viszonyok ellenére is serény munkásságot folytat a magyar kiseg-

zisztenciák életszínvonalának emelése érdekében. A Szentes központtal fel-

állított ötödik szociális körzet vezetője, Valkó László dr. országos szociális 

felügyelő hétfőn Szegedre érkezett és Kovács Sándorral, a Közjóléti Szö-

vetkezet igazgatójával, valamint Biacsy Béla dr. tb. tanácsnokkal a szövet-

kezet igazgatósági tagjával beható tanácskozásokat folytatott a legközeleb-

bi tennivalókról. […] 

 

Tanyai építkezések 

 

- Az ONCsA-házak építése általában szépen halad. Az elmúlt évben 

megkezdett építkezések közül a közeli hetekben fejeződik be a Horthy-tele-

pi 5 újabb ikerház építése (10 lakással), amellyel együtt most már 48 sok-

gyermekes család fog a telepen lakni és ezen kívül elkészült Alsóközpon-

ton is újabb 18 ONCsA-ház. A közjóléti szövetkezet az Országos Szociális 

Felügyelőség Műszaki Osztályának segítségével időben gondoskodott épí-

tési anyagok beszerzéséről és ennek köszönhető, hogy a folyó évben meg-

kezdhetjük a Horthy-telepi újabb 10 és a várostanyai 10 ház építését. Ha a 

telkek kijelölése idejében megtörténik, úgy nem lesz akadálya Csengelén és 

Szatymazon is 10-10 új ház felépítésének. 

- A tanyai építkezéseknél az eddigi programot jövetjük, azaz ahol a 

város közigazgatási kirendeltséget létesít, tehát egy tanyaközpont kialaku-

lásának magját elveti, ott 10-20 ONCSA-házat építünk az addig azon a terü-

leten szétszórtan lakó és megélhetésüket ott biztosítani tudó sokgyermekes 

családok részére. […] 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. július 18., p. 4.) 
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Gyanús hirtelen halál Csengelén 
 

Szerdán délután Csengelére hívták a rendőrnyomozókat, mert Mosó István-

né, Szabó G. Etel, Csengele 16. szám alatti lakos, aki hosszú idő óta a leg-

jobb egészségnek örvendett, hirtelen rosszul lett és meghalt. A helyszínen 

lefolytatott nyomozás a halálesetet gyanúsnak találta, mivel öngyilkosságot 

sem lehetett megállapítani, elrendelte a holttest felboncolását. A rendőrség-

nek az a gyanúja, hogy Mosó Istvánné bűntény áldozata lett. A nyomozás az 

ügyben tovább folyik. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. július 21., p. 5.) 

 

 

Miért fojtotta meg Mosó István a feleségét? – A konokul 

hallgató feleséggyilkost átadták az ügyészségnek 
 

Szeged, július 22. 

Pénteki számunkban hírül adtuk, hogy Mosó Istvánné, Szabó G. Etel-

ka, Csengele 16. szám alatti lakos, aki a legjobb egészségnek örvendett – 

hozzátartozói arra sem emlékszenek, hogy mikor volt orvosnál – csütörtö-

kön meghalt, illetve halva találták. Az esetről azonnal értesítették a szegedi 

rendőrkapitányságot, ahonnan nyomozók szálltak ki a helyszínre és meg-

indították a vizsgálatot. A halálesetet kétségtelenül gyanúsnak találták és 

elrendelték a holttest felboncolását, amely szombaton délelőtt meg is tör-

tént. Kiderült, hogy a szerencsétlen Mosó Istvánné bűntény áldozata lett: 

megállapították, hogy a halál gégecsonttörés és állkapocsszakadás következ-

tében állott be. 

A rendőrség gyanúja az asszony férjére, Mosó Istvánra esett, akit 

azonnal vallatóra is fogtak. Mosó, jól megjátszva a megrökönyödöttet, kéz-

zel-lábbal tiltakozott a gyanúsítás ellen, de a későbbi keresztkérdések súlya 

alatt megtört és bevallotta, hogy ő fojtotta meg a feleségét. Ennél többet 

azután nem is lehetett belőle kivallatni: a további feltett kérdésekre kitérően 

válaszolgatott, vagy mélyen hallgatott. 

A rendőrség most  az  irányban  folytatja a nyomozást, hogy miért foj- 
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totta meg Mosó István a feleségét. A feleséggyilkost átkísérték az ügyészség 

fogházába, de hamarosan bíróság elé állítják, hogy megkapja méltó bünte-

tését. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. július 23., p. 10.) 

 

 

Azért ölte meg Mosó István a feleségét, mert beteg volt és 

állandóan sírt – A feleséggyilkos csengelei földműves 

valószínűleg rögtönítélő bíróság elé kerül 
 

Mint ismeretes, a csendőrség letartóztatta Mosó István 60 éves csen-

gelei földmívest, aki megfojtotta feleségét. A feleséggyilkos idős ember a 

csendőrségen tett vallomásában elmondotta, hogy július 18-án este 9 óra táj-

ban tértek ágyba feleségével, aki már hosszú idő óta valamilyen betegség-

ben szenvedett. Akkor este is újból fájdalmakról panaszkodott és hangosan 

sírt az ágyban. Idegesítette az asszony sírása nagyon és kiment a kocsi-

színbe, hogy ne hallja. Reggel felé ismét bement a feleségéhez, aki még 

mindig sírt és ekkor megmagyarázhatatlan düh fogta el, az asszonyra ráug-

rott, betömte a száját és megfojtotta. A gyilkosság után visszatért a kocsi-

színbe, ahol nyugodtan megmosakodott, majd átöltözött és elhatározta, hogy 

elmegy a lányához a Sipos-tanyára, meg a fiához és bejelenti, hogy anyjuk 

meghalt. 

Útközben találkozott fiával, megmondotta neki a halálesetet, majd 

folytatta útját a lányához. Ott is csak annyit mondott: 

- Gyere haza, meghalt anyád. – S azzal már fordult is, ment az orvos-

hoz, hogy temetési engedélyt kérjen. Az orvos, amikor megvizsgálta a halot-

tat, rögtön látta, hogy az asszonyt valaki megfojtotta, jelentette a csendőr-

ségnek az ügyet és az öreg Mosó Istvánt letartóztatták.  

 A csendőrség a vizsgálat befejezése után Mosót kedden délelőtt átad-

ta az ügyészségnek. A feleséggyilkos idős ember valószínűleg rögtönítélő 

bíróság elé kerül. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. július 26. p. 5.) 
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Szerdán helyszíni szemle a környékbeli ONCSA-

településeken 
 

A szegedi Közjóléti Szövetkezet legutóbbi igazgatósági ülésén elhatározták, 

hogy helyszíni szemle alapján fognak dönteni az erre az évre tervezett 

ONCsA-építkezések sorrendjéről. A helyszíni szemlét a Horthy-telepen a 

Baktóban délelőtt fél 10-től tartják és a családi házak esetleges továbbépí-

tése ügyében is határoznak. Ezután a csengelei és szatymazi ONCsA-telepi 

családi házak kijelölése következik. A kiszálló bizottságban részt vesz Ma-

gyary-Kossa Aladár főispán, Tóth Béla dr. h. polgármester, Valkó László 

országos szociális felügyelő, Biacsy Béla dr. tb. tanácsnok, Kovács Sándor a 

Közjóléti Szövetkezet igazgatója, Buócz Károly műszaki tanácsos, Dékány 

Sándor számvevőségi főtanácsos és Szilassy Lajos, az ONCsA-építkezések 

felügyelője. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. augusztus 2., p. 6.) 

   

 

Teljes erővel megindultak az ONCsA-építkezések a Horthy-

telepen, Baktóban, Csengelén és Szatymazon – Harminckét 

családi ház kerül tető alá a tél beállta előtt 
 

Szeged, augusztus 3. 

Jelentettük, hogy a Magyary-Kossa Aladár főispán elnöklésével tartott 

legutóbbi ONCsA-értekezleten kidolgozták a Közjóléti Szövetkezet ezévi 

teljes munkaprogramját, amelynek középpontjában, mint legfontosabb ten-

nivaló, azi idén is a városszéli települések továbbfejlesztése áll. Az értkezlet 

határozatához képest a főispán vezetésével bizottság szállt ki mindazokra a 

városkörnyéki helyekre, ahol legsürgősebb szükség mutatkozik az építke-

zések folytatásának, hogy a helyszínen jelöljék ki véglegesen a házhelyeket.  

A bizottságban Magyary-Kossa Aladár főispán mellett részt vett Tóth 

Béla dr. h. polgármester, Valkó László dr. országos szociális felügyelő, Bu-

ócz Károly és Breinovics Vilmos városi műszaki tanácsosok, Kovács Sán-

dor,  a  Közjóléti  Szövetkezet  igazgatója  és  Biacsy  Béla dr. tb. tanácsnok,  
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mint a szövetkezet igazgatósági tagja. […]  

A bizottság ezután Csengelére ment át, ahol Balogh Jenő plébános is 

részt vett a házkijelölő munkában. Itt további tíz ház felépítése ügyében 

hoztak döntést és ennek alapján a mérnöki hivatal a legrövidebb időn belül 

kitűzi a házhelyeket. Egy gazdaküldöttség kérésére a bizottság alkalmas he-

lyet keresett az építendő csengelei kultúrház és zöldkeresztes egészségház 

céljára. A kultúrház építésére ugyanis a belügyminiszter tizenötezer pengős 

anyagi hozzájárulást utalt ki és minthogy a kiutalt pénz már meg is érkezett, 

az építkezés megkezdése is sürgősen időszerűvé vált. […]     

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. augusztus 4., p. 3.) 

 

 

Panasznap Csengelén 
 

Magyary-Kossa Aladár főispán az ONCsA bizottsági kiszállási alkalmát fel-

használta arra is, hogy Csengelén panasznapot tartson. Meghallgatta a gaz-

dák eléterjesztett kívánságait és minden hozzáintézett érdeklődésre részletes 

felvilágosítást adott, majd ellátta a gazdákat a termés betakarítása és csép-

lése körüli teendőkkel kapcsolatos tanácsokkal. A panaszokról jegyzeteket 

készített és intézkedett, hogy minden jogos panasz sürgősen orvosoltassék. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. augusztus 4., p. 5.) 

  

 

Sokgyermekes anyák Szent István napi megjutalmazása 
 

Amint az elmúlt esztendőkben, az Országos Nép- és Családvédelmi 

Alap Szent István napján megrendezi a Magyar Anyák Nemzeti Ünnepét és 

megjutalmazza a sokgyermekes anyákat. 

Az előző években a város belterületén lakó sokgyermekes anyákat 

tüntették ki, ezért a város hatósága most úgy határozott, hogy ez évben a vá-

ros külterületén lakó 40 sokgyermekes anyát jutalmazza meg. Tekintettel a 

mai  háborús  viszonyokra,  a  jutalmazásban részesítendő anyákat Szent Ist- 
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ván napján nem a városban, hanem lakóhelyük szerint, az illetékes közigaz-

gatási kirendeltségek székhelyein részesítik ünnepélyes keretek között juta-

lomban a közigazgatási kirendeltségek vezetői. 

A kitüntetett és megjutalmazott anyák névsora a következő: 

[…] Hegedűs Jász Józsefné Csengele 122. 8, Földi Mihályné Csengele 

51. 7, Géczi Istvánné Csengele 78. 7, Kővágó Antalné Csengele 152. 7, 

Hegedűs Sándorné Csengele 297. 7 […] gyermek. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. augusztus 20., p. 9.) 

 
   

Szeged sz. kir. város polgármesterétől 
50.147-1944. I. sz. 

 

H i r d e t m é n y 

a magántulajdonban levő egyéves és ennél idősebb mének kötelező 

vizsgálatáról 

 

[…] Ugyanezen a napon [szeptember 20-án] délután 5 órakor Csenge-

lén a várostanyánál. […] 

 

Szeged, 1944. szeptember hó 2-án    Dr. Tóth Béla h. polgármester 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. szeptember 7., p. 6.) 

 
 

Háromszáz pengő pénzbüntetésre ítéltek egy gondatlan anyát 
 

Szabó D. Lajosné, Harmath Matild 36 éves Csengelei kapitányság 54. szám 

alatti lakos még áprilisban, amikor egy alkalommal nagytakarítást rendezett, 

egy borospohárban az asztalra tette a szappanlúgot, amit másfél éves Lajos 

nevű kisfia egy óvatlan pillanatban megivott. A szerencsétlen kisfiú, aki azt 

hitte, hogy a pohárban bor van, súlyos belső égési sebeket szenvedett. A 

törvényszék a gondatlan anyát  200  pengő  pénzbüntetésre  ítélte.  Az  ítélet  
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jogerős. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. szeptember 17., p. 9.) 

 

  

Szeged sz. kir város polgármesterétől 
52.298-1944. I. 

 

H i r d e t é s 

 

Szeged sz. kir város területén magánosok tulajdonában lévő tenyész-

bika és sertéskan apaállatokat a bizottság az alábbi megjelölt helyeken és 

időben vizsgálja felül. 

[…] 

1944. október 10-én délután 5 órakor Csengelén a Várostanyán. 

[…] 

Szeged, 1944. szeptember hó 14-én.     Dr. Tóth Béla h. polgármester 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. szeptember 19., p. 7.; u. a.: szeptember 23., 

 p. 8.) 

 

 

Honvédeink üzennek 
 

A becsület mezejéről üzennek honvédeink szeretteiknek, rokonaiknak, 

jó barátaiknak és ismerőseiknek: 

Az L-550-es tábori számon […], Szeged környékére: Széll Lajos, 

Csengelére, […] 

A két tábori lap szeptember 24-én kelt. 

 

(Szegedi Uj Nemzedék 1944. október 1., p. 10.) 
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Párthírek 
 

A Független Kisgazdapárt szervezkedése Szeged-Felsőtanyán dr. Faj-

ka Lajos irányításával indult meg, amelynek máris igen komoly eredményei 

vannak. A legtöbb tanyakörzetben megalakultak a helyi pártszervezetek. 

[…] 

A csengelei pártszervezet elnöke Erdélyi János, a választmány tagjai: 

Katona Pál, Szabó Mihály, Gera György, Kondász Mihály, Répa Jenő, Er-

délyi Péter, Béres János, Virágh Menyhért, Szabó D. Lajos, Balogh József, 

Drinoski [így, Drinóczki helyett!] Pál, Tóth Pál, Magyar Mihály, Kiss Mi-

hály, Balogh Ferenc, Höhn Ferenc, Virág Sándor, Buknicz István, Hatvani 

András, Bodor Márton, Darányi József, Nagy Vilmos, Kálló Mihály, Balog 

Károly, Börcsök András, Pigniczki József, Sutka István, Sibon Lajos. 

 

(Délmagyarország 1944. december 13., p. 2.) 

 

1945 
 

Szegedi földigénylők 
 

Szegedi Földigénylő Bizottság tagjai dolgoznak: Röszke – Szentmi-

hálytelek, Alsóváros, Felsővárosi ff., Baktó (ideértve: Csengele – Felső-

központ – Szatymaz), Feketeszél, Domaszék, Alsóközpont és Újszeged terü-

letén. 

Földigénylők azonnal jelentkezzenek vagy a szegedi Földigénylő Bi-

zottság helyi kiküldötteinél, vagy a bizottság központi helyiségében, város-

háza, I. 19. 

 

Szeged, 1945. április 4. 

       Katona Antal 

a szegedi Földigénylő Bizottság elnöke 

 

(Délmagyarország 1945. április 5., p. 4.) 
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Szeged város polgármesterétől 
8845/1945. I. sz. 
 

Hirdetmény földigénylés ügyben 
 

Szeged város haszonbérlőinek a figyelmét felhívom a földbirtok re-

form rendelet 26. §-ának arra a rendelkezésére, hogy a megváltásra kerülő 

ingatlanra vonatkozó haszonbérleti jogviszony a földreform végrehajtásával, 

de legkésőbb 1945. október 15. napján megszűnik. 

Megszűnt tehát a rendelet értelmében minden városi bérlet és örökha-

szonbérlet, akár tanyai, akár városkörüli föld, vagy házhely a haszonbérlet 

tárgya. 

A városi haszonbérlők legnagyobb része a rendelet 35. §-a értelmében 

igényjogosultsággal bír. Hogy azonban mekkora területre, azt a földigénylő 

bizottság van hivatva eldönteni. 

Saját érdekükben figyelmeztetem tehát a város haszonbérlőit, hogy 

igényüket a földigénylő bizottságoknál jelentsék be, mégpedig a városi és 

tanyai lakosok a helyi földigénylő bizottságoknál, a Somogyitelepi, Kle-

belsbergtelepi, Fodortelepi, a többi telepeken lakók pedig az általuk bérelt 

házhelyre az illető telepi iskolában. 

Az igénybejelentések alapján az igényjogosultak megállapítása és 

nyilvántartásba vétele a földigénylő bizottság feladata. 
 

Szeged, 1945. ápr. 4. 

Dr. Pálfy György h. polgármester 
 

(Délmagyarország 1945. április 8., p. 8.) 

 
 

Párthírek 
 

A Nemzeti Parasztpárt szegedi szervezete május 6-án a következő helyeken 

tájékoztató taggyűlést tart: 

[…] 

Csengelén az iskolában délelőtt 11 órakor, […] 
 

(Délmagyarország 1945. május 3., p. 4.) 
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Győzelmi ünnepségek Csengelén 
 

A tanyavilágban futótűzként terjedt el a győzelem híre s a nép ujjongó lelke-

sedéssel tüntetett a diadalmas Vörös Hadsereg és Sztálin marsall mellett. A 

hálaadó istentiszteletet Balogh Jenő plébános tartotta, mely után a nép ünne-

pi ebéden vett részt. A Kommunista Párt részéről Túri Imre és Strehling 

László, a szociáldemokrata párt részéről Kozáry Gyula, Magyar János és 

Stibel János mondott pohárköszöntőt. Délután a rendőrség tagjai szórakoz-

tatták Túri Imre vezetésével a tanyák lakóit, majd táncra perdült a fiatalság. 

 

(Délmagyarország 1945. május 13., p. 3.) 
 

 

Csongrádmegyei Földbirtokrendező 

Tanács szegedi tárgyaló tanácsától 
120/1945. fb. 
 

Hirdetmény 
 

A szegedi tárgyaló tanács 25-én, pénteken reggel 8 órakor Böröcz 

Flórián balástyai  esküdt  tanyáján a Balástyában  történt földhözjuttatásokat  

vizsgálja felül, 26-án, szombaton reggel 8 órakor pedig a csengelei közi-

gazgtási kirendeltség helyiségében a Csengelén történt földhözjuttatások ke-

rülnek vizsgálat alá. 

Felhívja a tárgyaló tanács az érdekelteket, a földhözjuttatás során a 

földigénylő albizottságok határozata ellen netalán panaszuk merült fel, azok, 

is akik panaszaikat már írásban benyújtották, jelenjenek meg a fent meg-

jelölt időben és helyen, ahol szóval előadhatják panaszaikat és kérelmeiket. 

Minden panaszos a gazdakönyvét és bérletkönyvét hozza magával. 

Felhívja a tárgyaló tanács a szegdi földigénylő bizottság fent megjelölt 

kerületeibe kiküldött földigénylő albizottságának tagjait, hogy az összeírási 

ívekkel szintén jelenjenek meg. 

Szeged, 1945. május 18.                               Dr. Kiss László s. k. 

a szegedi tárgyaló tanács elnöke  
 

(Délmagyarország 1945. május 20., p. 6.) 
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Hősök ünnepe Csengelén 
 

Megható emlékünnepséget rendezett az elesett hősök emlékezetére Csengele 

népe. Csengele tanyaközpontnak még nincs temploma, tehát az iskolánál, a 

szabad ég alatt mondott misét és szentbeszédet Balogh Jenő plébános, majd 

az iskolás gyermekek az alkalomnak megfelelő költeményeket, dalokat ad-

tak elő megkapó átérzéssel. Különösen Ady: "Nekünk Mohács kell!" című 

költeményét mondotta el szinte szónoki tehetséggel Kozáry Ottokár. Ünnepi 

beszédek is hangzottak el, Strehling László kántortanító és Kozáry Gyula is-

kolaigazgató beszélt a csengeleiek nevében, míg Felsőközpontról Fodor 

István, Szegedről pedig Berey Gézáné és Elek Lajos jelentek meg az ünnep-

ségen és mondottak ünnepi beszédeket. 
 

(Délmagyarország 1945. május 29., p. 3.) 

 

 

Homoki termelést kell folytatni Csengelén 
 

A mezőgazdaság legfőbb problémája a háború viharának elvonulta 

után, hogy egyáltalán termeljen valamit. Így azt mondhatnánk a felvett, illet-

ve felvetendő kérdésre, hogy most nem időszerű. Csak dicséret és elismerés 

illeti Csengele parasztságát, hogy minden bevethető területet bevetett vala-

mivel. Ez valóban így van, de a bármit termelés kérdése mégis csak szoro-

san erre a gazdasági évre vonatkozhat, azután új alapokra kell helyezked-

nünk. Szép az, hogy Csengelén nagy tábla mérgeszöld rozsot, kukoricát stb. 

lenget a tavaszi szél, de meg kell jegyezni hozzá még egyet s mást, annál is 

inkább, mert ez nem csak csengelei probléma. 

 

CSENGELE FÖLDJE 

 

töméntelen buckás homok, sőt ráadásul vizállásos. Egész más mértékkel 

mérnek ott az emberek, mint a jó fekete földeken. Jó termés idején is 4-6 q 

rozsot terem ott egy katasztrális hold. Szeged határához tartozik, de bátran 

tartozhatna bárhova, mert abból egy több mint 40 kilométerre eső terület 

csak  hátrányt szenvedhet. Talán ez is az oka, hogy a múltban nem mutatko- 
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zott komoly törekvés a helyi adottságoknak megfelelő termelésre. Igaz, ha 

figyelembe vesszük, hogy azok a földek csak mint bérföldek voltak a pa-

rasztok kezében, megértjük, hogy a parasztság nagy része húzódozott olyan 

nagyszabású befektetésektől, amivel gyümölcsös és szőlő telepítése járt vol-

na. Ahhoz elég messze van a várostól, hogy a kitűnően termő káposztát és 

egyes zöldségeket termesztettek volna s így maradt a rozs, kukorica és ma-

radtak mind szegények, elégedetlenek s az önkormányzat terén még ma is 

botladozók. 

 

MA SOK A PANASZ 

 

Alig érkezik meg az ember, alig áll szóba az első emberrel, már 

kibuggyan a száján: »Mondják hát meg, hogyan tudjunk itt megélni 5-10 

hold földön?« Nézem a satnya, ritka rozstáblákat, vizes, lapályos legelőket 

és bizony azt kell mondani: sehogy. Legalábbis azzal a termelési móddal, 

ahogy a múltban a bérföldeken dolgoztak, sehogy. A földreformnak nehéz 

dolga volt itt, a termelésnek még nehezebb lesz. Nagyobb vállalkozó kedv 

kellene itt is a településhez, de a magyar paraszt itt is, mint bárhol a világon, 

nehezen mozdul megszokott helyéről. A megszokott röghöz ragaszkodik 

még akkor is, ha az csak szűken biztosít számára kenyeret. S a csengelei 

homok ilyen. 

 

VAN MEGOLDÁS MÉGIS 

 

Csengelén nem csak a földben volt a hiba, hanem főképp a termelési 

módban. Részben (mint ahogy már láthattuk előbb) nem azt termeltek, amit 

kellett volna, részben pedig teljesen szervezetlenül folyt a termelés. Feltétle-

nül számolnunk kell a lehetőségekkel és nem belenyugodni abba, hogy sem-

mit sem tehetünk a természet mostohasága ellen. Szögezzük le határozottan, 

hogy Csengelén, Átokházán és még bizonyára számos helyén az országnak, 

sürgősen abba kell hagyni a gabona- és kukoricatermelést. Sürgősen szőlőt, 

gyümölcsöst kell telepíteni, káposztaféléket ületetni és burgonyát kell fész-

kelni. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy lehetetlenséget e téren nem isme-

rünk, de természetesen ez nem egyéni feladat. Lehetetlen, ha így tekintem: 

én, mint  nyolcholdas földhözjuttatott  gyümölcsöst,  szőlőt akarok. Ehelyett  
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ezt kell mondani: mi, mint több száz csengelei földhözjuttatott gyümölcsöst, 

szőlőt, konyhakertet akarunk, tehát sürgősen tömörülünk és megteremtjük a 

termelő, beszerző és értékesítő szövetkeztünket. Kitűzzük célul, hogy meg-

trágyázzuk, előkészítjük a földet, facsemetét nevelünk vagy szerzünk, szőlőt 

telepítünk és konyhakertet létesítünk. Terményeinket szövetkezeti úton ter-

meljük és értékesítjük, mert a mi 8-10-15 hold földünkön nem tengődő ag-

rárproletárok akarnak lenni, hanem értékes területeken szabad parasztok. 

Ez a hang, amire ma szükség van, ez a bátor kezdeményező erő kell, 

hogy újjáépüljünk. És nem igaz, hogy ez most meghaladja erőnket. Munká-

sok kollektív szerződéseket kötnek, hogy épüljön a város, épüljenek a hidak, 

a parasztságnak egy útja van ma munkán kívül a jobb- és többtermeléshez: a 

szövetkezés. Külön-külön nem tudják megvalósítani a homoki termelést, 

nem tehetik értékessé, gazdagabbá Csengele földjét (és ezzel persze önma-

gukat), de együtt igen. Valóban ma, vagy holnap még nem változhatik meg 

a homoki vidékek képe, de azután már igen. Hát kezdjünk hozzá. Az első 

lépést már ma lehet: szervezzük meg a szövetkezetet! 

Seres József 
 

(Délmagyarország 1945. június 22., p. 3.) 
 

 

Gyilkolt a bika 
 

Szeged városa Darányi József csengelei gazdálkodóhoz adta ki egyik te-

nyészbikáját. Az egyébként szelíd állat ismeretlen okból megvadult, leta-

posta a 82 éves Darányi Józsefet, aki röviddel később meghalt. 
 

(Szegedi Népszava 1945. július 13., p. 3.) 
 
 

Párthírek 
 

A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt vasárnap, július 22-én 

délelőtt 11 órakor Csengelén a kultúrházban pártgyűlést tart. 

 

(Délmagyarország 1945. július 22., p. 2.;  ua.: Szegedi Népszava 1945. 

július 22., p. 6.) 
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Horpácsy Ignác plébános bűnperét szeptember 4-én  

tárgyalja a népbíróság 
 

A szegedi népbíróság Margitta-tanácsa eredetileg augusztus 10-ére tűzte ki 

Horpácsy Ignác öttömösi plébános [volt csengelei lelkész] bűnügyének tár-

gyalását. Ez a határidő megváltozott. A tárgyalást szeptember 4-én tartják 

meg. 

 

(Szegedi Népszava 1945. július 31., p. 5.) 

  
 

Párthírek 
 

A Nemzeti Parasztpárt Szegedi Szervezete a következő helyeken tart 

naggyűlést: 

augusztus 5-én vasárnap délelőtt 11 órakor Csengelén a Dékány-vendég-

lőben, […] 

 

(Délmagyarország 1945. augusztus 10., p. 4.; u. a.: augusztus 11., p. 3.; 

 u. a.: augusztus 12., p. 7.) 

 

 
Szeged város polgármestere 
ad 23457/1945. E. sz. 

 

Hirdetmény 

 

Közhírré teszem, hogy augusztus 6-ával a szegedi párhuzamos H. 

jelzésű csengelei anyakönyvek vezetésével Pigniczky Ferenc gazdanyilván-

tartót bíztam meg. Megbízásom alapján a születési és halotti anyakönyvek  

vezetésén kívül a házasságkötéseknél  polgári  tisztviselői  minőségben  való 
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közreműködésre és a hazássági anyakönyvek vezetésére is jogosult. 

 

Szeged, 1945. augusztus 6-án. 

Dr. Pálfy sk., h. polgármester 

 

(Délmagyarország 1945. augusztus 10., p. 4.) 

 

 

Szegediek a stockeraui fogolytáborban 
 

A stockeraui hadifogolytáborból hazatért egyik hadifogoly hozta ma-

gával a táborban tartózkodó szegedi és szegedkörnyéki hadifoglyok egy ré-

szének névsorát. A hadifoglyok jól vannak, egészségesek és üdvözletüket 

küldik haza.  

[…] Tóth István honvéd Csengele […] 

 

(Szegedi Népszava 1945. augusztus 12., p. 2.) 

 
 

Párthírek 
 

A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt szegedi szervezetének 

vezetősége […] 13-án […], ugyanaznap délelőtt 10 órakor Csengelén a gaz-

dakörben pártgyűlést tart, amelyre a párttagok megjelenését megköveteli és 

vendégeket szívesen lát az elnökség. 

 

(Délmagyarország 1945. szeptember 5., p. 4.) 

 
  

Párthírek 
 

A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt szegedi szervezetének 

vezetősége szeptember 16-án, vasárnap délelőtt 10 órakor […] Csengelén a 

Gazdakörben pártgyűlést tart, amelyre a párttagok megjelenését megkövete- 
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li és vendégeket szívesen lát az elnökség. 

 

(Szegedi Népszava 1945. szeptember 5., p. 4., u. a.: 1945. szeptember 6., 

 p. 4.) 

   

 

Párthírek 
 

A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt szeptember 16-án, va-

sárnap […] délelőtt 11 órakor Csengelén és Sándorfalván a Gazdakörben 

pártgyűlést tart. A párttagok megjelenése kívánatos, vendégeket szívesen lát 

a vezetőség. 

 

(Délmagyarország 1945. szeptember 13., p. 2.; u. a.: szeptember 14., p. 4.; 

u. a.: szeptember 15., p. 4.; ua. Szegedi Népszava 1945. szeptember 12., 

 p. 4.) 

 

 

Párthírek 
 

A Magyar Kommunista Párt vasárnapi vidéki gyűlései: 

[…] 

Csengele, délután 3 órakor. Előadó Krajkó András. […] 

 

(Délmagyarország 1945. szeptember 13., p. 4.) 

 

 

Megkezdődött a magyar hadifoglyok hazaindítása 

Romániában – Egy-két napon belül nagyobb szegedi csoport 

érkezik haza – Közöljük az útonlevő első csoport szegedi és 

szegedkörnyéki tagjainak névsorát 
 

Dr. Palócz Sándor, az ismert szegedi ügyvéd vasárnap tért haza ro-

mániai  hadifogságból.  Beszélgettünk  dr. Palócz  Sándorral,  aki  elmondta,  
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hogy a Brassó melletti földvári fogolytáborból az elmúlt héten 720 magyar 

hadifogoly szabadult, akik között igen sokan vannak szegediek is. A Romá-

niában szabaduló hadifoglyok száma 11.000. A honvédelmi minisztérium 

Romániába küldött bizottsága Csiszár ezredes és Horváth őrnagy vezetésé-

vel most járja végig a romániai hadifogolytáborokat s Földvárról Focsaniba 

mentek, ahol a hírek szerint 4500 magyar tiszt várja szabadulását. Dr. Pa-

lócz Sándor az útnak indított szegedi és szegedkörnyéki hadifoglyok listáját 

magával hozta s rendelkezésünkre bocsátotta. Ezzel a csoporttal úton van-

nak és egy-két napon belül Szegedre érkeznek a következők: […] Lippai 

Mihály honvéd Szeged-Csengele 334., […] Nagy Kálmán honvéd Szeged-

Csengele 357., […] Szél István honvéd Szeged-Csengele ?86., […] 

 

(Szegedi Népszava 1945. október 2., p. 3.) 

 

 
A Szociáldemokrata Párt választási gyűlései október 7-én, 

vasárnap 
 

Algyő, délután 4 óra előadó: Szűcs Mátyás, Dobó József 

Csengele, délelőtt 11 óra   előadó: Nyéki Ferenc, Pintér Béla.  

[…] 

 

(Szegedi Népszava 1945. október 5., p. 3.) 

 
 

A Szociáldemokrata Párt vasárnapi választási gyűlései 
 

[…] 

Csengele, délután 3 óra      előadó: Jenei Sándor és Jenei József  

[…] 

 

(Szegedi Népszava 1945. október 26., p. 2.) 
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A Szociáldemokrata Párt vasárnapi választási gyűlései 
 

[…] 

Csengele, délelőtt 11 óra előadó: Jenei Sándor és Jenei József 

[…] 

 

(Szegedi Népszava 1945. október 27., p. 3., u. a.: 1945. október 28., p. 2.) 

 

1946 

 

Csengelei jelentés: Így dolgozik a reakció! 
 

1. A nyugatról visszaszivárgott Hargitai (Höhn) Imre tanítót tetten-

érték, amikor az iskola akácfáit kivágatta és az iskola szenét a saját lakásán 

fűtötte el. Nem sok idő múlva Kozáry (Katreiner) Gyula igazgató, MOVE-

tag előterjesztésére a nevezett tanítót helyettes igazgatóvá nevezték ki. A 

volt helyettes igazgatót, aki szóvá tette hivatalosan az ügyet, felmentették. 

2. A nyugatról visszaszivárgott s feddéssel igazolt Dóczi Mihályné áll. 

tanítónőt a csengelei körzetigazgatóság területére az ottani tantestület "egy-

hangúlag" szakszervezeti bizalminak választotta meg. 

3. A Magyar Kommunista Párt csengelei szervezete a legerélyesebben 

tiltakozik az ellen, hogy a volt hivatásos tiszteket, miután nyugatról vissza-

szivárogtak és a hadsereghez vissza nem veszik őket, mint okleveles tanító-

kat elhelyezzék, illetve kinevezzék. Ebből a célból követeljük az eddigi ki-

nevezések alapos átvizsgálását. 
 

(Délmagyarország 1946. január 17., p. 4.) 
 

 

Felfüggesztés, fegyelmi eljárás a közigazgatási bizottság 

hétfői ülésén 
 

[…] Ugyancsak súlyos panaszokat tárt föl a közigazgatási bizottság-

nak Jenei  Sándor  is. A csengelei községi közigazgatás Tóth nevű kirendelt- 
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ségi vezetője már hosszabb ideje botránkoztatja meg antidemokratikus vi-

selkedésével a község lakosságát. Állandó részegeskedése súlyos bajokat és 

kárt okoz a községnek. 

A demokrácia elveivel össze nem egyeztethető viselkedésű közigaz-

gatási vezetőt Pálfy György főispán felfüggesztette állásából és ellene fe-

gyelmi eljárást indíttatott. 

 

(Délmagyarország 1946. január 22., p. 3.) 

 

 

Óvás 
 

A Magyar Kommunista Párt csengelei szervezete hivatalosan megállapítja, 

hogy Tóth Aladár, a most állásából felfüggesztett közigazgatási vezető nem 

tagja a Kommunista Pártnak. Strehling László, a Magyar Kommunista Párt 

csengelei párttitkára. 

 

(Délmagyarország 1946. január 23., p. 3.) 

 

 

Vasárnap pártközi népgyűlések lesznek az alábbi helyeken: 
[…] 

11 órakor Csengele 

 

(Délmagyarország 1946. március 10. [vasárnap], p. 2.) 

 

 

Párthírek 
 

A Magyar Kommunista Párt május 12-én vasárnap délelőtt 11 órakor a kö-

vetkező helyeken tart népgyűlést: […] Csengelén, előadó Berár Demeter; 

[…] 

 

(Délmagyarország 1946. május 11., p. 4.) 
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A csengelei nagybérlők terrorral akadályozzák 

termelőmunkájukban az új gazdákat 
 

(Szeged, május 15.) Csengele Szeged egyik legmesszebb fekvő tanya-

központja. A vasút drága, kocsija, lova kevés gazdának van. Egyébként is a 

mezőgazdasági munkák sürgőssége miatt nem szaladhatnak mindennap a 

városba, hogy a nép ellenségeinek a föld visszavételéről terjesztett meséit 

ellenőrizzék. 

A Magyar Kommunista Párt legutóbbi nagygyűlésén a kérdések és pa-

naszok valóságos özönét zúdították a gyűlés szónoka felé. Ebből a panaszá-

radatból lassan kibontakozott a nagybirtok igazi arca. 

Az újgazdák elkeseredetten panaszolják, hogy a régi nagybérlők már 

nem csak a suttogó propagandával harcolnak a most földhözjuttatottak ellen. 

Sokszor tettlegességgel akarják elűzni az újgazdákat a demokráciától kapott 

birtokaikról. A nagybérlő agyonveréssel fenyegeti az újgazdát, ha folytatni 

meri a termelőmunkát. Olajos Istvánné, Magony Menyhért és még egy né-

hány újgazda esete bizonyítja, hogy a nagybérlők már fenyegetéseik bevál-

tására készülnek. 

Olajos Istvánnét, akinek férje a mai napig is hadifogságban van, Fara-

gó Pál felesége, fia és leánya verték véresre azért, mert állatait legeltetni 

merte a földbirtokreform által juttatott földön. De így járt Magony Menyhért 

is, akit Hatvani András vert meg hasonló okok miatt. De sorolhatnám a 

neveket a végtelenségig. A rendőrségi jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy a 

csengelei reakció ugyanolyan eszközökkel harcol a földreform ellen, mint a 

legutóbb leleplezett fasiszta terroristák a magyar demokrácia ellen. A csen-

gelei újgazdák azt követelik, hogy a hatóságok szerezzenek érvényt a törvé-

nyeknek. Internálják azokat, akik rémhírterjesztéssel és terrorral akarják 

akadályozni a termelőmunkát. Ennek a követelésnek azonnal érvényt kell 

szerezni. 

B. D.     

 

(Délmagyarország 1946. május 16., p. 3.) 
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Kitől és milyen jogon vásárolták meg a csengelei 

malomtulajdonosok a 200.000 ONCsA téglát – Vizsgálatot 

kérnek a csengelei újgazdák 
 

(Szeged, május 16.) A háború következtében előállott anyaghiány 

következményeitől természetesen nem mentesül az építőipar sem. Építő-

anyagot szerezni ma, különösen a tanyavilág lakosságának legalább olyan 

nehéz, mint a városok dolgozóinak az élelmiszerek beszerzése. Ezt minden-

ki tudja és éppen ezért meglepő, hogy mindmáig senkinek sem jutott eszébe 

megnézni, hogy a Szegedtől körülbelül 40 km-re fekvő Csengelén az 

ONCsA tulajdonát képező cca 200.000 drb. tégla hogyan került néhány 

nagygazda és malomtulajdonos kezébe. 

A csengelei szegényparasztok elkeseredetten panaszolják, hogy Hőn 

József, Répa Jenő, Balogh József és néhány nagygazda a Vörös Hadsereg 

bevonulását követő zűrzavart felhasználva, valószínűleg senkitől engedélyt 

nem kérve megvásárolták ezt a csengelei viszonylatban kétségkívül nagy 

mennyiségű építőanyagot. A téglák a mai napig is felhasználatlanul feksze-

nek a fentemlített gazdák udvarán, vagy telkén.  

Felhívjuk a hatóságok figyelmét erre a különös esetre. Teljesítsék a 

csengelei újgazdák kívánságát, vizsgálják ki, volt-e joga megvásárolni Hőn 

Józsefnek és társainak az ONCsA tulajdonát képező téglát. 

B. D. 

 

(Délmagyarország 1946. május 17., p. 2.) 

 

 

Eljárás indult a demokrácia egy ellensége ellen – a másikat 

szabadlábra helyezték 
 

Sisák István 48 éves csengelei földművest a szegedi népügyészségre kísér-

ték, mert demokráciaellenes kijelentéseket tett és gyűlöletre izgatott a de-

mokratikus államrend, valamint a földreform ellen. Sisákot dr. Kilyén István 

népügyész hallgatta ki és előzetes letartóztatásba helyezte. Ugyanakkor 

megkezdte  a  vádirat elkészítését is. – Ugyancsak a szegedi népügyészségre  
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kísérték Balogh József 41 éves csengelei földművest, mert szintén a föld-

reform és a demokrácia ellen izgatott. Ezenkívül valószínűleg politikai 

boszszúból rálőtt egy csengelei gazdára. A népügyészségen dr. Márai Pál 

népügyész hallgatta ki, de mivel csak egy tanú vallott ellene, több tanú pe-

dig nem volt, így szabadlábra helyezte és az eljárást megszüntette. 

 

(Délmagyarország 1946. június 4., p. 3.) 

 

 

Hajsza a nádasban egy kerékpártolvaj után 
 

Pénteken délelőtt az adóhivatalnál ismeretlen tettes ellopta Sutka Ferenc 

csengelei lakos kerékpárját. A rendőrség sikeres nyomozás után kézrekerí-

tette a tolvajt. Tóth János 22 éves szegedi lakos személyében. A tolvaj fia-

talember azonban bekísérése közben a Rózsa-malomnál levő nádasnál meg-

ugrott és a nádasba vetette magát. Itt órák hosszat tartó hajsza után Papp Lu-

kács és Márki Lajos próbarendőröknek sikerült kézrekeríteniök, miközben 

az éles nádak súlyosan megsebesítették őket. A kerékpártolvajt átadják az 

államügyészségnek. 

 

(Délmagyarország 1946. június 23., p. 4.) 

 

 

Hirdetmény 
 

Az 100.000-1932. F. M. sz. rendelet 144. § (1) bek. alapján a póthaszonállat 

vizsgálatok megtartását az alábbi időpontokban és helyen elrendelem. 

Június 4-én 8 órakor Csengele lóállománya a csengelei piactérnél; […] 

 

Szeged, 1946. június 27-én            Dénes 

         polgármester 

 

(Délmagyarország, 1946. július 3., p. 4.) 
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Csengelei nagygazdák törvényt ülnek a szegényparasztok 

fölött – Védjék meg a kisemberek vagyonát, internálják a 

mezei tolvajokat 
 

(Szeged, július 13.) Négy mezítlábas csengelei újgazda kereste fel jú-

lius 11-én a Magyar Kommunista Párt szegedi titkárságát. A hitüket veszí-

tett emberek hangján panaszolták el, hogy a nagygazdák nem hajlandók 

elismerni a jelenlegi kormány törvényességét. Rendelkezéseit semmibe ve-

szik és ezzel olyan helyzeteket idéznek elő, amelyek már-már a banditizmus 

hatását súrolják. 

Mészáros Jánosnak és Koncz Lajosnak Tóth Istvánnéval támadt nézet-

eltérése. Tóth Istvánné férjének földje van. Ezt Csengelén mindenki  – Kis-

telek határában 100 hold örök – tudja és így természetesen nem maradhatott 

titokban a Földosztó Bizottság előtt sem. A Földosztó Bizottság ezért igen 

helyesen a csengelei határban bérelt 15 hold homokot kiosztotta Mészáros 

János és Koncz Lajos nincstelen földmunkások között. Úgy látszik azonban, 

hogy Tóth István nem sokat törődik a törvényekkel, amit bizonyít az is, 

hogy az új gazdák learatott 48 kereszt rozsát elvitte éppen úgy, mintha az az 

ő jogos tulajdona lett volna. 

Mészáros János is, Koncz Lajos is figyelmeztették eljárásának jogta-

lanságára. Figyelmeztették a törvényekre, mire Tóth István nagy hangon ki-

jelentette: őt nem érdeklik a törvények. Magyarországon nincs felelős kor-

mány és így azt csinálhat, amit éppen akar. Felhívjuk a rendőrség figyelmét 

erre az esetre és szeretnénk, ha olyan intézkedések történnének, hogy a 100 

holdas gazdák is megtanulják: országunkban van felelős kormány és ennek 

a kormánynak vannak szervei, akik mindenkivel szemben érvényt szereznek 

a törvényes rendelkezéseknek. 

Csengelén azonban nem egyedülálló az ilyen eset. Buknicz Páltól 3 

csomó gabonát vitt el Kasza Ferenc. Tóth Antaltól 72 keresztet Virág Sán-

dor, annak dacára, hogy Tóth Antal és Virág Sándor a Termelési Bizottság 

közbenjöttével megegyeztek a termés elosztását illetően. 

Az ilyen esetek csak arra alkalmasak, hogy zavarják az ország lakos-

ságának a nyugalmát, megbolygassák a termelés rendjét, amire pedig most, 

a jó pénz  megteremtésének  előestéjén  fokozottabban  szükség van. Erélyes  
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intézkedésekkel kell véget vetni az ilyen és hasonló esetek megismétlődé-

sének. A beszolgáltatás sikerének érdekében követeljük, hogy az újgaz-

dáktól jogtalanul elrabolt gabonamennyiség kerüljön vissza a jogos tulajdo-

nosokhoz, még akkor is, ha a fentemlített nagygazdák a Független Kisgaz-

dapárt tagjai. 

 

(Délmagyarország 1946. július 14., p. 3.) 

 

 

Holttest a csengelei erdőben 
 

A csengelei erdőben egy oszlásnak indult 30-35 év körüli férfi holttestére 

akadtak. Feltehető, hogy öngyilkosság történt, mert az értéktárgyakat a ru-

házata zsebeiben megtalálták. Egyesek egy kereskedelmi ügynököt véltek 

felismerni a halottban. A tetemet a bonctani intézetbe szállították. 

  

(Délmagyarország 1946. július 16., p. 3.) 

 

 

»Csengelei kisleány« 
 

Az újszegedi kenderfonógyár SZIT kultúrgárdája szombaton este a Tóth-

vendéglőben előadást tartott. A műkedvelők nagy sikerrel mutatták be 

Vincze István által írt és rendezett »Csengelei kisleány« című 3 felvonásos 

zenés vígjátékot. A kultúrgárda még alig néhány hete alakult és máris szép 

eredményt mutatott fel az előadás során. Köszönhető ez Bódi Lászlónak, az 

üzemi bizottság elnökének, Gellért József vezérigazgatónak és Réti József 

igazgatónak, akik minden támogatást megadnak a kitűnő műkedvelő gárdá-

nak, hogy a fejlődés útján tovább haladjanak. Az előadás figyelemre méltó 

tehetségekről tett tanúságot Bódi Imre, Tördeli József, Csókási Mihály, Ba-

lázs János, Rehák Ica, Kanalasné Bihari Ilonka, Ambrus Eta és Kontyik 

Jolán. 

 

(Délmagyarország 1946. július 30., p. 4.) 
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A csengelei malom nem a nép malmára hajtja a vizet – 

Kilencven mázsa elszámolatlan rozs – "Ismeretlen" 

gabonakészlet tulajdonosok – Az "elillant"  

nagymennyiségű olaj 

 
(Szeged, július 30.) A magyar dolgozók megértették, hogy a forint 

stabilizációja a demokrácia stabilizációját jelenti. Éppen ezért alakulnak 

egymás után a Magyar Kommunista Párt kezdeményezésére a forintvédő bi-

zottságok. Aki a forint értékét s tekintélyét aláássa, az a haza ellensége, aki 

megvédi, az a demokratikus Magyarország őrzője. A tétel egyszerű és éppen 

ezért, aki ezt nem érti, az vagy nem akarja megérteni vagy tudatosan tör az 

ország gazdaságának megszilárdítása, a magyar nép elsőrendű érdeke ellen. 

Nemrégiben lelepleztük a felsőközponti gabonarejtegetést és most egy újabb 

közellátási visszaélésről kell beszámolnunk. 

Ebben az esetben a Malomipari Munkások Országos Szervezetének 

szegedi csoportja olyan nagyszabású közélelmezési szabálytalanságnak jött 

a nyomára, amely a legsürgősebb és a legszigorúbb vizsgálatot követeli. 

 
Hová lett 8900 kiló rozs? 

 
A szakszervezetek tudomására jutott, hogy Répás [helyesen: Répa] 

Jenő csengelei malmában júniusban 20.537 kiló vámőrlésből eredő rozs, 

továbbá 15.000 kiló szabadvásárlási rozsgabona volt. Ez a készlet jelenleg 

nincs meg. Répás vallomása szerint ebből a készletből a Szegedi Községi 

Élelmiszerüzem részére 18.000 kilót, Gruber István szentendrei malomépítő 

cégnek malomgépekért 8600 kilót szállított el. A fennmaradó 8900 kiló 

rozsról azonban nem tud elszámolni. Az elszámolás nem Répás Jenő ma-

gánügye többé. Minden szem elrejtett gabona, amelyik megkerüli a hivata-

los utat, a nemzet dolgozóit károsítja meg. A felsőközponti közigazgatás ve-

zetője elsősorban felelős az ott bekövetkezett visszaélésekért és akkor, 

amikor a felelősségrevonást követeljük, nem "embervadászatot" űztünk, ha-

nem az ellátatlanok jogos érdekeit védjük. 
 

 

 

276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A "gazdátlan" rozs és korpa 

 
Értesülésünk szerint a malomüzemben 1200 kiló rozsot találtak, az ál-

lomási raktárban 6000 kilót, összesen 7200 kilót. Ezzel szemben a raktár-

könyv szerinti készlet 3257 kiló, tehát a tényleges készlet 3943 kilóval több 

és így tudni akarjuk, hogy ez a 3943 kiló gabona vajon kié? A felsőközpon-

ti közigazgatási kirendeltség vezetőjének erre is választ kell adnia. A visz-

szaélések sorozata még folytatódik. A vasúti raktárban 15.000 kiló korpát is 

találtak, a malomban ugyancsak még 5000 kilót, melyet zár alá vettek, azon-

kívül még körülbelül 2000 kiló hulladékot. Hogyan és miből maradt a ma-

lomban ilyen nagymennyiségű korpa? 

Tudni akarjuk azt is, hogy az ott talált 400 kiló olajpogácsa hogyan 

került oda? Tudni akarjuk azt is, hogy az engedély nélkül sajtolt 20.160 kiló 

napraforgónak az olaját hová tették? 

 
Az olaj elillant 

 
A visszaéléseknek legváltozatosabb formájával találkozunk itt. Töb-

bek között például ugyancsak a malomban 108 zsákban 6300 kiló búzát ta-

láltak. A zsákokat pontosan lemérték, bárcával elátták, de a vám cserenap-

lóba "elfelejtették" beírni és hogy a dolgot valahogyan rendbehozzák, a nap-

lóba utólagosan vezették be a kötelező tételeket. Mindezek dacára megálla-

pítást nyert, hogy az utólagos helyesbítés nem volt tökéletes, mert június 18. 

óta semmiféle vámdarálást nem vezettek be. 

A visszaéléseknek ilyen sorozata mellett nemcsak a szó, hanem tett 

nélkül sem lehet továbbmenni. Ismét megállapítjuk, hogy ezért a felelősség 

főrészt a felsőközponti közigazgatás vezetőjét terheli. Nem embervadászat, 

nem pártpolitika, hanem a nemzet egyetemes érdeke, hogy a gabonarejtege-

tők védelmezőit azonnal mozdítsák el a helyükről és a demokrácia őrhelye-

ire megfelelő embereket állítsanak. Ezt kívánja a magyar nép és ilyen irányú 

volt az a pártközi felhívás is, amelyet Nagy Ferenc miniszterelnök is a többi 

pártvezetőkkel együtt aláírt. 
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A Szegedi Kis Újság "gabonarejtegetőt" leplez le 

 

A demokratikus és nemzeti célokat sokszor szem elől tévesztő Sze-

gedi Kis Újság abból is harci fegyvert akart kovácsolni magának, hogy a ga-

bona rejtegetők védelmére kelt. Erre a célnak legmegfelelőbbnek a táma-

dást tartja és tárgyilagos hírek helyett rágalmakat fröcsköl maga körül. Va-

sárnapi számában a Kommunista Párt kübekházi szervezetének titkárát vette 

célba. Dongó Pál, az MKP kübekházi szervezetének titkára a Terményhi-

vatal kübekházi megbízottja és így nála kisebb-nagyobb mennyiségű gabo-

nafélét tárolnak. Dongó ellen kisgazdapárti kezdeményezésre a gazdasági 

rendőrség eljárást indított gabonarejtegetésért. A gazdasági rendőrség le-

folytatta a nyomozást, megállapította, hogy Dongó Pálnál egyetlen kiló be 

nem jelentett gabona sem volt. A demokratikus rendőrség alapos munkát 

végzett – nem úgy, mint a Szegedi Kis Újság – és huzamosabb nyomozás 

után megállapította, hogy Dongó becsületes építő munkása a demokráciának 

és csak azok halmozták el rágalmaikkal, akiknek érdeke a demokrácia rend-

jét megbontani. 

 

(Délmagyarország 1946. július 31., p. 2.) 

             

  

Reakciós paradicsom Csengelén – A földbérlők egyszerűen 

ellopják az újgazdák termését – A rendőrség tétlenül nézi a 

reakciós volt bérlők garázdálkodását – A földhözjutottak 

ingerülten várják a demokratikus hatóságok gyors 

intézkedését 
 

(Szeged, augusztus 10.) A reakció világában kilószámra állt a be-

tűéhes ember rendelkezésére a rémregény. A múlt politikai kalandorai most 

a demokrácia világában rémtörténeteket produkálnak. Szerkesztőségünket 

felkereste egy csengelei küldöttség élén Katona Pál elvtárssal, a földigény-

lő bizottság elnökével, akik hajmeresztő históriákat meséltek azok okulásá-

ra, akik fel szeretnék oszlatni az internáló táborokat. Katona elvtárs beszá-

molója  szerint Csengelén még mindig olyan világ van, mintha a csendőrök- 
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től támogatott fasiszta országveszejtők intéznék a nemzet sorsát. 

 

Le kell váltani a csengelei rendőrséget 

 

A földosztó bizottság becsületesen elvégezte a munkáját és minden 

dolgozónak juttatott földet, megélhetési lehetőséget. Ez azonban nem jelenti 

azt, hogy Csengelén az új juttatottak valóban birtokba is vehették volna a 

földet. Virág Sándor, akinek 30 hold földet juttattak, nem elégszik meg 

ennyi földdel, hanem még régi bérletéről, melyet másoknak osztottak ki és 

mások is műveltek meg, behordotta a termést. Így Virág Sándor elhordatta 

Kovács János, Tóth Antal és Hegedűs Sándor újgazdák földjéről a gabonát 

annak ellenére, hogy a felsoroltak szántották, vetették és aratták le a gabo-

nát. Tóth István kisteleki lakos Koncz Lajos és Szikula János által megmű-

velt földről hordta el a már learatott gabonát. Ezt a ténykedését a büntető 

törvénykönyv úgy hívja, hogy lopás. 

Nézzük meg, mi történt a továbbiakban. A károsultak jelentést tettek a 

rendőrségen, az ki is hallgatta az érdekelteket és a gabona – olvasóink nem 

fogják elhinni, de igaz – mégis ott maradt azoknál, akik minden jogalapot 

nélkülözve azt elhordták. Az esettel kapcsolatban csak azt sajnálják sokan, 

hogy nem tudták, hogy így is lehet gabonához jutni, mert minden bizonyára 

nagy forgalom lett volna Csengelén.  

Felhívjuk a megyei rendőrfőkapitányság és a belügyminisztérium fi-

gyelmét, hogy küldjön talán Csengelére olyan rendőröket, akik különbséget 

tudnak tenni az enyém és a tiéd, valamint a fasizmus és demokrácia között. 

Ez annál is inkább szükséges, mert Kócsó János is tanult az előbb említett 

két "gazdálkodótól" és a termést elhordta az új juttatottól. 

 

Balogh úr is demokrata 

 

Balogh József is mindent elkövetett, hogy bebizonyítsa, hogy nem a 

demokrácia híve és mindezideig nem történt semmi baja. Tiltott fegyver-

viselésért el volt ugyan zárva néhány napra, de azóta semmi sem történt. Ez 

azután a népellenes bűnösség minden fogalmát kimerítő Balogh József laka-

tosmestert újabb akcióra késztette. Balogh József ugyanis elvtársaink infor-

mációja  szerint  még a fasiszta világban nem egy munkást azzal fenyegetett  
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meg, hogy ha nem dolgozik a hivatalosan megállapított napszámbérért, úgy 

internáltatni fogja. Ezt minden bizonnyal nem azért tette, mert törvénytisz-

telő ember volt, hanem mert így könnyen lehetett tollasodni. De Balogh úr-

nak, a reakció megtestesítőjének akadt a múltban még néhány mesterhúzása. 

Egyik csengelei gazdálkodót azzal fenyegette meg, ha nem nála csépeltet – 

mert lakatosmester volta mellett még cséplőgép-tulajdonos is –, úgy inter-

náltatni fogja, a másik csengelei gazdálkodót pedig azzal ijesztgette, ha nem 

nála csépeltet, elviteti a csendőrökkel a tehenét. Ilyen érdemekkel termé-

szetesen csak illő, hogy a demokráciában is felelősségteljes megbízást kap-

jon és így jutott hozzá a csengelei termelőbizottsági elnökséghez. Balogh úr 

miután a közigazgatást és a nemzeti szolgálatot még Horthytól és készséges 

talpnyalóitól tanulta, ilyen irányban is tevékenykedett. Az elmúlt szezonban 

például nem tett eleget a beszolgáltatásnak, de 75 mázsa árpáért mozgó-

fényképszínház-vetítőgépet vásárolt. Legutóbb, amikor értesült, mint terme-

lőbizottsági elnök a tehénbeszolgáltatásról, hamarosan egy teherautón en-

gedély nélkül Budapest felé szállította két tehenét. 

 

Egy "csirkefogó" felveszi a panaszokat 

 

A reakció paradicsomában természetesen nem tevékenykedhetnek 

egyedül helyi nagyságok. A kitűnő lehetőségeket mások is megtudták. Így 

július 21-én megjelent a faluban egy ismeretlen ember, aki a malom falára 

kifüggesztett egy írást, hogy amennyiben valakinek panaszos ügye van a 

földosztással kapcsolatban, az jelentkezzen pártállásra való tekintet nélkül. 

Magony Imre elvtársnak feltűnt, hogy az ismeretlen ember csak olyanokkal 

tárgyal, akiktől a földet elvették. Kérdőre is vonta, mire azt a felvilágosítást 

kapta, hogy a főispán küldte ki. Természetesen a "szakértő" jegyzőkönyve-

ket vett fel és "munkadíjul" egy csirkét, a papírosért két tojást számított fel. 

Így sikerült is, mire a falut elhagyta, 80 csirkét összeszednie. 

Nagyon érdekelne bennünket, hogy a rendőrség milyen adatokkal ren-

delkezik a kérdéses esetekben és kiknek fog védelmet nyújtani? Nem két-

séges az elmondottak alapján, hogy nem az újgazdáknak és a demokráci-

ának. 

Felhívjuk az illetékes hatóságok figyelmét, hogy Csengelén sürgősen 

teremtsenek  rendet,  a  csengelei  gazdálkodók  türelmetlenek és ingerültek.  
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Nehezen tudtuk csak lebeszélni őket, hogy meggondolatlan törvényszegést 

kövessenek el. Amennyiben azonban ilyesmi előfordulna, nem csak az új 

gazdák a felelősek, hanem a közigazgatási és rendészeti hatóságok, melyek 

lehetővé tették, hogy Csengelén ilyen "békebeli" helyzet teremtődjön.               

  

(Délmagyarország 1946. augusztus 11., p. 2.) 

 

 

A Kommunista Párt szegedi szervezetei Szent István napján 

kivonulnak a szegedkörnyéki tanyákra és falvakra 
 

[…] Rókus és a Dohánygyár kommunistái augusztus 18-án Csengelére, 20-

án Kübekházára parasztnapra mennek, mindkét helyen Dániel György be-

szél. […] 

 

(Délmagyarország 1946. augusztus 17., p. 3.) 

 

 

Kommunista munkások első falulátogatása Szeged 

környékén – A csengelei tanyavilágban olyan tájékozatlan 

földmíves is van, aki azt sem tudta, hogy a forint már 

forgalomban van 
 

[…]   

 

A tanyai homok hősei 

 

A falu- és tanyalátogatások szükségességét kint a helyszíni tapaszta-

latok igazolják. A csengelei tanyavilág egyik lakója, aki 11 kilométerre la-

kik a központtól, még nem tudja, hogy már forint van forgalomban. 

Szomorú képet mutat maga a tanyavilág, távol a kultúrától és annak 

csökevényétől, a közigazgatástól, csak a munkának, a termelésnek él a gaz-

dálkodó. Hősies munkát végeznek. A feneketlen  homok  hihetetlen  munka- 
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kakészséget és hősiességet követel minden munkástól. Ezt a földet valóban 

a verejtékével kell termékennyé tenni a gazdálkodónak, ha meg akar élni. 

Kora tavasztól egészen késő őszig magárahagyottan vívja heroikus harcát a 

természettel, melytől nem kap kedvezményeket és könnyítéseket, csak a 

nehézségek és akadályok jelentkeznek mind nagyobb tömegben. […] 

 

Kultúrgárdisták és pártverzetőségi tagok a szegedkörnyéki falvakban 

 

CSENGELÉN a rókusi és dohánygyári kultúrgárda látogatta meg a 

tanyavilágot és mutatott be mulatságos kultúrműsort. Dániel György elvtárs 

a forint jelentőségéről, a magyar béke problémáiról beszélt. 

[…] 
 

(Délmagyarország 1946. augusztus 20., p. 3.) 

 

 

Szociálpolitika Csengelén – A jómódú "nincstelenek" vették 

meg a csengelei Oncsa-házak részére kiutalt téglát 
 

(Szeged, augusztus 24.) A Horthy-féle "vakulj magyar" szociálpolitika 

egyik megjelenési formája volt az ú. n. Oncsa-házak. Csengelén is össze-

hordtak mintegy negyedmillió téglát, a háború azonban megakadályozta az 

építkezést. Felszabadulásunk után azután furcsa módon teljesedett be a tég-

lák sorsa, melyet még Horthyék is a nincsteleneknek szántak. 

Még tavaly egy szép napon Sutka Ferenc kereskedő és Szűcs János 

nyugalmazott vasutas a téglákat elkezdte "kiárusítani". A 260.000 tégla és a 

16 ezer cserép a következő alapon cserélt gazdát. Több mint a felét a téglák-

nak a következő "nincstelenek" vásárolták meg: Répa Jenő malomtulajdo-

nos – már háromszobás tégalházat is épített az anyagból, különben a Kis-

gazdapárt tagja, Höhn József malomtulajdonos, a Kisgazdapárt tagja. Ba-

logh István a Futura bizományos, a Kisgazdapárt tagja. Sutka Pál földműves 

és szatócs, a Kisgazdapárt tagja. Jellemző, milyen célzattal vették a "nincs-

telenek" a téglát, hogy mikor a csengelei szegények értesültek, hogy Sutka 

áruba bocsájtja a téglákat, azt a választ kapták, hogy nagyon "olcsón" adja, 

száz darab téglát egy mázsa rozsért. 
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Így fest a demokrácia Csengelén és így támogatják a nincsteleneket, 

hogy az országépítésben kivegyék részüket. Csengele dolgozóit még egy 

érdekli, a tégla s a cserép felvásárlói eleget tettek-e bejelentési kötelezettsé-

güknek, mert a téglát ötezer darabon felül be kell jelenteni. 

 

(Délmagyarország 1946. augusztus 25., p. 2.) 
 

 

Csengelén fontosabb a mozi, mint a szövetkezet! – Balogh úr 

érdekei előbbre valók, mint a közönségé? 
 

(Szeged, augusztus 26.) Az ország romlását okozó "Úri" Magyaror-

szág szelleme nap-nap után kísért. Csengele messze esik a nagyobb városi 

központoktól és így a rosszemlékű múlt rendszer szelleme gyakran jelent-

kezik. A földosztásnál a csengelei nincstelenek mintegy 200 telket irányoz-

tak elő, hogy lehetővé tegyék a nagyobb telepítést a tanyaközpont körül. 

Mind ezideig rendben is lett volna a dolog. Ezen túlmenően azonban a csen-

gelei gazdák egyik legnagyobb problémája a mezőgazdasági termények ér-

tékesítése, mert maga a központ is négy kilométerre fekszik a vasútál-

lomástól. Ez a körülmény ösztönözte a gazdálkodókat, hogy életre hívják 

szövetkezetüket. Országszerte támogatják a szövetkezeti megmozdulást, 

csak Csengelén nem. A szövetkezet a műút mellett igényelt a maga számára 

telket, hogy raktáraiból a terményeket könnyebben tudja a vasútra szállítani. 

A telek, melyet a szövetkezet igényelt, 800 négyszögöles. Az úri Magyar-

ország szelleme ezen a ponton jelentkezett. 

Balogh József, aki lakatosmester és cséplőgéptulajdonos, szintén igé-

nyelt telket, hogy mozgóképszínházat állíthasson fel. A hivatalos tényezők 

"természetesen" nem a szövetkezetet, hanem Baloghot támogatták. Hiába a 

demokratikus kormányzat állásfoglalása a szövetkezetek mellett, Balogh úr 

érdeke előbbre való, mint a szövetkezeté. Az ügyben egyébként érdekes for-

dulat is történt. Mikor a csengelei gazdálkodók szövetkezetük érdekében 

Szegeden jártak, hogy a telekhez hozzájussanak, azt az érdekes indítványt 

kapták – telek helyett –, hogy talán osztozzanak meg a telken Baloghgal, 

mert ha történetesen nem Baloghról volna szó, úgy a szövetkezet is meg-

kaphatná az igényelt portát. 
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Ezen a ponton azonban megtelt a mérleg. Csengele dolgozói utálattal 

fordulnak el az "urambátyám" alapon való "osztozkodástól". Nemzeti érde-

kek jöhetnek csak számításba, ezen túlmenően bármilyen jó komák, vagy 

bármilyen áldozatos tagja is a Kisgazdapártnak valaki, a szövetkezet rová-

sára senki sem kaphat telket. Csengele dolgozói elkeseredésükben a leg-

szélsőségesebb fegyvertől sem riadnak vissza, mint azt nekünk mondották. 

Balogh úr annyira biztos a dolgában, hogy az igényelt telekre már rá is hor-

datta az épületanyagot. Ezt pedig Csengele népe nem engedélyezi a szövet-

kezet rovására. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen álláspontot foglal el az 

ügyben a szegedi földosztó tanács? 

 

(Délmagyarország 1946. augusztus 27., p. 2.) 

 

 

Csengelén a nagygazdák nem engedelmeskednek a 

rendeleteknek, mert "nincs még felelős kormány" – Sürgős 

rendőri beavatkozás szükséges, hogy a földhözjuttatott 

újgazdák visszakapják elrabolt terményeiket – Bujtogatók 

izgatják egymás ellen a régi és új gazdákat – Tombácz Imre 

elvtárs képviselői beszámolója Csengelén 
 

(Szeged, augusztus 26.) Szokatlanul nagy tömeg gyűlt össze Csen-

gelén a vendéglő helyiségében, hogy meghallgassa Tombácz Imre elvtárs 

nemzetgyűlési képviselő beszámolóját. Megérkezésekor meleg ünneplésben 

részesítették az egybegyűltek a Kommunista Párt képviselőjét, aki meg-

kezdte beszámolóját. Utalt arra, hogy a földreform befejezéséről szóló tör-

vényjavaslatnak az volt a célja, hogy végleges helyzetet teremtsen a földosz-

tás kérdésében. Ezzel szemben Csengelén azt tapasztaljuk, hogy a vitás kér-

dések légiója merült fel s a földhözjuttatottak nagy részét ki akarják sem-

mizni jogos tulajdonából. 

Az ipari árak kérdésében példákkal bizonyította, hogy a kisgzdapárt 

nem a paraszt tömegeket, hanem a tőkés érdekeit képviseli. 

A mindenütt tpasztalható visszaélésekkel, amelyekkel a malmok ne-

hezítik meg a földműves lakosság helyzetét, csak radikális megoldás segít: a  
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malmok községesítése. 

- A koalíciót szükségesnek tartjuk – mondotta beszéde további során 

Tombácz Imre képviselő –, de figyelmeztetjük a kisgazdapártban levő pa-

rasztságot, hogy vigyázzanak pártjuk vezetésére. 

A békeszerződésről szólva mondotta: egy követelésünk van, tegyék 

lehetővé a nyugti hatalmak, hogy a magyar nép boldogulhasson. Ne csinál-

janak az országból koldusok országát. Beszéde végén a munkás-paraszt ösz-

szefogásra hívta fel a hallgatók figyelmét. 

 

A régi gazdák ellopják a termést az új gazdáktól 

 

A gyűlés után meghallgatta a panaszokat Tombácz elvtárs és ezekből 

nyilvánvalóvá lett, hogy a csengelei állapoton sürgősen változtatni kell, 

ilyen formában a dolgok tovább nem mehetnek. Képviselő elvtársunkat a 

panaszok özönével árasztották el, amelyeknek nagy része a földkérdéssel 

van összefüggésben. Legfájóbb panaszuk a csengeleieknek, dacára annak, 

hogy egy éve már felmérték a földeket, még mindig nincsenek telekköny-

vezve s ebben jogosan tendenciát látunk, mert vannak többen, akiknek az 

érdeke úgy kívánja, hogy a földreformmal kapcsolatban tiszta helyzet ne te-

remtődjön. 

Kormányos Imréné és Buknicz Pál panaszolják többek között, hogy a 

10, illetve 8 és fél hold földjüket a régi haszonbérlő Kocsó János nem en-

gedte megművelni. A Csongrádi [helyesen: Csongrád megyei] Földbirtok-

rendező Tanács közvetítésével úgy egyeztek meg a leadó gazdával, hogy 

felesbe osztják el a termést. Ilyen megállapodást többen is kötöttek a tanyán. 

Kovács János földhözjuttatott Virág Sándor leadó gazdával, Magony Meny-

hértné földhözjuttatott Hatvani András leadó gazdával. Közben azonban 

izgatók jártak a faluban, akik felbiztatták a régi haszonbérlőket, hogy ne 

tartsák be az egyébként aláírásukkal megerősített megállapodásokat. 

A régi haszonbérlők nem hajlandók a learatott termésből az új jutta-

tottaknak a megállapodás szerinti feles részt kiadni, vagyis ezt a maguk ré-

széről egész egyszerűen eltulajdonítják. 

Fölhívjuk a főkapitány úr figyelmét arra, hogy itt egyszerűen eltulaj-

donítás tényéről van szó, tehát sürgős rendőri beavatkozást igényel. Nem 

tűrhető  tovább, hogy az új földhözjuttatottak, akik szabályszerű birtoklevél- 
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lel rendelkeznek – lefizették a mérnöki felmérési díjukat, azonkívül beszol-

gáltatási kötelezettségüknek a kiosztott föld után eleget kell tenni –, ilyen 

módon kisemmizzék. 

A nagygazdák általában nem tesznek eleget semmiféle rendelkezés-

nek, azzal indokolják ezt, hogy nincs még »felelős« kormány és ennek ők 

nem engedelmeskednek. 

Ezt a körülményt is a főkapitányság figyelmébe ajánljuk, a demokrá-

cia védelméről szóló törvény alapján vonja felelősségre a renitens és felbuj-

tatott nagygazdákat. 

 

A kisgazdapárti esküdt nem adja ki a földet – a plébánosnak.  

 

Érdekes egyéni panaszokat is volt alkalma Tombácz elvtársnak meg-

hallgatni. Így a csengelei földosztó tanács a plébániának is adott földet. 

Darányi József kisgazdapárti községi esküdt azonban nem hajlandó a földet 

a plébánosnak átadni. Ha ezt egy kommunista csinálta volna, már telekür-

tölték volna a világot, hogy nincs vallásszabadság és hogy »üldözik az egy-

házat«. A kelőpataki iskola tanítónőjének is adott egy hold földet a csen-

gelei földosztó tanács, Kovács József kisgazdapárti gazdálkodó természete-

sen nem adja át ezt a földet sem. 

 

(Délmagyarország 1946. augusztus 27., p. 3.) 
 

 

Hirdetmény a magántulajdonban lévő 1 éves és ennél idősebb 

mének kötelező vizsgálatáról 
 

Szeged thj. város bel- és külterületén lakó méntulajdonosok ménjeit a kikül-

dött bizottság az alább felsorolt helyen és időben vizsgálja felül. 

[…] 

Október 1-én reggel 9 órakor Csengelén a közigazgatás előtt.[…] 

 

Dénes s. k. polgármester 

 

(Délmagyarország 1946. szeptember 13., p. 4.) 
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Az OFT kiküldött bizottsága a szegedi tanyavilágban 

megvizsgálta a földreformmal kapcsolatos visszaéléseket – 

Minden községben és tanyaközpontban százszámra 

jelentkeztek a panaszosok – A kisgazdapárt helyi vezetői ki 

akarják játszani a szegényparasztokat – A bizottság, ahol 

lehetett, helyrehozta a nagyobb hibákat 
 

(Szeged, szeptember 16.) Az Országos Földbirtokrendező Tanács 

kiküldött bizottsága szeptember első hetétől kezdve járta a szegedi tanyákat, 

hogy a földreform végrehajtását ellenőrizze és az esetleges visszaélések 

ügyében eljárjon. […] 

Csengelén bizony többnyire eléggé rossz földek vannak, de azért mé-

gis olyan nagy a szülőföldhöz való ragaszkodás, hogy dunántúli telepesnek 

csak négyen jelentkeztek. A Kisgazdapárt részéről egy Ivanov Róbert nevű 

úr hatalmas aktacsomóval jelent meg a tárgyaláson a bérlők védelmében, de 

aktáit fel sem olvasták. A Kisgazdapárt ugyanis azzal kecsegtette a bérlő-

ket, hogy 25 hold földet juttatnak mindegyiküknek, de a központi bizottság 

kivizsgálta az ügyet és igen sok helyen a többletföldet el kellett venniök. 

Még így is a 180 panaszos közül 20 családnak nem juthatott föld. […] 

 

Bedő Kálmán 

  

(Délmagyarország 1946. szeptember 17., p. 3.) 

 

 

Csengeléről jelentik… 
 

Csengelén a Földosztó Bizottság a katolikus plébánia részére 30 hold 

földet juttatott, amit előzőleg Darányi József kisgazdapárti bérelt, de most 

nem hajlandó átadni az egyháznak a kiutalt földet. Balogh Jenő plébános 

panasszal fordult a központi bizottsághoz, hogy a földet ő igényelte és a plé-

bániát illeti meg a termés fele is, mondván, hogy ő lelkész, nem mehet ököl-

re, ne kívánják tőle az erőszakoskodást. Úgy látszik a kisgazdapárti gazda 

olyankor  nincs  tekintettel a papjára, ha az a demokrácia által a plébániának  
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kiutalt földet kéri tőle. Csak annak a papnak tapsol, aki a demokráciát ócsá-

rolja. 

Ugyancsak Csengelén Balogh József kisgazdapárti vezér az UFOSZ 

telkére erőszakosan építi a házát, illetve olajütő malmot, meg mozi helyisé-

get. Persze ezek a Baloghok kiskirályok voltak azelőtt és most sem akarják 

tudomásul venni, hogy a parasztot nem lehet már úgy nyúzni, mint eddig, 

nem lehet pár év alatt 40 öles házat építeni, úri módra berendezni. Ezt még 

akkor sem engedjük, ha az illető Futura-bizományos, vagy malomtulajdo-

nos, illetve olajütő malomépítő. 

A Kisgazdapártnak fájt az, hogy a Magyar Kommunista Párt a köz-

ponti bizottság munkájánál képviseltette magát. A Kisgazdapárt is képvise-

letet akart. A Kisgazdapárt titkársága betelefonált a megyei Földosztó Ta-

nácshoz, hogy a Kisgazdapárt követeli Jani Mihály azonnali kiküldését. Hi-

vatkozott arra, ha a Kommunista Pártnak van képviselete, akkor kell a Kis-

gazdapártnak is. A Kommunista Párt önzetlenül és saját költségére küldött 

ugyan ki képviseletet, ezzel szemben a Kisgazdapárt követelte a megyei 

tanácstól, hogy a Földalap költségére küldje ki Jani Mihályt. Mivel a megyei 

Földbirtokrendező Tanács határozata alapján csak 2 személy küldhető ki 

költséggel, így kénytelen volt Breinovics Vilmos főmérnököt azonnal visz-

szahívni és Jani Mihályt kiküldeni helyette. Vajon a tárgyalásoknál nem na-

gyobb szükség lett volna egy mérnökre, aki Szeged város területét jól ismeri 

és tanáccsal láthatta volna el a központi bizottságot adott esetekben. Így a 

mérnöki szakvéleményt nélkülözni volt kénytelen a bizottság. 

Talán érezte Jani Mihály, hogy meg kell szolgálni a küldetést, vagy 

alaptermészete neki a szegényparasztság gyűlölete, mert minden megjegy-

zése ezt igazolta. A Kisgazdapárt megbízottja nemcsak a szegényparaszt-

ságot, de a demokráciát is gyűlöli. Igazolásul csak ezt az egy mondását 

idézzük: (Átokházán, Dobó János tanyáján) "az a baj, hogy a földet elvették, 

ez nem jó földosztás. A jó földosztást Gömbös Gyula indította el, de ne 

féljenek, nem lesz ez sokáig így. Visszajön még a régi rendszer. Csak türe-

lemmel várjanak, visszakapják még a földjüket." 

A központi bizottság tagjai csak néztek s az ebéd végén úgy nyilat-

koztak, hogy többet közös ebéden nem vesznek részt, ha ott ilyen politikai 

kijelentések hangzanak el. Vajon Jani Mihály tudna-e a szegényparasztok 

érdekében egy szót szólni: – Nem. Ő nem is a parasztságot képviseli, hanem 
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a reakciót. Neki csak téli suba a Kisgazdapárt és a megyei Földbirtokren-

dező Tanács csak szószék, ahonnan a suba alól szurkálja a parasztokat. 

Jani úr, aki a "parasztságot" képviseli, nyugalmazott postatiszt, akinek 

most minden reménye az, hogy egy új Gömbös jelentkezik és utána Orgo-

vány, Siófok, Fegyvernek. Láncrafűzött parasztok. Fehérkesztyűs hóhérok 

és a Veres Pétereket talpaló csendőrök… A Jani Mihály-fajta kisgazdapár-

tiak Szent Bertalan éjszakájáról álmodnak. 

Az MKP őrt áll az éjszakában és vigyáz a szegényparasztokra, de a 

parasztságnak is be kell látnia, hogy az efajta "kisgazdák" nem az ő érdekü-

ket szolgálják. Mi, kommunisták, virágzó kisgazdaságokat akarunk, ahol 

min-denki boldogabb életet élhessen. 

Bedő Kálmán    

    

(Délmagyarország 1946. szeptember 24., p. 3.) 

 

 

Népgyűlés Újszentivánon, Ószentivánon, Felsőközponton  

és Csengelén 
 

[…]Az MKP csengelei szervezete vasárnap [november 3-án] nép-

gyűlést tartott, melyen Berár Demeter, a Nagyszegedi Pártbizottság tagja 

foglalkozott a parasztság problémáival. A gyűléssel egyidejűleg panaszna-

pot is tartott az MKP, melynek tárgyával lapunk más helyén foglalkozunk. 

 

(Délmagyarország 1946. november 5., p. 4.) 

 

 

Csengelén már a gyilkossági kísérletig fajult el a sárga 

homokért folyó harc – A zsíros paraszt meg akarta ölni a 

földosztó bizottság egyik tagját – Még helyükön vannak 

Horthy esküdtjei 
 

(Csengele, november 5.) Ha városi ember téved Csengelére, látogtása 

első percében  megállapítja,  hogy  szokatlanul  sok  a  panasz.  Ha  az  illető  
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olyasvalaki, akitől segítséget remélhetnek, rövid idő alatt sok elkeseredett 

ember, sok dolgos paraszt gondját, baját ismerheti meg. Ideje volna már, ha 

az eddiginél többet törődne a város ezzel, a Szegedtől 45 kilométernyire 

fekvő tanyaközponttal. Jó volna megnézni, vajon hivatása magaslatán áll-e a 

közigazgatási kirendeltség, vagy mondjuk a rendőrség? A csengelei ember-

nek mindkettőre sok és súlyos panasza van. Nehéz feladatra vállalkozik az, 

aki egy újságcikk keretében megpróbálná felsorolni. Aligha volna lehetősé-

ge rá. S így ez alkalommal csak a legjellemzőbbet említem meg. 

A földkérdés örök probléma. Kemény harc folyik a sárga homokért s 

úgy látszik, ez a harc már odáig fajult, hogy felvette a legszélsőségesebb 

formát. Eljutott a gyilkossági kísérletig. Ezt bizonyítja Szabó Mihály esete, 

aki október 18-án felkereste Szabó Durai [helyesen: Dudrai] Lajost, akinek 

80 holdas bérletéből az Országos Földrendező Tanács 60 holdat a nincstelen 

földmunkások igényeinek kielégítésére kíván fordítani. Amikor az Országos 

Földrendező Tanács így döntött, figyelembe vette azt a körülményt is, hogy 

Szabó D. Lajosnak Kistelek határában 20 hold örökföldje van. A községi 

földosztó bizottság a békesség kedvéért a Csengelén meghagyott 20 holdat 

még megtoldotta 5-tel. 

Szabó D. Lajos azonban nem volt megelégedve. Újabb követeléseket 

támasztott. Nagyobb területet és nagyobb darab földet akart különféle ürü-

gyek alatt biztosítani önmagának. 

Ezeknek a törekvéseknek erélyesen ellenállt Szabó Mihály, a földosz-

tó bizottság egyik tagja és október 18-án kiszállt, hogy végrehajtsa az Or-

szágos Földosztó Tanács határozatát. Erre azonban nem kerülhetett sor, mert 

a helyszínre érkező Szabó Mihályt Szabó D. Lajos "hol van Szabó, megö-

löm" – kiáltással fogadta s hogy fenyegetése nem volt üres beszéd, bizo-

nyítja, hogy Szabó Mihály még ma is felkötött karral jár a csengelei tanyák 

között. 

Eddig a történet. És a csengelei új gazdák joggal kérdezik, mi az oka 

annak, hogy Halász Mátyás őrsparancsnok nemcsak hogy nem tartóztatta le 

Szabó D. Lajost, de a jelentés elkészítését is húzta, halasztotta, s az csak ok-

tóber 27-én, két héttel a gyilkossági kísérlet után került be Szegedre. 

Másik súlyos panasza Csengele népének, hogy az esküdtek még min-

dig ugyanazok, akik Horthy idejében töltötték be ezt a fontos feladatot. Alig 

hisszük, hogy sokat kell beszélni arról, hogy milyen nagy szerepe van az es- 
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küdteknek a tanyaközpontokban. Ideje volna már figyelembe venni az ottani 

Nemzeti Bizottság kérését és új embereket kinevezni. 

Egyelőre azt hisszük, ez is elég, azt már csak éppen megemlítjük, 

hogy a régi bérlők minden módon kijátszani igyekeznek az új gazdákat. Ez 

természetes következménye a közigazgatás gyengeségének, az esküdtek 

részrehajlásának. Rendet kell teremteni ezen a vonalon, még mielőtt súlyos 

bajok lesznek, még mielőtt a gyilkossági kísérletekből gyilkosságok lesz-

nek. 

(b. d.)  
 

(Délmagyarország 1946. november 6., p. 2.) 
 

 

Csökkentik a felsőközponti, csengelei és a királyhalmi gazdák 

beszolgáltatási kötelezettségét 
 

(Szeged, november 9.) Amint köztudomású, a közellátási miniszter 

mérsékelte azoknak a gazdáknak a beszolgáltatási kötelezettségét, akiknek 

búza- vagy rozstermése nem érte el az átlagos 4 mázsát. Az erre vonatkozó 

hivatalos leirat tegnap Szegedre is megérkezett. A miniszter értesíti a 

polgármestert, hogy Felsőközpont határrészének 16.027 katasztrális holdnyi 

összefüggő területén, továbbá Csengele 5042 és Királyhalom 11.668 ka-

tasztrális holdat kitevő területére beszolgáltatási kedvezményt ad a gaz-

dáknak. Azok a felsőközponti, csengelei és királyhalmi gazdák, akiknek az 

átlagos termése búzából és rozsból nem éri el a két és fél mázsát, a be-

szolgáltatási kötelezettség alól egészen mentesülnek. Az 5-20 holdas gaz-

dák, akiknek az átlagtermése 4 és fél – 5 mázsa között váltakozik, 10 szá-

zalék, akiké 4 – 4 és fél között váltakozik, azok 40 százalék, akiké 3 és fél – 

4 között, azok 75 százalék s végül akiké 2 és fél – 3 és fél mázsa között van, 

azok 90 százalékos beszolgáltatási kedvezményt kapnak. A 20 holdasnál 

nagyobb birtokosok négy mázsától 4 és fél mázsáig 30, 3 és fél mázsától 

négyig 75, kettő és fél mázsától három és fél mázsáig 90 százalékos beszol-

gáltatási kedvezményre tarthatnak igényt. 

A természetbeni adófizetésre a kedvezmény nem vonatkozik. 
 

(Délmagyarország 1946. november 10., p. 1.) 
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A felsőközponti és csengelei közigazgatási kirendeltség  

új vezetője 
 

A polgármester a vezető nélkül álló felsőközponti és csengelei közigazgatási 

kirendeltség élére dr. Papp Zoltán aljegyzőt állította. Dr. Papp Zoltán a tiszt-

viselői létszámcsökkentés alkalmával az elbocsátottak listájára került, de a 

minisztérium azonban hozzájárult visszatartásához. 

 

(Délmagyarország 1946. november 14., p. 3.) 

 

 

Néhány adat a malmosok visszaéléseiről – Nincs mosdó, 

mentőszekrény a malmokban 
 

[…] A Közellátási Felügyelőséghez juttatta el feljelentését az egyik malom-

ellenőr, amely szerint Csengelén Répa Jenő és Társa malmában rajtakapták 

Kucsera Lajos kisteleki tanyai lakost, amint a malomban el nem könyvelt és 

tanúsítvány nélkül beszerzett 50 kg EB lisztet akart elszállítani. […] 
 

(Délmagyarország 1946. november 16., p. 4.) 

 
 

Az MKP vasárnapi népgyűlései a falvakban 
 

[…]Csengelén vasárnap délelőtt 11 órakor, Dékány-vendéglő, előadó: Berár 

Demeter. […] 

 

(Délmagyarország 1946. novembr 28., p. 3.; u. a.: november 29., p. 2., 

november 30., p. 5. és december 1., p. 4.) 

 

 

A tanyavilág népe messze vidékről összesereglett a 

kommunisták csengelei falunapján – Szociáldemokrata ipari 

munkások is részt vettek a falujárásban 
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(Szeged, december 2.) A Magyar Kommunista Párt "Város a faluért"-

mozgalom keretében vasárnap a gyufagyári lakatosmunkások és Déma-

cipőgyár dolgozói, dr. Magyar István orvos és egy közigazgatási szakértő a 

móravárosi kultúrgárdával látogatott el Csengelére. 

Csengele polgárai ünnepélyesen fogadták a szegedieket. A tanyavilág 

népe messze vidékről összesereglett, hogy maga is meggyőződjék a kom-

munisták falusegítő munkájáról. A lakatosok és bádogosok, valamint a ci-

pészek hamarosan munkához láttak. A szegény emberek hosszú sora vára-

kozott, hogy háziedényeit és cipőit megjavítsák. Az ipari munkások sorai-

ban nemcsak kommunistákat, hanem szociáldemokrata munkásokat is lát-

tunk. A munkáspártok testvéri összefogásának és közös demokráciát építő 

munkájának ez is bizonysága. 

Délelőtt 11 órakor nagyszámú hallgatóság előtt Berár Demeter tartott 

beszámolót az MKP nagyszegedi pártbizottságának harmadik pártértekez-

letéről. Ismertette Farkas Mihály elvtárs politikai beszámolóját, dr. Zöld 

Sándor szervezeti beszámolóját és a pártértekezlet határozatait. 

A jól sikerült népgyűlés után a szegediek tiszteletére ebédet adtak a 

csengeleiek. Katona Pál a csengelei parasztság nevében köszönte meg az 

MKP-nek úgy az elvégzett munkát, mint a nagyértékű felvilágosító előa-

dást. Köszöntötte a falu parasztsága nevében a város ipari dolgozóit. Kiss 

János az ipari munkások nevében köszönte meg a szívélyes fogadtatást. 

Végül dr. Magyar István beszélt a munkás-, paraszt- és értelmiségi munká-

sok összefogásának jelentőségéről. 

Délután 4 órakor az MKP móravárosi kultúrgárdája jól sikerült és 

nívós kultúrműsort adott. […] 

 

(Délmagyarország 1946. december 3., p. 4.), 

 
 

Helyesbítés 
 

Keddi számunkban beszámoltunk az MKP falunapjáról. Téves információ 

következtében azt jelentettük, hogy Csengelére a dohánygyár munkásai és 

orvosa látogatott el. Híradásunkat helyesbítjük, amennyiben a Szikra gyufa-

gyár szociáldemokrata és kommunista munkásai, valamint a gyár orvosa jár- 
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tak kint Csengelén és segítettek a falu szegényein. 

 

(Délmagyarország 1946. december 4., p. 3.) 

 

 

Csengelei küldöttség a városházán 
 

Csengelei gazdák nagyobb küldöttsége járt szerdán [december 4-én] délelőtt 

a városházán dr. Pálfy György főispán és Dénes Leó polgármesternél. A 

küldöttség tagjai kérték, hogy a csengelei közgazgatási kirendeltség élére dr. 

Hargittai Albertet állítsák vissza. A polgármester megígérte a küldöttségnek, 

hogy megfontolás tárgyává teszi az ügyet. 

 

(Délmagyarország 1946. december 5., p. 3.) 

   

 
Felmentették a földosztás ellen lázadó csengelei 

kovácsmestert 
 

A csengelei földosztás egyik mellékhajtása került csütörtök délelőtt a szege-

di népbíróság Kozma-tanácsa elé. Ifj. Sejben Lajos csengelei kovácsmester 

volt a vádlott. Sejben, amikor öreg szülei 14 hold földjéből 11 és fél holdat a 

földosztó bizottság elnöke anyjának juttattak, efölötti elkeseredésében az el-

nök lakásán három tanú jelentlétében kijelentette, hogy nem veszi tudo-

másul az intézkedést és ha kell, véráldozat árán, ásóval, kapával, sőt bics-

kával is megvédi szülei tulajdonát. A feljelentést 9 hónappal az »izgatás« 

után tették meg és ahogy a tárgyaláson kiderült, akkor is csak azért, mert ifj. 

Sejben Lajos vádlott a földosztó bizottság elnökének, Katona Pálnak nyilas 

múltját sűrűn emlegette. A vádlottat bűncselekmény hiányában felmentet-

ték. 

 

(Délmagyarország 1946. december 6., p. 3.) 
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1947 

 

Nagyszeged falvaiban 18 helyen folyik a felvilágosító munka 

– A Szabad Föld-téli esték népszerűek a környező 

községekben 
 

[…] Nagyszeged területén december 15-ike óta tizennyolc helyen folyik a 

kulturális munka. A legtöbb helyen a falvak tanítói állnak a nemes akció 

élére és a rendelkezésükre bocsátott anyag segítségével szellemileg is építik, 

erősítik a demokráciát. Kistemplomtanyán, […] Csengelén, […] megszakí-

tás nélkül folyik a felvilágosító munka. 

 

(Délmagyarország 1947. január 30., p. 2.) 

 

  

A feleség bűnéért a férjet vádolták 
 

Az ötös tanács kedden tárgyalta Virág Sándor csengelei földműves politikai 

bűnügyét, aki a vádirat szerint a földreform ellen izgatott. A főtárgyaláson a 

vádlott tagadta a bűncselekmény elkövetését, a kihallgatott tanúk pedig azt 

bizonyították, hogy nem Virág, hanem a felesége elégedetlenkedett a földre-

formmal, azt állítva »ennek a törvénynek nem lehet meghajolni, mert nincs 

felelős kormány«. A férjet természetesen fel kellett menteni s a visszakért 

iratok kapcsán a keddi vallomások alapján Virág Sándorné ellen indult eljá-

rás. 

 

(Délmagyarország 1947. február 5., p. 3.) 
 

 

Felül kell vizsgálni a szegedkörnyéki földhözjuttatásokat! – 

Az úri bérlők másokkal dolgoztatnak, a földmunkások nem 

jutnak földhöz – A szegedi Földhivatal nem áll hivatása 

magaslatán 
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[…] Visszás helyzet adódott Csengelén, ahol Paulay mérnök Pölös István 

gazdálkodónak adta a Levente Otthont. Pölösnek 60 hold földje van, amiből 

a földosztás során 25 holdat kapott. A Levente Otthonban két nincstelen 

csa-lád lakik, ezeknek még házhelyet sem juttatott Paulay mérnök úr. Pa-

ulay azonban földet is osztogatott nem jogosultaknak. Darányi Józsefnek 

Szt. Lászlón van 62 hold várható öröksége, ennek ellenére Felsőgalamboson 

kapott 40 holdat, míg Csengelén 10 holdat. A Földhivatal embereinek itt 

sem volt észrevételük. […] 
 

(Délmagyarország 1947. március 25., p. 3.) 

  
 

A magyar államrendőrség 

szegedi kapitánysága 
Szám: 1551/1947. 

     Tárgy: Az Első Csengelei Vadászkör 

mérgezési engedélye 

 

H i r d e t m é n y 
 

Az első Csengelei Vadászkör a Szeged városához tartozó vadászati 

területre kártékony ragadozó madarak pusztítása céljából mérgezési en-

gedélyt kér. Mérgezéseket az I. sz. vadászati területen a csengelei erdőben 

óhajt végezni. 

Az I. sz. vadászterület határai: északról Kiskunmajsa község, keletről 

Pusztaszer határa, délről a kisteleki tanyák és nyugatról a körmöczi [he-

lyesen: kömpöci ] tanyák határolják, amelyhez a csengelei erdő tartozik. 

Felhívom az érdekelteket, hogy esetleges észrevételeiket 8 napon be-

lül jelentsék be a szegedi rendőrkapitányságon (I. em. 7. sz. ajtó). 

A 8 nap eltelte után tett bejelentés figyelembe nem vehető. 
 

Szeged, 1947. április 19.   A Kapitányság vezetője: 

            Diczfalussy Ferenc 

  r. vezérőrnagy  

     

(Délmagyarország 1947. április 24., p. 6.) 
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Hivatalos közlemények 
 

Az »Első Csengelei Vadászkör mérgezési engedélye« tárgyra vonatkozó 

részletes hirdetmény megtekinthető a városi hirdetőtáblán. Bérház kapu 

alatt. 
 

(Délmagyarország 1947. április 25., p. 4.) 

 

 

Poros úton – Egyesség Csöngölén és mindenütt 
 

AZ AUTÓ a nemzetközi műúton szalad. Sehol egy bukkanó, az út 

simább a tükörnél. Hová megyünk: »Csöngölére« – mondja a sofőr. És az 

micsoda? »Tanyaközpont. Csöngöle«. A tanyaközpont nem más, mint egy 

utcasor, magyarázza a sofőr. Körös-körül az a sok tanya, közepén a temp-

lom, a malom, a jegyző, az iskola, a szatócs és a kocsma. Mi hova menjünk? 

– kérdi. Mondom, a kocsmába. Ennek szemmelláthatóan jobban örül, mint-

ha az iskolát ajánlottam volna. Félóra múlva, a csöngölei kocsmában, tömör 

nyíltsággal meg is fogalmazza ezt. »Délelőtt sört iszik a magyar ember.« 

Maradjunk a sörnél. 

Odáig azonban még hosszú az út. Virágzó gyümölcsfák állnak a ta-

nyák körül, mintha valami gyönyörűt álmodnának a kertek. Friss, gazdagon 

zöld a vetés; már elfér benne a varjú. Átszaladunk Andrásfalván. Itt – a so-

főr mondja – a Pallavichiniek tízezer holdja állott. Akkor 66 családnyi cse-

léd kapott a földön állandó kenyeret. A többi ribirongyos idénymunkás… Ez 

is tanyaközpont, egy vagy két poros utca; embert alig látni, csak gyereket és 

libát. Álmos kis falunak látszik. A kerítéseken meszelt felírások: Demok-

ratikus tanítót az iskolának! Aztán odébb: Felelősség nélkül nem lesz jegy-

ző… Talán nem is olyan álmos egy falu? Meg kellene kérdezni a jegyzőt. 

Az nyilván tudja. 

AZTÁN: Csöngöle. Azaz dehogyis Csöngöle. Az állomáson ki van ír-

va: Csengele. A vasutat nem lehet becsapni. A vasút nem a szegedi szóejtés, 

hanem a földrajzkönyv alapján dönt; úgy döntött, hogy Csöngöle az csak 

Csengele. Hozzák a sört. Ezt is – ki tudja, miért – sernek írja a gyár; ott lóg 

a fejem fölött a plakát. A ser kissé langyos, lassan szopogatjuk és közben is- 
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merkedünk. A kocsma szerencsére tele van, mint később kiderül, azért, mert 

éppen írják össze a szántási hiteleket. Később az is kiderül, hogy micsoda a 

szántási hitel. De egyelőre még csak ismerkedünk, igen tempósan és igen 

gyanakodva, mert nincs még eldöntve, miféle közeg vagyok. De közeg va-

gyok, annyi szent. Autón jöttem és töltőtollam van. 

Hogy miféle közegnek néztek, később se derül ki. De csak valami alja 

közegnek tarthattak, mert soká moderálták magukat. A harmadik mondat 

egy bizonyos Balog Istvánról szólt már, akit igen durva szavakkal illettek. 

Balog, mint Koncz Lajos mondja, »múltrovorú ember«, »egy ócska futu-

rista«. Nem festő a Balog, de a Futura bizományosa, aztán két iparigazol-

ványa is van, nyersbőr és toll. És harminc holdja is volt, de abból vissza-vet-

tek tízet, ebből nyolcat Túri Ferencné kapott, egy hadifogoly felesége. Csak-

hogy Balog nem adja. Hát ilyen ember. Nem megy le a földről. És a szö-

vetkezet parcelláján házat épített magának; csakugyan, nagy hóhányó lehet 

ez a Balog. De mégse lehet nélküle; Balog »régi bérlő«, azaz van igája, s 

most a szántás idején, 90 forintért szántanak a régi bérlők holdankint. Hely-

ben vagyunk. Dől már a panasz. 

A REND KEDVÉÉRT: Csöngölén kétféle a gazda. Régi bérlő és 

újgazda. Mert a csöngölei föld Szeged város birtoka volt, része annak a 

70.000 holdnak, amit fölosztottak. A város a földet kiadta bérbe; volt család, 

amelyik száz éve volt bérlő egyazon parcellán. A földosztásnál a régi bérlő 

annyit tartott meg, amennyi juss szerint dukált; a felesleget feloszották. 

Vagy nyolcvan régi bérlő van, a többi, a tömeg, újgazda. Ami a felszerelés, 

iga, gép és épület volt, a régi bérlők kezén maradt. A föld rossz, legrosszabb 

a határban. Homokos. 

Azt mondja például ifj. Nagy Antal: Van 15 holdja, ebből 6 hold a 

szántó, a többi gyep. Néha egy mázsa búza terem csak holdján, épp a szük-

ségletet, mert két családja van. Az adót, a beszolgáltatást, a vetőmagot venni 

kell. Hogy miből vesz és miből él? A gyepen. Van neki 2 tehene, 1 borja, 7 

birkája, 3 süldő disznója. Hát ebből él. A baj az, hogy a föld nagybirtok volt, 

gabonát vetettek rajta, pedig alig fizet. Szőlő, gyümölcsfa, kertészet való 

ide. De ezt csak most lehet, a kisbirtokon. És csak lassan, mert építeni is 

kell, adózni is kell, élni is kell. És főképpen szántani kell most… Traktor 

kellene. És éppen erről van szó, a traktorról. 
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Egy feketebajszú ember írja össze a névsort. Mikor kezet fogtunk, 

nem a nevét mondta, hanem ezt: »A Parasztpárt elnöke és az UFOSz alel-

nöke vagyok«. Ő írta össze a listát, mert Szegedről az UFOSz két traktort 

küldött, s az 45 forintért szántja föl az újgazdák földjét. Aki fizet, fizet, a 

többit hitelbe szántja az UFOSz. Ez hát a szántási hitel. Csöndesen írja, sor-

ban, kinél és mikor és hol szánt majd a traktor. És azt mondja nekem, ma-

gyarázóan: »Nagy itt most  az egyesség«. – »Miért?«. – »Mert a múlt héten 

itt jártak Sulyokék«. – »Sok ember belépett?« – »Aki odavaló, az mind«. 

Lassan beszél, mintha diktálná a szavakat. Írom is, minden szavát. Su-

lyokéktól Nagyiván János járt Csöngölén, meg tíz bicskás legény, az őrség. 

És azt mondta, hogy a régi bérlő az régi bérlő, ami földje volt, az az övé. 

Vissza kell neki adni. Nyolcvanan léptek be a pártba, mind régi bérlő. És a 

malmos, aki odáig a Kisgazdapárt elnöke volt, most a Szabadságpárté. Höhn 

a neve, h-val, mert sváb. Azóta van itt ez a nagy egyesség. »Azóta – mondja 

– vannak itt a Sulyokisták, meg mi.« Ki az a mi – kérdezem. Rám néz, tü-

nődik. »Tudja – mondja aztán – Csöngölén most a következő kommunisták 

vannak: a kommunisták, a szociáldemokraták, a kisgazdák, mi parasztpárti-

ak, és a többi, aki csak kapott földet. Hát így: De ezt mért írja föl?« Mert 

fontos, mondom. Gyanakodva néz rám, azt hiszi, tréfálok. Pedig komolyan 

mondtam, amit mondtam. De még milyen komolyan. 

EGY KÉPVISELŐ kijött a tanyákra és azt mondta, hogy a földet 

vissza kell adni. Bajos szóba foglalni, hogy ez mit jelent. S hogy éppen itt, 

az Alföld déli részén, ahol a demokrácia egészen másképp született meg, 

mint Pesten vagy a Dunántúlon. Itt nem volt ostrom. Szeged egy éjszaka 

szabadult föl, pár lövés esett. »Este – mondja a sofőr, aki szegedi –, mikor 

lefeküdtünk, még bent voltak a németek. Reggel hatkor bevonultak az 

oroszok. Arra ébredtünk.« Ez október 11-én történt, a dátum is fontos. Sze-

ged csak hírből ismerte a Szálasi-uralmat: az emberek mély lélegzetet vettek 

és harmadnap kezdték fölmérni a határt. 

A föld, ahol nem szikes, homokos, 2-3 mázsa gabona az átlag. Az 

újgazdák a gyümölcs felé fordulnak; a város kioszt évente 50.000 csemetét, 

s ők is vesznek, ha futja. Három forint egy fa, 80 forint az iga a szántáshoz, 

vagy ötnapi embermunka. Egy csizma 400 forint; télen is voltak mezítlábas 

emberek Csöngölén. Túri Imre hajadonfőtt járt, most vett egy kalapot a kis-

teleki  váráson,  s  mutatja:  »51 forint  volt a kalap.«  Egy birkabőrért 3, egy  
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kiló gyapjúért 9 forintot kap; csaknem 6 kiló gyapjú ára a kalap. Így kín-

lódtak itt; de nem hátráltak, egyetlen hold földet senki el nem adott, a ker-

tekben most virágzanak először a ritkás gyümölcsfák és Túri Imre fején 

büszkén ül a kalap… Ide jöttek zászlót bontani Sulyokék. 

Tréfán kívül: jól tették, hogy jöttek. Nem annak ártottak, akiknek 

akartak. Csöngölén, az Alföldön s az egész Tiszántúlon is egyképpen esett a 

változás. Úgy mint Szegeden. Az emberek egyszerre és egy kézből kapták 

meg a békét, a demokráciát és a földet. Érezték, hogy ez a három valahogy 

egy és azt hitték, hogy ezt tőlük soha senki el nem vitatja. Nem voltak na-

gyon elégedettek, a beszolgáltatás a húsukba vág és az aszály a betevő fala-

tot dézsmálta meg… De eljöttek Sulyokék, s megrendült alattuk a föld. Elő-

ször mondta valaki a ő fülük hallatára ezt a szót: vissza. Azóta nincs szó a 

beszolgáltatásról és az aszályról. Mert ha elveszik a földet, akkor úgyis hi-

ába a legszebb májusi felhőszakadás. Azóta van itt az a nagy egység. 

Kérem, adjanak nekik félárú vasúti jegyet, ingyen autót és jutányos 

lobogót. Hadd bontsanak zászlót mindenütt; akarva, nem akarva a demok-

ráciát erősítik. Hadd tudják meg a tanyák, hogy mit akar Sulyok; s legyen 

végre egyesség mindenütt, nemcsak Csöngölén, Szeged alatt. 

Örkény István 

 

(Délmagyarország 1947. május 1., p. 4-5.) 

 

                      

Szegedi 3. honv. ker. pság igazoló bizottsága 
129. ig. biz. 1947. 

 

H i r d e t m é n y 

 

A honvédség tagjainak igazolásáról szóló 24.300. eln. ig. biz. – 1945. 

sz. HM rend. 11. 7. értelmében közhírré teszem, hogy az alant megnevezett 

honvédszemélyek kérik igazolásukat: 

[…] 

Istvánffy Sándor szds., Szeged-Csengele 551. 

[…] 
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Szeged, 1947. június 3.           Przibiszlawszky Ferenc sk. 

              ig. biz. elnök 

 

(Délmagyarország 1947. június 5., p. 6.) 

 

 

Vasárnap nyolc községet látogatnak meg a falujárók 
 

[…] Vasárnap, június 15-én az MKP szegedi falujárói […] Csengelére […] 

látogatnak el. 

 

(Délmagyarország 1947. június 14., p. 2.) 

   

 

Szeged thj. város polgármesterétől 
ad. 5.943/1947. VI. sz. 

    Tárgy: Ebek veszettség elleni pótoltása. 
 

H i r d e t m é n y 
 

[…] A csoportos pótoltások ídőpontjai és helyei az alantiak: 

[…] Csengelén: június 21-én 7-12 óráig: a piactéren. 

 

Szeged, 1947. június 10.                     Dr. Antalffy György 

                  h. polgármester 
 

(Délmagyarország 1947. június 15., p. 8.) 
 

 

Hadifoglyok érkeztek Szegedre 
 

[…] Hazatért hadifoglyok névsora 

Vasárnap [június 15-én] a következő hadifoglyok tértek haza: […] Vincze 

Sándor Csengele, […], Pince Sándor 1923 Szeged-Csengele, […] 
 

(Délmagyarország 1947. június 17., p. 4.) 
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Szegedi 3. honv. ker. pság ig. biz. 
130/ig. biz.- 1947 

 

H i r d e t m é n y 

 

A honvédség tagjainak igazolásáról szóló 24.300/ eln. ig. biz.-1945. 

honvédelmi miniszteri rendelet értelmében közhírré teszem, hogy az alant 

megnevezett honvédszemélyek kérték igazolásukat: 

Istvánffy Sándor ht. százados, Szeged-Csengele 551., […] 

 

Szeged, 1947. június 14-én          Przibiszlawszky Ferenc sk., 

       ig. biz. elnök 

 

(Délmagyarország 1947. június 17., p. 6.) 

 

  

A Délmagyarország hadifogoly szolgálata 
 

[…] Focsaniba érkeztek és rövidesen Debrecenbe utaznak a következő sze-

gedi és szegedkörnyéki hadifoglyok: […] Szabó László Csengele, […] 

 

(Délmagyarország 1947. június 20., p. 3.) 

 

 

Szeged város adóhivatalától 
Tábor u. 3. Telefon: város 5 és 55. 

 

H i r d e t m é n y 

 

Közhírré teszi a városi adóhivatal, hogy azok a károsult birtokosok, 

akiknek kalászos terménye […] Szatymaz és Csengele kapitányságok alább 

felsorolt dűlőiben, éspedig: […], Feketehalom, Felső-Csengele, Alsó-Csen-

gele, Majsai hármas és Kisteleki pántlika dűlőkben, valamint a Felső-városi-

feketeföldekhez  tartozó  Külső-Baktó  dülőben  fekszik, 15 napon belül, va- 
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gyis 1947. július 7. és 21-ike közötti időben, a városi adóhivatal földadó-

nyilvántartási osztályában adatszolgáltatás végett megjelenni kötelesek, 

mert ellenkező esetben földadó leszállítási igényüket elvesztik. Az adatszol-

gáltatást a földadó fizetésére kötelezett helyett annak megbízottja, vagy ha-

szonbérlője is megteheti. 

Azokat, akik helyt nem álló adatokat vallanak be, a pénzügyigaz-

gatóság 500 forintig terjedő bírságban marasztalja el. 

 

Szeged, 1947. évi július hó 5-én.  Városi Adóhivatal 

 

(Délmagyarország 1947. július 6., p. 8.) 

 

 

Szerdán 92 cséplőgép kezdi meg a munkát Szeged határában 
 

[…] csupán az aszály okozott egyes helyeken nagy károkat. Különösen 

Csorva, Átokháza, Csengele környéke szenvedett sokat az aszálytól […]. 

Búzából átlagban 20 százalék pusztult el ennek következtében Szegeden. 

[...] 

 

(Délmagyarország 1947. július 8., p. 3.) 
 

 

Újból megkezdődnek a falujárások 
 

Pénteken este a szegedi dohánygyárban jöttek össze megbeszélést tartani a 

kommunista falujárók. A falujárók gyűlésén lelkes hangulatban elhatároz-

ták, hogy vasárnaptól kezdve rövid szünet után ismét nagy lendülettel kez-

dik meg a falujárásokat. Vasárnap 12 pártszervezet falujárói indulnak el 

Csengelére, Tápéra, Röszkére, Várostanyára, Öttömösre, Árpádközpontra és 

Ószentivánra. A falujárók ez alkalommal is végeznek közérdekű munkát. 

Különösen az arató és a cséplő felszerelések rendbehozatalát tűzték ki célul. 

[…] 

 

(Délmagyarország 1947. július 20., p. 3.) 
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Zöld Sándor Csengelén, Tombácz Imre Tápén  

beszél vasárnap 
 

[…] Dr. Zöld Sándor elvtárs, nemzetgyűlési képviselő Csengelére lá-

togat el a Szegedi Kendergyár falujáróival együtt. A Szegedi Kenderfonó-

gyár munkás kultúrgárdájának közreműködésével népünnepély is lesz Csen-

gelén. A népünnepély keretében délután fél 5 órakor nagygyűlést tartanak, 

amelyen dr. Zöld Sándor elvtárs mond beszédet. 

 

(Délmagyarország 1947. augusztus 3., p. 3.) 

 

 

Szegedkörnyéki Híradó 
 

CSENGELÉN dr. Zöld Sándor nemzetgyűlési képviselő tartott választási 

beszédet. Az egybegyűltek mély figyelemmel hallgatták a Kommunista Párt 

programjáról szóló értékes beszámolót, amely számos új párthívet szerzett a 

csengelei tanyákon. […] 

 

(Délmagyarország 1947. augusztus 5., p. 3.) 

 

 

A Délmagyarország hadifogoly híradója 
 

A keddi nap [augusztus 5-én] folyamán Szegedre érkezett Hauser Mihály 

Csengele és Grünberger Ignác munkaszolgálatos. 

 

(Délmagyarország 1947. augusztus 6., p. 1.) 

 

 

Vasárnap telekkönyvi kivonatot kapnak a csengelei újgazdák 
 

A felszabadulás után a Magyar Kommunista Párt felszabadította a 

nincstelen parasztságot a nagybirtokosok  rabszolgaságából. A földosztás ré- 
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vén ezer és ezer béres, cseléd, napszámos és törpebirtokos jutott földhöz és 

megélhetéshez. A földhözjuttatott újgazdák azután becsülettel állták a sarat. 

Először mezőgazdasági felszerelés és állatállomány nélkül művelték meg a 

földet. Augusztus 1-én pedig ők is nekirugaszkodnak a 3 éves gazdasági 

terv maradéktalan végrehajtásához. Az elmúlt két esztendőben sok álmatlan 

éjszakát okozott az újgazdáknak azonban, hogy a földet, amit kaptak, nem 

tekinthették a magukénak, mert nem kapták meg a telekkönyvi kivonatokat. 

Az összeesküvők, Nagy Ferencék és társai gondoskodtak arról, hogy a 

földhözjuttatottak ne érezzék biztonságban magukat a juttatott földön. Min-

den pillanatban fenyegették őket, hogy nemsokára megváltozik minden. A 

Magyar Kommunista Párt állt egyedül az újgazdák mellé. A kommunisták 

sürgetésének volt az is köszönhető, hogy a telekkönyvezést meggyorsítot-

ták. Így érkezett el Szegden is az az idő, amikor sor kerül az egyik környéki 

faluban, Csengelén az első telekkönyvi kivonatok kiosztására. 

Vasárnap [augusztus 10-én] délelőtt ünnepélyes külsőségek között 

Tombácz Imre elvtárs nemzetgyűlési képviselő osztja ki Csengele földhöz-

juttatottjainak a kivonatokat. 

Augusztusban 2100 újgazda jut az MKP segítségével a telekkönyvi ki-

vonatok birtokába. Így hálálja meg a demokrácia az újgazdáknak az ered-

ményes termelőmunkát s így teljesednek sorban a Magyar Kommunista Párt 

által tett ígéretek. 

 

(Délmagyarország 1947. augusztus 9., p. 4.) 
 

 

A csengelei gazdák nagy ünnepe – Megkezdték Szeged 

környékén az újgazdák telekkönyvi lapjainak kiosztását 
 

Nagy ünnepe volt vasárnap Csengele népének. A község újgazdái ezen a 

napon vették át véglegesen birtokukba a földreform során nekik juttatott 

mintegy 11 ezer hold földet. A birtoklevelet régebben kezükhöz juttatták és 

valamennyien becsületes munkával megművelték földjüket. Most ezen a 

napon végre átadták részükre a telekkönyvi bejegyzésekről szóló lapokat. 

 

Csengelén Vecsernyés Lajos földhivatali vezető és Kovács János, a te- 
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lekkönyvi hivatal vezetője 1700 telekkönyvi végzést osztott ki 960 újgazda 

család között. A tulajdonlapok kiosztása előtt a Dékány-vendéglő udvarán 

bensőséges ünnepség zajlott le. Bedő Kálmán elvtárs, a Magyar Kommu-

nista Párt kiküldötte szólt itt a megjelent új birtokosokhoz. 

- Nem akarunk mégegyszer Nagyatádi-féle földosztást – mondotta –, 

annak idején háromszoros áron kaptak a parasztok valamicske földet. Mi 

jómódú parasztságot akarunk látni, amely becsületes munkával eredményt 

tud elérni a földjén.  

Hangsúlyozta, hogy a Magyar Kommunista Párt továbbra is minden-

ben támogatja a szegényparasztságot, mert azt akarja, hogy Dániához hason-

lóan minden tanyába betonút vezessen és minden tanyán ártézi kút legyen. 

Az öntözőműveket is minél előbb építeni kell, hogy szembeszállhassunk az 

aszálykárokkal. 

A megjelent parasztség nagy helyesléssel fogadta Bedő elvtárs szava-

it, majd nagy figyelemmel hallgatta meg Tombácz Imre elvtárs, nemzet-

gyűlési képviselő felszólalását. Visszapillantott Tombácz elvtárs a földre-

form nagy munkájára, majd a következőket mondotta: 

- A magyar demokrácia fennállása alatt valóban veszély fenyegette az 

újonnan földhözjuttatottakat, de a régi kisbirtokosokat is. Hála a magyar 

népnek, hála annak, hogy a magyar nép támogatta a demokratikus pártokat, 

sikerült ezt a támadást visszaverni. Magyar demokráciánknak volt annyi 

ereje, hogy a nép ellen törő összeesküvőket leleplezze, bíróság elé állítsa és 

méltó büntetést szabjon rájuk. 

A nemzetgyűlés munkájáról szólva kijelentette, hogy az MKP ered-

ményes támadást indított a nemzetgyűlésbe befurakodott reakció ellen, 

amely meg akarta semmisíteni a földreformot. Ennek tudatában bátran néz 

most is a választások elé a falvakban is, annál is inkább, mert az előző vá-

lasztásokon szavazatainak felét parasztok adták le. 

- Gondolják meg jól kedves barátaim, fejezte be beszédét Tombácz 

elvtárs, hogy kire adják le most szavazataikat. A múltban állandóan ígérge-

tésekkel hitegették a parasztságot, hogy szavazataik leadása után ismét meg-

feledkezzenek róluk. Én itt most nem ígérek semmit, hanem figyelmükbe 

ajánlom, hogy a Magyar Kommunista Párt miként képviselte a múltban a 

nép érdekeit. Ha ezt a munkát helyesnek találták, akkor adják le ránk sza-

vazataikat. Isten áldását kérem a parasztság munkájára. 
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Meleg ünneplésben részesítették a megjelentek Tombácz elvtársat, 

utána pedig Sarnyai Ferenc hívta fel a figyelmet az UFOSz-ba, az újgazdák 

egyetlen érdekvédelmi szervébe való tömörülés fontosságára. 

Tisóczki Sándor a Nemzeti Parasztpárt nevében üdvözölte közvetlen 

szavakkal a megjelenteket és hangsúlyozta, hogy végre ezen a napon telje-

sedett a csengelei parasztság régi vágya. A Szociáldemokrata Párt nevében 

Jenei Sándor és Bozóki Ferenc köszöntötte az újgazdákat. 

Az ünnepség után az odasereglett újgazdák boldog örömmel vették át 

a telekkönyvi lapokat. Előző este Alsócsengelén hasonló ünnepség zajlott le. 

Ott is Bedő elvtárs szólalt föl a Katona tanyán és emlékeztetett a múlt küz-

delmes bérleti rendszerére, amikor, ha nem tudtak fizetni a parasztok, akkor 

kidobolták az otthonából, földjéről. Ezzel szemben ma államsegéllyel mun-

kálhatják saját gazdaságukat és az UFOSz is minden támogatást nyújt. 

Rövidesen Szeged környékén is sikerül jószágokat kiosztani, mint ahogyan 

legutóbb Dögei elvtárs 38 lovat osztott ki egy helyen az újgazdáknak. 

 

(Délmagyarország 1947. augusztus 12., p. 3.) 

 

 

A Magyar Kommunista Párt választási nagygyűlései 

augusztus 17-én 
 

[…]  Csengele délelőtt Előadó: Komócsin Mihály […] 

 

(Délmagyarország 1947. augusztus 13., p. 4.) 

 

 

Vasárnapi falujárások [augusztus 17-én] 

 

Szegedi Kenderfonó: Csengele […] 

 

(Délmagyarország 1947. augusztus 14., p. 4.) 
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A Magyar Kommunista Párt választási gyűlései: 
 

[…] 

Augusztus 24-én: […]Csengele délelőtt Előadó: Komócsin Zoltán 

[…] 

 

(Délmagyarország 1947. augusztus 19., p. 5.) 

 

 

Magyar Kommunista Párt gyűlései: 
 

[…]Vasárnap: [szeptember 7-én] 

[…]Csengele d. e.: Berár Demeter […] 
 

(Délmagyarország 1947. szeptember 3., p. 4.; u. a.: szeptember 4., p. 4.) 

 

 

A Délmagyarország hadifogolyszolgálata 
 

A Magyar Hadifogoly Hiradó jelenti: Az alábbi hadifoglyok 10-én indultak 

el Foksániból, valószínűleg szombaton érkeznek Debrecenbe. A szállít-

mányban 801 személy van, ezek közül 170 nő: […] Gara [valószínűleg he-

lyesen: Gera] Pál Csengele, […] 
 

(Délmagyarország 1947. szeptember 12., p. 2.) 

 

 

Szeged város adóhivatalától 
Tábor-utca 3. Telefon: Város 5 és 55. 

   Tárgy: Kapástermények aszálykárának megállapítása 

 

H i r d e t m é n y 

 

Közhírré teszi a városi adóhivatal, hogy azok a károsult kisbirtokosok, 

akiknek kapásterménye […] Kisteleki pántlika, Alsó-Csengele,  Majsai  hár- 
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hármas, Felső-Csengele és Feketehalom dűlőkben fekszik, 15 napon belül, 

vagyis 1947. szeptember 12. és 26-ika közötti időben a városi adóhivatal 

földadónyilvántartási osztályában adatszolgáltatás végett megjelenni kötele-

sek, mert ellenkező esetben földadóleszállítási igényüket elvesztik. Az adat-

szolgáltatást a földadófizetésre kötelezett helyen annak megbízottja vagy 

ha-szonbérlője is megteheti. 

Azokat, akik helyet nem álló adatokat vallanak be, a pénzügyigazga-

tóság 500 forintig terjedhető bírságban marasztalja el.  

 

Szeged, 1947. szeptember 10.   Városi Adóhivatal 

 

(Délmagyarország 1947. szeptember 12., p. 4.) 

 

 

Biztos úr engedjen el, megfizetek érte 
 

Kovács Antal csengelei lakos a járdán kerékpározott. Észrevette egy rendőr 

és figyelmeztetés után igazoltatta. Személyi adatait nem tudta kellőképpen 

igazolni, elő kellett állítani a rendőrségre. Kovács az úton könyörgésre fogta 

a dolgot: »Biztos úr, engedjen el, megfizetek érte« – mondotta. Ezekután 

természetesen nemcsak a kerékpározásért, hanem a vesztegetés kísérletéért 

is eljárás indult ellene. 

 

(Délmagyarország 1947. szeptember 13., p. 3.) 

 

 

A Délmagyarország hadifogolyszolgálata 
 

A Magyar Hadirokkant, Hadifogoly Hiradó közli a Foksániból szeptember 

12-én Debrecen felé indult hadifoglyok névsorát: […] Mészáros István 

Csengele […] 

 

(Délmagyarország 1947. szeptember 18., p. 2.) 
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Vasárnapi falujárás [szeptember 28-án] 

 

[…]Felsőváros, Dohánygyár: Csengele  […] 

 

(Délmagyarország 1947. szeptember 24., p. 2.) 

 

 

A Délmagyarország hadifogolyszolgálata 
 

A Hadifogoly Hiradó jelenti: Foksániba 2100 hadifogoly szeptember 19-én 

érkezett. Jelenleg úton vannak hazafelé. 

[…] Zelei Gábor Csengele […] 

 

(Délmagyarország 1947. szeptember 26., p. 2.) 

 

 

A Délmagyarország hadifogolyszolgálata 
 

Jelenleg úton vannak hazafelé: […] Zelei Gábor Csengele, […] 

 

(Délmagyarország 1947. szeptember 27., p. 3.) 

 

 

Több szegedkörnyéki iskolában nem indulhatott meg a 

tanítás – Nincs elég tanerő – nincs elég pénz 
 

[…] 

- A Csengele-Pántlikás [helyesen: Pántlika úti] iskolában 75 gyermek van. 

A tanítónő szülési szabadságra ment s – nincs tanítás. […] 

 

(Délmagyarország 1947. október 8., p. 3.) 
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Szegedi 3. honv. ker. pság igazoló bizottság 
157-159/ig. biz. 1947. 
 

H i r d e t m é n y 

 

A honvédség tagjainak igazoltatásáról szóló 24.300/eln. ig. biz. 1945. számú 

H. M. rendelet értelmében közhírré teszem, hogy a fenti igazoló bizottságnál 

az alábbiakban megnevezett személyek igazoltatásukat kérték: 

1. Kun-Szabó Antal őrm. (1914. Apró Erzsébet) Szeged, Csengele 115. 

szám […] 
 

(Délmagyarország 1947. november 1., p. 6.) 
 

 

A Délmagyarország hadifogolyszolgálata 
 

[…]November 4-én indultak Debrecenbe Máramarosszigetről: […] Gulyás 

Ferenc Csengele, […] 
 

(Délmagyarország 1947. november 5., p. 2.) 
   

 

Magyar Kommunista Párt vidéki nagygyűlései 
 

[…] vasárnap, november 16-án: 

[…] Csengele 11: Berár Demeter. 
 

(Délmagyarország 1947. november 12., p. 4.) 
 

 

A Magyar Kommunista Párt falusi naggyűlései 
 

[…] November 16-án, vasárnap: 

[…] Csengele délelőtt 11 óra. Előadó: Berár Demeter. […] 
 

(Délmagyarország 1947. november 14., p. 4.; u. a.: november 15., p. 4., 

november 16., p. 6.) 
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A választások óta Pártunk megizmosodott a nagyszegedi 

tanyákon és falvakon – Bizakodó hangulat a nagyszegedi 

terület parasztértekezletén 
 

Nagyszeged és távolabbi környékének kommunista parasztjai vasár-

nap [december 14-én] Szegeden kongresszusra gyűltek össze. 

[…] Magony Mihály (Csengele) pedig a rossz utakról beszélt s Csen-

gele részére utat kért. […] 

 

(Délmagyarország 1947. december 16., p. 3.) 

 

1948 

 

Külterületen szebben halad az elszámoltatás 
 

Gyáni Imre főispán Hankóczi Bélával, az elszámoltatások Csongrád megyei 

megbízottjával sorba járja a szegedi tanyákat. Csütörtökön [január 8-án]  

Csengelén jártak. Megállapították, hogy általában a külterületeken rende-

sebben teljesítik az elszámolási kötelezettséget. 

 

(Délmagyarország 1948. január 9., p. 2.) 

 

  

Kétszer is elmulatta a kerékpár árát 
 

Zsikó György 26 éves csengelei földműves még 1947 júliusában Hódmező-

vásárhelyen egy kerékpárt vett Tánity Mihály műszerésztől, 600 forintért. 

Hatvan Ft előleget adott és a kerékpárt elvitte azzal, hogy néhány nap múlva 

kifizeti a hátralékot. Zsikó a kerékpárt közben eladta és a pénzt nem vitte el 

a műszerésznek, hanem elmulatta. A műszerész néhány hét múlva találko-

zott vele és amikor a pénzét követelte, Zsikó azt mondotta, hogy amint a bo-

rát sikerül eladnia, azonnal megfizeti a tartozását. Zsikó a borát el is adta, a 

pénzt  azonban  megint elmulatta. A törvényszék Zsikót egyhónapi fogházra  
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ítélte. Az ítélet jogerős. 

 

(Szegedi Hírlap 1948. jan. 13., p. 3.) 

 

    

A Magyar Kommunista Párt nagygyűlései 
 

[…]Január 18-án, vasárnap: 

[…]Csengele 11 óra: Tombácz Imre 

Alsócsengele 11 óra: Szilágyi András. […] 

 

(Délmagyarország 1948. január 15., p. 4.; u. a.: január 16., p. 4., január 

17., p. 4., január 18., p. 6.) 

 

  

A »Csengelei Első Vadásztársaság mérgezési engedélye« és a »Tavaszi 

műtrágyaakció« tárgyakra vonatkozó részletes hirdetmények megtekinthe-

tők a hatósági hirdetőblán, Bérház II. emelet. 

 

(Délmagyarország 1948. március 7., p. 6.) 

 

  

Éjszakai útonállás Csengelén 
 

Varga Józsefné csengelei lakos az esti órákban hazafelé igyekezett. Az 

állomástól pár száz méterre egy ismeretlen fiatalember szólította meg, aki 

pénzt követelt tőle. Az asszony ezt megtagadta, mire az ismeretlen nekiug-

rott, leteperte a földre és fojtogatni kezdte. Hosszas dulakodás után az isme-

retlen támadó levette az asszony ujjáról a karikagyűrűt és kitépte kezéből a 

20 Ft pénzt tartalmazó pénztárcát, majd elmenekült. 

A rendőrség széleskörű nyomozást indított a vakmerő útonálló kézre-

kerítésére. 

 

(Szegedi Hírlap 1948. március 9., p. 3.) 
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A Magyar Kommunista Párt vidéki nagygyűlései vasárnap 

(március 21-én): 
 

[…]Csengele délelőtt 11 órakor: Mison Gusztáv 

Alsócsengele délelőtt 11 órakor: Forbáth György. […] 

 

(Délmagyarország 1948. március 18., p. 4.) 

 

 

A századik március megünneplése Csengelén 
 

Csengele fiatalsága vidám műkedvelő előadás keretében ünnepelte meg a 

szabadságharc századik évfordulóját. Színre került a Falurossza. A nagysi-

kerű műkedvelő előadást és az utána következő bálat Fodor Albert és Fodor 

Albertné tanítók rendezték meg és a díszleteket is ők tervezték. A szereplők: 

Pataki József, Balogh Etuska, Túri Ica, Kovács Pannika, Mészáros Rózsika, 

Kullmann Rózsika, Kalmár Béla, Magyar Ferenc, Kalmár János, Túri Já-

nos, Papp István és Csorba József megérdemelt sikert arattak. Az előadást 

követő hangulatos bál után a bálozók zeneszóval járták be Csengelét. 

 

(Szegedi Hírlap 1948. március 18., p. 2.) 

 

 
Párthírek 

 

[…] Falusi és tanyai pártszervezetek, figyelem! A Délmagyarország március 

18-iki számában a meghirdetett gyűlések Sándorfalva, Deszk és Alsóköz-

pont kivételével elmaradnak. A többi helyen az elvtársak ne készítsenek elő 

gyűléseket. […] 

 

(Délmagyarország 1948. március 19., p. 4.) 
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Tagtoborzó gyűléseket tart az UFOSz nagyszegedi szervezete 
 

[…]Vasárnap [április 4-én] gyűléseket tartanak: […] Csengelén, […] 

 

(Délmagyarország 1948. április 3., p. 4.) 

 

  

Megválasztották a szegedi hegyközség bíróit 
 

Szombaton délelőtt volt a szegedi hegyközség első évi rendes közgyűlése. 

Ez alkalommal válaszották meg a hegyközség bíróit. Bírók lettek Sándor 

Leánder Domaszék, Gavlik Miklós Szeged és Hustyán Károly csengelei la-

kosok. Pénztáros dr. Katona István. A megválasztott három hegybíró közül 

kettő az agráregyetem hallgatója. 

 

(Délmagyarország 1948. április 4., p. 2.) 

 

 

Mintagazdák termelési versenye 
 

A csengelei mintagazdák elhatározták, hogy gabona- és szőlőtermelési, va-

lamint sertéshizlalási versenyt indítanak. Elhatározásukat már be is jelen-

tették illetékes helyen és hozzáfogtak a versenyszempontok kidolgozásához. 

 

(Délmagyarország 1948. április 21., p. 2.) 

 

  

Olasz választások és a csengelei gazdák 
 

Csengele a szegedi tanyavidék legmesszebb eső falu jellegű települé-

se. Szegedtől mintegy félszáz kilométerre, Pest megyébe kalapácsszerűen 

beékelve épült fel az a közel száz ház, melyet ma Csengele-tanyaközpont 

néven jelölnek a térképre. Nincstelen zsellérek voltak lakói fél évtizeddel 

ezelőtt. A  felszabadulás  után  azonban megváltozott a falu képe. Eltűntek a  
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város földjét bérlő nagybérlők és a »vitézi« nevet büszkén viselő fasiszták. 

Azé lett a föld, aki megműveli. Sokat küszködnek a futóhomokkal az újbir-

tokosok. Látástól vakulásig dolgoznak. Hetenként kétszer jönnek csak be a 

hetipiacra rövid pár órára s utána kimennek újra a földekre. 

Kora reggel szállunk le a csengelei vasútállomáson. Az autót ritkán lá-

tott kövesúton bandukolunk az állomástól négy kilométerre levő faluba. 

Amikor a falu határába érünk, kidugja az öreg nap is a fejét. A batyukkal 

hátukon piacra igyekvő nénikék meggyorsítják lépteiket. Korán akarunk ér-

kezni, mert mire felszárad a harmat, a vevők már bevásárolnak. 

A kis piactéren csoportokba verődnek az emberek. Vitatkoznak. Oda- 

megyünk az egyik csoporthoz és kihallgatjuk a beszélgetést. 

- Na lássák, hogy megváltozik a helyzet rövid időn belül – mondja, 

madnem suttogva egy jólöltözött, csizmás ember. Bebizonyítják ezt az olasz 

választások is. Higgyék el kentök, nem érdemes dolgozni, mert úgyis el-

veszik a földet maguktól. Akár változik a helyzet, akár nem. Ha nem válto-

zik – sóhajt egyet – akkor az állam veszi el, ha pedig változik, akkor meg 

visszaadják nekünk. 

- Várhattyák azt kentök – szól haragosan Eszik László –, akár holtuk 

napjáig is. 

Többen zsebükhöz kapnak, de hiába. Eltűnt az úr, mint a kámfor. Ke-

resik egy jó ideig, aztán abbahagyják. Mi is elmegyünk egy másik csoport-

hoz. 

- Tóni bátyám elhiszi-é kend, hogy ez az év kihúz majd a sárból mind-

annyiónkat? Jobban figyelünk a beszélgetésre. Itt már komoly dologról vi-

tatkoznak. Hány részvényt írassanak a földművesszövetkezetnél, mennyi 

termésre számíthatnak rozsból, kukoricából, no meg krumpliból. Az egyik is 

mond egy számot, a másik is. Végül megállapítják, hogy közepesnél máris 

jobb lesz a termés. Ha kapnak még egy kiadós májusi esőt, nincs semmi baj. 

Asszonycsoportot látunk a piactér sarkában. Sokkal hangosabban 

vitatkoznak, mint a férfiak. 

Egy fiatal menyecske viszi a szót: 

- Ruzsi ángyom, higgye el, Sánta Feri bácsiról példát vehetünk. Egy 

év alatt többet árult a piacon, mint az anyám egész életében. 

- Mondd már Pirikém, hogy-hogy? 

- Úgy csinálta  valahogy,  hogy kertészkedett. Kora  reggeltől  merte  a  
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kútból a vizet a káposztára meg a karfiolra. Mög is vót a haszna belüle. Tíz-

ezer forintot árult a múlt évben. 

- Jesszus Mária! Ez valóban igaz? – ájuldozik néhány asszony. 

Folytatnák tovább a beszélgetést, de megjelent a kisbíró. Kihirdeti a 

rendeleteket. Meghallgatják figyelemmel. Amint kimondotta az utolsó szót, 

elindulnak a szélrózsa minden irányába, hazafelé. Fél óra múlva kihalt a 

nemrég még hangos piactér. A legeltetni kihajtott állatok békésen harapdál-

ják az eső utáni dús füvet, nem törődve azzal, hogy ott nemrég még egy 

lelketlen hazug fráter akart széthúzást szítani a becsületes parasztok között. 

Jóízűen nyelik a fűcsomót. Lesz mit emészteni az éjszaka. 

Megemészti azt a falat füvet, melyen röviddel ezelőtt a demokrácia és 

az újbirtokosok ellensége állt. Holnapra egy fél dekát híznak. Milyen igaz: 

megemésztik és híznak, a gazda és az ország gyarapszik. 

-eg-er.  

 

(Délmagyarország 1948. április 25., p. 4.) 

 

 

Gyapjút csak a Magyar Országos Szövetkezeti Központ és az 

általa megbízott Földművesszövetkezet vásárolhat 
 

[…] Csengelei Földműves Szövetkezet. Területe: Csengele […] 
 

(Délmagyarország 1948. május 1., p. 2.; u.a. május 5., p. 5.; május 8., p. 5.; 

május 12., p. 4., május 16., p. 5.) 

 

  

Ünnepelhet a falu és tanyavilág is 
 

Az idei május 1. a falvak, tanyák dolgozó parasztjainak is nagy ünnepe volt. 

A szegedkörnyéki ünnepségek a munkás-paraszt szövetség szellemében zaj-

lottak le. […] Csengelén dr. Bakos Géza […] méltatta a munka ünnepének 

jelentőségét. […] 
 

(Délmagyarország 1948. május 4., p. 2.) 
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Élő valóság a munkásegység 
 

[…] A szegedi üzemek után a szegedkörnyéki falvak szervezetei is 

megteremtették egységes szervezetüket. 

Felső- és Alsócsengelén az elnöki megnyitók után a Kommunista Párt 

részéről Farkas István, a Szociáldemokrata Párt részéről Száraz Ferenc mél-

tatta az egyesülés jelentőségét, majd megválasztották az új vezetőséget. 

Felsőcsengele: Elnök Tóth János, titkár Szűcs János, propaganda-vezető ifj. 

Hegedűs Sándor, kádervezető Gurdics Ferenc, gazdaságvezető Lippai Jó-

zsef, nőszervező Lippai Józsefné, ifjúsági szervező Hargittai Imre, termelési 

felelős Tisóczki Ferenc, kultúrvezető Dóczi Mihályné. Alsócsengele: Elnök 

Kocsis István, titkár Katona Pál, propaganda-vezető Juhász Lajos, káder-

vezető Orosz Sándor, gazdaságvezető Gyurkovics Ferenc, nőszervező Orosz 

Sándorné, ifjúsági szervező Gombos József, termelési felelős Budai János, 

kultúrvezető Katona Margit. Választottak még három-három kongresszusi 

küldöttet. […] 
 

(Délmagyarország 1948. május 5., p. 4.) 

 
    

Szeged áprilisa a polgármesteri jelentés tükrében 
 

[…] Királyhalmon 195, Mórahalmon 70 és Csengelén 250 házhelyet osztott 

ki a hatóság. […] 
 

(Délmagyarország 1948. május 9., p. 2.) 

 
 

Egészségesek vagyunk, rövidesen otthon leszünk! – 

Máramarosszigetről üzennek a szegedi hadifoglyok 
 

A Magyar Kommunista Párt központi hadifogoly irodája útján Máramaros-

szigetről üzen […] Csóki [helyesen: Csáki?] István (1915. Csengele 178., 

[…] Csurgó József (1917. Csengele-tanya 19.), […] 

 

Délmagyarország 1948. május 16., p. 3.) 
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Itt a legújabb Debrecenbe érkezett szegedi hadifoglyok 

névsora 
 

Debrecen, május 18. (A Délmagyarország tudósítójának telefonjelentése) A 

következő szegedi és szegedkörnyéki hadifoglyok érkeztek Debrecenbe: 

[…] Tóth József (Csengele 768.), […] Csángó József (Csengele), […] 
 

(Délmagyarország 1948. május 19., p. 1.) 

 

 

Debrecen jelent – Máramarossziget üzen –  

A Délmagyarország hadifogoly szolgálata 
 

Debrecen, május 19. (Délmagyarország tudósítójának telefonjelentése) A 

következő szegedi és szegedkörnyéki hadifoglyok érkeztek Debrecenbe: 

[…] Balázs András (Csengele 402.), […] 
 

(Délmagyarország 1948. május 20., p. 3.) 

 

 

A Délmagyarország hadifogoly szolgálata 
 

A Magyar Kommunista Párt hadifogoly irodája útján Máramarosszigetről 

újabban a következő szegedi és szegedkörnyéki hadifoglyok üzenik hozzá-

tartozóiknak, hogy egészségesek és rövidesen hazatérnek: […] Túri Lajos 

(1918. Csengele), […] Horváth Antal (1912. Csengele), […] Novák Gábor 

(1912. Csengele), […] 
 

(Délmagyarország 1948. május 21., p. 2.) 

 

 

Megérkeztek a tanyai vándor könyvtárak 
 

A tanyavilág kultúréletét nagyban elősegítik és szolgálják a közelmúltban 

létesített vándor könyvtárak. Szeged város területén eddig négy ilyen vándor  
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könyvtár működött. Szombaton reggel megérkezett a fővárosból az a to-

vábbi hat vándor könyvtár is, amelyek közül az egyik Csengelén, a második 

Ruzsajáráson, a többi Öttömösön, Szentmihálytelken, Nagyszéksóson és 

Felsőközponton működik majd. Az új vándor könyvtárak hétfőn [május 24] 

indulnak el a tanyavilágba. 
 

(Délmagyarország 1948. május 23., p. 5.) 

 

 

Egészségesen Debrecenbe érkeztek – Itt a szegedi és 

szegedkörnyéki hadifoglyok névjegyzéke 
 

Debrecen, május 24. (Tudósítónk telefonjelentése) Debrecenbe a nyolcadik 

hadifogoly vonattal a következő szegediek és szegedkörnyékiek érkeztek: 

[…] Túri Lajos (Csengele), […] 
 

(Délmagyarország 1948. május 25., p. 1.) 

 

   

Debrecenbe érkeztek – ma hazaindulnak –  

A Délmagyarország hadifogoly szolgálata 
 

Debrecen, május 25. (Tudósítónk éjjeli telefonjelentése) Kedden a 

következő szegedi és szegedkörnyéki foglyok érkeztek: […] Szarka Gergely 

(Csengele 558.), […] Hulman [Kulman?] Jenő (Csengele 568.), […] Hor-

váth Antal (1912. Csengele), […] 

A fentiek szerdán indulnak haza. […] 
 

(Délmagyarország 1948. május 26., p. 1.) 

 

 

Három mintagazda értekezlet 
 

Vasárnap az alsócsengelei UFOSz helyiségében Juhász Lajos, Felsőgaj-

gonyán Nyáry György (saját gazdaságában), Papdi József mintagazda az  al- 
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sóközponti UFOSz helyiségben tart mintagazda értekezletet. A helyi min-

tagazdák kötelesek megjelenni. 

 

(Délmagyarország 1948. május 27., p. 4.) 

 

 

Állatorvosi hivatal 
 

Hirdetmény 

 

A vérvételről elmaradt, idegen területről behozott és a hat hónapos kort 

betöltött csikók vérvétele a következő helyeken és időkben tartatnak meg: 

[…] Június 4-én 15 órakor Csengelén a Tóth-kocsmánál az állomásnál. […] 

 

Szeged, 1948. május 28.           

                                                                                    Hivatalvezető 

 

(Délmagyarország 1948. május 29., p. 6.) 
 

   

Mi újság Szeged környékén? 
 

[…] 

Kilencedik gyermeke született Jójárt Imre Csengele 563. szám alatti 

lakos feleségének. Balogh József Csengele 411. szám alatti lakos és Ma-

gony Menyhért Csengele 397. alatti lakos felesége ugyancsak kilencedik 

egészséges gyermekének adott életet. 

Dicséret illeti Kovács István, Hegedűs Sándor és Magony József csen-

gelei lakosokat is. Feleségüknek ugyanis most született nyolcadik, hetedik, 

illetve hatodik gyermeke. 

A csengelei közigazgatási kirendeltség értesíti a gazdákat, hogy ara-

tási és cséplési munkálatokra vonatkozó felvilágosításokat a községházán 

kaphatnak. […] 

Érdekes eset foglalkoztatja a csengeleiket. Balogh István udvaráról az 

esti  szürkületben  kerékpárját ellopták. Egy héttel később »Köszönöm« felí- 
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rással, teljesen ép állapotban ugyanarra a helyre visszatették a kerékpárt. 

Csókási István csengelei postás kerékpárját is ellopták, de ezt még 

nem vitték vissza. 

A csengelei örökbirtokosok sürgősen jelenjenek meg a községházán 

az 1948-49. évi gazdalajstrom elkészítéséhez szükséges adatok pótlása cél-

jából. 

A Szeged-felsőközponti munkás tornaegylet Csengelén megmérkőzik 

vasárnap [június 6-án] délután 4 órakor a csengelei futballcsapattal, amelyet 

Szűcs János MDP-titkár szervezett meg. […] 

 

(Délmagyarország 1948. június 6., p. 6.) 

 

 

A szegedkörnyéki községek egész sora áll termelési 

versenyben egymással – A három legjobb szegedi gazdát 

felviszik a Nemzetközi Vásárra 
 

[…] A szegedkörnyéki községek közül […] Felsőközpont Csengelével és 

Kistelekkel, […] Ruzsajárás Csengelével […] áll versenyben. […] 

 

(Délmagyarország 1948. június 17., p. 4.) 

 

 

Szegedi hadifoglyok érkeztek Debrecenbe 
 

(A Délmagyarország debreceni tudósítójának telefonjelentése) 

 

Vasárnap délután 725 hadifoglyot szállító szerelvény érkezett a debreceni 

átvevő állomásra. Valamennyi hazaérkező a legjobb egészségnek örvend és 

nagyrészük már hétfőn elindult otthona felé. A vasárnapi szerelvénnyel a 

következő szegedi és szegedkörnyéki volt hadifoglyok érkeztek: […] Hor-

váth József (Csengele), […] 

 

(Délmagyarország 1948. június 22., p. 5.) 
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Letették az esküt a cséplőgép felelősök 
 

Szerdán délelőtt a városházán Bán Ferenc közellátási tisztviselő és Balogh 

Károly közellátási felügyelő kezéhez letették az esküt a cséplőgép felelősök, 

miután a hatósági cséplési ellenőrök már előbb esküt tettek. Csütörtökön 

[június 24-én] Csengelén és Felsőközponton Gyáni Imre főispán veszi ki a 

felelős vezetőktől az esküt. 

 

(Délmagyarország 1948. június 24., p. 2.) 

 

 

Lapzártakor jelentik – Csütörtökön újabb 

hadifogolyszerelvény érkezett Debrecenbe –  

Sok a szegedi a hazatérők között 
 

Debrecen, június 24. (Debreceni tudósítónk telefonjelentése) Máramaros-

szigetről csütörtökön újabb hadifogolyszerelvény érkezett Debrecenbe. A 

megérkezett volt hadifoglyok legnagyobb része délután már tovább is uta-

zott családjához. A hazatért szegedi és szegedkörnyéki hadifoglyok névsora 

a következő: […] Sztracha Mihály (Csengele), […] 
 

(Délmagyarország 1948. június 25., p. 1-2.) 

 

  

Tizenhárom tyúk volt a veszte 
 

Csütörtökön a szegedi nagyállomáson az egyik rendőr figyelmes lett egy 

fiatalemberre, aki a kezében lóbálva 13 összekötözött tyúkot cipelt. Az iga-

zolásánál derült ki, hogy a 13 tyúk gazdája nem más, mint Seiben István 25 

éves kisteleki napszámos, aki tyúklopás miatt igen gyakori vendége a rend-

őrségnek. Seiben azonnal bevallotta, hogy ezek a tyúkok Szatymazon és 

Csengelén elkövetett lopásaiból származnak. A tyúkok rémét a rendőrség 

őrizetbe vette. 
 

(Délmagyarország 1948. június 25., p. 4.) 
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Nem lesz árva a tanyák népe… 
 

[…] 

Tanyai közigazgatási vezető véleménye 

Mindaz azonban csak egyik oldala a kérdésnek. Az MDP programja 

ugyanakkor a következőket is mondja: »… a munkásokat, parasztokat minél 

nagyobb számban kell bevonni a központi és a helyi közigazgatásba…« 

Hegedűs József, a csengelei közigazgatás vezetője beszél nekünk er-

ről. 

- Véleményem szerint – mondja – a népnek csak akkor tudjuk kíván-

ságait tökéletesen teljesíteni, ügyeit jól intézni, ha ők maguk tesznek javas-

latokat a közigazgatás számára és mintegy közvetlenül is befolynak a köz-

igazgatás munkájába. Örömmel fogadjuk az MDP programját, amely gyö-

keresen meg akarja oldani ezt a kérdést. A pártok és a demokratikus szer-

vezetek bevonásával önálló testületet kellene létesíteni, amelynek tagjai ál-

landóan részt vennének a közigagatás menetében, a különböző ügyekben 

véleményt mondanának, javaslatokat tennének, sőt konkrét munkákat is 

feldolgoznának. Tervszerű munkával kellene megindítanunk ezt a kezdemé-

nyezést, amellyel biztos eredményt lehetne elérni. […] 

 

(Délmagyarország 1948. június 25., p. 5.) 

 

 

Lelkesen készülődnek a szegedkörnyéki községekben az 

aratóünnepélyekre 
 

[…] 

Délelőtt 11 órakor tartanak gyűlést: […] Csengelén Virágh István (FKP), 

[…] 

 

(Délmagyarország 1948. június 27., p. 5.) 
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Szövetkezeti versenyt indítottak a csengelei gazdák 
 

A csengelei földművesszövetkezet az elmúlt időkben sok nehézséggel 

küszködött. Pedig Csengelén igen nagy szükség van a szövetkezetre, mert a 

gazdasági forgalomból ez a község szinte teljesen kiesik. Ha nem jól műkö-

dik a szövetkezet, akkor néhány élelmes nagykereskedő vásárolja össze az 

élelmiszerfélét és nyerészkedik a kisparasztok verejtékes munkájának ered-

ményén. 

Örömmel értesültünk ezért arról, hogy a csengelei földművesszövet-

kezet is megindult a fejlődés útján. A fordulat a legutóbbi szövetkezeti ülé-

sükön történt meg, amelyet Töltéssy Imre vármegyei szövetkezeti felügyelő 

vezetésével tartottak meg. Az ülésen megjelentek a koalíciós pártok, az 

UFOSz,  FÉKOSz  vezetői  és  a  termelési bizottság is. A szövetkezeti felü-

gyelő rámutatott arra, hogy a népi szerveknek össze kell fogniok a földmű-

vesszövetkezet megerősítésére. Beszédének hatására Lippai Mihály, az 

UFOSz titkára nyomban belépett a szövetkezetbe és tagtoborzó versenyre 

hívta ki a töbieket. 

Elsőnek Túri Imre elvtárs – aki a legjobb gazdák közé tartozik –, 

fogadta el a kihívást, majd sorra csatlakozott hozzá Jójárt Imre, Juhász Fe-

renc, ifj. Vincze József, Sinka István, Kun Szabó András, Papp György, 

Lippai József. 

A versenyeredménybe beszámít, hogy mennyi új tagot szerzett, továb-

bá a beszervezett új tagok hány üzletrészt jegyeztek, azokból mennyit fizet-

tek be és végül, ki milyen tényleges munkával, esetleg egészséges, megvaló-

sítható ötlettel segíti a szövetkezetet a megindulás és fejlődés útjára. A ver-

seny iránt nagy az érdeklődés a többi gazda között is és reméljük, hogy a 

csengelei példa buzdítóan hat a többi szegedkörnyéki földművesszövetke-

zetre is. 
 

(Délmagyarország 1948. június 29., p. 4.) 
 

 
Hirdetmény 

 

A csoportos veszettség elleni pótoltások időpontjai  és  helyei  július  hónap- 
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hónapban: […] Felsőtanyákon 

[…] 7-én 8-12 óráig a csengelei piactéren. 7-én 14-18 órakor az alsócsen-

gelei iskolánál. […] 

 

(Délmagyarország 1948. június 29., p. 8.) 
 

  
Szerdán újabb szegedi hadifoglyok érkeztek Debrecenbe 

 

(Debreceni tudósítónk telefonjelentése) Szerdán [június 31-én] befutott 

Debrecenbe a 17-ik hadifogolyszerelvény, amelyen a következő szegedi és 

szegedkörnyéki volt hadifoglyok érkeztek: […]  Zsámbóki  István  (Csenge-

gele), […] 

 

(Délmagyarország 1948. július 1., p. 3.) 

 

 

Szegedi hadifoglyok érkeztek Máramarosszigetre 
 

Az MDP hadifogoly irodájának jelentése szerint Máramarosszigetre a kö-

vetkező szegedi és szegedkörnyéki hadifoglyok érkeztek: […] Lestyán Já-

nos (Csengele), […] Szabó Mihály (Csengele), […] 

 

(Délmagyarország 1948. július 2., p. 2.) 

 

  

Hazatért hadifoglyok figyelmébe 
 

A VHBSZ [Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége] megyei vezetősége fel-

hívja a hazatért bajtársak figyelmét, hogy a lakóhelyükhöz legközelebb eső 

helyi csoportoknál jelentkezzenek. Vidéken a következő helyi csoportok 

alakultak meg: […] Csengele, […] 

 

(Délmagyarország 1948. július 2., p. 4.) 
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Tyúktolvaj a rögtönítélő bíróság előtt 
 

A rögtönítélő bíróság ma 9 órakor tárgyalja Sejben István foglalkozásnélküli 

kisteleki fiatalember bűnügyét. Sejbent annak idején falopásért 60 forintra 

ítélték és hogy ezt az összeget ki tudja fizetni, tyúkokat lopott. Nyolc rend-

beli tyúklopással vádolja az ügyészség. 

 

(Délmagyarország 1948. július 2., p. 4.) [Előzmény: Délmagyarország 

1948. június 25., p. 4.] 

  

 

Befutott a tizennyolcadik szerelvény – Pénteken újabb 

szegedi hadifoglyok érkeztek Debrecenbe 
 

(Debreceni tudósítónk telefonjelentése) Pénteken este befutott Debrecenbe a 

tizennyolcadik hadifogoly szerelvény. Az 1260 volt hadifogoly között 1 

törzstiszt, 39 tiszt, 265 altiszt, 920 legénységi állományú, 6 munkaszolgá-

latos és 29 polgári személy érkezett. A szerelvényen a következő szegediek 

és szegedkörnyékiek érkeztek: Béres János Csengele 179., […] Kollár Imre 

Csengele, […] Lengyel János Csengele, […] Szabó Mihály Csengele, […] 

Ujfalussy Ferenc Csengele, […] Kóbor László Csengele […] 

 

(Délmagyarország 1948. július 3., p. 3.) 

 

 

A rögtönítélő bíróság rendes bíróság elé utalta Sejben István foglal-

kozásnélküli kisteleki tyúktolvaj bűnügyét. A vádlott a főtárgyaláson a 

nyolc lopásból hármat beismert, kettőben a károsultak nem kérték a fiatal-

ember megbüntetését, miután hozzátartozójukról volt szó. A többi esetben 

pedig a törvényszék nem látta bizonyítottnak, hogy éjjel követte el a lopá-

sokat, így a bűncselekmény nem tartozik a rögtönítélő bíróság elé. 

 

(Délmagyarország 1948. július 3., p. 4., előzmény: Délmagyarország 1948. 

július 2., p. 4.) 

 
327    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Debrecenbe érkezett szegedi hadifoglyok 
 

(A Délmagyarország debreceni tudósítójának telefonjelentése) Kedden este 

[július 6-án] befutott Debrecenbe a huszadik hadifogoly szerelvény, ame-

lyen a következő szegedi és szegedkörnyéki hadifoglyok érkeztek meg: […] 

Tóbiás János (Csengele), […] 

 

(Délmagyarország 1948. július 7., p. 2.) 

 

 

Újabb hadifoglyok érkeztek Máramarosszigetre 
 

Az MDP hadifogoly irodájának közlése szerint Máramarosszigetre a követ-

kező szegedi és szegedkörnyéki hadifoglyok érkeztek: […] Kacsó [helye-

sen: Kócsó] János (1921. Csengele), [...] 

 

(Délmagyarország 1948. július 7., p. 5.) 

 

 

Nyolcezer újabb hadifogoly Máramarosszigeten 
 

Debrecen, július 9. (A Délmagyarország tudósítójának telefonjelentése) A 

21. szerelvénnyel még a következő szegedi és szegedkörnyéki hadifoglyok 

érkeztek Debrecenbe: […] Horváth Miklós (Csengele), […] 

 

(Délmagyarország 1948. július 10., p. 1.) 

 

  

Befutott a 22-ik hadifogolyvonat 
 

(A Délmagyarország debreceni tudósítójának telefonjelentése) Vasárnap 

[július 11-én] délután befutott Debrecenbe a 22-ik hadifogoly szerelvény, 

amelyen a következő szegedi és szegedkörnyéki hadifoglyok érkeztek: Kó-

csó  János (Csengele), […] Kothencz  János  (Csengele),  […] Tokodi János  
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(Csengele), […] 

 

(Délmagyarország 1948. július 13., p. 3.) 

 

  

Mi újság Szeged környékén? 
 

[…] Csengelén is napról napra nő a termelési versenyben résztvevők száma. 

A munkában elöl jár: Lippai Mihály, a termelési bizottság elnöke, Erdélyi 

Péter, a versenybizottság  elnöke,  Magony  Mihály,  UFOSz-elnök,  Balogh 

József, Túri Ferenc, Gémes József, Papp József. A versenyzők száma 37-ről 

250-re emelkedett. […] 

 

(Délmagyarország 1948. július 14., p. 2.) 

 

   

Meggyorsítják a hazaszállítást – Sok szegedi a 23-ik 

hadifogoly vonaton 
 

(Debreceni tudósítónk telefonjelentése) Kedden [július 13-án] befutott 

Debrecenbe a 23-ik hadifogoly szerelvény, amelyen legnagyobbrészt a 

7159, 435/15, 7866, 7159/1, 3986, 4866 és a 7509-es táborokból 1752 volt 

hadifogoly érkezett. A szerelvényen a következő szegedi és szegedkörnyéki 

hadifoglyok érkeztek: […] Szarvas István (Csengele 458), […] Sági István 

(Csengele 235), […] Köbölyös József (Csengele), […] 

 

(Délmagyarország 1948. július 14., p. 2.) 

 

 

A Délmagyarország hadifogoly híradója 
 

(Debreceni tudósítónk telefonjelentése) Szerdán [július 15-én] délután be-

futott Debrecenbe a 24-ik hadifogoly szerelvény, amelyekben a következő 

szegedi  és  szegedkörnyékbeli  volt  hadifoglyok érkeztek: […] Rácz István  
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(Csengele), […] 

 

(Délmagyarország 1948. július 15., p. 3.) 

 

 

Mi újság Szeged környékén? 
 

[…] 

Tizedik gyermeke született Balogh Béla Csengele 87. szám alatti lakos fele-

ségének. 

[…] 

Magony Imre, a csengelei versenybizottság fiatal jegyzője az újgazdák szá-

zainak jelentkezését veszi fel a termelési versenybe. 

[…] 
 

(Délmagyarország 1948. július 21., p. 2.) 

 

 

Mi újság Szeged környékén? 
 

A csengelei dohánytermelők részére a második dohánytermelési előleg 

folyósítását augusztus 31-én bonyolítja le a félegyházi dohánybeváltó hi-

vatal. 

[…] 

Csengelén megkezdődött a baromfipestis és a baromfikolera elleni ingyenes 

oltás. 

[…] 

A dohánytermelők részére Csengelén szárítópajta építéséhez szükséges 

faanyagot és pénzelőleget folyósít a földművelésügyi minisztérium. 

[…] 

Az újgazdák részére Csengelén megindulnak a földek újbóli minősítésének 

munkálatai. Mindenki panaszát meghallgatják ebben az ügyben a község-

házán. 

[…] 

(Délmagyarország 1948. július 25., p. 2.) 
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Csengele előreugrott a mezőgazdasági versenyben 
 

A mezőgazdasági verseny szervezése még mindig erős ütemben folyik. A 

szegedkörnyéki községek közül hétről hétre hol egyik, hol másik ugrik 

előre, de többnyire Csengele, Szentmihálytelek és Szatymaz vezet. Ezen a 

héten Csengele szaladt az első helyre és Szentmihálytelek másodiknak szo-

rult  vissza.  A  versenyben  résztvevők  száma jelenleg 1845, összesen 7158  

pontszámmal. A szántóföldi növénytermesztésben különösen elöl jár Rozsi 

József Röszke 425., Rozsi Imre Röszke 648., Kopasz Pál Csengele 546. 

szám alatti gazdák. Az állattenyésztésben Magony Lajos Csengele 519., Ti-

sóczki Sándor Csengele 334. vezet, a szőlő- és gyümölcstermelésben ugyan-

csak Magony Lajos jár elöl, valamint ifj. Kókai László Csengele 577. szám. 

A szervezési munkálatokban kitűnt Kószó Imre Röszke 928. és Tanács 

Vince Röszke 257. szám alatti gazda. 

 

(Délmagyarország 1948. július 25., p. 4.) 
 

 

Sok hazatérő szegedivel – Újabb két hadifogolyvonat érkezett 

Debrecenbe 
 

A legutóbb a 29 és 30-as számú hadifogoly szerelvény futott be Debrecen-

be. Ezen a következő szegedi és környékbeli volt hadifoglyok érkeztek: […] 

Szél Lajos (Csengele), […] 

 

(Délmagyarország 1948. július 27., p. 3.) 

   

 

Elrejtett gabona 
 

A gazdasági rendőrség eljárást indított Rabi Péter csengelei és Papp Géza 

feketeszéli gazdák ellen, akik 250-300 kiló gabonát rejtettek el a beszolgál-

tatás elől. 

 

(Délmagyarország 1948. augusztus 10., p. 4.) 
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Présháza mellett 3 mázsa rozsot vermelt el egy  

csengelei gazda 
 

A napokban  a  csengelei  rendőrőrs  egy  lopási üggyel kapcsolatban házku-

tatást tartott Rabi Péter gazdálkodó házában. A lopással gyanusított gazda 

házában semmit sem találtak, ellenben szőlőjében, amelyet szintén átkutat-

tak, majdnem egy verembe estek a rendőrök. Rabi présháza mellett ugyanis 

mély vermet ásott, azt szépen kibélelte és abba három mázsa rozsot rejtett 

el. A rendőrök a gabonarejtegetésen tetten ért gazdát azonnal előállították. 

Rabi bevallotta, hogy körülbelül két mázsa rozsot kézzel csépelt ki, egy má-

zsát pedig Török János cséplőgép felelős ellenőr és Lippai József cséplési 

ellenőr hagyott nála beíratlanul. 

A gabonarejtegető gazda és a cséplőgép két vezetője ellen cséplési 

visszaélés miatt eljárás indul. 

 

(Délmagyarország 1948. augusztus 13., p. 4.) 

 

 

Elhagyta a cséplőgépet félórára Szalai János csengelei ellenőr. Ezalatt 

a cséplést tovább folytatták. Az uzsorabíróság nem jogerősen egyhónapi el-

zárásra ítélte. 

 

(Délmagyarország 1948. augusztus 14., p. 4.) 

 

 
Az augusztus 20-i ünnepségek szónokai 

 

[…] 

Csengele: Ördögh Imre FÉKOSZ, Seres István NPP 

[…] 

 

(Délmagyarország 1948. augusztus 19., p. 2.) 
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Ma érkezik az ötvenezredik hadifogoly 
 

Tegnap éjjel befutott a 34. hadifogolyszerelvény Debrecenbe 1799 volt 

hadifogollyal.  A  legközelebbi hadifoglyszerelvény ma, Szent István napján  

érkezik. Ezzel a 35. szerelvénnyel érkezik az ötvenezredik hadifogoly. Csü-

törtökön [augusztus 19-én] az alábbi szegedi és szegedkörnyéki hadifog-

lyok érkeztek Debrecenbe: […] Margó János Csengele, […] Túri Ferenc 

Csengele, […] 

 

(Délmagyarország 1948. augusztus 20., p. 2.) 

 

 

A harmadik helyről elsőre tört fel Felsőközpont, ahol 98 

százalékig teljesítették a kenyérgabona beszolgáltatást 
 

A népi beszolgáltatási bizottság tegnap ülést tartott. Áttanulmányozták a be-

futott cséplési eredményeket és kiértékelték a beszolgáltatási verseny ered-

ményeit. Itt közöljük egymás mellett a verseny múlt heti és mostani állását: 

 

Mi történt augusztus 10-18-ig? 

 

Augusztus 10-ig     Augusztus 18-ig 

1. Királyhalom     1. Felsőközpont 

2. Alsóközpont     2. Királyhalom 

3. Felsőközpont     3. Alsóközpont 

4. Ruzsajárás      4. Ruzsajárás 

5. Csengele      5. Belterület 

6. Belterület      6. Csengele 

[…] 

A kicsinyek sokat, a nagyok semmit sem szolgáltattak be. A bizottság meg-

vizsgálta a beszolgáltatást legjobban teljesítő gazdák névsorát, akik mint a 

listák halmaza mutatja – nagyon sokan vannak. […] Csúri Mihály Csengele 

9 hold, […] 

 

(Délmagyarország 1948. augusztus 20., p. 5.) 
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Köszönjük Rákosi Mátyásnak, a magyar nép nagy vezérének, 

hogy hazasegített bennünket – mondotta az ötvenezredik 

hadifogoly, aki élmunkás volt a Szovjetunióban 
 

[…] Szegedi és szegedkörnyéki szombaton [augusztus 21-én] érkezett hadi-

foglyok: […] Agárdi László Csengele, […] Lantos Antal Csengele 694., 

[…] 

 

(Délmagyarország 1948. augusztus 22., p. 3.) 

 

 

Bujkáló nyilas polgármestert fogott a szegedi államvédelmi 

osztály – Az öttömösi plébánost, aki fasiszta barátjai miatt 

gazdasszonyát is elbocsátotta – letartóztatták 
 

A szegedi államvédelmi osztály bravúros nyomozás után elfogta dr. 

Makrányi Gyulát, Gyöngyös volt nyilas polgármesterét. Makrányit már rég-

óta körözik a hatóságok, de eddig sehogyan sem tudtak nyomára akadni. 

A napokban feltűnt az államvédelmi osztály nyomozóinak, hogy Hor-

pácsi Ignác öttömösi plébánosnál [előtte Csengelén volt lelkész] »vendé-

gek« vannak. Alaposabban utánanéztek a dolognak és kiderült, hogy a 

»szegény rokonok«, – mint ahogy a plébános a vendégeiről híresztelte – a 

hírhedt nyilas polgármester és felesége. 

Horpácsi kihallgatása alkalmával elmondta, hogy Makrányi ez év ta-

vaszán jött hozzá és elpanaszolta neki, hogy a nyilas időkben viselt dolgai 

miatt most nyugatra kell távoznia, mert körözik. A plébános először Csóti 

Lajosné öttömösi asszonynál szállásolta el, majd most – hogy Makrányi 

még nagyobb biztonságban legyen –, elbocsátotta gazdasszonyát és magá-

hoz vette a nyilas polgármestert.  

Az államvédelmi osztály Makrányit átadta a budapesti népügyészség-

nek, Horpácsi Ignác plébánost pedig a szegedi népügyészségre szállította, 

ahol azonnal letartóztatták és rövidesen elkészítik ellene a vádiratot. 

 

(Délmagyarország 1948. augusztus 24., p. 1.) 

  

334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 szegedi kistermelőt ajánlottak mintagazda kitüntetésre 
 

Az országos mintagazda verseny befejeződött és az eredményeket most bí-

rálják felül. […] Szegeden a […] bizottság 20 szegedi gazdálkodót ajánl a 

mintagazda kitüntetésre. Ezek a következők: […] Tisóczky Sándor Csenge-

le, […] Lippai Mihály Csengele […]. 

 

(Délmagyarország 1948. augusztus 24., p. 3.) 

 
 

Máramarosszigetre befutott az 56. és 57. 

hadifogolyszerelvény – Közöljük a szegedi és szegedkörnyéki 

volt hadifoglyok névsorát 
 

Máramarosszigetre befutott az 56. és 57. hadifogolyszerelvény. A szerelvé-

nyen az alábbi szegedi és szegedkörnyéki volt hadifoglyok érkeztek: […] 

Lantos Antal Csengele, […] 
 

(Délmagyarország 1948. augusztus 25., p. 3.) 

 

 

Ruzsajárás vezet a beszolgáltatásban – Csengelén nyolc 

gazda semmit sem szolgáltatott be 
 

[…] A versenyben most a helyzet a következő: 

[…] 

6. Csengele beadott 20 vagon helyett 15 vagont (75 %). [utolsó helye-

zett] 

A főispánhoz beérkezett jelentés szerint a következő csengelei gazdák 

nem szolgáltatták be az előírt gabonát: Vörös István 16 holdas, Virágh Sán-

dor 25 holdas, Sutka Sándor 16 holdas, Kovács Sándor 17 holdas, Forgó Pál 

20 holdas, Süli Gábor 21 holdas, Virágh János 20 holdas és Sutka István 15 

holdas gazda. 
 

(Délmagyarország 1948. augusztus 26., p. 3.) 
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Csengelei feketecséplők 
 

Rabi Péter gazdálkodónál Török János felelős gépvezető és Lippai József el-

lenőr a cséplés során 150 kiló rozsot nem vezetett be a könyvekbe. Az uzso-

rabíróság Rabit háromhónapi fogházra, 100 forint pénzbüntetésre és egyévi 

jogvesztésre, míg Török János gépvezetőt héthónapi, Lippai József ellenőrt 

hathónapi börtönre, mindkettőt 100-100 forint pénzbüntetésre és háromévi 

jogvesztésre ítélte. 

 

(Délmagyarország 1948. szeptember 1., p. 4.) 

 

 

Továbbra is Ruzsajárás vezet a beszolgáltatásban 
 

[…] 

A szegedi versenyben most a következő a helyzet: […] 

6. pedig Csengele (88 százalék). [utolsó helyezett] 

[…] 

 

(Délmagyarország 1948. szeptember 4., p. 3.) 

  

 

Szerencsés karambol 
 

Dékány Antal kisteleki kereskedő negyedmagával jött autón Szegedre. Út-

közben három kerékpározó egy szekeret került ki. Horváth Péter csengelei 

gazdálkodó az egyik kerékpárról visszafordult és az autót látva annyira 

megijedt, hogy a kocsi elé karikázott. Dékány Antal azonnal fékezett és a 

kocsit oldalra is kormányozta, úgyhogy az árokba szaladt. A karambol azon-

ban elkerülhetetlen volt, Horváthot elkapta a gépkocsi, de az ijedtségen kí-

vül sem neki, sem az autó utasainak nem történt baja. 

 

(Délmagyarország 1948. szeptember 7., p. 4.) 
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Csengele legyőzte Kisteleket a nyári termelési versenyben 
 

Alig fél évvel ezelőtt Csengele dolgozó parasztjai termelési versenyre hívták 

ki a kistelekeieket. A verseny első szakasza most lezárult és egyben kimu-

tatást készítettek az eddigi eredményekről. A termelési verseny 21 verseny-

pontból állt. – Ezek közül legtöbbet Csengele nyert meg. Az adatokat az Or-

szágos Termelési Versenybizottsághoz terjesztik fel végleges döntésre. 

Csengele már az induláskor is jobban szerepelt, mert minden gazda részt 

vett a versenyben, Kisteleken pedig csak 24 százalék. A szántóföldeket 

mindkét községben egyaránt százszázalékosan megművelték, tehát parlagon 

sehol sem maradt föld. A szerződéses alapon termelt növények területe Kis-

teleken gazdálkodás szempontjából viszont a kistelekiek vezetnek, mert a 

konyhakerti növények területe 12 százalék, Csengelén viszont csak 10 szá-

zalék. A tízéves átlagot gabonából ez évben elérték Kisteleken, de Csen-

gelén öt százalékkal még túl is haladták. Az állatállomány számbeli növe-

kedése a verseny folyamán Kisteleken három százalékos, Csengelén pedig 

tíz százalékos volt. A parasztság tanulását segítő határjárásokon a kisteleki 

gazdák két százaléka vett részt rendszeresen, a csengeleiek közül pedig tíz 

százalék. A beszolgáltatás teljesítésében Kistelek nem sokkal maradt alul, 

de Csengele ebben is túltett rajta, mert az előbbi helyen 93, az utóbbi helyen 

pedig 105 százalékban tettek eleget a követelményeknek. A köztartozásokat 

a csengeleiek 90, a kistelekiek pedig 70 százalékban teljesítették. 

A két község közötti termelési verseny legnagyobb eredménye az a 

nagy és gazdag tapasztalat, amelyet az egymással versenyző dolgos parasz-

tok szereztek ezalatt a néhány hónap alatt. Reméljük, hogy az őszi munká-

latokhoz még nagyobb lendülettel, a most lezajlott versenyszakasz tapasz-

talatai alapján fognak hozzá. 

 

(Délmagyarország 1948. szeptember 10., p. 5.) 

 

 

Hirdetmény 
 

Közhírré teszem, hogy Alsótanyán, Felsőtanyán és Csengelén a nyílt árusí-

tású üzletek záróráját a polgármester módosította. Ennek értelmében  az  üz- 
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letek reggel 7 órától déli 1 óráig és délután 3 órától 7 óráig tartandók nyit-

va. 

      I. f. közig. hatóság 

 

(Délmagyarország 1948. szeptember 19., p. 6.) 

 

   

Falusi és tanyai pártszervezeteinknek a dolgozó parasztság 

élén kell járnia 
 

[…] Nikolényi György (Szatymaz) és Dóczi Mihályné (Csengele) kérték a 

Pártbizottságot [MDP-ről van szó!], hogy küldjenek ki a most kezdődő dol-

gozók iskoláiba politikai kérdéseket ismertető előadókat. […] 

 

(Délmagyarország 1948. szeptember 21., p. 3.) 

 

 

A Mezőgazdasági Kiállítás díjnyertesei 
 

[…] A bíráló bizottság pénteken és szombaton egész nap végezte a bírálat 

nehéz és komoly munkáját, amelynek eredménye a következő: 

lovak: 

[…] 

Arabs telivérek: 1. Béres János Csengele Jani nevű 4 éves (UFOSz), 2. Kiss 

András Csengele Jankó nevű 4 éves, 3. Harkai Imre Csengele Inas nevű 4 

éves (UFOSz). 

[…] 

Fiaskancák: a magyar félvérek csoportban: […], 2. Szabó B. Lajos Csengele 

5 éves Hatosa (UFOSz). 

[…] 

Az engedélyezett mének összesített csoportjában: 1. Béres János 

Csengele Jani nevű 4 éves arabs méne (UFOSz), […], 3. Kiss András Csen-

gele Jankó nevű arabs méne. 

A fias kancák  összesített  csoportjában: […], 2. Szabó Lajos Csengele  
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Hatos nevű 5 éves magyar félvére (UFOSz). […] 

Borverseny bírálati eredménye: 

[…] 

Fehérborok: […], 2. Böröcz Ferenc Csengele, […] 

 

(Délmagyarország 1948. szeptember 21., p. 5.) 

 

    

Szőlőtolvajokat fogtak Csengelén az ottani rendőrőrs tagjai. A két 

tolvajt Baló Jánost és Szandó Vilmost, akik beismerték, hogy az elmúlt 

hetekben több szőlőkertet is meglátogattak, őrizetbe vették. 

 

(Délmagyarország 1948. október 10., p. 4.) 

  

 

Területcserét terveznek Csongrád megye és Szeged között 
 

Csongrád megye törvényhatósági bizottsága megküldte Szegedre közgyűlési 

határozatát, amelyben Szeged és Csongrád megye között területcseréket ja-

vasolnak. E szerint Csengele a jövőben Csongrád megyéhez tartoznék, 

Pusztamérges és Öttömös viszont Szegedhez. Csengele önálló községgé ala-

kulna át a kisteleki járás körzetében, Pusztamérges és Öttömös pedig közi-

gazgatási kirendeltséget kap. Ez a megoldás mindhárom község szempont-

jából előnyös lenne, de a kérdésben valószínűen népszavazást tartanak. Sze-

ged törvényhatósága legközelebbi közgyűlésén határoz és végső fokon a 

belügyminisztérium hagyja jóvá a határozatot. 
 

(Délmagyarország 1948. október 31., p. 3.) 

 
 

A Népi Bizottság jelentése az őszi mezőgazdasági munkákról 

– Csengelét mintaközségnek jelölték 
 

A szegedi Népi Bizottság pénteki [november 5-i] ülésén a gazdasági 

felügyelőség jelentését tárgyalták meg. […] 
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Ezután felolvasták a bizottság előtt a termelési versenybizottság je-

lentését a mezőgazdasági verseny állásáról. A jelentés alapján a Népi Bizott-

ság a legjobban dolgozó és legszebb eredményeket elért Csengelét jelölte 

mintaközségnek. Ezzel Csengele lett a legesélyesebb a földművelésügyi mi-

nisztérium vándordíjára. […] 

 

(Délmagyarország 1948. november 6., p. 5.) 

 

 

Miért nem szerették a csengelei dolgozó parasztok Szegedet – 

Jó versenyszellem a homokon és akik még mindig 

akadályozzák a munkát 
 

A szürke jeep duruzsolva eszi a kilométereket. A kisparasztok felbá-

torodva néznek utána, a kulákok összébb húzzák magukat s úgy érzik, hogy 

olvad a vaj a fejükön. Az ördöngös masinán a legeldugodtabb helyre is el-

jutó ellenőrök nyugodtan megtekinthetik a dolgozó parasztok földjét. Azért 

is fogadják azok mosolyogva a jeeppet. De nem a szürke kocsin nevetnek, 

hanem a kulákokon, akiknek ilyenkor inukba száll a bátorság, mert föld-

jeiken nem végzik rendesen a munkákat, szabotálnak és most félnek a tör-

vény hatalmától. 

Az ellenőrök az ország minden részében igen sok kulák szabotázsról 

rántották le eddig a leplet és jelentéseik alapján azonnal megindult a szabo-

tálók ellen a legszigorúbb eljárás. De nem csak kulák szabotázsokat, egyéb 

visszásságokat is lepleznek le a falvakban járó ellenőrök. 

 

Miért lesz Csengele mintaközség? 

 

A csengelei süppedő homokot még a szürke terepjáró is alig tudja ma-

ga mögé gyűrni. Jóleső érzés fogja el az embert, amikor végignéz a határ-

ban. Mindenütt gyönyörűen zöldell már a zsenge rozs- és búzavetés. Csen-

gele dolgozó parasztjai jó munkát végeztek. Nem is csoda, hogy a Népi Bi-

zottság mintaközségnek jelölte őket és a termelési versenybizottság jelen-

tésében is Csengele szerepel az első helyen. 
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A mezőgazdasági versenyszellem itt volt Szeged környékén a legjobb 

és ez eredményezte, hogy a legrosszabb talajon ott, ahol minden szem 

termésért nehéz harcot kell vívni a természettel, ott születtek a legkie-

melkedőbb eredmények. 1278 csengelei paraszt közül 1008 vesz részt a ver-

senyben. A versenyt komolyan is veszik, nem csak a jelentkezéskor legény-

kedtek, hogy »mi majd megmutatjuk«, hanem a munkában is megállták a 

helyüket. 

 

Fehér kenyér terem a homokon 

 

Tisóczky Sándor elvtárs, újgazda büszkén mutatja a földjét. Huszon-

hét éves, a harmadik családja most van útban és 13 hold homokon gazdál-

kodik. Azt a homokot nem cserélné el a legjobb földdel. 

- Csak dolgozni kell rajta becsületesen, meg kell adni a földnek is a 

magáét, akkor ez a homok is fehér, nagy szelet kenyeret juttat az asztalra – 

mondja megelégedett mosollyal. – Aki nem lusta és aki tervszerűen gazdál-

kodik, annak a homokon is szépen terem. 

Tisóczky Sándor nem volt lusta és jól is gazdálkodott. A termésátlaga 

rozsból és búzából 10 és fél mázsa volt holdanként, de azon a földön, ahol 

műtrágyázott, 14 mázsa búzája termett. 

Csengele a termelési versenyben nemcsak az ütemterv pontos elvégzé-

sével tűnt ki. Igen szép eredményeket ért el a belterjes gazdálkodásban. 

Meghonosították a konyhakerti növényeket és sokan rátértek az ipari nö-

vények termesztésére. Jó munkával minden évben egy lépéssel közelebb ke-

rülnek régi vágyuk beteljesüléséhez és néhány év múlva a csengelei homok 

valóban a gyümölcsösök, a zöldség és a szőlő hazája lesz. 

 

Mehetne jobban is 

 

Csengele eredményei azonban még korántsem kielégítők. Mehetne és 

amint ők maguk mondják, menne is jobban a munka. A népi szervek mun-

kája jó, de sokszor úgy érzik, hogy meddő erőlködés az, amit csinálnak, 

mert mindig akad, aki gáncsot vet, aki a múltat akarja visszahozni Csenge-

lére. 

A közigazgatás részéről alig kaptak valami támogatást.  A  közigazga- 
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tás vezetője, Hegedűs János különböző ürügyekkel, rossz családi viszo-

nyokra, meg miegymásra hivatkozva állandóan szabadságoltatta magát és 

Szegeden gazdagította a kocsmárosokat. A csengelei parasztok pedig intéz-

hettek mindent maguk. A közigazgatás vezetője néhány hete, remélhetőleg 

végleg eltávozott, de most sem tudják pontosan, hány fontos irat hever elin-

tézetlenül íróasztalának fiókjában. 

 

Miért haragudtak Szegedre? 

 

Csengele dolgozó parasztsága a múltban nem szerette Szegedet és ez 

az érzés még most is sokszor él bennük. A csengelei homok a múltban a 

város tulajdona volt. A város adta bérbe a földet 50-60 holdas tagokban. 

Ilyen bérletet persze csak az kapott, aki több hordő bort gurított be a város 

urainak, aki jobb vacsorát tálalt a városból érkező vendég »uraknak«. Ezek a 

volt nagybérlők még most is uraskodnak, még most is akadnak szép szám-

mal pártfogóik a különböző hivatalokban. 

 

Ki pártfogolja Sisákot? 

 

Így van ez Sisák Istvánnal is. Sisák nyugalmazott rendőr törzsőrmes-

ter. Nyugdíjat kap és ezenkívül 15 hold juttatásban is részesült, hogy ho-

gyan, azt csak ő és néhány »úr« tudná pontosan megmondani, mert 10 hold 

örökföldje is van. Sisák fasiszta érzelmű, ez abból is kitűnik, hogy egy közel 

öt holdas földdarabját sem az elmúlt évben, sem az idén nem művelte meg. 

A Sisák-ügyről már ment néhány jelentés Szegedre, de a kizárt jobboldali 

szociáldemokrata ügyvéd, Müller Manó ügyes ember és a volt rendőrnek 

rajta kívül valószínűleg más pártfogója is akadt. 

 

A közel 100 holdas "újgazda" 

 

Darányi József volt esküdt ügye még sokkal visszásabb. Darányi csak 

10 holdat kapott a juttatáskor, de ezt sem művelte meg. Alig van 500 

négyszögöl vetése. De minek is, eleget jövedelmez a többi föld, amit eddig 

letagadott. Darányinak, a szegény »újgazdának« Alsógalamboson 22 holdja 

van csak.  A  felesége sem szegény, annak Jászszentlászlón van 62 holdja és  
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két tanyája. A kisteleki ötlakásos házuk csak egy kis mellékes. 

A volt esküdt ellensége a dolgozóknak, de annál jobb barátja az »urak-

nak«. A csengelei népi szervek azonban nem ijednek meg a földhivatalban 

és más hivatalokban megbújt reakciós elemektől és a legerélyesebben intéz-

kednek Sisák és Darányi ügyében. 

A két báránybőrbe bújtatott farkas, a két újgazdává vedlett kulák a 

legjobb példa arra, hogy mennyire kell óvakodnunk a reakciótól. A kulálok 

mindent elkövetnek, hogy a kisparasztok közé férkőzzenek és megbolygas-

sák azok harci sorait. A csengelei homok azonban nem sokáig tűri meg há-

tán ezeket a szabotáló reakciós elemeket. 

(p. s.) 

 

(Délmagyarország 1948. november 7., p. 5.) 

 

 

Fegyverrejtegetőt fogott a rendőrség Sisák István Csengele 29. szám 

alatt lakó 60 éves földműves személyben. Sisák lakásán egy kétcsövű belga 

vadászfegyvert tartott rejtve. A rendőrség őrizetbe vette. 

 

(Délmagyarország 1948. november 11., p. 4.) 

 

 

A szatymaziak már tudják, mi a termelési verseny, és nem 

fog ki többet rajtuk a kulák 
 

[…]A szatymaziak a nyári mezőgazdasági verseny befejezésekor 

szinte biztosra vették, hogy Nagyszeged területén ők érték el a legjobb ered-

ményeket. Nagyot csodálkoztak, amikor a rossz, homokos talajú Csengele 

megelőzte őket. Néhány napra elkedvetlenedtek. Egyik-másik szatymazi át 

is ruccant Csengelére, hogy körülnézzen s megtudja, miben maradtak el. Rá-

jöttek, hogy a kiértékelés igazságos volt. A csengelei homokot szalmázó, a 

földjüket a széltől féltő kisparasztok megérdemelték az első helyet. […] 

 

(Délmagyarország 1948. november 18., p. 5.) 
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Újabb hadifoglyok érkeztek – A legutóbbi napokban 

hazaérkezett volt hadifoglyok névsora 
 

[…], Csúri István (1920. Csengele, […], Rókus Imre (Csengele, […] 

 

(Délmagyarország 1948. december 1., p. 5.) 

 

 

Rendelet a zsírbeszolgáltatási kötelezettségről 
 

[…] Hatósági zsírbegyűjtők: 

[…] 

Szeged-Csengele: 

Ifj. Magyar János Szeged-Csengele […] 

 

(Délmagyarország 1948. december 5., p. 4.) 

 

 

A Kisgazdapárt Szegeden is meg akar tisztulni a nagypolgári 

koalícióellenes elemektől – Vezetőségi tagok egész sorát 

zárják ki a pártból 
 

Csütörtökön [december 9-én] a Kisgazdapárt szegedi szervezetének 

politikai bizottsága ülésén állást foglalt a Kisgazdapárt soraiba befurakodott, 

kétkulacsos politikát folytató és nagypolgári szellemű elemek aknamunkája 

ellen. […] 

A csütörtöki ülésén a szegedi politikai bizottság máris felfüggesztette 

és kizárásra javasolta a következő vezetőségi tagokat, mert egyrészt kétku-

lacsos, nagypolgári politikát folytattak, másrészt nem tették magukévá párt-

juk irányvonalát és nem igyekeztek a koalíciós együttműködés szellemében 

dolgozni: […] és a vezetőségi tagokon kívül kizárásra javasolja még: Varga 

Gyula csengelei […] párttagokat. 

 

(Délmagyarország 1948. december 10., p. 3.) 
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Ma vasárnap, december 12-én a következő helyeken tartanak 

koalíciós gyűléseket: 
[…] 

Csengele d. e. 11. 

[…] 

 

(Délmagyarország 1948. december 12., p. 2.) 

 

 

Anyagias szellemek 
 

Süli István csengelei földművesnél a közelmúltban megjelent egy ismeretlen 

asszony, éppen akkor, amikor a családban egy kis nézeteltérés volt. A jöve-

vény erre megígérte, hogy majd a szellemekkel eligazítja a családi perpat-

vart. Mire azonban a »szellemi beavatkozás« megtörtént, a házból eltűnt 10 

kiló liszt, 27 gyertya, máfél kiló olaj és több ruhaféle. A rendőrség ered-

ményesen nyomozott a »szellemek« után és ha azokat nem is, de Farkas 

Mária 38 éves hódmezővásárhelyi asszonyt sikerült elfogni, aki az értékeket 

kicsalta. Az ellopott holmik legnagyobb részét visszajuttatták, de 175 forint 

így is a »szellemeknek« maradt. 

 

(Délmagyarország 1948. december 17., p. 4.) 

 

 

Pénzjutalomban részesülnek és üdülni mennek a 

beszolgáltatást legjobban teljesítő szegedkörnyéki  

dolgozó parasztok 
 

A szegedi központi Népi Bizottság a vidéki népi bizottságokból 

beérkezett jelentések alapján kijelölte a beszolgáltatást legjobban teljesítő 

tíz szegedkörnyéki dolgozó parasztot, akiknek december 23-án kiosztják a 

kormánytól kapott jutalmakat. A tíz legjobb szegedi beszolgáltató között két 

első, három második és öt harmadik díjat osztanak ki. 

[…] Második díjat  kap  Rácz  György  (Ruzsajárás), Tisóczky Sándor  
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(Csengele], […] 

Az első díjban részesültek pénzjutalomban és kéthetes hévízi, illetve 

galyatetői üdültetésben részesülnek. A második és harmadik díj pénzjutalom 

és díszoklevél. 

 

(Délmagyarország 1948. december 22., p. 3.) 

 

 

Újabb hadifogolyszerelvény érkezett Debrecenbe 
 

[…] Kuklis András (Csengele) […] 

 

(Délmagyarország 1948. december 25., p. 1.) 

 

 

Újabb hadifoglyok érkeztek 
 

[…] Dózsa András (1919. Csengele), […] 

 

(Délmagyarország 1948. december 30., p. 5.) 

 

1949 

 

Csengelén dolgozó parasztok végzik a népszámlálást – 

Felvilágosító munkával verik vissza a kulákok rémhíreit 
 

Frissen zöldellnek a csengelei tanyavilágban az őszi vetések végtelen-

be nyúló táblái. Békés csend honol mindenfelé, csak egy-két kutya csaho-

lása hangzik föl néha a ködös messzeségből. Egy idő óta azonban mintha 

megélénkült volna az élet a tanyavilágban is. Még alig pirkad, máris embe-

rekkel találkozunk a tanyák között. Hónuk alatt hatalmas papírköteget szo-

rongatnak. Csengelén azt mondják, ezek az összeírók. Korán kelnek, mert 

ilyenkor télen hamar sötétedik, a munka meg sok. Egészen elfárad az ember,  
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amíg az egyik tanyától eljut a másikig. 

Öt falusi népszámláló biztos élénk beszélgetése tölti be a csengelei 

közigazgatási kirendeltség kellemesen fűtött irodáját. Ezek azok az embe-

rek, akik hajnalban kelnek s végzik a népszámlálás felelősségteljes munká-

ját. Most itt vannak mind. Fontos megbeszélésre gyűltek össze, hogy előad-

ják eddigi tapasztalataikat, megbeszéljék az esetleges hibákat. Négyen van-

nak dolgozó parasztok, egyikük meg gyári munkás. 

Már mindannyian jól értik mesterségüket, gyorsan mozog kezükben a 

ceruza, pedig nem könnyű eligazodni a sűrű rovatok között. De nincsenek 

egyedül. Most például a minisztérium küldöttei látogattak el Csengelére. 

Személyesen adnak útbaigazítást a számláló biztosoknak. 

Strehling Jakab elvtárs kopaszodó, idős bácsi. Egy-két dologra vonat-

kozóan utasítást kér, majd beszámol a népszámlálással kapcsolatos hangu-

latról: 

- Hát bizony van hely, ahol kissé bizalmatlanul fogadják az embert. A 

reakciós kulákpropaganda igyekezett félrevezetni az embereket. Énnekem 

két-három perc alatt sikerül eloszlatni a bizonytalanságot. Behívnak a szo-

bába, magam köré gyűjtöm a családot, aztán megy minden a maga rendjén. 

Persze a népszámlálásról ostoba rémhírek keringenek mindenfelé.  

Elmondja, egyik helyen azt állították, hogy a hírek szerint még a főző-

kanalat is összeírják, mert a kolhozoknak arra is szükségük lesz. Strehling 

elvtárs nem hagyta annyiban a dolgot, kikutatta a hírforrás eredetét. Persze 

kulákok felől fúj a szél. 

- Én bizony nem nyugszom addig, amíg ki nem derítem, kik terjesztik 

a rémhíreket. 

Strehling elvtárs és a többiek is széleskörű felvilágosító munkát vé-

geznek. Amerre járnak, már tudják a csengelei dolgozó parasztok, hogy a 

népszámlálás azért van, mert a Kormánynak tudni kell, milyen állapotok 

vannak az országban, hogyan lehet újat és jobbat építeni az ötéves tervben. 

Lippai elvtárs még azt is megmagyarázza, miért kérdezik, hogy hány 

méterre van a kút a háztól. A népi demokrácia tudni akarja ezt egészségügyi 

szempontból. Mert ha a kút közel van az árnyékszékhez, a trágyadombhoz, 

az egészségügyileg káros hatással van a lakosságra s ezen a demokrácia 

segíteni akar. 
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Strehling elvtárs meghitt esti megbeszéléseken, ha kell, parázs vitákon 

keresztül oszlatja el a kolhozról szóló rémregéket. 

- Ha valahol rám esteledik, ott maradok. Összehívjuk a szomszédokat 

és megindul a vita. Végül már maguk is nevetnek a főzőkanál históriáján. 

Másnap meg úgy visszaverik az ilyen támadásokat, hogy a többiek már nem 

is mernek előhozakodni vele. 

Felsőközponton, Csengelén, Szatymazon és egyéb helyeken is tudják 

a falusi népszámláló biztosok, hogy a népszámlálás nemcsak statisztikai 

adatgyűjtés, hanem fontos politikai felvilágosító munka. 

(f. j.) 

 

(Délmagyarország 1949. január 8., p. 5.) 
 

 

Az őszi mezőgazdasági termelési verseny legjobbjai – 

Szatymaz, Csengele és az alsóközponti földművesszövetkezet 

– A három községet jutalmazásra terjesztették fel 
 

A szegedi Központi Termelési Versenybizottság tegnap délelőtt a 

Gazdasági Felügyelőségen rendkívüli ülést tartott. Az ülésen elbírálták az 

őszi mezőgazdasági versenyben díjazandó községeket és szervezteket. 

Mindenekelőtt ismertették azokat a szempontokat, amelyek szerint az 

elbírálás történik. Ezek alapján a Termelési Versenybizottság megállapítot-

ta, hogy Csengele és Szatymaz község a szántóterület száz százalékát fel-

szántotta, ugyancsak száz százalékig teljesítették az előirányzott szántási 

ütemtervet és a vetéstervet. A kukoricaszár betakarításban a két község min-

dig élenjárt és azt a kitűzött határidő előtt végrehajtotta. 

A két község a talajviszonyok miatt traktorszántást nem tudott végez-

ni. A földművelésügyi kormányzat irányzata az volt, hogy a fogaterőt minél 

nagyobb mértékben kihasználják és a kulákság traktorjait minél kisebb mér-

tékben vegyék igénybe. 

A két község a munka megszervezésében is élenjárt. A két verseny-

körzetben az őszi mezőgazdasági verseny népmozgalommá vált. Az ütem-

terv pontos teljesítését a dűlőbiztosok megszervezésével, térkép elkészíté-

sével és fokozott ellenőrzéssel biztosították. 
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A Termelési Versenybizottság a 13 versenybizottság közül díjazásra s 

kiértékelés alapján Szatymaz és Csengele községeket javasolja. […] 

 

(Délmagyarország 1949. január 13., p. 3.) 

 

 

Székházat kapott a várostól a csengelei DÉFOSz 
 

A csengelei dolgozó parasztok kérték a várost, hogy a volt levente szék-

házat, amely a város tulajdonát képezi, adják át a most megalakuló új 

paraszti tömegszervezetnek, a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Or-

szágos Szövetségének. A város a kérést teljesítette s a volt városi épület a 

DÉFOSz székháza lesz. 

 

(Délmagyarország 1949. január 14., p. 4.) 

 

 

Vasárnap osztják ki Csengelén és Szatymazon a mintagazda 

jelvényeket és pénzjutalmakat – Csengele és Szatymaz 

dolgozó parasztjai végezték a legjobb munkát Szeged 

környékén a termelési versenyben 
 

A napokban nyilvánosságra hozták az országos termelési verseny 

eredményeit és a mintaközségek, valamint az új mintagazdák névsorát. A 

jelentés szerint Csongrád megyéből Csengele és Mindszent lett mintaköz-

ség. A szegedi tanyavilágban Csengele mögött a szatymazi dolgozó parasz-

tok végeztek a második helyen és ugyancsak magas jutalmakban részesül-

nek. 

A csengelei és szatymazi homokos földeken dolgozó parasztok hatal-

mas örömmel fogadták a hírt s készülnek a vasárnapra, amikor ünnepélyes 

keretek között osztják ki a verseny jutalmait, valamint az okleveleket. 

Csengelén vasárnap délelőtt 10 órakor rendezik meg az ünnepséget s 

azon részt vesznek a Kecskeméti Konzervgyár dolgozói is, akik saját maguk 

ajánlották fel a csengelei gazdák  részére  a  verseny  jutalmait.  A  csengelei  
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ünnepség során hat mintagazda jelvényt és öt oklevelet osztanak ki a ver-

seny során legjobb munkát végzett és legjobb eredményeket elért dolgozó 

parasztoknak. A kitüntetettek között 7400 forint készpénzjutalmat is ki-

osztanak. Mintagazda jelvényt és 600-600 forintot kapnak: Tisóczky Sán-

dor, Lippai Mihály, Tóth János, Magony Mihály, Juhász Lajos és Túri Imre. 

Oklevelet és 400-400 forintot kap Tisóczky Ferenc, Jójárt Imre, Kormányos 

Sándor, Katona Pál és Kocsis István. […] 

 

(Délmagyarország 1949. január 26., p. 3.) 

 

 

Kettős ünnep Csengelén – Kiosztották a jó munka jutalmát és 

megalakították a DÉFOSz-t a mintaközségben 
 

Kettős ünnepet ült vasárnap [január 30-án] Csengele dolgozó paraszt-

sága. Az ünnepségeket a kora reggeli órákban zenés ébresztővel nyitották 

meg. Délelőtt tíz órakor már több száz ünneplőbe öltözött dolgozó paraszt 

gyülekezett az országúton felállított diadalkapu körül. 

A diadalkapun ott ékeskedett a szegedi posta dolgozói által készített 

mintaközség jelvény, rajta a felírás: Csengele mintaközség. A csengelei is-

kola tanulói rövid, színes műsorral üdvözölték a vendégeket, akik között ott 

voltak az Első Kecskeméti Konzervgyár falujárói is, hogy átadják a község 

dolgozó parasztjainak a díszesen hímzett vándorzászlót. 

 

Kezet fog a város és a falu 

 

A konzervgyári dolgozók nevében Böndör Mihály köszöntötte a min-

taközség dolgozó parasztjait. Rámutatott arra, hogy ma már a városi dol-

gozók és a parasztság a legteljesebb egyetértésben és szövetségben dolgoz-

nak, kölcsönösen támogatják egymást a szocializmus építéséért folytatott 

harcban. Beszéde végén lelkes taps és éljenzés közepette adta át a község 

képviselőjének a vándorzászlót. 

Ezután Gyáni Imre főispán szólt a község dolgozóihoz, majd Dénes 

Leó elvtárs, polgármester  beszédében  utalt  arra,  hogy ez a nagy kitüntetés  
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kell, hogy még lelkesebb és eredményesebb munkára sarkallja Csengele 

dolgozó parasztjait. 

 

A jó munka jutalma 

 

Tizenegy mintagazda és okleveles gazda vonult föl ezután az ünnepi 

alkalomra földíszített színpadra, hogy átvegyék a mintagazda jelvényeket és 

az okleveleket. Mintagazda jelvényt és 600-600 forintot kaptak: Tisóczky 

Sándor, Lippai Mihály, Tóth János, Magony Mihály, Juhász Lajos és Túri 

Imre. Oklevelet és 400-400 forintot kaptak: Tisóczky Ferenc, Jójárt Imre, 

Kormányos Sándor, Katona Pál és Kocsis István. A község dolgozó pa-

rasztjai meleg ünneplésben részesítették a kitüntetett mintagazdákat. 

A mintagazdák nevében Tisóczky Sándor köszönte meg a jutalmat. 

- A múltban hiába dolgoztunk, hiába túrtuk a földet – mondotta –, nem 

vették munkánkat figyelembe. Hogy ma itt ünnepelhetünk, ezt a népi de-

mokráciának köszönhetjük, amely nemcsak megbecsüli, hanem támogatja és 

megjutalmazza jó munkánkat. Dolgoztunk és ezután még jobban fogunk 

dolgozni, mert tudjuk, hogy ez a kötelességünk s ezzel szolgáljuk népi de-

mokráciánkat, a mi saját boldogságunkat. A továbbiakban kihangsúlyozta, 

hogy a kitüntetés nem csak nekik szól, hanem a falu minden becsületes dol-

gozójának. 

 

Megalakult a DÉFOSz 

 

A jutalmak átadása után sor került a DÉFOSz szervezetének mega-

lakítására. Tóth Antal polgármester-helyettes szólott először a csengelei dol-

gozó parasztokhoz. Ismertette a DÉFOSz feladatait, kihangsúlyozva, hogy a 

dolgozó parasztság egységes összefogása biztosítja a falu felemelkedését. 

Ezután megválasztották a DÉFOSz vezetőségét, akik között három paraszt-

asszony foglal helyet. 

A több száz főnyi dolgozó paraszt nagy lelkesedéssel fogadta a 

DÉFOSz megalakulását. […] 

 

(Délmagyarország 1949. február 1., p. 7.) 
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Szigorú eljárás indul a feketevágók ellen – A kulákok 

veszélyeztetik Szeged zsíreállátását 
 

[…] Ugyanakkor a gazdasági rendőrséggel együtt megkezdték a fekete-

vágások felderítését. Csengelén két feketén vágó hentest, Barnát és Magyar 

Jánost […] vették őrizetbe feketevágásért. […] 

 

(Délmagyarország 1949. február 13., p. 2.) 

 

 

A gazdasági rendőrség őrizetbe vette a csengelei 

"kiskirályokat" 
 

A szegedi gazdasági rendőrség az elmúlt hét folyamán megindította a nyo-

mozást Barna János csengelei hentes ellen, mert feketén vágott két hízott 

disznót. Barna a nyomozás megindítása után felkereste ifjú Stibel János 

csengelei közigazgatási vezetőt, hogy hatósági bizonyítvány kérésével ki-

játssza a rendőrség embereit. Stibel azonnal le akarta állítani a nyomozást és 

amikor ez nem sikerült neki, felkereste dr. Berkóczi [helyesen: Benkóczi] 

Pál csengelei tisztiorvost, akitől hamis bizonyítványokat kért, amelyek sze-

rint a sertéseket kényszerből kellett levágni, mert betegek voltak. Berkóczi 

Stibel kérésére ki is állított két hamis orvosi bizonyítványt, de ezeket a 

rendőrség nem fogadta el, sőt Berkóczit a hatóság félrevezetése miatt őri-

zetbe vették. 

Stibel ekkor félrevezetve a csengelei lakosságot, azt követelte a csen-

gelei rendőrségtől, hogy bocsássák szabadon a hamis bizonyítványt kiállító 

Berkóczit. Amikor Stibel látta, hogy próbálkozása eredménytelen, megfe-

nyegette az ügyben nyomozó rendőröket. A fenyegetések azonban hiába-

valónak bizonyultak, demokratikus rendőrségünk leleplezte a csengelei kis-

királyok törvényellenes spekulációit és őrizetbe vette az ügy fenyegetőző fő-

szereplőit. 

A rendőrség a feketén levágott sertések húsát törvényes áron kiárusí-

totta és ezúton kér fel mindenkit, hogy az esetleg előforduló közellátási 

visszaéléseket,  feketevágásokat,  zsírspekulációkat  a   szegedi   rendőrkapi- 
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tányságon mindenki azonnal jelentse. 

 

(Délmagyarország 1949. február 13., p. 7.) 

 

 

A szegedi bíróság szigorú ítélettel sújtott le a csengelei 

feketevágókra 
 

A szegedi uzsorabíróság csütörtökön délelőtt [február 17-én] tárgyalta 

Barna János csengelei hentes, dr. Berkóczy [helyesen: Benkóczi] Pál csen-

gelei tisztiorvos és ifj. Stibel János csengelei közigazgatási vezető fekete-

vágási ügyét. A bírósági tárgyaláson kiderült, hogy a csengelei hentes két 

cinkosával egyetemben már hónapok óta súlyosan megkárosítja az államot 

és veszélyezteti a dolgozók közellátását. Barna a rendőrségi nyomozás meg-

indulása előtt összejátszott ifj. Stibel Jánossal, aki megígérte neki, hogy a 

feketevágások igazolására hatósági orvosi bizonyítványt szerez neki. Dr. 

Berkóczyt közösen keresték fel és hamis bizonyítványokat kértek tőle, me-

lyek szerint a sertéseket kényszerből kellett levágni, mert azok betegek 

voltak. Az orvos ki is állította a hamis bizonyítványokat, de ezek közül a 

rendőrség egyet sem fogadott el, sőt néhány nappal később, amikor a nyo-

mozás kiderítette a nagyarányú feketevágási ügy minden szálát, Barnával és 

ifj. Stibellel együtt dr. Berkóczyt is őrizetbe vették a hatóság félrevezetése 

miatt. Ifj. Stibel János még őrizetbe vétele után is fenyegetőzött és követelte 

a nyomozóktól, hogy bocsássák mindhármukat szabadon, mert ha nem, ak-

kor »ő majd intézkedik«. A csengelei kiskirály fenyegetőzése azonban hiá-

bavalónak bizonyult. Demokratikus rendőrségünk a kihallgatások után a há-

rom cinkost átadta az ügyészségnek. Az izgalmas tárgyaláson, ahol az ösz-

szes tanú Barnáékra vallott, a feketevágókat elítélték. Barna János hentest 

másfél évi börtönre, három évi hivatali és politikai jogvesztésre, iparenge-

délyének megvonására és Csengeléről hat hónapi kitiltásra, dr. Berkóczy 

Pált egyévi fogházra, kétévi hivatali és politikai jogvesztésre, Stibel Jánost 

pedig másfél évi börtönre, háromévi hivatali és politikai jogvesztésre és 

Csengeléről hat hónapra való kitiltásra ítélték. 
 

(Délmagyarország 1949. február 18., p. 3.) 
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Ma 9 szegedkörnyéki községben alakul meg a Népfront  

népi bizottsága 
 

A szegedkörnyéki községekben tovább folytatódnak a Magyar Független-

ségi Népfront népi bizottságainak alakuló ülései. Ma [február 27-én] Csen-

gelén […] alakítják meg a Népfront népi bizottságát. 

 

(Délmagyarország 1949. február 27., p. 1.) 

 

 

Tíz szegedkörnyéki helységben alakult meg vasárnap a 

Népfront Népi Bizottsága 
 

[…] Csengelén elnök Tisóczky Sándor, titkár Lippay József, jegyző Ma-

gony Imre. […] 

 

(Délmagyarország 1949. március 2., p. 5.) 

 

 

"Ha az ellenségünket is úgy kezeljük, mint a kapanyelet…" – 

A csengeleiek tavaszi mezőgazdasági versenyre hívják 

Nagyszeged falvainak dolgozó parasztságát 
 

Borongós vasárnap délelőtt van. Csengelén ünneplőbe öltözött pa-

rasztemberek és asszonyok jönnek befelé a »Sürgönyös« úton és a mellék-

dűlő utakon. A DÉFOSz nagygyűlésére jönnek. Ezen a nagygyűlésen tár-

gyalják meg az általuk elindított Szegedvidéki mezőgazdasági verseny prob-

lémáit. 

Tizenegy órakor már több száz dolgozó paraszt figyel s hallgatja 

Ambrus István elvtárs beszédét. A tervszerű mezőgazdálkodásról és az ipari 

növények termesztéséről beszélt. Beszédében kiértékelte a csengelei pa-

rasztság múl tévi megfeszített munkájának nagy eredményét: a mintaközség 

cím elnyerését. A sok kérges tenyerű, csillogó szemű paraszt örömmel hall-

gatja. Sokan rántottak egyet sapkájukon, amikor  Ambrus  elvtárs  azt  mon- 
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dotta, hogy a mostani ezer mintagazda létszámát, ami az országban van, az 

országos mezőgazdasági versenyekkel jövőre tízezerre emeljük. – Bizo-

nyos, hogy ebben a versenyben még nagyon sok csengelei dolgozó paraszt 

tűnik ki és nyeri jó munkája jutalma mellett a csillogó mintagazda jelvényt 

is. 

Ezután Tisóczki Sándor, a csengelei DÉFOSz titkára emelkedett szó-

lásra. A közönség lelkes tapssal fogadta beszédét. – Én jól ismerem dolgozó 

paraszttársaimat, nem is kell különösen kihangsúlyoznom, mi látjuk napról 

napra és érezzük jobban és jobban, hogy az ország dolgozói versenyben 

vannak. Ebből a versenyből mi már a múlt évben is kivettük részünket. A 

rossz időjárás, aszálykár mellett is jó eredményt tudtunk felmutatni. Jó mun-

kánk elismeréseképpen lehettünk mintaközség. Most pedig versenyre hívjuk 

ki Nagyszeged valamennyi dolgozó parasztját. – Tudom jól, hogy a csenge-

lei közigazgatási épület falán ez a mezőgazdasági verseny és nagyon sok 

más verseny után továbbra is ott fog díszelegni a mintaközség jelvény. Erre 

a jelvényre a csengelei dolgozó parasztság mellett apai gondoskodással a 

dűlőbiztosok vigyáznak. 

A csengelei dűlőbiztosok is versenyre hívják ki egymást, jó tanácsok-

kal szolgálnak gazdatársaiknak, és vigyáznak arra, hogy minden mezőgaz-

dasági szezonmunka időben legyen elvégezve. A csengelei DÉFOSz már el 

is készítette ezévi költségvetését. 130.600 forintot fordítanak különböző be-

ruházásokra. Hat darab mezőgazdasági kisgépet várásolnak, közöttük szele-

lőrostát és magológépet. Ezek a gépek a szövetkezet tagjainak díjmentesen 

állnak rendelkezésre és így tiszta, gyommentes magot vethetnek, ami a mi-

nőségi versenyt is nagyban elősegíti. 

Magyar Tóni bácsi most feláll és elmondja hozzáfűzni valóját Ti-

sóczky elvtárs beszédéhez. – Különösen kitűnően fogja fel a versenykérdést. 

Nívós hozzászólásaival igyekszik fölvértezni dűlőtársait, mosolyogva simít-

ja meg deresedő bajuszát és boldogan mondja, győzni fogunk, tudom, biztos 

elvtársak. 

Lippai Mihály elvtárs, dűlőbiztos sem kételkedik a dűlőverseny sike-

rében. Elmondja, hogy a megfeszített, tervszerű munka mellett politikai ön-

képzésben is versenyeznünk kell. Tartsuk magunk előtt a gyári dolgozóknak 

azt a mondását, amit a fölszabadulás után mondtak nekünk: »Állj a sarkadra 

paraszttestvér, földet kapsz és jól vigyázz rá, mert sok az ellenség, a kulák, a  
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szabotázs, a feketéző.« Mi ugyan már fölszámoltuk ellenségünk táborának 

jelentős részét, de azért még mindig van közöttünk is lappangó ellenség. Ha 

ellenségeinket is úgy kezeljük, mint a kapanyelet, akkor csakis tökéletes le-

het versenyünk és meg is nyerjük azt.  

Lippai elvtárs hozzászólása után örömteljesn helyeslések hallatszanak 

a közönség felől. Talán már sokan jelenteni szeretnék a verseny jó ered-

ményét. 

A gyűlés végén több izmos parasztlegény a markába köp és mondják, 

majd meglátjuk, ki lesz a legény a gáton. 

Csepi J.  

(Délmagyarország 1949. március 8., p. 3.) 

 

 

Megkezdték a bekötőutak építését a szegedi tanyavilágban 
 

A tavaszi jó időjárás beköszöntével a szegedi tanyavilágban megkezdik a 

bekötőutak építését. Az építési költségekre több mint 400.000 forintot fordít 

a város. Ebből az összegből már 60.000 forint meg is érkezett. Ezt az ösz-

szeget főként anyagszállításra fogják használni. Csengelén, Kiskunmajsán 

és Öttömösön már meg is kezdődtek az építési munkálatok. 

 

(Délmagyarország 1949. március 9., p. 3.) 

 

 

Hirdetmény 
 

A lovak számára a fedeztetés 1949. március 1-én megkezdődött. 

Természetes fedeztetési állomások: […] Szeged-Csengele (4 ménnel). 

Minden állomáson vannak magyar félvér, arabs és gidrán mének. […] 

 

Szeged, 1949. március 10.              Polgármester 

 

(Délmagyarország 1949. március 20., p. 8.) 
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Fegyerrejtegető kulák 
 

A rendőrség őrizetbe vette Balog József csengelei és Vigh Péter kisteleki 

kulákot. Mindketten engedély nélkül használtak fegyvert. A fegyverrejtege-

tő kulákokat átadták az ügyészségnek. 

 

(Délmagyarország 1949. március 25., p. 2.) 

 

 

Pigniczki bácsi nyomozásra indul – Csengelén már nem 

hisznek a rémhíreknek és tömegesen mennek el a BCG 

oltásra 
 

Eső után még nyomtalanok voltak az utak, de 9 órakor már egy te-

nyérnyi összetaposatlan föld sem volt az utakon. Asszonyok, lányok, gyere-

kek végeláthatatlan sora ment rajta, akármerre néztünk a csengelei határban. 

Kocsik számlálhatatlan sokasága állt a széles csengelei utcán. Pigniczki 

Sándor bácsi ilyen véleményt mond erről: 

- Én már láttam vásárokat, sok népet együtt, de ennyit még ritkán. Pe-

dig már innen-onnan megöregedtem. 

- Vásár is ez Sándor bátyám – kapcsolódik be a beszélgetésbe egy is-

merős. Azt ugyan mondhatom, ilyen vásár még nem volt itt, ahol életet ad-

nak. Még csak fizetni sem kell, – ingyen adják. Mégiscsak jó dolog ez a 

BCG oltás! 

- Milyen édes kisbaba. Lány, kisfiú? 

- Kislány ez, – mondja Samu Sándorné, közben egy cuppanós csókot 

nyom a mosolygó kicsike arcára. 

Majdnem azt hittük, hogy ő a mamája, de azután megmagyarázta, 

hogy a kislány a nővéréé, aki nem tudott eljönni az oltásra, mert súlyos tü-

dőbajban fekszik odahaza. 

- Azt mondta, mikor elmentem a kislányért, – meséli – »Vidd el 

húgom, oltasd be a kislányomat, nem szeretném, ha az én sorsomra jutna.« 

Nem akarja, hogy az ő kislánya is tizedik legyen, majd ha tizedelni akar a 

tüdővész.  
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Újra Pigniczki Sándor bácsi kerül elő. 

- Hát én csuda dühbe gurultam ezektől a mindenféle kósza hírektől, – 

kezdi, még most is hangosan fújva. – Egyet aztán magam elé kaptam, gon-

doltam, kinyomozom, honnan ered. A minap ugyanis kint voltam Majsán. 

Hallom, hogy Kisteleken ketten belehaltak az oltásba. Én ugyan nem tudtam 

szólni, se jót, se rosszat, de annyit azért megjegyeztem, hogy azok már bi-

zony amúgy is meghaltak volna. 

- No de azért csak kivettem a gyanúmat – folytatja. – Ahogy haza-

mentem, nyomban megcsináltam a biciklit. Be Kistelekre. Ott éppen heti-

piac volt. Hallom ám a csirkepiacon, két vén kofa mondja egymásnak: »Ma 

temetik Majsán az oltás áldozatait.« Odamegyek a két banyához, mondom 

az egyiknek: »Mondja mama, most maga a bolond, vagy én.« Fölcsattan a 

két asszony, azt mondja a kövérebbik: »Nem fél maga az Istentől, nem tud-

ja, hogy egy hét múlva már vége lesz a világnak?« Hivatkozott még a vas-

menyasszonyra is, de erre a bolond beszédre aztán már igazán otthagytam 

őket. 

- Még mindig nem volt azonban tisztázva a kérdés – meséli tovább 

Pigniczki bácsi. – Másnap hajnalban újra Majsa felé vettem az utat. Ott 

aztán megtudtam, hogy történt a galiba. Igaz ugyan, hogy BCG oltásról jöt-

tek ketten, amikor elérte őket a végzet. Csakhogy azok autóval egy útszéli 

fának rohantak. Mind a ketten kitörték a nyakukat. Persze, azt már az oltás 

sem tudta helyreigazítani. 

- Hát csak próbáljon nekem még valaki ilyet mondani, de biztos, hogy 

megkeserüli – fejezi be nekivörösödött arccal Sándor bácsi. 

A kis Kurucsai András, pöttöm kis úttörő legényke, de mégis tud min-

dent a BCG oltásról.  

- Ez az ország már a miénk, nem szabad nekünk meghalni, – mondja. 

Ugyanezt mondja a csengelei iskola udvarán csoportokba tömörült 20, 

vagy 30 úttörő is. Már őket sem tudná félrevezetni senki, az biztos. Két 

tanteremben oltanak egyszerre. Mind a kettő zsúfolásig tele várakozókkal. 

Van vagy 200 csecsemő is. Legtöbb féléves, kéthónapos, meg egyhónapos. 

Mindegyik édesanyja szinte egyforma feleletet ad, mintha csak összebe-

széltek voltak: 

- Meg akarom védeni a családom egészségét. 

 

 

358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Délelőtt 11 órakor csak ezen a napon már 1200 oltást számoltak, de 

összesen már több mint kétezren oltatták be magukat. 

Így megy a BCG oltás Csengelén, Balogh Jóska bácsi még azt mond-

ja: 

- Annyi nekünk a rémhír, mintha falra borsót hánynának, mert »kutya- 

ugatás, szamárordítás nem hallik az égig« – amint a közmondás tartja. 

Ez a jelszó inkább Csengelén is: »Csak a Magyar Függetlenségi Nép-

frontra szavazunk!«  

Csepi József 

 

(Délmagyarország 1949. április 27., p. 2.) 

    

  

Az Első Csengelei Vadásztársaság a Szeged városhoz tartozó vadá-

szati területre mérgezési engedélyt kér. A mérgezéseket a csengelei két er-

dőben 400 k. területen szándékozik végrehajtani. Az érdekeltek esetleges 

észrevételeiket 8 napon belül jelentsék be a szegedi rendőrkapitányságon 

(II. em. 39. sz. ajtó): A nyolc nap eltelte után bejelentés figyelembe nem ve-

hető. 

 

(Délmagyarország 1949. április 29., p. 2.) 

 

 

A nézők is szerepelhetnek a május elsejei sportbemutatókon 
 

[…] Labdarúgóink vidéken 

[…] 

Csengele – Kendergyári SZIT cipős, indulás a Kálvin térről reggel 7-kor. 

[…] 

 

(Délmagyarország 1949. április 29., p. 6.) 
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Május 1-i Népfront-gyűlések Nagyszegeden 
 

Május 1-én vidéken tartandó gyűlések előadóinak névsora: 

[…] 

Csengele: Retkes István (MDP), Horváth Bertalan (NPP) 

[…] 

 

(Délmagyarország 1949. április 30., p. 2.) 

 

 

A szegedkörnyéki falvakban is ezren és ezren ünnepelték az 

ötödik szabad májust 
 

[…]Csengelén Retkes István elvtárs beszélt. Ismertette azokat a fela-

datokat, amelyeket az ötéves terv során meg kell valósítanunk és beszélt 

május 1-e jelentőségéről és a békéről, amelyet csak harcos összefogással, a 

Függetlenségi Népfront mögé való felsorakozással tudunk eredményesen 

megvédeni. Retkes István elvtárs után Balogh Jenő plébános szólott. […] 

 

(Délmagyarország 1949. május 3., p. 7.) 

 

 

Kilenc szegedi tanyaközpontot községesítenek májusban 
 

A szegedkörnyéki dolgozó parasztság számára nagy segítséget jelent, 

hogy […] Csengelét községesítik még a hároméves tervben, előreláthatólag 

májusban. 

A községesítéssel ezeknek a helységeknek életelében új fejezet kez-

dődik, megnyílik számukra a fejlődés útja. A községeknek külön közigaz-

gatásuk lesz. Eddig Szegedhez tartoztak s csak közigazgatási kirendeltsé-

gük volt. Most a községesítéssel helyi adottságaikhoz mérten tudják fejlő-

désüket irányítani. 

 

(Délmagyarország 1949. május 4., p. 2.) 
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Kilenc tanyaközpont községesítése 
 

A hivatalos lap csütörtöki [május 5-i] számában megjelent a belügymi-

niszter rendelete kilenc szegedi tanyaközpont községesítéséről. Így […] 

Csengelének most már önálló közigazgatása lesz. 

 

(Délmagyarország 1949. május 6., p. 2.) 

 

 

Átokháza napközi otthont, bölcsődét, kutat, Alsó-Csengele 

népfürdőt, fedeztetési állomást kap az ötéves terv során 
 

Az ötéves terv során fokozatosan megszűnik a város és a falu közötti 

különbség. Az elmaradott falvak, tanyák népe sok kulturális, közegészség-

ügyi intézményt kap. 

Szeged környéke sem lesz mostohagyermeke az ötéves tervnek. […] 

Alsócsengele a hároméves terv során önálló községgé alakul, az ötéves terv 

során szülőotthont, orvoslakást, egészségházat, népfürdőt, mélynyomású ár-

tézi kutat, napköziotthonos óvodát, fedeztetési állomást kap. Ezenkívül 

rendbehozzák útjait és új utakat építenek területén. 

 

(Délmagyarország 1949. május 10., p. 6.) 
 

 
A belügyminiszter a 3.690/1949 – (86) Korm. számú rendelettel kapott fel-

hatalmazás alapján Szeged (thj. városhoz) tartozó Csengele közig. kiren-

deltség működési területén fekvő külterületi lakott helyek önálló nagyköz-

séggé alakítását elrendelte. Az új község működésének megkezdésére és en-

nek közhírré tétele iránt külön történik intézkedés. (5.203-17-8/1949. I/8. B. 

M. szám) 

 

(Magyar Közlöny 1949. május 11., p. 2-3.) 
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Még mozit is kap Csengele – ahol mindenki tudja, hogy a 

Népfrontra adott szavazatok hoznak fényt és kultúrát 
 

- Jönnek a mozisok. 

Mezitlábas, parasztgyerekek vidáman szaladnak a poros csengelei út-

cán a Népfront faluhíradójának autója után. Kíváncsi szemekkel figyelik az 

előkészületeket, újdonság az számukra, hiszen Csengelén nincs villany, 

nincs mozi. 

- Van vagy húsz éve, hogy moziban voltam – mondja szortyogó pipá-

val a szájában Szabó Mihály újgazda. 

- Én már voltam moziban, nem itt, hanem Szegeden,  de csak egyszer 

– mondja egy hatéves gyerek, Kurucsai Andris. – Olyan szép mesefilmet 

láttam: »Kővirág« volt a címe. 

- Hát itt nincs is mozi, itt nem láthattál semmit – szól közbe testvére, 

Jancsika. 

Közben fejkendős nénikék, fiatal és öreg parasztok zsúfolásig megtöl-

tik a Dékány-kocsma egyik fehérre meszelt helyiségét. Mindenki áhítozva 

nézi a vakító fényt árasztó villanykörtét. 

- Hej, ha nálunk is égne a villany! – sóhajtott fel Kopasz Mária járlat-

kezelő. 

De egyszerre elhallgatnak, mert Farkas Demeter paptanár emelkedik 

szólásra: 

- Mindaz, ami most az országban történik, örömmel tölt el engem. 

Soha ilyen összefogást nem láttunk. Mindenki érzi, hogy csak közös erővel 

szállhatunk síkra az eddigi eredményeinkért és az ötéves terv sikeréért. 

Vallási szempontból örömmel látom, hogy a béke megvédése elsődleges fe-

ladat a Népfront programjában. Mindenkinek, aki szereti egyházát, lelkiis-

meretes kötelessége, hogy a megértés, szeretet, béke mellett szavazzon 15-

én. 

- Én azt kívánom – áll fel utána Balogh Jenő helyi plébános –, hogy ez 

a szegény nép békés, jobb életet éljen, nem úgy, mint eddig. Az ennek 

érdekében harcoló vezetőket kísérje az Isten áldása. 

Hatalmas taps zúg fel. Éljenzik a szónokokat. 

Aztán  pereg  a  film. Szinte lélegzetvisszafojtva figyelik a parasztok a  

 

 

362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vásznon megjelenő képeket. A gyerekeknek a szájuk is nyitva marad a cso-

dálkozástól. Az előadás végén pedig mindenki kitörő lelkesedéssel tapsol. 

- Jöjjenek máskor is elvtársak! – mondja Szabó Mihály –, olyan jó 

lenne látni, hogy mi történik a nagyvilágban. 

- Ne féljen Szabó bácsi, lesz villanyunk is nemsokára és akkor lesz 

mozink is – szól közbe Kopasz Mária. – Az ötéves terv meghozza nekünk, 

meglátja.  

- Az jó lesz, nagyon jó lesz – mondja az öreg és lassan megindul 

kifelé. Talán arra gondol, hogy milyen hosszú és keserves út telt el azóta, 

mikor utoljára volt moziban és mit jelent majd számára, ha nem pislogó, 

egészségtelen petróleumlámpa mellett vakoskodik, sőt még mozit is láthat. 

- Hiába, csak jobb időket élünk – fordul vissza, azzal megbillenti a 

kalapját és kilép az utcára. 

(híves) 
 

(Délmagyarország 1949. május 12., p. 7.) 

 

 

"Kiszabadultunk a sötétség rozsdás csapdájából" – Munka 

után is szorgalmasan tanulnak a csengelei dolgozó általános 

iskolások 
 

Szeged tanyavilága, puszta egyenes földek, rajta düledező nyomor-

tanyákkal a felszabadulás után hatalmas kiterített vádiratként tanúskodott a 

hosszú, 25 éves Horthy-uralom borzalmairól. Ezen a bűnlajstromon mintegy 

hitelesítő pecsét állt Csengele.  

A népi demokrácia, a hároméves terv orvosolta itt is a rajta hemzsegő 

bajokat. A felszabadulás óta bekötőút épült itt, házhelyeket osztottak és 

megnyílt az emberek előtt a tanulási lehetőség. Be is pótolja a csengelei nép, 

mindent, amit saját hibáján kívül a múltban mulasztott. 

Családapák és anyák, megtermett legényemberek és lányok újra irat-

koznak be az általános iskolába. A csengelei erdősarki iskolába több asz-

szony is jár. Este, mikor hazatérnek a földekről, a kisgyerekeket lefektetik, 

ők pedig iskolába mennek. Írnak, olvasnak – művelik magukat halvány pet-

róleumlámpa fénye mellett. 
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Nagyon boldog Müller István 33 éves csengelei újgazda, hogy ma már 

egyszerű füzetecskéjébe leírhatja, amit érez s hogyan látja gyermeke jövőjét. 

Fogalmazásának éppen ez a címe: »Milyen jó lesz, ha felnő!«. »Milyen jó 

lesz a gyermekemnek, ha felnő. Nem lesz a társadalom kivetettje, nem 

mondhatja már senki rá, hogy ez paraszt. Kapaszkodhat a demokrácia segítő 

kezébe s tanulhat tovább, nyitva áll előtte a haladás útja, mehet felsőbb 

iskolába. Ő már bizonyára nem fog 33 éves korában általános iskolába jár-

ni.« 

Pigniczki József egykori béreslegény ezt írja »Legkedvesebb napom« 

című dolgozatában: 

»Talán akkor voltam a legboldogabb, amikor megkezdődött a magyar 

dolgozók általános iskolája. Örültem, hogy kezdetleges tudásomat gyarapít-

hatom. Másrészt meg kíváncsi voltam, hogy milyen az öntudatra ébredt 

nemzet nevelő gárdája. Pótolja-e a múlt káros mulasztásait vagy továbbra is 

a pénz tanul és nem az ész. Már meggyőződhettem, hogy a nevelés jó 

kezekben van, új kultúrát tanulhatunk. Ezt kormányunknak és a néppel érző 

tanítóinknak köszönhetjük. Örömöm nem volt hiábavaló, érzem az iskola 

jótékony hatását. – Az iskolában második otthonomra találtam. Boldogítana 

már az a tudat, hogy tanulásom folytán én is hasznos tagja lehetek ennek a 

társadalomnak.« 

A tudomány és haladás kérdései is nagyon érdeklik ezeket a tanulókat, 

Pigniczki József egy másik dolgozatában így ír az atomenergiáról: 

» Nehogy azt gondolják, hogy az atomtudomány újkeletű. Már a görö-

gök is ismerték, csak a helyes felhasználását nem tudták. Mint ahogy ma 

nem tudják, vagy nem is akarják a világ kapitalistái. Mint fegyvert, a haladó 

emberiség ellen fordítják, de ez gyenge fegyver lesz a haladó emberi öntu-

dattal szemben.« 

A sok dolgozat közül nehéz lenne megmondani, hogy melyik a leg-

jobb. Mindegyiknek a sorait a tudásvágy, a tanulásvágy vezette. A hallgatók 

között van olyan is, mint például Erdélyi Ferenc, aki őszre Révai-iskolára 

akar menni, hogy még tovább művelje magát. Mindannyian hálásak a népi 

demokráciának, amely mindezt lehetővé tette számukra. Ezért mondogatják 

is nagy boldogan: 

- Végre kiszabadulhattunk a sötétség rozsdás csapdájából. Most már 

minket is érdekelhet,  hogy mi történik körülöttünk a világban. S hogy a régi  
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világ – amikor a népet tudatlanságban tartották – soha többé vissza ne jöj-

jön, ezért szavazzunk valamennyien a Népfrontra! 

(Csepi) 

 

(Délmagyarország 1949. május 15., p. 12.) 

 

   

Csengelének sem kell majd panaszkodnia 
 

A csengelei dolgozó parasztok a múltban sokat panaszkodtak és volt is 

rá okuk, mert a múlt rendszerben a város vezetősége nagyon mostohán 

kezelte ezt a községet. 

A hároméves terv során Csengelére is bevezetik a villanyt, az ötéves 

tervben pedig egész sor szociális és egészségügyi intézményt létesítenek. 

Napköziotthonos óvodát, bölcsődét, szülőotthont építenek. Felépítik az 

egészségházat és a kultúrházat is. Népfürdő, orvosi rendelő, ártézi kút gon-

doskodik majd a csengelei dolgozó parasztok egészségvédelméről. Kibő-

vítik az iskolát is és új utakat építenek. 

 

(Délmagyarország 1949. május 15., p. 4.) 
 

 

Csengelén is más már az élet 
 

Ahogy egy autó végigrobog Csengele utcáin, sűrű porfelhő lepi el a 

házakat és az embereket. Por, homok mindenütt, nem csak az utcán, de a 

földeken is. 

- Nehezen birkózunk a homokkal – mondja Pölös István fejcsóválva. – 

Öntözni kellene, meg fásítani – bólint Kun Szabó Imre. 

- Ne panaszkodj, Pista – szól közbe Balázs József EPOSz titkár. – 

Gondolj arra, hogy három évvel ezelőtt milyen nehéz volt a helyzet. 

Mindenkinek elkomolyodik az arca és helyeslően bólint. 

- Ez már igaz – mondja Sinka István újgazda –, ha akkor nem kapok 

akciókölcsönben egy tehenet, nem tudom ma hol állanék. 

Erre már megelevenedik a társaság. 
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- Igaza van Sinka bácsinak – helyesel Pölös Pista –, vetőmagkölcsönt 

is kaptunk, nem beszélve a földről. Régen tíz hold földem volt haszonbérben 

a várostól. Az sem az enyém volt, másnak dolgoztam. 

- Ne féljenek emberek, lesz csatorna meg fásítás is az ötéves terv fo-

lyamán éppen elég – nyugtatja meg őket Balogh Béla. – S akkor nem lesz 

baj a homokkal.  

- Nagyon kellene traktorállomás  is – mondja Papp József kisparaszt. – 

Sokunkon segítene a gép. Meg aztán nem akarom a más igáját húzni! 

- Ne is beszélj arról – szól közbe Tisóczki Sándor. – Mindig az a régi 

idő jut eszembe, amikor az uraknak dolgoztunk éhbérért.  

- De változott ám az idő – modja Balogh Béláné. – Régen útunk se 

volt, most Kiskunmajsa felé kiépült a kövesút. 

Ebben a homokvilágban bizony nagyon kell a kövesút. Az ötéves terv 

folyamán tovább építik a megkezdett utat és másfelé is kikövezik a mostani 

földes dűlőket. 

- De nemcsak utat építettünk három év alatt – mondja büszkén Emődi 

Gyula kőműves. – 150 új, tágas, tiszta ház sem kis eredmény! 

- Az már igaz – helyesel Tisóczki Sándor –, de azt hiszem, a Trungel 

Jani, meg a Pigniczki Feri is sokat tudna beszélni a három év eredményeiről. 

Igaz, a Jani a Kossuth Akadémián van, Feri meg népi kollégiumban, nem 

jöhetnek most ide… 

- Széll Sanyika is tud azért egyet-mást ezekről – szól közbe Tánczos 

Sándor templomhalmi tanító. – Igaz, csak nyolcéves, de már úgy fog az 

esze, mint a borotva. Már reggel fél 7-kor kopog az ajtómon, hogy eresszem 

be. Mindig ő az első, tanulni akar s ő már tudja, hogy az egyetemre is nyitva 

áll előtte az út. 

Mindegyik paraszt arcán öröm sugárzik, mikor a három év ered-

ményeiről beszélnek. Az ötéves terv meg egyenesen lázas izgalomba hozta 

őket. 

- Villanyvilágítás, szülőotthon, népfürdő, kultúrház lesz – sorolja Ti-

sóczki elvtárs. – Bővítik az iskolánkat, orvosi lakást kapunk szépen beren-

dezett rendelővel, lótenyésztési felügyelőséget létesítenek. 

- Nem lesz mostohagyerek a falu a város mellett – jegyzi meg Balogh 

jegyző. – Eltűnnek azok a mesterséges válaszfalak, amelyeket az úri Ma-

gyarország állított a falusi, meg a városi ember közé. 
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- Csak sikerüljön – sóhajt fel Papp József. – Azon kell lennünk, ne-

hogy kitörjön megint egy háború! 

Erre aztán mindenki felhördült. 

- Nem kell mégegyszer az a keserves élet, amit az elmúlt háború alatt 

átéltünk – tiltakozik kipirulva Balogh Béláné. 

- Szenvedtünk éppen eleget, nem kérünk még egyszer belőle – mondja 

Sárközi Irén – s mindenkivel szembeszállunk, aki akarja, hogy háború le-

gyen. 

Tisóczki Sándorné csak áll ott köztük lehajtott fejjel. Az ura rászól:  

- Neked tán kell a háború, hogy úgy hallgatsz? Nem volt elég, hogy 

huszonnyolc hónapig a fronton voltam, aztán sose láttuk egymást? 

- Én nem tudok úgy beszélni – modja Tisóczkiné. – De azért nekem 

sem kell a háború. 

- Szabadság, elvtársak! – egy apró gyerek toppan a parasztok közé. 

Tisóczkiné arca felderül. Megfogja a fia kezét, megsimogatja a haját, 

aztán felveszi az ölébe. 

- Hát én ezért nem akarom a háborút! És ezért akarom inkább az 

ötéves tervet! 

Híves László 

 

(Délmagyarország 1949. május 17., p. 2.) 

      

  

Ruzsajáráson, Lengyelkápolnán és Csengelén új 

egészségházak épülnek 
 

Az ötéves terv első éveiben Ruzsajáráson, Lengyelkápolnán és Csengelén 

építenek korszerű egészségházat, melyben a gondozó intézeten kívül még az 

orvosoknak és a védőnőnek is lesz lakása. Az általános betegellátás beve-

zetéséig összesen 39 orvosra és ugyanennyi védőnőre van szükség, akik az 

egészségvédelmet szolgálni fogják. 

 

(Délmagyarország 1949. május 20., p. 6.) 
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Csengelén rohammunkával építették fel a napközi otthont, melyet 

május nyolcadikán nyitottak meg. A rohammunkából az egész község ki-

vette a részét, a különböző szervezetek, a közigazgatás, a vasútállomás 

munkásai is ott dolgoztak s ma már 23 gyermeknek nyújt otthont. A gyer-

mekek gondos felügyeletéről és egésznapos ellátásáról gondoskodik a nap-

közi otthon. 

 

(Délmagyarország 1949. május 21., p. 6.) 

 

   

Csengelei mintagazda a Szovjetunióba meghívott 80 dolgozó 

paraszt között 
 

Néhány nappal ezelőtt a Szovjetunió egy nyolcvantagú, saját földjü-

kön dolgozó kis- és középparasztságból, valamint a gépállomások dolgozó-

iból, termelőszövetkezeti és DÉFOSz-tagokból álló csoportot hívott meg a 

Szovjetunióba a szocialista termelés tanulmányozására. 

A nyolcvantagú küldöttséget a DÉFOSz vezetősége már össze is állí-

totta. 

A küldöttségben Kisovszki [helyesen: Tisóczki] Sándor csengelei hu-

szonnyolc éves fiatal mintagazda is részt vesz. 

Előreláthatólag a csoport 25-én indul el virágokkal, feliratokkal díszí-

tett vonattal a Szovjetunió felé, ahol megismerkednek a világ egyetlen szo-

cialista termelésével és hazajövet a látottakat és tapasztalatokat az itteni kis- 

és középparasztság körében tudatosítják. 

 

(Délmagyarország 1949. május 24., p. 3.) 

  

 

A csengelei Kiskunmajsa felé haladó 1900 méter hosszú makadámút meg-

építéséhez szükséges kőanyag szállítása a napokban befejeződött. Pár héten 

belül megkezdődnek az út építési munkálatai is. 

 

(Délmagyarország 1949. június 3., p. 6.) 
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Hat nyári napközi otthon a szegedkörnyéki 

tanyaközpontokban 
 

Szeged város szociális felügyelősége a kormány támogatásából Csen-

gelén […] szeptemberig tartó napközi otthont nyitott, ahol teljesen ingyenes 

gondviselésben és ellátásban részesítik a falusi dolgozó parasztság gyerme-

keit a nyár folyamán, amikor a nyári cséplés, aratás, és egyéb nagy szezon-

munkák tartanak. 

Naponta háromszori étkeztetésben részesülnek az otthon lakói. 

 

(Délmagyarország 1949. június 8., p. 7.) 

 
 

 

Csengelei hírek 
 

A csengelei erdő alsó részén villám csapott be Rózsa Mihály tanyá-

jába. A villám felgyújtotta a lakóház tetőzetét és az istállóban lévő tehenet 

agyoncsapta. Emberéletben nem esett kár, de a tűz a gyors oltás ellenére is 

sok bútort elpusztított. 

A dolgozók általános iskolai tanfolyamán Csengelén a mostani nagy 

dologidőben is szorgalmasan folyik a tanulás. A hallgatók hetenként három-

szor, este 7-től éjjel 11-ig járnak az órákra. Szünetet majd csak a legna-

gyobb munkaidőben, június 15-től július 15-ig tartanak. Pigniczki József, 

Gombos József és Erdélyi Ferenc különösen kitűntek eddigi eredménye-

ikkel, de a többiek is igen lelkiismeretesen tanulnak napi nehéz munkájuk 

után. 

A csengelei földművesszövetkezet 30 taggal kezdte meg működését és 

ma már 250 tagja van. A tagtoborzási verseny jelenleg is nagy ütemben fo-

lyik. 

A tagosítás folyik Csengelén. A község dolgozó parasztságának régi 

kívánsága teljesül most a munkálatok során. 

Orvoslakás, egészségház, szülőotthon, napközi otthon, óvoda és mély-

nyomású ártézi kút készül Csengelén az ötéves terv  során. Fontos  építkezé- 
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sek indulnak az iskolánál is. Két új tantermet létesítenek, ezenkívűl két új 

tanítói lakást is építenek. 

 

(Délmagyarország 1949. június 10., p. 5.) 

 

 

Jól szerepelt Móravárosban a csengelei DÉFOSz zenekar 
 

Vasárnap [június 12-én] este a Móraváros 1-es MDP-szervezetben a 

csengelei DÉFOSz zenekar szerepelt. Csengelén még az elmúlt esztendőben 

alakult meg a földműves zenekar. Berta György igazgató tanító képezte ki a 

zenekar tagjait és esténként néha éjfélig dolgoztak és tanultak a műkedvelő 

muzsikusok. A legtöbbnek egyáltalán nem volt semmilyen zenei képzettsé-

ge. Saját készítésű hegedűjükön kezdtek neki a munkának. Borbola Antal és 

Sisák János kömpöcpusztáról, 16 kilométer távolságból jártak be Csenge-

lére, hogy résztvegyenek az együttes munkájában. De a többiek is, napi 

munkájuk után este, a szabadidejükben képezték magukat. 

A vasárnap esti műsoruk a Móraváros 1. szép kultúrtermében nagy si-

kerrel végződött. Bár egyes számok még olyan »magyar nótás« stílust tük-

röztek vissza, az előadott számok nagy része azonban művészileg és poli-

tikailag is megütötte a mértéket. Leginkább munkásmozgalmi indulókat és 

magyar, orosz népdalokat játszottak a műkedvelő csengelei muzsikusok. A 

nagysikerű szereplés után a zenekar tagjai közül sokan felszólaltak a párt-

szervezetben és megköszönték azt a meleg fogadtatást, amiben a szegedi 

kommunisták részesítették őket s ígéretet tettek, hogy az MDP vezetésével 

továbbra is jó munkát végeznek majd. 

A csengelei dolgozó parasztok jó képességű zenekara, melyet a 

DÉFOSz kultúrfelelőse, Pap György elvtárs vezetett, bebizonyította, hogy a 

munkások és a dolgozó parasztok a termelési csata megnyerése után lassan-

ként a kultúrát is birtokukba veszik. Ma már nemcsak Csengelén, hanem 

szerte az országban komoly képességű kultúrgárdák működnek, amelyek a 

dolgozók között terjesztik a haladó emberi műveltséget s megvetik az alap-

jait a bontakozó szocialista realista munkának. 

 

(Délmagyarország 1949. június 14., p. 5.) 
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A csengelei EPOSz tizennyolc tagja a héten tanulmányi kirándulás 

keretében meglátogatja a szegedi Paprikabeváltó Szövetkezetet. 

 

(Délmagyarország 1949. június 22., p. 6.) 

  

 

Könnyűipari Miniszter 159.950/1949. XVIII/3. számú 

közleménye 
 

[...] Répa Dezső [helyesen: Jenő], Szeged-Csengele [...] iparűzők részére 

kizárólag vámolaj-ütésre megadott engedélyeket hatálytalanítottam, illetve a 

kijelöléseket a mai nappal visszavontam.  

 

(Magyar Közlöny 1949. június 26., 2. p.) 

 

 

Vetőgépet vásárolt a csengelei földművesszövetkezet 
 

A csengelei földművesszövetkezet tagjai a napokban egy nagy új ve-

tőgépet vásároltak 3500 forintos áron, melyet majd az őszi vetések idején 

olcsón adják használatba a csengelei kisparasztoknak. 

Ezenkívül még 2500 forintért a szövetkezeti boltjuk részére egy új üz-

letberendezést is vásároltak. 

 

(Délmagyarország 1949. június 30., p. 6.) 

 

 

Csengelén vasárnap nagy aratási ünnepséget rendeznek. A község dolgo-

zó parasztsága lelkesen készül, hogy méltóképpen vegye ki részét az ünnep-

ségből. 

 

(Délmagyarország 1949. július 8., p. 6.) 
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Örömhírt hoztak… – Tisóczki Sándor elvtárs beszél a 

Szovjetunióban szerzett élményeiről 
 

Néhány nap óta valóságos népvándorlás középpontja a Csengele 334. 

számú tanyaház. Korán reggel ugat a kutya az udvaron és jelzi az újabb és 

újabb érkezőket. Nem is csoda ez a nagy érdeklődés, hiszen itt lakik Ti-

sóczki Sándor elvtárs, aki hétfőn este érkezett haza szovjetunióbeli tanul-

mányútjáról, a magyar parasztküldöttség tagjaként. Hétfőn este érkezett meg 

Csengelére, de csak kedden hajnalban jutott haza a lakására. Már az állo-

másnál összetalálkozott ugyanis Papp József, Daka Pál, Csókási István csen-

gelei kisparasztokkal, meg Balogh Béla elvtárssal, a jegyzővel, akik azon 

nyomban kérdésekkel halmozták el. Közben egyszeriben híre futott a falu-

ban, hogy itthon a Tisóczki és úgy sereglettek oda az emberek, hogy haj-

nalig nem juthatott haza az asszonyhoz. 

- De el vagy hízva! – nézegette örömmel a felesége, amikor hajnaltájt 

otthon bezörgetett. 

- Bizony nyolc kilót híztam, de volt, aki tizenkettőt, meg tizenötöt is – 

válaszolta mosolyogva Tisóczki elvtárs. – Elláttak bennünket odakint min-

den jóval, de van is ott miből, mert olyan jól sehol nem élnek az emberek, 

mint abban az országban. Összehasonlíthatatlanul magasabb az életszinvo-

nala a szovjet kolhozparasztoknak a miénknél. Úgy élnek a kolhozparasz-

tok, hogy az szinte hihetetlen. Gondoltam, hogy sok szépet és értékeset lá-

tok majd odakint, de hogy ennyi mindent, azt magam sem gondoltam volna. 

Egész idő alatt egyik meglepetésből a másikba estünk. 

Tisóczki elvtársból csak úgy ömlött a szó és szinte még arról is elfe-

ledkezett, hogy enni, pihenni kellene otthon egy keveset. Az emlékek egy-

más után buggyantak elő belőle s mesélte őket csillogó szemekkel. De 

ugyanolyan csillogó szemekkel hallgatják azóta nap mint nap a csengelei 

dolgozó parasztok azokat a csodálatos élményeket, amelyekről Tisóczki elv-

társ olyan szívesen beszél nekik. 

- Állandóan abban gyönyörködtem és arra gondoltam, hogy milyen jó 

lesz, ha a szocialista tudomány és a gépesítés folytán mi is ott tartunk, ahol a 

nagy Szovjetunió. A gépek alkalmazása annyira megkönnyítette az emberek 

életét, hogy egy-egy kolhozban a mezőgazdasági munkák 90-95 százalékát 

gép végzi. 
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- És nincs azért munkanélküliség? – vetette föl valaki beszéd közben. 

Tisóczki elvtárs elmosolyodott, de vele nevettek a többiek is és a 

kérdésre kérdésként kerekedett a válasz: 

- Munkanélküliség egy szocialista államban? 

- Bebizonyították előttünk, hogy az ember valóban igájába tudja haj-

tani a természetet – folyt tovább a szó. – Jártunk a salcki sztyeppéken, ahol 

azelőtt csak két-három mázsa ocsút tudtak termelni, ma pedig 28-30 mázsás 

átlagtermést aratnak. A volt sivatagok helyén ma gyönyörű gyümölcsösök 

és szőlők zöldellnek. 

- Magyarokkal találkoztatok-e odakint? – érdeklődik valaki. 

- Bizony beszéltünk is Moszkvában tanuló magyar diákokkal. A Szov-

jetunió hatalmas lehetőségeket nyújt számukra a tanuláshoz és mindenben 

támogatja őket. De nemcsak magyarokkal találkoztunk, hanem beszéltünk 

az éppen kint járó 152 tagú román parasztküldöttséggel is. Igaz barátként ta-

lálkoztunk velük össze. Nyoma sem volt a múlt soviniszta uszításának, ha-

nem ők is, mi is nyomban azt kérdeztük, hogy áll nálatok a Párt ügye, ho-

gyan haladtatok előre a kulák-kérdésben, milyen lesz az idei termésetek. 

Megmutatta ez a találkozás is, hogy közösek az érdekeink, de közös helyről 

kapjuk a segítséget is, mégpedig nagy barátunktól, a Szovjetuniótól. 

- Jártunk Moszkvában Lenin elvtárs mauzóleumában is – mesél Ti-

sóczki elvtárs és furcsa színek szövik át hangját. – Nagy meghatottság fo-

gott el valamennyiünket, amikor ott álltunk Lenin elvtárs koporsója előtt és 

az üveglapon keresztül néztük bebalzsamozott, nyugodt arcát. Rágondol-

tunk, hogy neki köszönhetjük mindazt a hatalmas fejlődést, amelyet a szov-

jet nép elért, és amelynek mi is részesei lehetünk. Nagy hálával telt meg a 

szívünk iránta és a Párt iránt, amelyet vezetett. 

Ez a hála tölti el most mindazokat, akik hallgatják Tisóczki elvtársat, 

vagy másutt az országban hallgatják a Szovejtunióban járt parasztküldöt-

teket. Hírhozók ők valamennyien. Örömhírt hoztak hozzánk: a nálunk is 

egyre inkább kibontakozó szocialista új világ örömhírét. 

 (lőkös) 

 

(Délmagyarország 1949. július 9., p. 7.) 
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Jóváhagyta a város közgyűlése az ötéves terv első 

esztendejének szegedi költségvetését 
 

[…] A csengelei vasútállomástól a tanyaközponton át Kiskunmajsa fe-

lé haladó utat Petőfi Sándor útnak nevezik el s a csengelei közigazgatás előtt 

elhaladó utcát, amelyik a későbbi falunak főutcája lesz majd, Dózsa György 

utcának nevezik el. […] 

 

(Délmagyarország 1949. július 10., p. 3.) 

 

  

Csengelei hírek 
 

- Csengele határában az aratási munkák már túlnyomórészt befejeződtek. 

Általában mindenfelé igen szép termés mutatkozik. 

- Szépen felszerelt kis laboratóriumot kapott a csengelei általános iskola a 

kultuszminisztériumtól. Az iskola tanulói ünnepélyes keretek között vették 

át az új ajándékot. 

- A szegedi Lokomotív Sportkör értesítette a csengelei úttörőket, hogy új 

futball-labdát ajándékoz számukra. Az úttörőcsapat sportolói örömmel fo-

gadták a hírt és a labda átvételére ünnepség keretében megrendezett mérkő-

zésen kerül sor. 

- Az aratási szabadságok befejezése után ismét megkezdődik a tanítás Csen-

gelén a dolgozók iskolája tanfolyamon az erdősarki iskolában. Az első taní-

tási nap július 15-én lesz. 

- Gyűlést tartott a Défosz Csengelén és ennek keretében kapták meg az iga-

zolványokat a DÉFOSz által alkalmazott cséplőmunkások. A DÉFOSz járá-

si titkára ez alkalommal a terménybegyűjtési versenyre és a vele kapcsolatos 

éberségre hívta fel a figyelmet. A gyűlésen nagy sikerrel szerepelt a csenge-

lei DÉFOSz zenekar. 

 

(Délmagyarország 1949. július 10., p. 6.) 
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Utat avattak Csengelén – Elkészült a Kiskunmajsára vezető 

két és fél kilométer útszakasz 
 

Szerdán [július 13-án] délután a Csengeléről Kiskunmajsára vezető 

makadámúton bokrétaünnepségre gyűltek össze a környékbeli dolgozó pa-

rasztok és parasztasszonyok. A negyven építőmunkás ez alkalommal adta át 

a forgalomnak a most elkészült két és fél kilométer hosszú új makadámutat 

és a közelmúltban elkészült 1200 méter hosszú jászszentlászlói töltött utat, 

amely a hároméves terv keretében 450 ezer forint költséggel épült. 

Tisóczki Sándor elvtárs, a Szovjetunióban járt mintagazda mondott a 

csengelei dolgozó parasztok nevében fáradságos és öntudatos munkájukért 

köszönetet az útépítő munkásoknak. 

Börcsök Ferenc elvtárs, a szegedi DÉFOSz vezetőségi tagja – aki ma-

ga is kivette részét az útépítésből – szólalt fel. Hároméves tervünk hatalmas 

sikereit méltatta és beszélt az ötéves tervünk hatalmas távlatairól. Rámuta-

tott, hogy eddigi eredményeink biztos alapja a szoros munkás-paraszt szö-

vetség és a Szovjetunió vezette harcos béketáborba való fölsorakozásunk. 

Ezután bensőséges ünnepség keretében megvendégelték a csengeleiek 

az útépítő munkásokat.  

 

(Délmagyarország 1949. július 15., p. 5.) 

 

 

A szegedi tanyák és falvak dolgozó parasztsága egyöntetű 

lelkesedéssel csatlakozott a kunszentmártoniak 

terménybegyűjtési versenyfelhívásához – Mindenütt nagy 

tömegek vettek részt a vasárnapi falunapokon 
 

[…]Csengelén is ünneplőbe öltözött parasztemberek, asszonyok, fiata-

lok és öregek tarka sokasága gyülekezett az MDP székházba. Alig fejező-

dött be a terménybegyűjtési versenyről szóló előadás, itt is, ott is hallani le-

hetett: 

- Elfogadjuk! Teljesítjük! Mi sem leszünk rosszabbak, mint a kun-

szentmártoniak! 
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Az elejtett szavakat Tisóczki Sándor mintagazda foglalta össze felszó-

lalásában: 

- Elfogadom Kunszentmárton dolgozó parasztjainak terménybegyűj-

tési versenykihívását, mind a magam, mind Csengele dolgozó parasztságá-

nak nevében. Terménybegyűjtési kötelezettségemnek 500 százalékban ele-

get teszek és elcsépelt gabonámat egyenesen a szövetkezet raktárába szállí-

tom. 

- Elfogadom a kihívást – szólalt fel nyomban Hegedűs Sándor kis-

paraszt viharos taps és éljenzés közepette. – Nem csak elfogadom, de 600 

százalékban akarok eleget is tenni. […] 

 

(Délmagyaroszág 1949. július 19., p. 1.) 

 

 

Újabb két bekötőút kikövezését kezdték meg néhány héttel 

ezelőtt Nagyszeged területén 
 

A Felsőközpontról Majsa felé haladó Pántlika-út jelentős részét feltöltötték 

és kikövezték. Csak egy kilométer hosszúságú rész maradt kövezetlen. Most 

azonban elkészítik ezt az egy kilométer hosszúságú szakaszt is. A töltési 

munkálatok már nemsokára be is fejeződnek. […] 

 

(Délmagyarország 1949. július 19., p. 5.) 

   

 

Vidám táncolás, ének- és zeneszó mellett folyik a 

terménybegyűjtés Csengelén 
 

Vasárnap délelőtt – amint arról beszámoltunk – ünnepélyes nagy-

gyűlésen tett fogadalmat Csengele dolgozó parasztsága az idei terménybe-

gyűjtés sikeres végrehajtása mellett. A fogadalmat tett követte. A héten víg 

zeneszó hangja mellett indult el az első feldíszített kocsisor a szövetkezet 

raktára felé. A falu szélén feldíszített diadalkapu várta a jókedvű, vidám pa-

rasztokat. Tisóczki Sándor elvtárs, az MDP csengelei titkára üdvözölte őket. 
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Az első zsákot Magony Mihály tette a mázsára és terménybegyűjtési 

kötelezettségének 300 százalékban tett eleget. Az egymás után következő 

parasztok boldogan tettek eleget a begyűjtési kötelezettségüknek, és nagy 

részük táncra perdülve ünnepelte a nagy napot. 

A terménybegyűjtés tovább folyik. A csengelei parasztok megértették 

a terménybegyűjtés hatalmas nemzetgazdasági szerepét, és boldogan, meg-

elégedetten, vidáman tesznek eleget népi demokráciánk iránti hazafias kö-

telezettségüknek, amellyel egyben saját, jobb jövőjüket is segítik elő. 

 

(Délmagyarország 1949. július 21., p. 3.) 

   

 

Szövetkezeti gyűlések Szegeden és környékén 
 

Vasárnap [július 24-én] Nagyszeged területén tizenegy községben rendez 

szövetkezeti gyűlést a DÉFOSz a helyi földművesszövetkezettel együtt. 

Csengelén […] rendeznek ilyen gyűlést. Ezeken az őszi vetéstervet, vala-

mint a szerződéses termelés kérdéseit beszélik meg. A gyűlések általában 

mindenütt 11 órakor kezdődnek. 
 

(Délmagyarország 1949. július 22., p. 5.) 

 

 

A csengelei útépítők négy és fél kilométer hosszú út építését fejezték 

be. Most azonnal hozzákezdtek újabb háromkilométeres makadámút építé-

séhez, mely Ruzsajárástól Öttömös felé vezet. A még hátralévő másfél kilo-

méteres hiányzó részt ezen az útvonalon az ötéves terv legelején készítik el. 

 

(Délmagyarország 1949. június 26., p. 6.) 

 
  

Augusztusban egészségvédelmi szakrendeléseket tartanak a 

szegedkörnyéki községekben és tanyaközpontokon 
 

A szegedi tisztifőorvosi hivatal mozgó egészségvédelmi szolgálata au- 
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gusztus hónapban a következő helyeken tart rákszűrő vizsgálatokat, vala-

mint gyermek- és csecsemővédelmi szakrendeléseket: 

[…] 17-én Csengelén, […] 

 

(Délmagyarország 1949. július 27., p. 6.) 

 

 

Kiemelkedő terménybegyűjtési eredmények Csengelén és 

Alsóközponton 
 

A terménybegyűjtés lendülettel, lelkesedéssel halad mindenütt. Nagyszeged 

és környékén máris több kiemelkedő eredmény született. Kis- és középpa-

rasztok több száz százalékkal teljesítették túl gabonabegyűjtési kötelezett-

ségüket. Csengelén Csókási Lajos öt holdas kisparaszt 439 százalékkal, Pö-

lyös Géza ugyancsak öt holdas 429, Sutka Mihály 14 holdas 235 százalék-

kal, id. Pallag István 24 holdas középparaszt pedig 349 százalékkal teljesí-

tette túl begyűjtési kötelezettségét. […] 

 

(Délmagyarország 1949. augusztus 2., p. 3.) 

 

 

Új munkás anyakönyvvezetők kerültek két szegedkörnyéki anyakönyv-

vezető hivatal élére. Szeged város polgármestere […] ugyancsak megbízta 

Sebők György segédfogalmazót a csengelei anyakönyvi hivatal vezetésével, 

mint anyakönyvvezető-helyettest. 

 

(Délmagyarország 1949. augusztus 3., p. 6.) 

 

  

A csengelei földművesszövetkezet gazdasági felszerelése szépen gyara-

podik. A nemrégiben vásárolt vetőgép és egyéb gazdasági eszközök mellé 

egy új fajsúlymérőt vásárolt a szövetkezet vezetősége. 

 

(Délmagyarország 1949. augusztus 11., p. 6.) 
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Megoperálták Tisóczki Sándor elvtársat 
 

Tisóczki Sándor elvtárson, a magyar parasztküldöttséggel a Szovjet-

unióban járt csengelei mintagazdán váratlan súlyos operációt kellett végre-

hajtani. Régi gyomorbaja újult ki és csak gyomorműtéttel lehetett rajta segí-

teni. Az operáció szerencsésen sikerült és Tisóczki elvtárs máris jobban van. 

Tisóczki elvtárs természetesen vasárnapi előadását nem tudja megtar-

tani. A szegedi és szegedkörnyéki dolgozó parasztság várja Tisóczki elvtárs 

minél előbbi felgyógyulását, hogy minél többen hallhassák színes és érdekes 

beszámolóit a szovjet kolhozparasztok életéről. Ezek az előadások már 

eddig is a szegedkörnyéki dolgozó parasztság tömegeit győzték meg a nagy-

üzemi gazdálkodás helyességéről. 
 

(Délmagyarország 1949. szeptember 4., p. 5.) 

  

 

A kiskunmajsai gépállomás 
 

3 traktora és három vetőgépe megkezdte Csengelén az őszi mélyszántást. A 

csengelei dolgozó parasztok eddig 120 hold földre kötöttek a gépállomással 

szántási szerződést, de amikor a traktorok alapos és jó munkáját meglátták, 

valósággal megrohanták az újabb szerződésekkel a gépállomás vezetőjét. 

Estefelé már közel 200 hold újabb szántanivalóra kötöttek szerződést a kis-

kunmajsai traktoristákkal. 
 

(Délmagyarország 1949. szeptember 21., p. 8.) 

 

    

Válaszolnak Rajkéknak a csengelei dolgozó parasztok 
 

Csengele dolgozó parasztjai is megértették, hogy a lángoló gyülöleten 

kivűl még mivel kell felelni Rajkéknak és az elvetemült Tito-bandának az 

aljas gazságokért. 

Elhatározták, hogy október másodika előtt, vagyis két héttel a kitű-

zött határidő előtt teljesítik Csengele begyűjtési tervét. 
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Elhatározásukat valóra is váltották. Szombaton délután beadták az 

utolsó mázsa búzát is. 100,83 százalékra teljesítették a tervet. Ennek a nagy 

munkának a sikeres végrehajtásában különösen jó példát mutattak a földmű-

vesszövetkezet és a helybeli DÉFOSz tagjai. Ezek közül is azonban különös 

dicséretet érdemel Széll Lajos Csengele 439. sz. alatti lakos, 12 holdas új-

gazda, aki még a "C" jegyre visszatartható fölösleget is az utolsó szemig be-

gyűjtötte. Széll Lajos elvtárs nyerte el a négy méter szövetet, a begyűjtési 

verseny díját. 305 kiló helyett begyűjtött 15 mázsa 5 kg búzát, 454 száza-

lékra teljesítve a tervet. Második helyen végzett Túri Imre, aki többletként 

733 kg búzát adott be s 759 százalékos eredményt ért el. Ez nyerte a verseny 

második díját, egy értékes zománcos főzőedényt. A harmadik lett Rácz 

András 8 holdas újgazda, aki a 11 mázsa 20 kilójával 395 százalékos ered-

ményt ért el. 

 

(Délmagyarország 1949. szeptember 23., p. 6.) 

 

   

"Minden bevetett föld újabb győzelem" – Hatalmas 

lendülettel végzik az őszi munkákat a csengelei dolgozó 

parasztok 
 

(Csengelei tudósítónktól) 

Mindenütt újra megélénkült a csengelei határ. A dolgozó parasztok az 

őszi mezőgazdasági munkát végzik. Versenyeznek egymással, mert azt 

akarják, hogy az őszi szántást-vetést kitűzött határidő előtt teljesítsék. A 

földeken a kiskunmajsai gépállomás traktorai dübörögnek, végzik a szán-

tást, őszi vetést. Erre a gazdasági évre eddig már közel 200 csengelei dol-

gozó kötött szerződést a kiskunmajsai gépállomással a mezőgazdsági mun-

kák zömének elvégzésére. A szerződések megkötése tovább tart. Nap-nap 

után kedvvel és lelkesedéssel írják a nevüket a szerződésre a dolgozó pa-

rasztok. 

Rabi Péter tízholdas csengelei újgazda már befejezte az őszi szántást 

és a vetést. A gépállomás dolgozói jó munkát végeztek nála is. Rabi Péter 

ezt mondja: 
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- Tudom, hogy minden bevetett föld újabb győzelmünket jelenti. Úgy 

szeretem ezt az országot, mint anya a gyermekét. És ezért is igyekeztem, 

meg igyekszik a többi dolgozó paraszt is mielőbb befejezni az őszi munká-

latokat. 

A napraforgó betakarítása és a kukorica törése is hatalamas lendülettel 

folyik mindenütt a csengelei határban. A földművesszövetkezet raktárában 

alig győzik átvenni a dolgozó parasztoktól a napraforgómennyiséget. 

A dolgozó parasztok jó magot vetnek a földbe, a szövetkezetnél állan-

dóan végzik a vetőmagvak tisztítását. Megindult a felvilágosító munka is. 

Minden dolgozó paraszt tudja már Csengelén, miért végzi majd el az őszi 

szántási és vetési tervet a kitűzött határidőre, vagy még előbb. 

A terménybeadást is túlteljesítették. Beadták már azt a mennyiséget, 

amit október másodikára kellett volna beadniok. Legutóbb Szarka Antal 

kisparaszt tett eleget legjobban a terménybeadásnak, 1831 százalékban telje-

sítette a kötelezettségét. 
 

(Délmagyarország 1949. szeptember 28., p. 7.) 
 

 

Húsz nagyszegedi dolgozó parasztot részesítettek külön 

terménybegyűjtési jutalomban – A kitüntetettek névsora 
 

Nagyszeged dolgozó parasztjai a nyári terménybegyűjtési verseny 

során igen szép eredménnyel teljesítették hazafias kötelességüket. A legjobb 

eredményt elért dolgozó parasztokat a népi demokráciánk külön jutalmazza 

azon a jutalmon felül, amelyeket már mindegyikük megkapott, aki a határi-

dőn belül beadta gabonáját. 

Nagyszeged területéről 20 dolgozó kis- és középparasztot részesítenek 

igen jelentős pénzjutalomban a terménybegyűjtésben elért kiváló eredmé-

nyéért. A kitüntetett dolgozó parasztok mindegyike jóval felülteljesítette az 

előírt terménybegyűjtési kötelezettséget. 

A kitüntetettek névsora a következő: […] Szarka K. Antal Csengele, 5 

holdas, […] Balázs János Csengele, 10 holdas, […] Tisóczki Sándor Csen-

gele, 13 holdas, […] Kasza István Csengele, 16 holdas […] 
 

(Délmagyarország 1949. október 29., p. 6.) 
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November 20-án osztják ki a terménybegyűjtési jutalmakat 
 

Nagyszeged területén a nyári begyűjtések ideje alatt a legjobb be-

gyűjtési eredményt elért dolgozó parasztok legjobbjai közül tizenöt dolgozó 

parasztot jutalmaznak meg november huszadikán. […] 

Százötven forintos jutalomban részesül: Balázs János csengelei tíz 

holdas, […] Tisóczki Sándor csengelei tizenhárom holdas […] kis- és kö-

zépparasztok. Valamennyien jó munkájuk elismeréséül még díszoklevelet is 

kapnak. 

 

(Délmagyarország 1949. november 13., p. 3.) 

 

 

A termelőcsoportok példát mutattak Nagyszegeden a 

mélyszántásban – Felsőközpont és Ruzsajárás is befejezte a 

mélyszántást Alsóközpont, Szatymaz és Csengele után 
 

Nagyszeged dolgozó parasztsága egyre fokozódó lendülettel végzi a 

mélyszántás munkálatait. Ebben a munkában különösen kitűntek a termelő-

szövetkezeti csoportok. Még az elmúlt hét keddjén közös elhatározással 

munkafelajánlást tettek Sztálin elvtárs hetvenedik születésnapjára. Felaján-

lásukban célul tűzték ki, hogy a mélyszántás munkálatait szombat estig tel-

jes egészében befejezik. 

[…] A közigazgatás területéhez tartozó községek és tanyaközpontok 

közül Alsóközpont, Csengele, Felsőközpont, Szatymaz és Ruzsajárás fejez-

ték be már száz százalékig a mélyszántást. […] 
 

(Délmagyarország 1949. november 29., p. 5.) 
 

 

Csengelei hírek 
 

(Tudósítónktól) 

Gyors ütemben folynak Csengelén a közigazgatási épület kibővítési 

munkálatai. A hódmezővásárhelyi  Magasépítő  Nemzeti  Vállalat  dolgozói,  
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akik végzik az építkezési munkálatokat, elhatározták, hogy a kitűzött határ-

idő előtt fejezik be az építkezést. Sztálin elvtárs 70. születésnapjára készen 

adják át az újjáépített községházát a csengelei dolgozó parasztoknak. Amb-

rus Pál elvtárs brigádvezető elmondta, hogy ők is valemennyien jobb és 

több munkával ünneplik meg Sztálin elvtárs születésnapját. Tettekkel bizo-

nyítják be a nagy szovjet nép és vezetője, Sztálin elvtárs iránti hálánkat és 

ragaszkodásunkat. 

Termelőszövetkezet alapításának gondolatával foglalkoznak Csenge-

lén. Már eddig igen sok csengelei kis- és középparaszt jelentkezett s kérte 

fölvételét a termelőszövetkezet eddigi tagjainak sorába. Valamennyien el-

mondták, hogy fölismerték már a szövetkezeti gazdálkodás jelentőségét és 

látják, hogy termelőszövetkezetben többet és jobb minőségűt lehet termelni. 

A balástyai és csengelei határban az eddigi őszi esőzések után gyö-

nyörűen kikeltek a »porba vetett« gabonák. Amint az itteni dolgozó pa-

rasztok elmondják, igen szépek az őszi vetések, évtizedek óta nem voltak 

ezen a környéken. 

(Túri Ferenc) 
 

(Délmagyarország 1949. november 30., p. 6.) 

 

 

Tapasztalatcsere indul Nagyszegeden a mélyszántás mielőbbi 

jó elvégzésére – A munkában élenjáró dolgozó parasztok 

keresik fel az elmaradt községeket 
 

A nagyszegedi Mezőgazdasági Operatív Bizottság megbeszélte az 

őszi mélyszántás legfontosabb feladatait. A Mezőgazdasági Igazgatóság je-

lentéséből kitűnt, hogy Nagy-Szegeden a tiszántúli községek érték el a leg-

gyengébb eredményt. A tiszamelléki járás eredménye ugyanis 76 százalék, a 

dorozsmai járásé 88, Szeged közigazgatási területén pedig 98 százalék. 

Alsóközpont, Felsőközpont, Szatymaz, Ruzsajárás, Csengele – mint már kö-

zöltük – teljesen elvégezte a mélyszántást. […] 

A mélyszántás sikerének előmozdítására az élenjáró községekből a 

munkájukat különösen jól végző dolgozó paraszt népnevelők keresik fel az 

elmaradt  községeket. Ezeken a helyeken mintegy tapasztalatcsere keretében  

 

383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



megmagyarázzák paraszttársaiknak, hogy minden dolgozó parasztnak saját 

érdeke az őszi mélyszántás minél alaposabb, jó és gyors elvégzése. 

 

(Délmagyarország 1949. december 1., p. 4. ) 

 

 

Napról napra növekszik Nagyszegeden a 

földművesszövetkezetek taglétszáma – Egy hét alatt közel 

1300 dolgozó paraszt jelentkezett felvételre 
 

       Nagyszegeden éppen úgy, mint az ország valamennyi földművesszö-

vetkezetében nagy lelkesedéssel indult meg a szövetkezeti tagtoborzás. A 25 

nagyszegedi földművesszövetkezetben november 25-én összesen 12.303 

tagot számláltak. A tagtoborzó verseny megindulásakor úgy tervezték, hogy 

ezt a létszámot 15 ezerre emelik. Sztálin elvtárs 70. születésnapja megün-

neplésére a földművesszövetkezetek tagjai most felajánlották, hogy még to-

vábbi kétezerrel emelik ezt a számot. 

A SzÖVOSz nagyszegedi titkársága november 30-án kiértékelte a 

verseny megindulása óta eltelt fél hónap eddigi eredményeit és megál-

lapította, hogy az eredeti tervet messzire felülmúlva már eddig is 16.158-ra 

emelték a szövetkezeti tagok létszámát. A tagtoborzás Nagyszeged vala-

mennyi községében és tanyaközpontjában nagy lelkesedéssel folyik tovább. 

Csupán az elmúlt héten 1286 új tagot szerveztek be. Különösen szép ered-

ményt értek el az öttömösi, sándorfalvi és kübekházi földművesszövet-

kezetek. […] 

A csengelei dolgozó parasztok különösen arra törekszenek, hogy 

megnyerjék a szegedi földművesszövetkezettel kötött tagtoborzási versenyt. 

Itt az elmúlt hét folyamán 48 újabb dolgozó paraszt lett tagja a szövetkezet-

nek. […] 

 

(Délmagyarország 1949. december 2., p. 5.) 
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Újabb lendületet kapott Nagyszegeden a "Szabad Föld" 

terjesztési verseny 
 

[…] A községek közötti versenyben egyébként továbbra is Deszk vezet 160 

új előfizetővel, de egyre inkább kezdi behozni Szőreg, amely Nagyszegeden 

a második helyen áll a versenyben 142 új előfizetővel. Dorozsma is a leg-

utóbbi kiértékelés óta 50-ről 100-ra, Csengele pedig 40-ről 70-re emelte az 

előfizetők számát. 

 

(Délmagyarország 1949. december 8., p. 6.) 

 

 

Nyolc szegedi tanyaközpont Sztálin elvtárs születésnapján 

alakul önálló községgé 
 

December 21-én, Sztálin elvtárs születésnapján ünnepli 8 nagyszegedi 

tanyaközpont községgé alakulását. Alsótanyán, Várostanyán, Ruzsajáráson, 

Lengyelkápolnán, Szatymazon, Felsőközponton, Csengelén és Röszkén 

ezen a napon ül össze az új képviselő-testület és választják meg a községi 

elöljáróságot. 

Ez a nyolc eddigi tanyaközpont szerdán [21-én] már, mint község ün-

nepli meg a világ dolgozó népe nagy vezérének, Sztálin elvtársnak 70. szü-

letésnapját. 

 

(Délmagyarország 1949. december 18., p. 3.) 

 

 

Sztálin elvtárs születésnapját határtalan lelkesedéssel 

ünnepelte Nagyszeged dolgozó parasztsága – Községgé 

alakult át nyolc nagyszegedi tanyaközpont 
 

Nagyszeged dolgozó parasztjai határtalan lelkesedéssel ünnepelték 

Sztálin elvtárs születésnapját. A falvakban, de a legkisebb tanyákon is min-

den házat ünnepien  feldíszítettek:  nemzeti  színű és vörös zászlók lobogtak  
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mindenfelé és az ablakokból Sztálin elvtárs képe nézett az arra járókra. 

Több községben már kedden este zenés takarodóval, fáklyás felvonulással 

ünnepelték ezt a nagy napot. Különösen Szőregen rendeztek nagyszabású 

fáklyás felvonulást, amelyen a község dolgozói igen nagy tömegben vettek 

részt. 

A kedd esti lelkes hangulat uralkodott a szerdai napon is a nagysze-

gedi falvak és tanyák között. Minden községben és tanyaközponton szerdán 

az esti órákban ünnepségeket rendeztek és központi előadók emlékeztek 

meg a nagy nap jelentőségéről. Ezeken az ünepségeken éppen úgy, mint a 

kedd esti felvonulásokon, Sztálin elvtársat, a nagy Szovjetuniót és a szovjet-

magyar barátságot éltette minden dolgozó.  

 

Várostanya az ország első községgé alakult tanyaközpontja 

 

Várostanya, Alsóközpont, Lengyelkápolna, Ruzsajárás, Szatymaz, 

Felsőközpont, Csengele és Röszke dolgozói számára még külön is nagy je-

lentősége volt a szerdai napnak. Ez a nyolc eddigi tanyaközpont ugyanis 

ezen a napon alakult át ünnepélyes keretek között községgé. […] 

 

(Délmagyarország 1949. december 22., p. 4.) 

 

 

Ismertető gyűlések Nagyszegeden a szerződéses termelésről 
 

A nagyszegedi DÉFOSz és a mezőgazdasági igazgatóság január első 

napjaiban a nagyszegedi községekben és tanyaközpontokon ismertető gyű-

léseket rendez, hogy felvilágosítsa a dolgozó parasztságunkat a szerződéses 

termelés előnyeiről. […] 

Január harmadikán […] Csengelén […] délután 6 órakor […] tartanak 

gyűlést. […] 

 

(Délmagyarország 1949. december 29., p. 5.) 
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Névmutató 

 

A mutató a teljes magyar ABC figyelembevételével készült, különbséget 

téve az ékezetes betűk között is! 

 

Adler Lipót  167    Bagi János  179 

Ady  262     Bagi Pál  179, 195 

Agárdi László  334   Bagi Sándor  195 

Aigner Károly dr.  132, 133, 134,  Bakos Géza dr.  317 

142, 143, 148     Balanyi György dr.  90 

Ambrus Eta  275    Balassa Ernő  139-141 

Ambrus István  354   Balassa József  141, 175 

Ambrus Mihály  113   Balázs András  220, 226, 319 

Ambrus Pál  383    Balázs János  204, 231, 232,      

Andor gulyás  39, 40          275, 381, 382 

Andrássy Ferenc dr.  145, 147,  Balázs József  365 

 148      Balázs Péter  227 

Antalffy Lászlóné  169   Balázs Sándor dr.  173 

Antallffy György dr. 301     Balogh Béla  330, 366, 372 

Antos Károlyné  166   Balogh Béláné  366, 367 

Apczy Ernő dr. 174     Balogh Etuska  314 

Apró Erzsébet  311   Balogh Ferenc  259 

Apró József  179    Balogh Ilona  194 

Apró Vilmos  226    Balogh Imre  251  

      Balogh István  189, 190, 251,  

Ábrahám  39          282, 321 

Ábrahám Gyula dr.  147   Balogh Jenő  222-224, 227,     

Árvai kapitány  114          230, 233-235, 238, 256, 261, 262,

             287, 360, 362 

Badényi Sándor  48   Balogh József  77, 228, 259,  

Bagi Antal  179            272, 273, 279, 280, 283, 284,  

Bagi Ilona  234            288, 321, 329, 357, 359  
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Balogh Károly  gazdálkodó  195,   Bedőházy László  149 

234      Bedő Kálmán  289, 306, 307 

Balogh Károly közellátási felü-  Beethoven  88 

gyelő  323     Benke  7 

Balogh Károly tanácsos  53  Benkóczi Pál dr.  352, 353 

Balogh Lajos  162, 237   Berár Demeter  270, 289, 292,  

Balogh Sándor  49, 103, 149, 184         293, 308, 311 

Balog István  298    Berey Gézáné  262 

Balog Jenő  Balogh Jenő    Berkes Dezső  171 

Balog József  Balogh József  Berkóczi Pál dr.  Benkóczi  

Balog Károly  259           Pál dr. 

Baló János  339    Berkóczy Pál dr.  Benkóczi  

Baneth Samu  147           Pál dr.  

Barabús Ödön dr.  231   Berta György  370 

Baranyai Erzsi  227   Bertalan, szent  22, 289 

Baranyai Gyula  88   Bethlen István gróf  133, 149,  

Baranyai Ödön  30                   150 

Baranyai Vera 227    Bezerédy Pál  28 

Baranyi Erzsébet  216, 227  Bérczi Béla dr. 148 

Baranyi Tiborné  194   Bérczi Kálmán  152 

Baranyi Veronika  216   Béres András  62 

Barna János  352, 353   Béres Antal  31 

Barna Sándor  249    Béres János  112, 259, 327, 338 

Barna Sándorné  249   Béres Pál  78 

Bartos Károly  149    Biacsy Béla dr.  252, 255 

Bartucz Júlia  77    Biczók István  189 

Batyala Jánosné özv.  162, 163  Biró István  128 

Bálint Gyula  128, 138    Bistyák Ferenc  166 

Báló István  133    Bitó István  62 

Bán Ferenc  323    Bitó Lajos  69-71, 237 

Bárány Pál  55    Bodor Márton  259 

Bátky László  162    Bodó  237 

Becsey Károly dr. 107   Bogyóné Lenháti Hermin  216,  

Becsey László  194, 199, 200                218, 227 
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Bogyó Tivadar  209   Buchholcz János dr.  Buck-   

Bokor Antal  103           holtz János dr. 

Bokor Pál  39, 41, 42, 51, 77, 79,   Buckholtz János dr.  129, 130, 

84, 95, 100, 106           149 

Borbola  96    Budai János  319 

Borbola Antal  370    Buklin Frigyes  57, 61 

Borbola Jenő dr.  80-82   Buknicz István  259  

Borda Rozál  77    Buknicz Pál  274, 285  

Bori József  77    Buknicz Rozália  136 

Boros József  103, 149   Buócz Károly  255 

Both László  22    Bus Jakab  133 

Bottka Sándor dr.  132, 133  Bürgés Volford István  10 

Bovacsek Dezső  Bovatsek Jenő  

Bovacsekné Csada Margit  175  Czakó Pál  243, 244 

Bovatsek Jenő  151, 152   Czigler Arnold  166 

Bozó Balázsné  244   Czipott Zoltán dr.  75 

Bozóki Ferenc  307 

Bozóki István  226, 231-233  Csáki István  179, 318 

Bozsó Ferenc  116    Csángó József  319 

Bódi Imre  275    Csányi Ferenc  77 

Bódi László  275    Cseh Ernő dr.  190 

Bödőné Trinksz Paula  88   Csepi József   356, 359, 365 

Böhm Antal  90    Csernovics Agenorné  167 

Böndör Mihály  350   Cserü Ede dr.  89 

Börcsök András  259   Csicsay Imre  223 

Börcsök Annuska  77   Csicsai János, vitéz  222, 251 

Börcsök Ferenc  375   Csicsay János, vitéz   Csicsai  

Börcsök János  189          János, vitéz  

Börcsök Pál  103    Csikós Nagy József dr.  203,  

Böröcz Ferenc  339          208, 234 

Böröcz Flórián  261   Csiszár ezredes  268 

Breinovics Vilmos  149, 198, 238, Csiszár Sándor  197 

 255, 288     Csobán Gyula  250 

Bubla István  200    Csomák Elemér  162 
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Csonka Miklós dr.  192   Dékány Antal  336 

Csonka Nándor dr.  136   Dékány Ferenc  166 

Csorba József   314   Dékány Imre  43  

Csordás József  149    Dékány Mariska  234 

Csókási Antal  77, 201   Dékány Sándor  255 

Csókási Antalné  201   Dénes Leó  273, 286, 294, 350 

Csókási István  223, 322, 372  Diczfalussy Ferenc  296 

Csókási Lajos  378    Diosy, Micael  25 

Csókási Mihály  275   Dobay István  150  

Csóki István  318    Dobó János  288 

Csóti Lajosné  334    Dobó József  268 

Csóti Mihály  128    Dobó József dr.  166 

Csurgó József   31    Domokos testvér  22 

Csúri István  344    Domonics Pál  7  

Csúri János  69      Dongó Pál  278 

Csúri Mária  230    Doránszky Károly  162 

Csúri Mihály  333    Dóczi Mihály  239 

      Dóczi Mihályné  269, 319, 338 

Daka Antal  8    Dózsa András  346 

Daka Pál  372    Dózsa György  374 

Danassy Júlia  170    Dögei  307 

Danner Jánosné  167   Drinoski Pál  Drinóczki Pál 

Darányi Imre  98    Drinóczki Pál  47, 259 

Darányi Imréné  77   Drinóczky Béla  179 

Darányi József  259, 264, 286, 287,    

296, 342, 343     Elek Lajos  262 

Darázs Gizella  125, 126, 151  Emődi Gyula  366 

Darázs János  56    Eperjesi Rozál  130   

Dániel György  281, 282   Eperjessy György  204, 205 

Deák Dezső  89    Erdélyi Bözsi  227 

Deutsch Dezső  248   Erdélyi Ferenc  364, 369 

Dékány vendéglős  265, 292, 306,  Erdélyi János  259 

362      Erdélyi László dr.  132 
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Erdélyi Maca  227    Franczen Mihályné  163 

Erdélyi Péter  259, 329   Franczia József  54, 55 

Erzsébet királyné  38   Frankó Andor  166 

Eszik László  316    Franyó Mihály  23  

      Fráter Zoltán dr.  133, 185 

Fajka Lajos dr.  95, 103, 104-108,  Friderik József  225 

194, 195, 200, 259    Fröhlich Jenő dr.  134, 143,   

Falcione Kálmán dr.  194          145, 147, 148 

Falta Marcell dr.  163   Fülöp Ödön  101 

Faragó Ilona  128 

Faragó Ödön  37    Galler Kristóf  88 

Faragó Pál  271    Gara Pál   Gera Pál 

Faragó Sándor  8    Gavlik Miklós  315 

Farkas Demeter  362   Gárgyán Imre  163 

Farkas István  319    Gellért József  275 

Farkas Mária  345    Gera György  259 

Farkas Mihály  293   Gera Pál  308 

Fáy Aladár  145    Gerencsér László  42 

Fehér György  179, 197, 198  Géczi Istvánné  257 

Fehér János  52    Gémes József  329 

Fekete Mihály  43    Glattfelder Gyula dr.  163 

Feledi Rózsika  184   Goll  89 

Fichtner Sándor  162   Goltner Dénes dr.  205 

Fodor Albert  314    Gombkötő Antal  132, 133, 142,  

Fodor Albertné  314          143 

Fodor István  262    Gombos József  319, 369 

Fodor Jenő  175, 177, 184, 185, 224  Gombos Rudolf  237 

Fonyó Gyuláné  77   Gottwald Rezső  166 

Forbáth György  314   Gömöry bíró  189, 190, 200 

Forczek László  229   Görög Mihály  93, 97 

Forgó Pál  335    Graszely Károly dr.  167 

Földi Mihályné  257   Gregorits László  131 

Förgeteg végrehajtó  34   Gróf Dezső  57, 61 

Francia István  228, 229    Gróf János  14 

 
391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruber András  91    Hegedűs Antal  232 

Gruber István  276    Hegedűs István  65, 67, 139 

Grünberger Ignác  304    Hegedűs János  342 

Grünvald Tivadar  100   Hegedűs Jász Józsefné  257 

Gulácsy Sándor dr.  143   Hegedűs József gazdálkodó 158 

Gulyás Ferenc  311   Hegedűs József közigazgatási  

Gurdics  96            vezető  324 

Gurdics Ferenc  319   Hegedűs László  173 

Gutman Pál  77    Hegedűs Sándor  58, 66, 96,  

             198, 199, 279, 321, 376 

Gyáni Imre  312, 323, 350  Hegedűs Sándor ifj.  319 

Gyárfás  23     Hegedűs Sándorné  257 

Gyovai Péter  179    Hegyeshalmi Mihály  204, 205 

Gyuritza Sándor dr.  89, 148  Hell Ferenc  77 

Gyurkovics Ferenc  319   Henszlmann Imre  11 

      Heszlényi Ferencné  166 

Hajnal István dr. 142   Heszner Józsefné  166 

Halász kocsmáros  189   Hevessy Kálmán  47 

Halász Mátyás  290   Híves László  367 

Halász Zoltán  244    Horpácsi Ignác  Horpácsy  

Haleszi Mihály  179          Ignác  

Halmányi Ferenc dr.  222   Horpácsy Ignác  265, 334 

Hankóczi Béla  312   Horthy  255, 280, 282, 289,  

Hargitai Imre  269, 319         290, 363 

Hargittai Albert dr.  294   Horvát Antal  84 

Hargittai Imre  Hargitai Imre   Horváth őrnagy  268 

Harkai Ferenc  59    Horváth Antal  31,47, 49, 319,  

Harkai Imre  338          320 

Harkai Lajos  77    Horváth Antalné  47, 48 

Harkai Mária  230    Horváth Bertalan  360 

Hasznos József  34    Horváth Ferenc  73, 162 

Hatvani András  259, 271, 285  Horváth György  179, 195, 203,  

Hauser Mihály  304          234 

Hárs László dr.  249, 250   Horváth Gyula, vitéz  132 
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Horváth József  322   Jachan Ignác  211 

Horváth Lajos dr.  195, 202  Jakab Félix  105 

Horváth Lukács  8    Jakabffy Lajos  84 

Horváth Matild  234   Jaksa Ferenc  234 

Horváth Mihály  179   Jaksa Károly  30 

Horváth Miklós  328   Jaksa Rozál  216 

Horváth Péter  234, 336   Jani Mihály igazgató  195 

Horvát István  84    Jani Mihály földosztó  288, 289 

Horvát Istvánné  85   Jankovich László dr.  190 

Höhn Ferenc  259    Jákob  39 

Höhn Imre  269    Jánossy Gyula  87, 88, 91, 92 

Höhn József  272, 282, 299  Jäger József  167 

Hőn József   Höhn József   Jenei József  268, 269 

Hudoba Antal  230    Jenei Sándor  268, 269, 307 

Hulman Jenő  320    Jobst Ádámné  163 

Hunya Benedek dr.  230   Jójárt Imre  321, 325, 350, 351 

Hunyadi János dr.  224, 226   Jóvér János  57, 61  

Hunyadi Vass Gergely dr.  142, 162, Józsa András  72, 73 

199, 200, 202, 205, 206, 208   Józsai Mária  77 

Hunyady János dr.   Hunyadi  Józsa István  73 

János dr.      József  39 

Hustyán Károly  315   József, I. [első] 10 

Huszka Pálné  166    József, szent  163 

Huszti Antal  98    Juhász bíró  152 

Hübner József  227   Juhász Ferenc  325 

      Juhász István  163 

Illés Vitusz  222    Juhász Lajos  216, 319, 320,  

Illy József  90           350, 351 

Imre Mihály dr.  179, 181   Juhász Péter  216, 217 

István, szent  256, 333   Juhász Péterné  216, 217 

Istvánffy Sándor  300, 302  Juhász Sándor  225 

Ivanov Róbert  287    Jung Sándor dr.  133, 145, 147 

Izsák  39 

Izsák Simon dr.  75  
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Kacsó János  Kócsó János  Kertész József dr.  75-77, 79,  

Kalmár Béla  314           102, 129, 130, 131 

Kalmár János  314    Kertész Klein József dr.  Ker-  

Kaltschmidt Ábrahám  21, 23, 27         tész József dr. 

Kanalasné Bihari Ilonka  275  Kertész Sándor  42, 102 

Kardos Lajos  167    Kéry János  8, 9 

Kass Ferenc  77    Kilyén István dr.  272 

Kasza Annuska  230   Király Ferenc  73 

Kasza Ferenc  274    Kiri Mihály  237 

Kasza István  102, 381   Kisovszki Sándor  Tisóczki  

Kasza József  231, 232          Sándor 

Katona  307    Kiss András  108, 338 

Katona Antal  260    Kiss Ferenc  34, 38, 109, 110,  

Katona Ferenc  238          177, 179 

Katona István dr.  196, 199, 200, 315 Kiss János (csengelei)  179  

Katona Margit  319   Kiss János (szegedi)  293 

Katona Pál  227, 259, 278, 293, 319, Kiss László  261 

350, 351     Kiss Mihály  259 

Katreiner Gyula  Kozáry Gyula  Klebelsberg kultuszminiszter   

Kállay Albert  32, 33, 35           161 

Kállay Kornél  35    Klement Antal  142, 143 

Kállay Miklós  200   Klucsik  István  88 

Kálló Mihály  259    Klug Péter  88 

Kálmán Béla  103    Koczor János  30 

Károlyi  114    Kocsis Ferenc  238 

Kátai Anna  52    Kocsis István  319, 350, 351 

Kecskés István  162   Kocsis István ifj.  200 

Kelemen Antal dr.  246   Kocsoh Júlia  227 

Kemenessy Tibor dr.  208, 210  Kogutowicz Károly dr.  191 

Kengyel János  132   Kolhmann Mihály  Kolmann  

Keresztessy József  103         Mihály 

Kertész  40     Kollár Imre  327 

Kertész Ferenc  97    Kolman Mihály  Kolmann   

Kertész János  151, 160, 161, 175        Mihály  
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Kolmann Mihály  98, 100, 103, 113 Kovács Ferenc  199, 200, 230 

Kolompár Béla  74    Kovács István  321 

Kolompár Gáspárné  213   Kovács János újgazda  279, 285 

Komarek Imre  167    Kovács János telekkönyvi hiva-  

Komócsin Mihály  307          talvezető  305 

Komócsin Zoltán  308   Kovács József  167, 238, 286 

Koncz Lajos  274, 279, 298  Kovács Lajos  199 

Kondász Mihály  259   Kovács Pannika  314 

Konstantin császár  11   Kovács Rókus dr.  166 

Kontyik Jolán  275    Kovács Sándor  252, 255, 335 

Kopasz Antal  77, 179   Kovács Veronika  230 

Kopasz Mária  362, 363   Kozáry Gyula  261, 262, 269 

Kopasz Márton  136, 179   Kozlowska, Aniela dr.  156 

Kopasz Mihály  102   Kozma bíró  294 

Kopasz Pál  331    Kóbor Ferenc  172 

Kopasz Piroska  136   Kóbor László  327 

Kordás  96, 97, 128, 175   Kócsó János  232, 279, 285,  

Kordás Antal  95           328 

Kordás Erzsike  238   Kókai László ifj.  331 

Kordás Ferenc  103   Kószó Imre  331 

Kordás Györgyné  216   Kószó István dr.  107, 132, 133,  

Kordás József  93-95          142, 143, 148-150 

Kordás Mihály  150, 179   Köbölyös József  329 

Kordás Mihály ifj. 103, 112, 136   Körmendy Mátyás  198 

Kordás Pál tartalékos főhadnagy 185  Körösi István  65 

Kordás Pál asztalossegéd  199  Kőnig Péter  88, 162 

Kordás Rozália  238    Kővágó Antalné  257 

Kormányos Imréné  285   Kővágó Ferencz  50 

Kormányos Sándor  350, 351  Kővágó János  231 

Kormos András  113   Kővágó József  50 

Korom Mihály  133, 177   Kővágó Mihály  216, 227 

Kossuth Lajos  52, 140    Krachtusz Gusztáv  43 

Kothencz János  328   Krajcsovics igazgató  157 

Kovács Antal  309    Krajkó András  267 
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Kristóf Ferencz  23   Kurucsai András  358, 362 

Kriszt Sándor  41    Kurucsai Jancsika  362 

Krizsán István  174   Kurucsai János  77 

Krizsán János  56, 60   Kurucsai József  227 

Kruzslic Erzsébet  Kruzslitz Er- 

zsébet      Laczi Antal  234  

Kruzslitz Erzsébet  192, 209  Lajkó Józsefné  163 

Kucsera Lajos  292   Lajos, II.  9 

Kucsora  95    Lajos Ferenc  48 

Kucsora Lajos  248   Lakatos Aladár  30 

Kuff Andrea  170    Lantos Antal  334, 335 

Kuhn végrehajtó  153   Lányi  89 

Kuklis András  346   László Gyula  36, 37, 42 

Kullmann Rózsika  Kulman   László János  102, 149, 150,  

Rózsika            202, 203, 238 

Kulman Jenő  320    László Kálmán  65 

Kulman Rózsika  222, 314  László Kis János  56, 60-62 

Kun Szabó András  325   Lázár György dr.  51, 75 

Kun-Szabó Antal  311   Lengyel Ferenc  55, 186, 187 

Kunszabó György  220, 221  Lengyel Ferencné  187 

Kun Szabó Imre  365   Lengyel János  327 

Kun Szabó János  113, 207, 231  Lenin  373 

Kun Szabó János  Kunszabó   Lestyán János  326 

János       Linzbauer  26 

Kunszabó János  215, 226, 231,  Lippai  347 

233      Lippai József  319, 325, 332,  

Kunszabó Jenő  249          336, 354 

Kunszabó József  214   Lippai Józsefné  319 

Kunszabó Mátyás  221, 249  Lippai Lajos dr. 107 

Kunszabó Mihály  215   Lippai Mihály  268, 325, 329,  

Kupincai  Kupinczai János         335, 350, 351, 355, 356 

Kupinczai János  141   Lippay József  Lippai József 

Kuruc Pál  80    Liszkay Lóránd dr.  159 

Kurucz Ica  230    Lovácsné Kasza Júlia  145, 147 
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Lóky József  104    Margó János  333 

Löessl Jenő dr.  46    Maximilián  10 

Lupkovitz Endréné  162   Mayer Antal  121 

      May Gyula  162 

Macsuga János  138   Mayor Gyula  167 

Magay Lajos  44-46, 49   Márai Pál dr.  273 

Magony György  201   Márki Lajos  273 

Magony Imre  280, 330, 354  Márton József dr. 190 

Magony József  321   Mátraházy János, vitéz  207  

Magony Lajos  331   Mátyás király  22, 26, 27 

Magony Menyhért  271, 321  Mérey  158 

Magony Menyhértné  285   Mészáros Ferenc dr.  148 

Magony Mihály  312, 329, 350, 351, Mészáros Gyula  151 

377      Mészáros István  46, 141, 309 

Magyar András  152, 179   Mészáros János  133, 136, 139,  

Magyar Antal  179, 355          140, 149, 150, 155, 274  

Magyar Antal, ifj.  230   Mészáros Mihály  173 

Magyar Ferenc földbirtokos  133  Mészáros Rózsika  314 

Magyar Ferenc színjátszó  314  Mihályi Adolfné  167 

Magyar István dr.  293   Mison Gusztáv  314 

Magyar János  136, 179, 185, 203, Mogán Béla dr.  75, 147 

261, 351     Mogyoró Gábor  50 

Magyar János, id.  230   Mogyoró Imre  50 

Magyar János, ifj.  230, 344  Molnár bíró  231 

Magyar József  136   Molnár Dezső  234 

Magyar Mihály  179, 259   Molnár György  77, 103 

Magyary-Koss Aladár  255, 256   Molnár Imre  195 

Majossa kun nemes  22   Molnár János  179, 195, 203,   

Makrányi Gyula dr.  334          208, 222, 224, 233 

Malatinszky  11    Molnár Józsefné  166 

Malina  40, 41    Mosó István  253, 254 

Malina Gyula dr.  154   Mosó Istvánné Szabó G. Etel   

Manninger Józsefné  77          253 

Margitta  265    Mucsiné  110 
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Muhari János  65-67, 69, 71, 72  Novák Péter  151, 152 

Mustoha Pál  179    Nyáry György dr. iskolaigaz- 

Müller István  364           gató  149 

Müller Manó  342    Nyéki Ferenc  268 

Müller Péter  128 

      Olajos Istvánné  271 

Nagel Erzsébet  163   Olajos Jóska  230 

Nagy Antal pásztorfiú  239, 240  Olajos Valérka  230 

Nagy Antal választmányi tag  179, Oláh József dr.  148 

239      Onodi Lajos  174 

Nagy Antal  ifj.  298   Orosz Ferenc  199, 203, 222,  

Nagyatádi  306           236, 239, 251 

Nagy Ferenc  277, 305   Oroszlány Dezső  141, 149 

Nagy Istvánné  78    Orosz Sándor  199, 202, 247,  

Nagy Istvánné, vitéz  223           319 

Nagyiván János  299   Orosz Sándorné  319 

Nagy János  58    Ottovay István  162 

Nagy József  159 

Nagy Kálmán  268    Ördög András  52 

Nagy Lajos  179    Ördögh Imre  332 

Nagy Mihály  40, 41   Ördögh József dr.  207 

Nagy Sándor  138    Ördögh Lajos dr.  182 

Nagy Vilmos  259    Örkény István  300 

Naszády József  88, 89 

Nauller Imre  179    Pallag István id.  378 

Náni Volford József  10   Pallavichini  Pallavicini 

Németh József csendőr  73, 74  Pallavicini  81, 114, 297 

Németh József törvényhatósági bizott- Palotás Fausztin  41 

sági tag  203     Palócz Sándor dr.  267, 268 

Niedermayer Antal  125, 131  Papdi Ferenc  217, 218 

Nikolényi György  338   Papdi József  320 

Novák Antal  77    Pap György  Papp György 

Novák Gábor  319    Pap Imre  114 
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Pap István  95    Peterdy Lajos  151 

Pap János  77    Petőfi Sándor  128, 374 

Pap Márta  63, 64    Petrás István  179 

Pap Márton  98, 103   Péter Szabó Ignác  237 

Pap Mihály  227    Pigniczki Ferenc  366 

Papp ügyész  131    Pigniczki József  259, 364, 369 

Papp Antal  195    Pigniczki Péter  63, 64 

Papp Géza  331    Pigniczki Sándor  357, 358 

Papp György  325, 370   Pigniczky Ferenc  265 

Papp Imre  114    Pigniczky Mihályné  202 

Papp István  314    Pince Sándor  301 

Papp János  179, 195, 199, 200,   Pintér Béla  268 

202, 203, 206, 222    Polner Kálmán  90 

Papp József  234, 329, 366, 367,  Pottyondy Imre, vitéz  191, 192, 

372             194, 195, 199, 200-203, 206,  208, 

Papp Juci  227           211, 238  

Papp Lukács  273    Pottyondy Miklós  65, 131 

Papp Márton  133, 179, 195  Pölös István  296, 365, 366 

Papp Zoltán dr.  292   Pölös Sándor  52 

Parraghy István  150   Pölyös Géza  378 

Pasteur  233    Przibiszlawszky Ferenc  301,  

Pataki József  314           302 

Paulay mérnök  296   Pusztai János  192 

Pálfy Budinszky Endréné  166 

Pálfy Ferenc  8, 34, 35   Rabi András  113 

Pálfy György dr.  238, 260, 266,   Rabi Balázs  47, 48, 50 

270, 294   Rabi Péter  219, 220, 331, 332,  

Pálfy József dr.  123, 124, 145,            336, 380 

198, 202, 204, 238, 247   Rabi Vilmos  232 

Pálinkó Lajos  125, 126   Rack Lipót  81 

Pávó tanácsnok  172   Radóné Veres Margit  209 

Pávó Ferenc dr.  129, 130, 149, 150 Rajk  379 

Perhács Béláné özv.  163   Rácz András  380 

Peták József  103    Rácz György  77, 345 
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Rácz István  186, 187, 329  Sajó Lajos dr.  218, 219 

Rácz Péter  151    Salgó Péter  166 

Rákosi Mátyás  334   Sallet-Kienzl  88 

Regdon Károly dr.  163   Samu Sándorné  357 

Rehák Ferenc  62      Sander Ferenc  Katona Ferenc 

Rehák Ica  275    Sander Rózsika  199, 211 

Rehák Mária  45    Sarnyai Ferenc  307 

Reichard Vilmosné  163   Sági István  329 

Reök Iván  84    Sándor Antal  55 

Reitzner Ágoston  152   Sándor Illés  59 

Reizner János  12, 15, 17-19, 21, 27 Sándor Leánder  315 

Retkes István  360    Sánta Feri  316 

Répa Dezső  Répa Jenő   Sárhegyi tanítópár  229 

Répa Jenő  196, 259, 272, 276, 282, Sárhegyi Károly  201 

292      Sárközi Irén  367 

Répás Jenő  Répa Jenő   Schaffer testvérek  140 

Réti József  275    Schumann  89 

Révai  364     Sebestyén Énok  38 

Rigó Endre  42    Sebők György  378 

Rohde János  Róde János  Seiben István  323, 327 

Rothermere lord  172   Seiben Lajos  216 

Rottenberg Pál dr.  162   Seiben Mihály  63 

Rozsi Imre  331    Seiben Pál  63 

Rozsi József  331    Seiler  157 

Rozsnyai István  53-55   Seiler Henrik  56 

Róde János  145, 146   Sejben István  Seiben István 

Rókus Imre  344    Sejben Lajos  227 

Rómer Flóris  11    Sejben Lajos ifj.  294 

Róta Béla  219    Seres Imre  230 

Rózsa György  58    Seres József  264 

Rózsa Mihály  369    Shvoy Kálmán dr.  205, 206,  

Rózsa Sándor  65           208 

Rőmer Miklós  163   Sibon Lajos  259 

Rummer Jánosné özv.  170  Siha Margitka  141 
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Sika Ilona  136    Stibel János ifj.  352 

Simák Ferenc  29, 37,  81   Strehling Jakab  347 

Simkó Ferenc  214    Strehling László  261, 270 

Simkó Ferencné  214   Suli Péter  82 

Simkó Károly  214    Suli Pista  82 

Simkó Pál  214    Sulyok  299, 300 

Simon János  55    Sutka Ferenc  237, 273, 282 

Simsay Zoltán  138    Sutka György  179, 195 

Sinka István  325, 365, 366  Sutka István  85, 259, 335 

Sipka Péter  237    Sutka Mihály  378 

Sipos  254     Sutka Pál  282 

Sipos Ferenc  105    Sutka Péter  243, 244 

Sipos Kálmánné  171   Sutka Sándor  335 

Sipos Mátyás  69-71   Süle László  170 

Sirák Kálmán  77    Süli Gábor  335 

Sisák Ferenc  200    Süli István  345 

Sisák István  194, 195, 200, 203,   Süli János  195 

234, 272, 342, 343    Sümegi Gyula  90 

Sisák János (csengelei) 149, 150 

Sisák János (kömpöci) 370  Szabó B. Lajos  338 

Sisák P. István  179   Szabó D. Lajos  257, 259 

Sisák P. János  179   Szabó D. Lajosné Harmath   

Sisák Sándor  98, 103, 179        Matild  257  

Somogyi Szilveszter dr.  53, 58,  Szabó Dudrai Lajos  98, 103,  

68, 81, 84-86, 99, 100, 111, 135,              290 

136, 154, 156, 157, 176, 178, 184  Szabó Durai Lajos  Szabó  

Somogyi Szilveszterné dr.-né  163,      Dudrai Lajos  

168      Szabó Flórián  66 

Sőreghy Mátyás dr.  143   Szabó János  180 

Sőtér Ferencz   23    Szabó Lajos  60, 77, 93, 338 

Spang Ilona  128    Szabó László  302 

Sráhl Ádám  222    Szabó Mihály  179, 195, 259,  

Stecsenkó Mihály  108         290, 326, 327, 362, 363 

Stibel János  261, 353   Szabó Mihályné  123  
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Szalai  51     Szilágyi András  313 

Szalai János 30, 332   Szluha főkapitány  9, 11 

Szalay bíró  249    Szőke Pál  55 

Szalay János  100    Sztálin  261, 382-386 

Szalay József, vitéz  207     Sztracha Mihály  323 

Szander Rózsika  Sander Rózsika Szűcs Imre  55 

Szandó Vilmos  339   Szűcs János  282, 319, 322 

Szankó Ferenc  130   Szűcs Mátyás  268 

Szarka Antal   Szarka K. Antal  Szűcs Mihály  103, 234 

Szarka Gergely  320   Szüts Imréné  77 

Szarka K. Antal  381 

Szarvas Gábor  8    Takács Györgyike  222 

Szarvas István  329   Takács József  45 

szathmári Mester Károly  112  Takács Mihály  222-224, 230,  

Szánthó Mihály  166          234, 235, 239 

Száraz Ferenc  319    Takács Miklós  125 

Szárity József  194    Tanács Vince  331 

Szegelethy János  89- 91   Tarján Péterné özv.  166 

Szemcse Ármin  162   Táborosi Sándor  247 

Szemmáry József  163   Tánczos Sándor  366 

Szendrey Jenő dr.  141    Tánity Mihály  312 

Szentkláray Béla dr.  202   Tápai János  11 

Szery Károly  57, 61   Temesváry Ödön  133, 134 

Széchenyi István dr.  191, 194  Tergina Gyula  43 

Szécsényi Sándor  159   Thuróczy Mihály  Turóczy  

Szél István  268           Mihály dr. 

Szél János  98, 103   Thury Ferenc  103 

Szél Lajos  331    Timár  96 

Széll Lajos  258, 380   Tisóczki Ferenc  319, 350, 351 

Széll Mária  230    Tisóczki Sándor  230, 307, 331,  

Széll Sanyika  366     335, 341, 345, 350, 351, 354,  

Szikula János  279           355, 366, 368, 372, 373, 375, 376,  

Szilassy Lajos  255          379, 381, 382  
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Tisóczki Sándorné  367   Tóth Imréné dr.-né  168   

Tisóczki Zsófia  234   Tóth István (csengelei) 266, 274 

Tisóczky Ferenc  Tisóczki Fe-  Tóth István (kisteleki)  279  

renc       Tóth Istvánné  274 

Tisóczky János  97    Tóth János (balástyai) 187 

Tisóczky Sándor  Tisóczki   Tóth János (csengelei)  319, 

Sándor             350, 351 

Tisza Lajos  158    Tóth János (szegedi) 273 

Tito  379     Tóth Jánosné Törkő Franciska   

Tokodi János  328            115 

Tomán Mihály  44, 45   Tóth Jánosné Törley Franciska   

Tomán Teréz  44, 46           115 

Tombácz Imre  284-286, 304-307, Tóth József  77, 187, 188, 237, 

319              313 

Topolyai Gyula  98, 103, 112, 178 Tóth Józsefné  50 

Topolyay Gyula   Topolyai Gyula  Tóth Lajos, vitéz  149, 206, 239 

Torma Károly  11    Tóth László dr.  137, 179 

Tóbiás János  328    Tóth Lászlóné  77 

Tóth szakaszvezető  78   Tóth Mihály  62, 77, 219 

Tóth Aladár  269, 270   Tóth Mihály főmérnök  52, 53 

Tóth Anna  186-188   Tóth Pál  130, 259 

Tóth Antal földműves  274, 279  Tóth Pál dr.  29 

Tóth Antal népiskolai felügyelő  33 Tóth Péter  103 

Tóth Antal polgármester-helyettes  Tóth Veron  187 

 351      Tóth Vince  77 

Tóth Béla dr., vitéz  246, 255, 257,  Tölcséry Ferenc  79, 96, 97 

258      Tölcséry Józsefné özv.  77 

Tóth Erzsébet  136    Töltéssy Imre  325 

Tóth Flórián  237    Tömörkény  114 

Tóth Gáspár  237    Tördeli József  275 

Tóth Ilona  136    Törköly Mátyás  226 

Tóth Imre dr.  132, 133, 134, 142, Török János  332, 336 

143, 149, 150, 157, 160-164, 165,   Török Mátyás  231 

167, 168     Török Sándor  249 
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Trilltsch Nándor  Triltsch Nándor Vecsernyés leventeoktató  232 

Triltsch Nándor 145, 146, 147, 149 Vecsernyés Lajos  305 

Trungel János  366    Veres József  Veress József 

Tunkl Tamás báró  194   Veres Péter  289   

Turay Ferencné ifj. 250   Veress József  128, 138, 141,  

Turóczy Mihály dr.  53, 107, 136,         149,  150 

156, 176     Vetró Ferenc  133 

Túri Ferenc  77, 152, 179, 207, 233,  Vetró Lajos  149 

239, 240, 329, 333, 383   Véli Béla  147 

Túri Ferenc ifj.  250   Vénig Gyula  162 

Túri Ferencné  298    Vézner Károly  88 

Túri Ica  314    Vig József  96 

Túri Imre  261, 299, 325, 350, 351,  Vigh Péter  357 

380      Vild bíró  152, 159, 173 

Túri István  179    Vince, szent  163 

Túri János  314    Vincze István  275 

Túri Lajos  62, 97, 319, 320  Vincze József ifj.  325 

Túri Pál  207, 210    Vincze Sándor  301 

      Virág Gábor  58 

Ujfalussy Ferenc  327   Virágh István  107, 248, 324 

Ungvári bíró  233, 240, 244  Virágh János  335 

      Virágh Menyhért, vitéz  179,  

Vadász Lajos  9, 11, 43, 46         195, 203, 259 

Valkovics Piros  213    Virágh Sándor  Virág Sándor 

Valkó László dr.  252, 255  Virág István  107, 248, 249  

Varga Gyula, vitéz  230, 344  Virág Sándor  259, 274, 279,  

Varga József  159           285, 295, 335 

Varga Józsefné  159, 313   Virág Sándorné  295 

Varga Lajos  193    Virgoncz János  87 

Vastag János  58    Viszmeg János  237, 238 

Vámossy Mihály  195, 200  Víg Ilona  227 

Várkonyi Jenő 116, 119     Víg József  216 

Várossy Gyula  94    Víg Sándor  216, 227 
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Völgyesi János  106   Zehntbauer Jánosné  171 

Völgyessy János  96, 97, 110  Zelei Gábor  310 

Vörös István  227, 335   Zelei László  219, 220 

      zilahi Kis Tibor  Zilahy Kiss  

Wagner F.  163           Tibor 

Wallisch  125    Zilahy Kiss Tibor  202, 224 

Weiner Béla  50    Zombori József 55, 60 

Weiner Dezső  50    Zöld Sándor dr.  293, 304 

Wéner Lajos  131    Zubek Ferenc  136, 149 

Wild bíró  131    Zubek Pipike  136 

Winkler Elemér dr.  167 

Wojnich Máté  35    Zsák József  138, 141, 149,  

Wolf Ferenc dr.  121, 145, 147, 148     247    

Wolff Ferenc dr.  Wolf Ferenc dr. Zsámbóki István  326 

      Zsikó György  312 

Zadravecz István dr.  91   Zsilka László  150 

Zehntbauer János  149   Zsilkó Gergely  227 
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