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A csENGELEI posTA röntÉurrn

Az I9ZO-as évek elejétő1 működött a Csen-
gele tanyavilágában a postahivataL előde 9 a
postaügynökség. A postaügynökség jellegéné1
fogva nem rendelkezett teljes mértékben
önálló kezelésse1, mint később a postahivata1.
A kezelőjének nem volt szakirányú képzettség
előirva. A pénzbefizetéseket az ügynökségen
Jegyzékbe foglalva Kiskunfélegybáza postahi-
vatalnak adta át, ott a befizetéseket elszá-
molták" Majd a befizetésekről az igazolást
vísszaküldték az ügynökségío, és ott kapta

kézl;ez a befizető bi-
zonylatot. A csengelei
postaügynökségnek Kis-
kunfélegyÍráza postahi-
vatala volt az elszá-
moló hivatala.

Az ügynökség helye
Gatántai Tódorné ta-
nyájában volt, a vasút-
á1lomáshoz közel. Ma e-
zen a területen Yágó
Sándor tanyája van"
Csak részben maradt meg
máta az épilet, de azon
mé8 lehet látni a vas-
rácsos ablakokat. Az
ügynökségen egy tele-

' fonvonal működött, ez
: kötötte össze a váro-

sokkatr és a nagyobb
településekke1. A pos-
taügynökség megbízott
vezetője 1936-ig Te-
mesvári Erzsébet volt.katona Rózsa
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napon béfizelték.

A csekkszánrla tulaldonosának neve És lakcim€|

A csengel ei postaügynök-
ségen 1938-ban és l94O-
ben feladott csekkek

feladóvevénye

Ebben az épület-
ben volt a helye
az ál latkísérő
levé1 (passzus)
kiadójának, Bub-
lák Istvánnak is.

kézbesítőként
dolgozott itt
Martus Sándor,
később Magyar An-
tal, Túri Ferenc
(1936-46 között ),
csókási István
(1936-70 között )

nyugdí jazásáig.
1936-ban az

ügynökséget visz-
szaélések miatt
megszüntették .Ez-
után a jelenlegi
belterületen a
tégi posta a ma
Komjáti Sándor
által lakott épü-
letben működött
tovább, mint ügy-
nökség" Megbízott
vezetője Katona
Ferencné kordás
R.óza volt 1938-
íg" Ekkor leánya,
Katona Rózsa vet-
te át az ügynök-
ség vezetését,
aki tanitóképzői
végzettséggel
rendelkezett.
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Közben elvégezte a kíadói tanfolyamot és si-
keres vizsgát tett. 1940. december l-jén az
ügynökség megszünt és a Szegedí Magyar Királyí
Postaígazgatóság 24. 589l l94O" számú rendele-
téte a Csengele Postahivatalt megnyitották.
Yezetője Katona Rózsa 1ett, az ország legfia-
talabb postamestere.

A postahívatal szolgáltatásai közé tarto-
zatt a" 1evél, az ajánlott l,evétr", a pénz, a
távitat, a csomag felvétele, valamint a cím-
szalag alatt érkezett hírlap és levélküldemény
kézbesítése. Ilyen hírl"ap volt az tJ3 Idők 9 a
Tündéruj jak, a Tcrlnai Yitáglapja, és Herceg
Ferenc írodalmi lap ja, Az Étet " Ezek az
alapszolgáltatások ma is léteznek, és az ak-
korí kézbesítő játás is megegyezik a mai te-
rülette1.

A hivatal nűködése 1944. októbetétőL 1945.
augusztus 7-i8 a háború miatt átmenetileg
szünetelt. Ebben az ídőszakban az egyedüli
kézbesítő, Túri Ferenc csak a levelek kézbe-
sítósével és felvételével foglalkozott" 1945.
márcíus 25*én hazatétt Katona Rózsa postames-
ter Csengelére. A postahivatal,t azonban nem
vezethette tovább. Rendőri f el"ügyelet atá
helyezték .és á1 lásvesztéste ítélték.

Ceglédi .Iános
(folytatjuk)

CSENGELEI REKORDOK

Régészeti lelet; A legrégebbi ember alkotta
tátgy 1938-ban került elő Jójátt József föld-
J'én, a jászszentlászlói hatát közelében. A
korai avat atany őÚ garnitúra a VI. századból
szátmazott és valószínűleg katonaí vezetőjé
rragy nemzettségfőé volt. (M.M. )
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KóDotT műnor,uns nnÁsox vÉrnr,n

Községünkben egyre szaporodnak a műholdas
adások vételére szolgáló berendezések" A ye-
hető műsorok közül több kódolva vann melyekhez
dekóder, illeíőleg a legúöbbhöz előfízető7
kártya is szükséges" Bzek áraíról tájékoztatta
lapunkat a Hoós-Antennaúechnika.

Videocrypú dekódert 28. OOO Ft-ért lehet
vásárolni. Bzzel az alábbi programok foghaúók
(zárőjelben az előfi.zetői kártya ára egy év-
re); The Movie Channer (4O"OOO Fú),Sky Movie +

(4O. 0OO Ft ) , The Adul t Channer (25" OOO F.t ) , TV
Asia (40.0OO Ft), JSTV (40.0OO Ft).

Az RTL 4 dekódere 7.9OO Ft, a Rai-uno-due
17.9OO Ft" Ezekhez nem kelI előfízetői kártya.

A Premiere dekódere 15"OOO Ft-ba kerüll Az
évi előfízetés díJa 35.0OO Ft.

Az Burocrypú dekóder ára 6|.OOO Ft. Ezzel
fogható a TV 3 és a TV 1OOO (évi előfizetés
45"OOO Fú), valamint a FilmNet (évi előfIzetés
52"0oo Ft)"

A fentÍ- eég árusít 49"9OO Ft-érú olyan
ASTRA műholdvevőú, il€lybe bele van építve az
Burocrypt dekóder.

Akíú a ú.éma bővebben érdekel, fordutjon a
Hoós-Anúennatechnikához. Címük: 1033 Budapest,
Huszúi u" 7. szám" Telefon: 1 67o- 994.

Molnár Mihály

CSENGELEI REKORDOK

Térkép: A legrégebbi ismert térképet, melyen
Csengele neve szerepel, Kaltschmidt Ábrahám
készítette t747-ben (M. M" )
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DoIIÁltvoSoK
tJsy lcítszlk" van elég pénzed,
De egéslséged az biz édes-kevés!?
flídd et, nem papolní akarok"
Csupcín ntnden embernek
Egészséges életet akarok.
Lcítom négiscsak el lenkezel ,

Ezért kérlek vedd elő jobbik eszedet|
Egy doboz cigt egy ltíer teJ círa,
S négsem temet el Téged a tüdő rcíkJa.
to7y mégis ni is a különbség2
A cl gi tüdőrcík any ja,
A tej erőd s egészséged adJa-

|tlÁJRÁK!

Na tedd csak le| | |

Azt a bűzös poharat!
rzt nekem nem rég
A csengelei doktornő mondta.
Szót f ogadtam, l etet tem.
S azóta tgen kis mértékkel
Éter e bűnös szenvedéllyel -

S magamon tapasztalom,
Sokra, tgen sokra menten vele"
Van egés7séges életen"
Sőt mrír gondolkodnt
Is nagyon Jól tudok.
togy a sok szesz
Az nen nríst, ntnt
l[cí jrcíkot okoz.

(Soós Istvcínné csengelet atnatőr köItő versei )
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"ADASSÉK NEKIK GYÖNYÖRŰSÉG"

Úey tatt ja a szokás, hogy május első va--
sárnapja Anyák napja. Minden gyermek legalább
egy száI vitággal felköszöntí édesanyját ek-
kor. Ilyenkor begyógyulnak a sebek, amit egy-
más szí.vén ejt anrrya és gyermek. Az anyák sze-
retete mérhetetlenü1 rragy, olykor túlságosan
is. Ezt a túIáradó szeretetet a felnövő gyef-
mek nár nehezen viseli e1, kisebb-nagyobb
összeütközésekre ad okot. később talán nem is
így cselekednénk. Ha elismernénk anyánk ag,gó-
dását, ha nem ellenkezne minden porcikánk a jó
tanáccsal. Csak akkor jövünk rá, hogy mekkorát
hibáztunk, amikor már nem lehetünk jók az
édesanyánkhoz, mert túl késő . " }ykttrez rossz
vo1tál , dz volt az anyád. " ir ja Falu Tamás
Anyád című versében.

Valóban Ő az aki a legtöbbet szenved a
szinfalak mögötti énünktől. Ki van velünk nap,
mint nap? Az édesanyánk. Ki követi utunkat a
bölcsőtől a sítig? Az édesanyánk. Ki aggódik
legtöbbet értünk? Az édesanyánk. Anya csak egy
van. Addig szeressük, amíg lehet!

". .Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját."
(Idézet Ratkó József Zsoltár című verséből )

Köszöntsük szeretettel az édesanyákat !

Czakó I1dikó
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ERINGIEK IÁTOGATÁSA FALUNKBAN

Április 14-én késő délután - mint e|őző|eg
egyeztetve lett -, megérkezett német úestvér-
községünk 27 fős kürdöttsége községünkbe. A
házasságkötő teremben szendvics, üdítő és más
italok mellett köszöntötte vendégeinket Kordás
István polgármester. Ut ána az elszá|lásolások
konkrét megvalósítása következett, mert vál-
tozások volt ak az előre jelzetú összetételben.
A svédaszta| költségeit Kuklís András fedezte.
A szervezésben a hivatal dolgozői- és Harkai
István segítetú. A fogadáson a képviselő tes-
tületen kívül a vendéglátó családok és a hi-
vaúal dolgozőÍ- is tésztvettek.

A csütörtöki nap progranját Törköly Péter
szervezte. A vendégek néhány tolmács és ön-
kormányzat7 tag kíséretében Kiskunmajsán tet-
tek látogatást. Megtekintették a fürdőt, a
motelt és az üdürő telepet. Baranyi József
csengelei váltalkozó üdürőjében, illetőleg a
helyl presszóban látta vendégül őket. Sajnos
az időjárás nem kedvezett a kirándulásnak.
Utána Kormányos Sándor csenge|e7 mezőgazdasági
vállalkozót is neglátogatták, aki bemutatta
gazdaságát és vendégül látta a csoportot. Az
ebéd az Őregmalom vendéglőben volt, melynek
költségett Törköry Péter képviselő fedezte. B
nap este a vendéglátók hívták meg eg;rmást, így
4-5 család összefogott és közösen szőrakoz-
tatták a vendégeket.

Pénteken, a reggeli után, a busszal a tár-
saság Szegedre ment városnézésre. |tz alsóvá-
rosi templomnál kezdtünk, ahol Sztankai atyá-
val találkoztunk. ő szeretettel üdvözölte volt
híveít és a német vendégeknek bemutatta a
templomot, a sekrestyét és a rendházat. Ennek
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a napnak a felelőse az önkormányzat részéről
dr. Varga Ferenc és Tóth Tibor volt. A követ-
kező látványosság a Dóm tér volt a környező
épületekkel. Az eső szorgalma§an esett, ísy
buszos városnézéssé alakult át a program.
Megnéztük a belvárost, a lakóúelepeket és
I1jszegedet. Bbéd a tápéí Aranylabda étteremben
volt. Lz ebéd költségeit (2I.OOO Ft) a csenge-
lei OTIO PASCO Kft. fedezte (ügyvezetője Varga
Zoltán). Délután szabad program volt városné-
zéssel és bevásárlással. A vacsora a fehértói
Halászcsárdában volt, ilolynek költségeit Tóth
Tibor fedez-
te. Fél tíz-
kor, mire ha-
zaértünk, a
vendégláúók
várták a yen-
dégeket, hogy
hazakísérjék
őket. Bz a
nap nagyon jó
hangulatban
telt el,a Ha-
l ászcsárdában
cígányzene ,

melleút kőzö-
sen énekel-
tünk.

szombaton
délelőtt csa-
rádi program
keretében ki-
ki vitte yen-
dégeit, ahova
kívánta. Az
eringi pol-

A BIJCSIJESTEN

1,
I

ikém, de
jutot t

nek-
hely!

'". ,' :

Ne ha
tek

Máté rajza)
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gármester, Peter Hoffmann úr kíváncsi volt a
iaru létesítnényeire . Nlegnézte a szeméttelepet
dr. Varga Ferenc vezetésével. Bnnek láútán rö-
viden paz,aílónak nevezte a község lakóit, mert
igen sok úJrahasznosítható anyag kerül a sze-
,Ótn". Megteklnt ette a tűzoltő szeítárat, ahol
a kivonuló kocsin két lapos gumi volt, B napon
az ebédet a vendéglátók bizíosították, Lz
eringieket délután Tóth Tibor űzem|átogatásra
hívta.Este a némeúek a község vendégei voltak,
A búcsúesúet a Polgárőrség szervezte, A német
vendégek, a képviselők és családtagjaik, vala-
mint oenarry díszvendég térítésmentes berépője-
gyet kapott. Jór sikerült műsort adtak az ár-
ialános iskola tanulói német nyelven is, me-
lyért Peleskei Mihályt dícséret il let i, lrz
énekkar is ragyogóan szerepelt Deákné Korponai
Erzsébetnek köszönhetően. A gyermek műsor után
a vendég polgármester átadta községük ajándé-
kait rövid köszönőszavak kíséretében, A marha-
pörkölt vacsora után színvonalas műsort adott
a szanki Búzavirág népitánc együttes, Kitörő
siker fogadta a vetélkedőt, melyben jónéhány
német vendég is örömmel vetú részt, A zenét a
Polgárőr zenekar szolgáltatta. A szombat esti
vendéglátás költsége 45.0OO Ft-ot tett ki, me-

lyet az önkormányzat fedezett.
A község rászoruló polgárai nagy mennyisé-

8ű, jól hasznosítható ruhaneműt kaptak, melyet
a Vöröskereszt felügyeleúe alatt osztottak
szét. Úsy tapasztaltuk, hogy a német vendégek
örönmel jötúek, jór érezték magukat, Tapasz-
talták községünk vendégszeretetét, s látták,
hogy gyermekeiket is ránk bízhatják, Megíté|é-
sünk szerint tovább erősödtek a családi és hi-
vatalos kapcsolatok, aminek több helyi fiatal
is hasznát ruíT:ri:l,? ?{::I:"1"l3:,:ii.3u}i;.
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"Mü [s TAN[,J[-HAIIIJNK IjrT! "

Az eringi delegcíció étQr fglyrllban
jcir t Peter IIoffmann pol gcirmestei .

Ebból az aIkalonból inter jút adot t
lapunknak. Rtem Tamris tolruicsoi t.

Lát-e lehetőséget üz|eti kapcsolatok kialakí-
tására Csengele és Bring között?
- A lehetőség már fenn áI1, csak azt. ke11
tudnunk, hogy mí legyen a kereskedelem tátgya.
Már utána néztem, hogyan lehetne innen zötd-
séget és gyümölcsöt exportálni Németországba.
Beszeteztem a vámhatóságok különböző adatait,
amit megküldtem Csengele Jegyzőjének" Ő azt
váIaszolta, hogy kisebb csoportokat kellene
alakítani az érdekek érvényesítésére.
Milyen tanácsokat adna a fejlődésünk gyorsí-
tására?
- Először is több bepillantást kellene kapnom
az önők viszonyaiba. Minden községben másképp
mennek a dolgok, az ittenieket csak egy eíingi
polgár szemszögébőI tudom néznj,. Például Iát-
tam a személlerakó helyet, aho1 sok o1yan do-
1og van, amelyet nálunk mé8 felhasznátnak.
Eringben az ócskavasat összegyűjtik és elad-
ják" A vörösketeszt bevételei nagy tészét az
összegyűjtött papírhulladék értékesítésébő1
nyeri. Sok olyan dolog van, amít az emberek
eldobnak, pedig abbó1 pénzt lehetne csinálni.
|, mezőgazdaságban mennyire érzi otthon magát?
- Nlezőgazdaságot tanultam, majd jószágigazgató
voltam. Később megtermékenyítési technikusként
tevékenykedtem. Ísy ígen jó1 kiismerem magam
ezel\ a területen.
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Önöknér mekkora földterület tart el egy csalá-
dot?
- Ering környékén már 20 hektár földterület
jövedelméből meg tud élni egy család. A kuko-
tica nálunk 2 és 2,5 m kőzötti magasságta nő.
Lübeck környékén nagyjábót ilyen homokos talaj
van, mint Csengelén. Ott már 6-10 hektár is
rentábilis, mert főleg zöldséget termelnek,
amit jó pénzétt el lehet adni.
Bringben főleg kukorícát termesztenek?

Igen, nagyon sokat.
Mít vár a testvérkapc§olatok fejlődésétől?
- Megítélésem szerint a magánembereknek ke11
ötleteket felvetni. Íey lehetne taláIni me8-
oldásokat a felmerülő problémákra. A delegá-
ciónkban volt két mezőgazdász képviselő is. Őt
Iáttak itt olyan dolgokat a mezőgazdaságban,
amit ki szeretnének próbálni otthon. Mi is ta-
nulhatunk itt.
Például?
- Van önöknek egy szürkemarha csordájuk, amí
rideg tartású. Nálunk túl sok tejet termelnek,
a gazdák nem tudják, hogy nit csináljanak ve-
le. Lefejik a tejet és odaadják a borjúnak. A
rídeg tartással el 1ehet kerülni a túlzott
tejtermelést.
A marhahúsnak nllyen piaca van Németországban?
- Körülbelül 50 %-ot vásárolunk külföldről,
mert Németország eísősorban ipari állam. Ha
exportálni akarjuk ipari termékeinket, akkor a
többi országbóI mezőgazdasági termékeket kel1
vásárolnunk.
Mekkora gond Önöknél a munkanérküriség?
- Mi egy mezőgazdaságí község vagyunk. Aki nem
a mezőgazdaságban dolgozik, annak kb. 30 kít-t
ke11 utaznia a legköze'l,ebbi űzemig. Nálunk is
nagy problémák vannak a munkahelyek körül,
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mert a vi lággazdasági válság hozzátlk ís be-
gyűrűzött. Az elavult vegyiüzemeket megszün-
tetik, így ott nagyon sokan féltik az állásu-
kat.
Mennyí a munkanérküri Eríngben?

Jelenleg 8 %.
És mennyi Eríng lakossága?

1957 a 1akosok száma. Szerencsénk van, hogy
a közelben vannak termálfürdők, í8y legalább
az a,sszonyok számáta vannak biztos állások.
Érdeklődőkkel is tárgyalunk, akik kempinget
akarnak építeni. Ez is új munkahelyet terem-
tene.
Az Önök falujában nincs állandó rendőri je-
lenléú és polgárőrség sem. Mekkora probléma a
bűnözés?
- A múlt évben betörtek a Reithauser Bankba,
de azóta mát elkapták a tetteseket. Amúgy ré-
gőta csak kisebb lopások kerültek nyilvános-
ságra.
Tud-e adaúot arról mondani, hogy mennyi bűn-
cselekmény történik Eringben?
- Ez nem az én területem, de igazi súlyos
bűncselekmények nem történtek, ezt a betörést
1eszámítva..
Bz egész Németországra jellemző, yagy csak
Eringre?
- Ez Németország vidékére jeltemző" Nálunk
nindenki ismeri egymást. Ha idegen ját a kőz-
ségben akkot az egyből feltűník.
A 3O kn/órás sebességkorlátozást hogyan sike-
rült betartatni a községben a rendőrség je-
lenléte nélkül?
- A fiatal családok szorgalmazták, hogy ve-
zessük be a sebességkotlátozást a gyermekekre
való tekintettel. Az utakba akadályokat épi-
tettünk, ítogy az autósok eleve ne tudjanak
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gyofsan hajtani " Az elején rnindenki igyekezett
betartani a 30 km/órás szabályt" Amikor aztán
újra gyorsabban kezdtek közlekedni, akkor ki-
kölcsönöztúrrk a rendőrségtől egy radarpisz-
tolyt . Az érintett játművezetőket megállítot-
ták és közölték velük, hogy nílyen 8yorsan
mentek. Felhívták a figyelmét a szabályok be-
tattására"
Önnek, nint polgármesúernek milyen hatásköre
van? A képviselő-testület döntéseit hajtja
végre, vagy önálló döntésí jogköre is van?
- A polgármester a végrehajtó hatalma a község
tanácstestületének. E testület döntéseit kel1
keresztül vinnem. Azonbafl egy jó polgármester
meg tudja értetní a testülette1, hogy mit
szeretne "

Hány tagja yan a tanácstestületnek?
12 tagja van. Ebből egy a helyettesem. Ha

távo1 vagyok, mint például most, akkor ő
helyettesít. A polgármester a községi alkal-
mazottak elől jfuója. Van elő1 játóJa a f izikai
dolgozóknak és az irodai alkalmazottaknak is.
Nekem ezt a két elől járót ke11 felügyelnem. Őt<

mindig nyitás előtt 5 perccel ott vannak a
hivatalban és e|lenőrzik, hogy megjöttek-e
a munkatársak. Egy normálís üzemben, ha níncs
ott az územvezető, akkor nem úgy mennek a
dolgok, mintha ott lenne. Ugyanígy van ez a
tanácsnál is"
Köszönöm a beszél-getést !
- IIa állásproblémái 1esznek, akkor szívesen
alkalmazcim az eringi újságná1!
Köszönöm, d€ sajnos nem tudok nérnetül"

Molnár Miháry
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Izelítő a búcsúest hangulatdból
(Fotó: Varga Lászlóné)
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Vendégségben egy csengel et csalcídncíl
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KRóNIKA

Bajnoki mérkőzések:

1993. áprílis 11. Algyő - Csengele 2:l (1:1)
Csengele: Kucsofa, Pigniczki, Kiss, KitáIy,
Gémes, Vígh, Pataki, Ftarrczia, Tóth (dr. Szi-
getí 70'), Csókási (Laczkó 75'), Molnár.
Yezette: Matanecz. 3OO néző.
1:0 csen8elei vezetésrő1 a széItőI és a já,
tékvezetőtőI támogatott AIgyő a második fél-
ídőben maga javáta fordította a mérkőzést. A
játékvezető egy szabályos gólt nem adott meg
Csengele javáta. Mindkét csapat magas színvo-
nalú játékot produkált.
Góllövők: Hetényi, Boldizsát illetve Molnár.

l993.ápt.18.Csengele - Baktó-Szilánk 1:3 (0:1 )

Csengele: Kucsora, Pigniczki, Kiss, df. Szi-
geti (Kírály 55'), Czeigerschmidt, Pataki
(Yincze 80') , Ftar.czia, Molnár, Tóth, Csókási
(Laczkó 60' ).
Yezette: Lengyel. 5O néző.
Az őssze1 gyenge játéketőt képviselő
Baktó-Szilánk a télj, erősités folyamán volt
NB-s játékosokat igazol,t. Sorban okoz megle-
petéseket ellenfeleinek. Az első félidő elején
sorban maradtak ki a csengeleí helyzetek, majd
egy 1esgóllal megszefezte a vezetést a ven-
dégcsapat. Ezek után még nagyobb nyomás nehe-
zedett a baktói kapura, de ezeíI a napon a
csengelei játékosok nem tudtak góIt lőni.
Pigniczki egymaga megnyerhette volna a mérkő-
zést hetyzetei alapján.
GóIszetzőkl Szekeres, Kószó, Kiss illetve lgaz
(öngó1 ).
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1993. április 24. Bordány - Csengele 1:1 (0:0)
Csengele: Kucsora, Kitály, Kiss, Hegedűs, Tóth
(dr. Sziget i 46'), Pataki (VÍgh 55') , Czeiger-
schmidt , Ftanczia, Pigniczki (Vince 75'), Sza-
bó, Molnár.
Yezetez Lőrincz. 1OO néző.
A csengelei Játékosok a szerdai kupameccs fá-
radalmait nem tudták kellően kípihenni és a
jó1 játszó Bordány ellen Molnár potyagó1 jával
tudtak csak pontot szerezni. ffintetlen állás-
náL Csengele kapusa, Kucsora 11-est háritott.
Gólszetzőkz Kádár illetve Molnár

Magyar Kupa mérkőzés:

1993. ápt. 2I. Csengele - Csanytelek 126 (1:3)
Csengele: Kucsofa (Bencsik 60'), Pigniczki,
Kiss, Király, VÍgh (Vörös 55'), Ilegedűs, Fran-
czia, df . Szigeti, Molnár, Szabő (Yincze 75'),
Szőnyi.
Yezette: Farkas.
Az első féIóra után kijött a két csapat kö-
zötti osztáIykülönbség. Innettől kezdve nem
tudtunk lépést tattani a jóí játszó csanyte-
lekiekkel szemben. Ehhez nég hozzájátult ka-
pusunk fegyelmezetlensége is.
Góllövők: Fazekas (4), Somodi, Maszlag ílletve
Szabó.

Az első fordulóban félbeszakadú pusztaszer
Csengele nérkőzésről a Csongrád Megyei Labda-
rugó Szövetség fegyelmi bizottsága az alábbi
döntést hozta: A mérkőzést 1993. június 13-án
17 őrai kezdettel újra le kell- játszani. Dóczí
Jánost 6 bajnoki, illetve kupamérkőzéstől- el-
tiltotta.

Kun*Szabó Tibor
ed,ző

IOO néző.
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PUNK0
Május 30-án ünnepeljük, ez a Szentlélek

eljövetelének ünnepe. Ki a Szentlélek? A har-
madik isteni személy, aki valóságos Isten az
Atyávat és a Fiúval együtt.

A feltámadt Jézus több mint tízszet jelent
meg az apostoloknak és a tanitványoknak. Meg-
al,apította az Anyaszentegyházat. Ő a jó pász,
tor Szent Pétert teszi helytafiőjává, és ün-
nepélyesen átadja neki a főpásztori hatalmat:
"Legeltesd bárányaimat . . . "

A negyvenedik napon kivezette az apostolo-
kat az Olajfák hegyére és küldetést bízott
rájuk: "Menjetek, tegyetek tanitványommá min-
den népet, kereszteljétek neg őket és ta-
nítsátok meg míndannak megtartására, amit pa-
rancsoltam nektek! " \tIegígérte a Szent 1é lek
eljövetelét. Megáldotta őket és szemük táttáta
fölemelkedett a Mennybe.

Tíz nap múlva elérkezett a pünkösd ünnepe.
"Nagy zúgás támadt az'égből, majd lángnyelvek
lobbantak és 1eereszkedtek mindegyíkükre és
elteltek Szent1élekke1". Megváltoztak az
apostolok, az addíg félénk emberek báttan
kezdték hírdetni mindazt, amít 1áttak és ha1-
lottak. Tanúságtevő szavuknak sokan hittek és
megkeresztelkedtek.

Mi hogyan ka,phatjuk meg a Szentlelket? A
bérmálás szentségében, mely a megkeresztelt
embert megerősíti, hogy hitét álhatatosan
vallja és hite szerint éljen. Bérmáláskor a
püspök ránk teszi a kezét és fölken szento-
Iajjal (krizmával ), közben a Szentlélek hét
ajándékáért imádkozik: "Mindenható Istenünk,
Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja! Küld le
rájuk aYígasztató Szentlelket, és add meg
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nekik a BöLcsEssÉG es ÉRtu,nu lelkét, a JÓTA-
ttÁcs és az ERŐssÉG lelkét, az isteni TUDoMÁNY
és a rÁwonsÁc lelkét, és töltsd e1 őket az
ISTENFÉ,LELEM lelkével. Amen. "

Az ember teste a Szentlélek temploma. Aki-
ben a Lélek é1, étvezhetí annak gyümölcseit:
szeretet, becsület, igazság, megértés, bö1-
csesség, jóság, írgalom, eíő, józanság, tudás,
jótanács és öröm. Kívánom mindenkinek!

Frányó Károl;rné

NEM uön ü{V [ [-A5 [ !

lv etőző számunkban szenzácíós hírként kö-
zöltük, hogy a csengelei focícsapathoz edzőnek
szerződtették Nyilasi Tibort. Volt aki a cikk
hatására szidta focist ákat " Más örült neki, és
készítette elő a Fradi zász|őt, hogy najd
a|áíratja Nyilasival"

Akl figyelmesen elolvasta a cikket, az
fetfigyelt arra, hogy a szerződést április
l-Jén, a bolondozások napján írták alá. A cikk
végén szerepelt az L" T" rövidítés, ami Áprí-
ltsi Tréfát jelent. Ísy hát kinek bánatára,
kinek örömére, de nem jön Nyilasi!

A szerkesztő

HínnETÉsEK
Olcsón eladó tcígas új hcíz a falu közepén a.

Csengele, Árpcíd. u. 26. szcím alatt. Érdeklődni
a 476 732 telefonon, vagy személyesen a. déle-
lőt t i órdkban az Át talcínos I skolcíban Decíkné
Korponal I rénnél l ehet .



HínnnrÉsEK
Fotó-cikkeket círusítok. Csalddi " gyermek, ke-
resztelői és esküvői fényképek kés7ítését
vcíl lalom lakcíson és műteremben ís.

Nacsa. Jcínosné
Kistelek, Kossuth u. 34.

Telefon: 364 541
**r.

SIMSON kipufogók és egyéb SIMSON alkatrészek,
valamint ETZ*I50 és ETZ-Z1I motorkerékpárokhoz
kipufogók a bolt i átnát olcsóbban kaphatók a
gyáttőnáI z

Yarga Mihály lakatosmesterné1
Kistelek, Tanya 345.

Telefon: 386 l9l
*)r***

Minden típusú szivattyú javításáú és felújí-
tását, továbbá b.áztáji gépekhez való alkat-
részek gyártását (fogaskerék stb. ) várlalom.

Dénes Ba|ázs kisiparos
6765 Csengele, Felszabadulás u. 3.

Telefon: (06-62) 386 O17
{.**

Eladó a Csengele tanya I7E szám alatti tanyás
íngatlan 1 hold földterülette1. Villany van.
Itányár 20P.000 Ft. Érdeklődni: Tísóczki Pé-
ternénéI a Lippaí sarki boltban lehet.
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