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1903.január 16-án született Csanádapácán. Apja, Csókási Kristóf gazdálkodó. 
Anyja Megyeri Viktória. Két testvére járványos betegségben egyszerre halt meg. Ő 
ekkor már gimnáziumban tanult. 

Érettségi után segéd-tanítói állásba került Endrődön, a helyi polgári iskolához. 
A szintén csanádapácai Csernus Mihály nagy pártfogója volt. Endrődön közel 
harminc évig, 1950 tájáig tanított. Eközben agráregyetemen képezte tovább magát. 
1942-ben a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetemen szerzett doktori diplomát. 
1938-tól a Polgári iskola igazgatója. Mezőgazdaságtant, testnevelést, biológiát 
tanított. Remek tornavizsga ünnepségek sora fűződik nevéhez.  

1932-ben kötött házasságot. Volt tanítványát Hunya Etelkát vette feleségül. 
Két gyermekük született: Béla 1934-ben, Etelka 1935-ben. 

Működése idején Endrődön a parasztság képzésére arany – és ezüstkalász- 
tanfolyamok egész sorát rendezték, melyeknek Béla is tevékeny szereplője volt. 1940-
ben KALOT főiskolát szándékozott szervezni. A község legszebb részén 30 hektár 
kiváló minőségű földet juttatott erre a célra. Megkezdődött az iskola építése. 
Azonban a háború miatt félbe maradt. A félig kész épületet ’950-es években általános 
iskola céljára hasznosították. (Ebből épült a mai Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
és Kollégium.) A megmaradt építési fát a felrobbantott közúti híd újjáépítéséhez 
használták fel. 

Az ötvenes években megindult politikai hajsza Ország Gyula párttitkár 
vezetésével Csókási ellen fordult. „Csernus szekértolójának”minősítették. Végül 
áthelyezésre ítélték. Így került a szeghalmi Péter András Gimnáziumhoz. Az ott 
eltöltött évek után Szabó Ernő igazgató Gyomára hívta, ahol mai nevén a Kner Imre 
gimnáziumban tanított. (Itt már földrajz tantárgyat is.) Innen ment nyugdíjba 1964-
ben.  

Endrődön a cserkészet vezetője volt. Csapatával a Római Katolikus Polgári 
Iskola 571-es számú Szent Alajos cserkészcsapattal részt vett az1933 évi IV. Világ- 
Jamboreen. Itt említjük meg, hogy a gödöllői Jamboree, a magyar cserkészet 
hatalmas seregszemléje. Öt világrész 14 vallású, 30 nyelvet beszélő, 54 nemzetet 
képviselő, 26,000 cserkésze vett részt a világtalálkozón, melynek Gróf Teleki Pál 
miniszterelnök, Magyarország Főcserkésze volt táborparancsnoka, a Jamboree 
kormánybiztosa. A Jamboree augusztus 4-én a26000 cserkész felvonulásával 
kezdődött, melynek élén, hófehér lovon Horthy Miklós, Magyarország kormányzója 



lovagolt, mögötte Lord Baden- Powell, a világ Főcserkésze lovagolt barna lován. 
Őket követték élénk színű ruhába öltözött lovasok. Majd a földig hajolt 
csapatzászlókat vivők következtek. Boldogok lehettek azok a fiatalok, akik Csókási 
Béla tanár úr vezetésével részt vehettek ezen a világtalálkozón.  

A tanár úr tevékeny ember volt; az ETK labdarúgócsapat patrónusa, az 
Endrődi Sportkör elnöke, a falusi színjátszás és a művelődési esték szervezője, mint 
tagja az Egyháztanácsnak, a testületben is hasznos tevékenységet folytatott. 
Megszervezte, és példásan működtette a Nyugdíjas Kört is.  

Ma is „Csókási – zug”- ként emlegetik az általa bérelt területet, ahol korszerű 
gazdálkodást folytatott. A mintaszerű állattartás példaadója volt. Megérdemelne egy 
utcát a zugban. 

Nevéhez fűződik a parasztság politikai szerveződése is.  

1996.szeptember 16-án Jászberényben fejezte be szorgos életét Etelka 
leányánál. Temetése szülőföldjén történt, szülei sírboltjában, ahol én búcsúztam el 
volt tanártársamtól, az egykori igazgatótól. 

Legyen áldott az emléke! 

 


