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Csengele életében döntő fontosságú volt az 1920-1925 közötti idő-

szak. Ekkor parcellázták fel az utolsó pusztákat 10 hektáros kisbérletekre. A 

parcellázás következtében jelentősen, több mint kétszeresére nőtt a lakosság 

a korábbihoz képest. Az emberek zöme a jelenlegi Mórahalom és Ásottha-

lom térségéből érkezett. Ők magasabb szinten ismerték a földművelést, 

műveltségi színvonaluk is általában nagyobb volt az őslakosság többségé-

nél.  

Csengele kapitányság temetkezési helye ez időben a tőle 20 km-re le-

vő Szeged-Felsőközponton, a mai Balástya területén volt. Részben a lénye-

gesen megnövekedett lakosság, valamint a mindinkább előtérbe kerülő 

egészségügyi követelmények arra késztették a terület tulajdonosát, Szeged 

várost, hogy e téren előrelépés történjen. Ugyanis a tanyában tartott halottak 

komoly fertőzési veszélyt jelentettek. 

A lakosság fokozódó kérésének a város 1928-ban tett eleget, kijelölt a 

középpontba egy területet temetkezés céljára. Javaslattételre a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesületet kérték fel. Lehetséges területnek felmerült 

Hegedűs József földje és a Seiler-féle bérlemény is, de végül az 518 holdas 

dűlőben lévő, Szűcs Mihály által árendált földet ajánlották.
1
 Ezt azonban 

Szeged nem fogadta el, így másodszorra Bangó János és Budai Mihály 

földbérletét javasolták.
2
 Csengele középpontját vették figyelembe, mivel e 

területen sem helyi közigazgatás, sem település nem volt a tanyákon kívül. 

A kijelölt területet Szeged város a római katolikus egyház kezelésébe adta. 

Mivel e területnek önálló papja nem volt, a környező községek adtak papot 

az igények kielégítésére. Főleg Kistelek és Felsőközpont papjainak eseti 

tevékenysége volt a jellemző. A sírásással a temetőhöz legközelebb lakó 

személyt, Nagy Ferencet bízták meg. E tisztét 50 éven keresztül, 1978-ig 

becsülettel ellátta.  

Az első halott egy gyermek, Vakulya József volt. A temető északi 

részében lett eltemetve. A gyermekek többsége továbbra is ide került elte-

metésre. 
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A sírok nagyon egyszerűek voltak, a legtöbb esetben házi készítésű 

fakereszt került a gyephanttal körülvett sírokra. Beruházás a temetőbe csak 

az 1930-as évek közepén történt egy favázas harangláb és egy gémeskút 

erejéig. Ezt követte egy igen szerény ravatalozó építése 1935 őszén. 

Felsőközpont használaton kívüli, régi hullaházát bontották le, majd azt 

Csengelén újra felépítették.
3
  

Lényeges fejlődés Sztankai István plébános szervezésében történt. 

Megépült a jelenlegi ravatalozó 1971-ben a községi tanács hathatós anyagi 

segítségével és a lakosság önkéntes adományaiból, illetőleg a helyszínen 

végzett jelentős munkájával. Ezt követte a temető bekerítése 1973-ban. A 

helyi tsz költségén, illetőleg kivitelezésében 1986-ban elkészült a temetői út. 

Köszönet jár néhai Gazsovics József tsz-elnöknek, aki fontosnak tartotta, 

hogy az út megvalósuljon. Három hétig egy IFA tehergépkocsi hordta az 

agyagos homokot. Ma ez már nem lenne megvalósítható. Szintén köszönet 

jár az akkori tanácselnök, Kordás István hozzájárulásáért is. Ugyanez évben 

készült egy halottszállító kocsi is. 1988-ban felállításra került egy vasvázas 

harangláb és fel lett újítva a fakereszt is. 
 

 
 

A ravatalozó 1993-ban (fotó: Csíkos János) 
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A temető arculata az 1930-as évek vége felé kezdett változni. Akkor 

jöttek divatba ja műkőkeresztek a módosabb családoknál. Lényegesebb 

változás az 1960-as években kezdődött, komoly műkő és márvány sírem-

lékek emelkedtek. Ez az irányzat jelenleg is tart. A temető állapota a 60-as 

évek végétől romlani kezdett. Az idősödő sírok gondozatlansága részben a 

hozzátartozók halálával, részben a felgyorsult elköltözésekkel egyre fokozó-

dott. Ez erősen kihatott a gondozott sírok állapotára is.  

Nagy Ferenc visszavonulásával ez a helyzet még tovább romlott, 

mivel viszonylag rövid idő alatt négy sírásó váltotta egymást. Az 1980-as 

évek közepére csak dzsungelként emlegették a temetőt. 1986-tól e sorok 

írója vette át a sírásói és temetőgondnoki feladatok ellátását. Bizony az első 

évek nehezek voltak, hiszen nagyon elhagyatott volt az egész temető. Azon-

ban hamarosan sikerült rendet teremteni a temető egész területén.  

1992-ben vízhálózat épült ki, hidroforral és 5 csappal. A költségeket 

az önkormányzat állta. 

1994-ben lettem önkormányzati képviselő. A polgármesternek felve-

tettem néhány hiányzó kelléket (halotti hűtő, szőnyeg, urnafal), melyek be-

szerzését a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  

A hamvasztásos temetkezés gyakoribbá válása miatt szükségessé vált 

egy 20 fülkés urnafal építése. Ez 1996 novemberében készült el a kisteleki 

Márvány Kft. Kivitelezésében, 260.000 Ft-os költséggel. Ebből 100.000 Ft-

ot egy magánszemély, néhai Kun-Szabó István fizetett, a többit az önkor-

mányzat állta.
4
  

1998-ban egy vasszerkezetű teraszt építettünk társadalmi munkában 

Széll Lajos képviselőtársammal, amihez az anyagot az egyház vásárolta.  

1999-ben a csengelei születésű Agárdi Lászlótól 100 db tujafát kapott 

a tisztán tartott, gondozott temető. 

2002 februárjában közel negyedmilliós felújítást hajtottak végre a 

ravatalozó épületén. Kicserélték és megnövelték a homlokdeszkázatot, a ké-

ményeket lelemezelték és a tető új ereszcsatornákat kapott. A munkálatokat 

végző Sisák János mester ugyanekkor egy ácsolt kaput ajándékozott a 

temetőnek, melyet a parkoló felől állítottak fel. 

A ravatalozó díszítő kellékeit a hódmezővásárhelyi központú 

Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. biztosította, ezért minden csengelei lakos 

köszönete Boros Árpád igazgató urat illeti.  
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A temetőgondnok és Sisák János az ajándék kapuval (fotó: Molnár Mihály) 

 

 

 

 
 

                                                           

Források: 
1
 Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 1928. január 18-i rendkívüli választmányi ülésének  

   jegyzőkönyve (Csongrád Megyei Levéltár) 
 

2
 Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 1928. jan. 22-i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve  

   (Csongrád Megyei Levéltár) 
 

3
 Plébániát és papot kér Csengele – A nagy tanyavilág nem maradhat lelki gondozás nélkül   

   (Tanyai Ujság 1935. szept. 1., p. 2.) 
 

4
 M. M.: Urnafal épült a temetőben (Csengelei Krónika 1996. nov. 15., p. 321-322.) 
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