
csen élei

{11. étfirlvam lt-l- sám 1995. május 15,

:nl%;N:l?L,í .::L K_ofr.Ct i"1,;aryÓza
i.- rtkiink {! ! 70, ofu*tí<ln
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A CSENGELEI EGYHÁZKÖZS]iG TÖRniNETE II.

Szta kai IsNón fererrcrrrrdi ÉzeíLble§ 1951. novernber 28-án k€r0tt
Csengelére a Szeged-Alsóvárosi templomból. ÉleteMl 27 eszt€ndót itt
tólíött el, valótmn a nép rmlgálaíába[ szedrryen, crelid€n, de
állhatatos papkérrt. ÁIandóarr jrinta a nary tanyavilágot, szélberu h&
báí\ kánikulábü\ ryalog ke#kpárorr" majd gépkocsival.

Megtett mindent, hory az elsóádozók sáma minél nag5iobb le-
gyer1 ezel a srrlóket i§ ó§áötröáe a hitvallásra. Nelréz dolga volt e
t,ererr az e5ne nagobb érdellelenség, a poüüka vallásellerres harrgu-
lata miatt. Néhány adai az elsóáldozól§ól:

Év Elsóáldoók sáína
1956
196l
t966
l968
l9,71

14 fő
12 fő
4,1 fő
35 fs
36 íö

Kánlora Kovacsics Vince ferencts testvér, mindenki vince bácsija
volt. Flűeéget segitótársa volt mindvégig, 1978. augusáusában beke
v,etkezett halá,lág, Panrronhalmárr temették el,

1966. ápriüs 11-én ],aczlcó Fererrce! fah§ik §áíöttét Szegeden
pappi szentelték. A cserrgelei kápolnában tartotta ürrrrepélyes elsó
miséjét.

1966-tól megságodtások követkeáek. Példárl körmerretet enge-
déllyel, a tarrácsfiak elóre bejelentve, az errgedé§ezett útvcnalon
lehelrlt tartarri; 1967. noraember 1-2-án nem lehetett a temetóberr
eryházi rendeavérry, mivel hétkOznap volt, stb.

Engedélyeáe viszorrt a hatóság a PántJika riti iskolábarr a haü
e$i mise megtartását, ami regi ha$romarry volt. Az iskola megsálnére
utál jeleilleg az Erdósarki iskolábarr van a mise.

A lelkész a paókia harmadik smbáját is áiadla a kápolna bóví-
téeére, maga a kis konyMban hriz.ódott meg. l9?2-ben megkezdték a
parókia bővítését, ami lnár na5lorr szükséges volt. A }rlvek sok
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Sltankai IsNart Tölgles Tibor

rarsada]mi mrrrrkát végeztek, alrriben a papjuli élerlirirt. Nel.:áry lrév a
sok segitőból: Gera F., Mószaros P,, Berrcsik J., Német J., Jaksa F.,
Rácz F.. Kornir,rnrt J." Csál1yt ;\, Rrrktrivn J,. Vótös J-. Srinta I..
},Iagy,ar lví., §acj i., Szalalné, Türine, Szqrva§ne, Tó*mé. Kinijyné,
_{gardie{ stb. }Iosszu oldalakon lehetrre sorolrri a neveket, akik Orrzet-
ienr_il" az első }uvó szora megjelentek segiteni,

19?2. lrovenrber 5-en kapoirrlurl; búcsúiái dr. Udvardy Józ*ef ptts-
poL Lertot14 megszenlelte a felépiilt új sa{myat. Ez altr;alommal a
ielkeszséget plébánia rangra emeite, Sztankai Istv!ín c. e§pefö§t
piebantlssa neveáe ki,,

Szral*ai Istvánt 19?8. augusáus 23-ari atlielyezték Balástyára és
kerilleti esperesi rangoí kapott, Scrksmr .,,isszalért Csengelére,
snr. esert .látogatta regi }rrveii. esketett vaF.y eppen utolsö útjáía ki§éfte



óket. Az állam 1950-berr a szerzetesrendeket feloszlatt4 tnajd neg)^/en
év ulán azok újíaéledtek. 1988-ban Szíankai István is vigszatért a
rendbe. Sreged-Aisóvárrrs plebrinosa lett. Itt élt priter §zilásként 1994.
november 23-árr bekovetkezett hááláig. slrja nrellett sok csengelei
imádkomtt és tette rá a szerctet, az emlékezés virág{úi.

TöIgle,s 7ibor pá|crsrendi sr€rrete* 1978. augusáur 23-án érkezett
Csengelére 6yuláról.

t980. áprüs 23-mr na5l bérínálá§ volt falruikban. 102 fó berrnál-
krrzott meg. Az elóké*zületek teímé§zei,e§efl mestzebre nyrlltak vissza.
Hiszen az évek sorjm sokarr kimaradtak a bérmáás szentségének
felvételéból.

Néhány adat l950-tő1, mióta Csengele önálló község:

év h.{ra§§ásköíés sztileiések §záína keresáelés
polsári e$,hazi ivedórrói adatok)

1950 29 28
!955 46 39
i960 29 25
1970 33 2i
1980 20 16
1990 8 8
1994 14 ,l

8?
6,7

,l

3ó
22
25
26

81
59
Jl
36
23
l5
20

Az eltétó adatclk főleg abMl adódnak, hogy a sdlletéeek nagl resze
kórházban tört€nik. A keresztelóket, de az esküvóket is sokan má§
köz§égb€fl tartják. Kitlönböző okokból nern vállalják a helyi szertar-
tá§t, aíryal<ön}vi bejeglzést.

1981-tő1 ismét lehet hito}íaüs az iskolákbarr. ha a eárlók k€rik.
,A,ki megielent az iskolábarr, minden ellenvetés nélkül beíratkoz}r,atott.
A hittarrórák egreztetése is simám ment.

l 98 l -ben bevezetésre kerúlt a telefon jobb ér gyonabb iett a kap
csolatteremtés, az üs/intézé§,

t985" júnirrs l0-én kezdódött az rrj haralrgtorony építése. A terve-
ástől a belbjezesig sok társadalnri mrmlt{t qiánloitak fel a lrivek. Az
írrokásástól, az alapkésdtéstól, a feláliíás nIurikálaláilól a tetóferlésig
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:zlj ii: j]lij iJe]i jl,lu;rkrircz }roz:ijarultai<. Itt seirr lelret rii:rderrkit i'e-leo"

i.|Jl]. :enl rorren,,ieí álllíani. meri mtri:len mrinka narycrn thn1<ls voli.
_\ciuulv rtev a]]ton ril: ,A.glürli 'i',. Srszrk j.- 'l'oi<íi ,i." Repa P." \; irreze

i , i;lii;ui ], lgli,gá És sr,kil t ; t r;rsok, kilrlek itelo lcr !l}ítlad.
',. Lin i líIrfilp, sz.c.pt*.rrrbe,r, régál ken:ili az rlj helyé-re, 12 rrréíer lrn-

sa§en a"7 lr] toronvila,
,\ '\r,ap,v" }ux,;utg 9 titéier illagasbiut 1rlrdeü llrosl Isleli dicsiiségút.

Fcllrait:
- Istelr riicsritégere -

a §rentev enllekere i 983-85.
tintcttc: "f"sct,gclc kere szién_r* né-pc"

i.icrntros L,ajos harangönló meslerrel
('r]eÉL}t)lwlülb,arr 1 985-iren.

{:l

;:

-J- |7
t

,,1 "ltt;y1," lulrung u "fetszereiés 
eh|itl



Körmenet a harüngszente lés alkalmábóI

A hararrgsrentelós 1986. ncvembef 8-án, Szent Imre búcsűrapján
Iepnlább 1000 fő regzrietelevel töííent, A szentelest és áldásí dr,
Udvmdil Józsel csanádi püsp<lk vegeáe. lng5, papi segédlettel. A
kórmenct kCzben szóltak a hararrgok.,{ messzeharrgá hararrgszó
azota is irnára. lrálaadnsta híqia a cserrgelei hiveket

l98ó. r,jecember 9-en Tóth Titnr kófaragö nrester egy.. nem rozs,3.{-

sodó kereszici adomar4,orcti a harangtorony tetciére, .{ rrapsütósben
g]ónyörűen fénylik, fényességet hosszü idóre megórzi, hírdetve Isten
szerereiet- jóságát, anlely összekilti a bekét ákáró etrr'trereket. A keíe§á
felszerelése Agflrdi Tibofi dícséri. A lorony keresájének Lrlapzttábmr
varr elhel,vezve az "i,Izenet az utókomak": tblsorolva a fontosabb
atiatokat. rlunkakai. a Wsadalnri nrurrkát végók, a segrtők. az
adakozck nevét: napi folyóiratokból cikkek, s a jelenleg is
torgalombzur léró perrzekból eg), ki-q csomag.

ífolrtaljul,) Papp Istváutó
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A FALUGAZDÁSZ ROVATA

Ertesitem Cserrgele lakosságát, iüetve Csengele öldhasználóit, ho5l a

kuionbOó me;ógaztlasági perrzalapok pályázatárrak v,egleger formája
a rnpakban meglelarri rendelet formájábarr.
Ezen pá§ááató pénzalapok:
- G_r,enge terrnóhelyi adottságú terségek földhasmositasi tármogatiua

i1850 Ft/ha - ?00 Ft/ha).
- AüaíÁllomány-ntivel$ és minóségjavító állattenyésáési pá,rzalap:

elóhasi üsuő 20.ün Ft/db
iuh 3.000 Ft/db
sertés 5.000 Ft/db.

- MezógazdaMg inlrnstrukturalis benríráásómak tá,rnogatása.

- Üttvény telepttési támoganáxok, sib.
Bóvebbet minden pénteken ?- 13 kózött a falugazdá§nál.

Tóü Tamás
falugazdász

C|ÁKI MosT u.qsonK LETT

Május l-jén második al?alommal rendeztek Balás|lán autós rally
bajnoksógot. Összesett 25 yersetyző indult a versenyen.

Csáki Mszh csengelei versen_uzó lutegóriájában, a versel4 utó
osztályban 6 rti induh, ,1 tavalyi bajnok Csúkinak a harmadik gltor-
sasági smkaszig símán mentek a dolgok, de a második körben
kisodródott egl ltatymban és a kocsija feLborult, Szerencsére az
autó talpla állt, de a szllvédő kitörl. Á kocsi rendbehomlalával
értékes másodperceket yeszltett, íg; csak a másndik helyezést ttldott
elémi.

Á verseny végén végigmentem a versenypályán, atnin keítesben és

20-30 kmn sebességge! tudtam csak kazlekedni és öflltem, hogl
nea akadtam el. Á verserydóft viszont 100-15a lan/h-val szúguláaz,
tak, ezéft igen szép teljesítmbly ez a második hely is' 

,. ,.
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vÁsÁnnaprÁ*,
A lisu!ú a Kercs*edebni Étetből vellüh tií, aa adatokhl fetlősségel
nem tuúln* váltaki. Célszaíi q vústifl megelb4ően a helyi Polgát-
mesteri flivaúr ulelunn |elhtwti mefl eg|es uósfua* ebwrud-
hdach"

Á ri)vi&ae* Jelolúisa oű - orstrtigos lilhl- és hbahodó vásb,
a* - ors4úgos hbahó vdsb, ok*t - orsz@os hbahó és tfuisfuvtistb,
bv - bítcsthl,ósb, o,i+mgy - orcaigos liltd- és maakagép l,ó,sfu, R -
régi§égvlr:lb, al,- aatfuúcb, at+mgv - auilL es ,nan*qq vó§fu ,

os* - orstlgos sertés- és leba*ó vdstlt, osbtR - orsaígas sertés,
tbuhó- és tégiségtlásb, űv - ilnqi vósót

MáJu§ 16. &cdíl): Felsónyárád - oálq Hatvan - oálr. Szombathely - oák,

Májü§ r7, (§uerda): BiIraík€í€§zte,§ - olr Jáno§halína - oát Jánoshóza -
oálq Rudat ánya - oák Szegod - oá, Vajszló - oálq Veqr&nvarsany - oárk

MáJus lt. (csütür,tök): Edeláty - oák

MáJu§ t9, (pénte§: AiL,a V.19-2l-ig Ajkai Napok nmv, Szombabeiy - ok

Májü§ 20. (§rombat): A§zód - oáL Hajdúszoboszló _ ok" Kál - oák, Kecs-
herrrét - av, Kiskunlacbázá - oáli és w, Memye - ok Mohács - oár.. Pé{§ -
trk+av. Répcclak - av, §rrkad - av+mgv. Sórbogár<l - oírk

MáJus 21. (vasárnap): Ajka - av, Békéscsaba - av, Csérrye - bv, Csolnok -
bv, Debr€c€rr _ av. Durualrná§ _ bv, Dunaílivd,ros - av, Hajdüvobovló _ olt,
Hatvarr - av, Hódmezóvísárhely - av, Jószapáti - Ev+mgv, Kapowór - ok,
Kec§k§ná - oírk és av, Kisbajcs - bv. Kiskunféle,gyhóza - av, Kendges _

oá, Körmend - oák és w, Kótelek - oát" Krrnszentmiklós - oálq Mi§kolc -

nv, Monor - oárk és av, Mórahalom - orák, Nagykrmizsr _ av, Orosháza _ av,
Palotás - oáq Péc§ - oák és av, Romhány - oár" Sárosd - bv" Szászvár - oák
é§ ev+mgv" szeged - av, Tápiószele - oálq Ti§z8földvaf _ otál(" Tivakécske _

oálr. Turkeve - oá,li, Vác - oák
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\láJvs 22. (hétíó): Bélapáífalva - oak" c§olítok - bv" Kapuvar - oa sze-
csenv _ oak

}íáJus 23, (ledd): Hatvan - oál*, Szombalhely

}táJus 24. (szenla): -

Május 25. (csútöttök): Jászszentlriszló _ oal* Mélvkút - oáíc Püspöklndón;l
- oáq Rádócköled - bv, Szarry - oh Zsadány - ok.

iuáju§ 26. (péntck); Dévavfuiya - oá, §zornbadrely - olt, V&rrárrd - oák

Má|us 27. (smmbat): Gvri,l - oa" Hqiduszobovló - ok Jászr{,rokszallás -
oalq Kőszeg - bv, Mó6ocs _ oá<. Pécs - ok és av, Polgárdi - oak

}táJu§ 2t. (vasárrrap): Aba - bv, Abony - oár" Ajka - oá, Bagola _ bv,
Baja - ok, Balogunyom - bv, Békescsaba _ av. Csongrád - av, Csomá, - &v,
Debrecen - flv, Dunaíbldvü - oáli. Dunakeszi - oh Ér§ekvadkeít - oátr"
Felsómarác _ bv. Hajdüszoboszló - ok, Hatvan - av. HódmezővásárheIy - av,
Hunyad&tva - bv. Kapo§vár - ok es oá- Krim - bv. Kiskunfelegvháza - or&
KisuújszÁllÁs - av, Körmend _ oák és av, Kunmadaras _ oák, Mepehíd _ bv,
Mihalyi - hv, Miskolc _ av, Nagyaíád - ok" Nagykffa _ oált, Nagykórös -
oálq Pá§aó _ av, Petóháza _ bv" Pécs - oáü és av, Pécsvárad - oá<, Szabad-
szallás (Csintova I.) _ oók, Szgrvas _ oádq Szál<_v,€nd - bv, Szeged-Kiskun_
doroisnta - ol<' Szcged - av" Tarnási _ oak 69 6y, fisz{aró - bv, Ujker _ bv,
Varosfalu - bv, Zalakomár L 1Kiskomárom) - bv, Za,laszentgrót - wt, Zalr-
udvamok _ bv

lvíáJus 29. (hótíó): !'ltzesabony - óák

Május 30. (kedd): §ajókaza - oálk Szombaíhely - oírk

Május 31. (szerda): Raka-ca - oák
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A SZEREI{C§EI(EREK KULI§§ZATITKÁI

A televízinó népszerű Szerencsekerék című műsorcínak JelvéteMre
meghívúst kapotl egl {alunkbéli, Kun-Smbó Tibor. Ehnényeiről be-

szélgettttnk,

I(önnyü a versenyre bejutni?
_ 1993. má,rciusóbarr kuldtern el a jelcnikezési l,ilpoi" több mint két
éve, melyre most jött a válasz. A megtrtvó két személyre sált, én az
édexanáymmal mentem fel Budapesire. A studióbarr mintegy 120
meg}úvott volt, azok közlí váasáották ki villámliérdéselrí<el azoka!
akiket Vágó István még rtjabb fejtoókkel i*raqzt6tt meg. Akik itt
megfeleltek, azok kertilhetnek be a Szerncseke,rékbe. Nekem most
nem sikerttlt, de még kót felvételre mehetek.
Mennyi idő mrilv* kerühek aűsba a felvett músorok?
- Köfirlbelül 4 há csüpzirs van. Az a múso1 melynek tbhreíJelen leím
voltulik, jrtnius lO-én kerlil sugárzásra
A fu-ben }áíbaíjuk, ho$t nyertes jáúélrosok pillenaíokon belül
lriválasztják a nyereményeikeí A valóságban is ígr van?
- Egy Szerurcsekerék mrlsor a tv-berr kb. fél ó,rá§ a reklfonol&al
egPtt. Ezt körülbelül 2,5-3 óra alatt veszik fel. A rryeremények
kiválasztá-sa kb. negyedóát vesz igénybe, persze ez nem keml adágba.

A kiváasáott ajárrdékokat felirjak eg,y áblára es a nyerte§ onnaíl
olvassa tbl.
Néha elófordul, hogr olyan betűt mond a versenyrő, amilyen nár
volt. Nem lehet je5rretelniü§ hogt ne tévedjenek?
- Nincs srtttriség a je5zeklésre, mert velitk szernberr varr e5l ÁBC-t
iartalmazó tábla melyen a tblhasanált betük ki vannak világítva. Csak
rá kell nézrrie és abból meg tudja álapitarri, hog, milyen betűt
]raszrrálhat fel. A versenyzó idegességéból elófordul, hory nem néz a
táblára és rossz betút mond. Volt olyarr eset, hory az epik hO15, már
40 ezer íbrinlnal járt, amikor rrlyarr betűt mondot! arn! már s4tepelt.
volt-e rralami érdekes sztori a felvétel során?
- HáÁát, sztori? Volt olyan ész. melyet Otször kellett felvermi, met
Tamás, a mrlsorvezetó állarrdóarr elrontotta, Volt, hogy hosszan mon-
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don valamit, amil tömörebben kellett utána elmrrndarria- Volt, hogv
hhagyott valami szót, Volt, hory félreért}retóen fogalmazoii, Yolt,
hog jól mondia, de ncm jó kameía felé fordult. Ilycrr apó dolgok
mratt, Viszont Tamás és Dóra is nagyon kedves és közvetl€n volt.
Dóra a vaióságban i§ olyán §répnek nér ki, miní a képenyór?
- lgen. A magánéleiőról Bnnyit tudh}íik meg, hog1 civilben menl&
orvos, \t[esélt is ezel kapcsolatbarr e5l töíténetet. E5l bácsika rossarl
lett, Kimerrlek hozzá és raktak be a merrtőkr:csib4 amikor magá}roz
tért. "Jaj nekem, végem, már képzelódOk is. Ez nem lehet, hogy itt van
Döra a SzerencsekeÉkból," Mire a kórhazba értek, a bácsika eléggé
macához téít és a sz€reírcsekefeke§ hól5r megrryugtathatt4 hogr nern
kepzelódik
Á nyeríesek hogran bírják harávtnni a nyereméuyükeí? Varr"
arnikor egésr rragr méretit tárgralgt válasrúanak?
- Ezek a nyerenrénytárgyak otimaradnak a sirrdióbar1 mert több§zor fel
varurak hasznalva. Azokat nern lehet elhozrri. Amilyerr tárgakat
nvernek, aá l reklámozlató cég házhozszí,llíija, Még * vigasdljtil
kapott Szerencsekerék játékokat sem vihetik el, mert csak az a kettó
varr a siuűóbarl Ezeket is postázálc.
kik készítik ezt a m{isort?
- Ez egy KFT. Nem a N{agyar Televizióhoz tartoarak, a műsoridót és a
siudiót is {rga *rlik a tv-tól. Ehhez a éghez lnrtozik a Szerencseke-
rek, a Zsálkbamacská és a Mind§fit, vag, semmit, Május l8-án indíta-
nak egy újabb vetélkedót, melynek Dóra lesz a műsorvezetóje. Ez
csütörtökön fog jelenlkeari. Igv nrinden nap lesz nrűsoruli, csak a
penteket hagjak meg a Dallasnak.

Gr Jy)

Á KÓYETKEZÓ oNKoruaI\rWÁTI ULES' lggs. taeLus B-ÁN t8 ÓRÁK2R
LESZ Á FAILIHATRAN
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MEGYILTÁ

KoKa^& söKóZŐ
Május 2-án, a Május L utca 52. silm ahU me.pyllt Csengek

t e gúj ab b szórakozóhe lye.
Márktls italok nellett jéghideg Korona és Hoflbráu sörök

fogaszthatók. Áki rnegéhezift, friss sajtos pogácsát ehet sörkor-
cso$,aként ftlersze, amlg el nem fogl!). ,4 rendelkezésre álló italok-
bó! fuirmiPen koktélt el*észítenek. más hefilekhez képest obsó úron"

Héftaznap reggel 7-tőI 23-ig, pénteken és vusúrnap éjfélig tarta-
nak ryipn. Mint Víglmé Juhász ,4nett űzletvezető ehlondta, a
zórórát rugalmasan allcalmazm. 

M. M.

NYITVATARTASI ES UG\aFELFOGADASI
IDOK CSENGELEN

EOLJOl(
f)isrkrrní (Felszaba<Julás utca)
iiéiö6,30- i2
Kedd-peniek 6,30 - 16
Szombat 6-30 - 12

Vasánup árva

Erdősarki ÁrÚ,sz tott
HétfiŐ" szerda ? - 15,30
csüiörtök árva
Péntek 7 - 15,30
§zombat 7 - ]2
Vasámap árva
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I(b.i bolú (Felszabadulár utca)
IlltfÉpéírte* 9 - ló
Sanbat 8 - 12
Var&rryzánn

Kb,{BC (Níájus 1. utca)
Fie6péntek ? - t8
Szombat 7 - 13
Vas&n4 7 - l0

Ycgtcsbolt (Felszrbadulás utca)
Héf&péntek '? -1'},30
§pmbat ?-12
Vasárrnp zárva

Virágbotí (Fekzabodulás utca)
lléÉó árva
Kee-péntek 7,30 - 13,30
Smmbat ?,30 - 12
Vasárnap árva

EGÉ§z§ÉcHÁz (Níájus l. utca)
Kedd 9tól perrne.korraosi rerrdelés
surda l4-tól háziorvosi rcrrdelés
C§§töftók 10-12 t6he§ taíÉc§adá§

FALUHÁz
Faruglrdást fogadóóra (Tóü Tanás)
P€nt€& ? - 13

Kúnnúr
}iétfó 14 - l7
Szefda 9 - 12 é§ 14 - 18
C§ütöírtök 9 - 12
Péntek 14 - 17 (folyt{iuk)
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A sZ,EWEKrr"rT,r, r.rtsz

Jövőra, a Szentlélek kiáradását reméljük a csengelei ifitlságtnftra.
Kereszte!éskar az Isten gtermekeL Jéaus titokzatos testéflek, az
Egyháznak tag]ai lettrnk. Hiünkben naglkan}vá. Kiszttts fudatos
kóveíój évé, apostolává leszünk a bérmáláshor. Nagl Je telős sége l kell
kész lni, hogl a Szentlélek ajóndékait méltóképpen lehessen Jogatíni
és gúmölcsözövé tenni.

Bémnsziilőnek pélrlaadó keresztétty éIetet kell éhi, hitét vallás-
glakorlással. (p!. s?entínisl) is kell bizonitani.

Á bérmélkozók a szentek közül vátassmnak eszményktipet, abinek
a neyére bétmálja a puspok atya! Meg .fogia kérdezni, hogl miéft
yalasztotta, miéraen eréflt,ét kt)veti, Ezért a most induló sorozatban a
kiemelkeiő szentekről rüvid ismertetőket wnljfunk naptáti sorrend-
ben, a történelmi téilyek alapjóm.

i.i Szelrt István királyrrrrk hitvese: Boldog Girella bajor hercegtó
volt, Szent Adalb€rt püspök ryőzte meg, hog1 lobban tet§zik
Istennek, ha ktizrerniilodik e§ ilép megtérésébe4 mintlu kolostori
elvonultságbarr elne, " Ivíagyarorszlrgon ferje segltótársa lett, Srekes-
egyházaí é§ több árdriLi alapltott. öizella keze munkájá dicséri a koro-
názási palást, miseruhák és lobogók }úmzései. Férje és ryermekei
halala után Passaubaír belepett a benc€s kolostorha es itt is halt meg.
Fóldi nraradványait szeretnék Yeszprónrbe hazalrozrri.

KOveierrdó eényei,. engede lmesség, j ószítú ség, átdomtke szs ég,

2./ Nepomuki §rení János a XIV. sázldban Píágában dt. Ó a
hidak szerrtjc ós a ryónástitok vértarrúja, IV,Verrcel kiráy feles&
genek, Joharrnának volt a gyontatója, Az uralkodó eógzokos, bizal-
mailarr egyéniség volt, meg al€íti fudni, mit gyónt a felesége, Az atya
űlakozott: "Mjnderrberr engedelmeskedem..., de a pónási titkot
megörzöm... Nem és ezerszer nem|" Ekkor féüg megégették, majd
guz§bá kótve a ivloldva folyóba taszitotük,

S-,.auahka! ne vétkezzünk, kérjiik a Szent közbenjárását!



3.' §zent Rita a XV, század nagy szende. Az alrlkori szokás
sz:rrnt fiata.lon egl hitetlen ember neje lett. Hösies tIlrelemmel viselte
reIje durvaságá. Szeiidségeve}, engedelmességéltei és t rrwiárai
sik--rnlt hitvese lelkét Istenhez vezetnie. Férje és két gvenneke haláa
rt-arr kolostorba vonult, sok szenvedés után Casciában halt meg, Testét
nem tsmették el. ma is épen láható, A koporsó leégett, de a rotnlatlan
t+--t séItetleniil nrarzrdt a líievészben i§. l900-barr avatlák §ugnüé §ok-
:-ok csodas im am eghal lgatás után.

4,1 Néri §zent F'lllöp Firenz"ében sdiletetí a XVl. gztiz-adban. Már
g,ennekkorábart sugárzó ti;zt,:tsáH vette körül. Szenl Benedek
iskoIá-jírban maga§, tökóletessógre jutott, megismerkedett Szent
Tgrráccal, a "belső inrárlságot" tanulta nreg tőle, Egyik plnrkö§dkóf a
szentlélek c§odáarosan izzóvá tefie a §zivét. }tlagyon szerette a
<;z:neb"ket és €rrlbeftáfstlit. Halála utárr 2 hónappal szentté avatták.

Fíányó Károlyné

_t Crerrgielel Tnlunnpolrhoo lmpcsolódóan tBS§. J{rnlrr*
{-érr (rrarárnep) &O óTótól marhapörlröll uac,rorás

R,íl4ffi B"flL,T
f ondo§{tnlr n tr'ahhápban.

FelMpnek e kktcleki PFo-ll§} í&cctr űlő vers etq|tlnco§ai
Zonor Nomád s€n€kar {Nuárlórlnc)

Je$yelr, a Yelter Ef ü (Nómelort gá$ tóooltá.ból
6{X} Fíhelyelí 5OO Fí-or e$yré§árban vá*árolhalólr
elóuélelberr Yigh Attlla palaslropoll llel boll|ában

(m*Jur t u. 5&) Jtrntut 1-1$ beráró|a{.

PolJárür*á§
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FOCI KROIfIKÁ

1995. ápritis 30.

Csengele - Zsombó t:2 (0:1)

Cserrgele: Kucsor4 N{olrrár J., Bam4 Frarrczi4 Csókási, Kiss, Krm-
§zabó, Pigniczlci" Juhász $Iaraszti 8O), Petó fVincze 45'" majd
Molru{,r §, 70'), Lrsotrezi.

(-sengelei gólsrcrző: Ktm- Szabó.

Jó iramú, lánányas mérkőzésen a szera.ncsésebb csapat glőzőtt!

tr995. rraius 14.

Csengele - Domaszék 2:2 (0:2)

Cscrrgele: Kucsor4 lvíolrrár J., Frarrcz4 Szónyi (Níolnár S. 70),
SzaM, Peíó, Vincze, Logonczi, Csókási, Kies (Vígh 80), Harasái.

Csengelei gólszerók: Petó, Kiss.

Szeles. rossz időben igazságos dóntelfu születelL

Vlgh Istvan
edző
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SefÉ-F Xfr

ralÁrós xÉnoÉspr

f'űrészpor a sarokbcm. Mi firrént? 
Qrűlpq qryloutg)

,'r.íi]verr lesz a néger, lrn bele+sik a Fekete{engerbe? 
í §g,'^l

}!i lesz a metlvébőt, ha ketté vógltlk? 
7os7n 24law ,, ,rtrl rry-rri

K!M9{Dí a^[ q/aLIa^tK'

r,tájus 3-5 Mzött lt únl\kr ao{aa"t (agyk a 7. osztdt!) 0z
otlldúleseftftd, r|filunírldrle:ztes ao{t, afin| q1 tlár1an sztilíaaNn$'. so{
alyan bdb{es iie{yet tetiintiéttiin{ ,rug, arnflr1rl| rcaeaete.s*geit {nűÉi
t arutnány afu ( sotát f e!:aúju N ha sa ná at

, . A 
.údrydn Ks{t rrgl Kpiielt1l1i ftalunJi4t. nhn{ fumnp hllúzni,

ún:!!:1:):4 a nqÁóe. Ám a nf,ggatogűlsdart_nqaok aa óíölfie, t4leíLis 03
os:tdtyf őnnftia|és a áusanfot {hnm papri{ds(nnp litlat zótt ón*Ű&t,

:1lnnadury reÁuen ttá{tulk e{ a ttá*ól,, tisa lj1 ntgszoftu(ffiát. t2 ,4
eízes persze gvaftan eűl,ihnt, nert tki[ kfulth MzetpaLürrta Cwge{éÁu,
atwii.i o b 6 m _f eIfb ú n dlw a liarylukt.

r- a: ihultj felbitfietetka ao[t, re*é[jti( jar:6re is hsa í[lat rcne(
i1ilát áu. ! á -< 6 al r! sz tll-(

reiiete ?ííOsta- wofta -qtd\en- {pizsáa 
^vűiria
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virtám fumplat a busznn

Á s zé k e síe héruári B o 4l-vár h cm
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HIRDETE§EK
\{ájus l6aól a Fortuna presszó melletti udvarban (volt
.qFÉSZ felvdsdrló telep) nytlik az új Yit,ágbolton,
l'áltozatlan nyitvalartási idóvel vdrom kdves vásárló-
lmat!

Novúlcrté ylzhdnvó Er zséb et

Billenős lFÁ-vat sódet száltűást l,állalak: I.I00 Ft/m3 .

-]a msíakfti me.gtendeá* e*etén L000 Fttm3. Erdekőd-
ni Csókú"si Zakánnál a Csengek, Felszabaúultis u.
I5/A szá.m alaíl vagy a 386 l73 telefonon.

Családi eseményekre (lakodalom, ballagás stb.) 220
volttal múködó hútőkocsit lehet bérelni csókási La§zlótól
a C--sengele" Petőfi u.20. szjm alatt_ Telefon: 386 0ít2.

Érte*tm a tisa.cr t*orságo| tro5r t99{. jfrilór l_
tól tcrorúIv§fórá§§íl bsvilt i t6v{}aíry§óg0.

vánabrnmitó 6 ío[r§ ttlter §rállíá§í- Hll-
óc be ftildiirr eayerfu-

Tóth Tlbor vá[a}oró c§qr8ol§ Bélm ul .

TüIefoú'fár; ó? §ü6 ü{ó R.tdsíon: ffil §§4 3§5
0630/ 3§4 355
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Váltalom foíd és videó felyételek késrítését (eskítvőlc lákodal-
matq csaláü eseméryek stb.). Foó cikkeket ánr§íúok Srfoe§
amatörlilm kirtolgolás 2 nap a}att 20 Fí/kép áron

Nacsa Jánosné
Kistelclg Kossuíh u 34. sÉm

a 364541

Simson kipufogók ós c5rób Simson alloírésre§ valamint ETZ
150 é§ ETZ tSt moúorkerékpárclúoz kipufogók a bolti ánrál
olcsóbban haphatók a §rártónál:

Varga MiMly lakaíosrál
KistelekTanyaÉTffi

Mindeu tipusrt srivattyi jaüíásáú, íotÉbM háatáji gépelüer való
alkatrésrek glártását (fogaskerék stb,) válhlom. PB-gáa srabvá-
nyos csatlalrozó (pörldlőHr stb.) álbndóan traphaíí.

Dénes Balárs vállalkoró
Csengele, Felsrabadu}ás rr 3. srám

t 3ffOr?

Garancia feletősség-, casco-, }alús- ós la5lonbíríosíúást köíheí
Csengelén. Részletes tájékorúaúórat állok a tisrúelt ügfelek
reudelkerésére.

§fi Lajosné
í 336044

A Crttgdd P{r8&6í Cropül ifurlgütóbú
hevdr tárzcr mcgidcn6 lep|e

Kia{ia és soltu,crrositja C§Éngelei Polgáíór C.Q<nt Felelö§ kiaíló: KücÉoíl Pátr
§z€rkesdó§ég: Csa3ele Felőzábaólár u,.11. Felelór sz-egkera6: Mohnr Mihóly


