
csen étei

\-. évfolyam 18. szám l996. szeptember 15.

Részlet a rendőr-
múzeumbőI

,1 most megnl,ílt rendőrmuzeumról szóló írásunk a 252. oldalon!
(fotó: Molnár Miiály)
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"Csengelei gyerekek Dríngben'|
- közölúe egy bajor napilap

JúIias hónapban csengelei gyerekek nyaraltak eg hélig testvél-
községünkben, Eringben. Az oííani bajor újság, a Passauer Neue
Presse augus4lus 24-i saímában jelenl ueg eg, cihk az ertngí
ptogramokróI, élményeftrű és eseményekőI Herbefi Richter úr
elhüldíe ezl az újsógot és Valkovits Antal jóvollából magyar
fordításban is olvashaíjuk ezí a cikkeí

sónla Fetenc

MaE rarorc, zági lát<rgatók teljrrs
pf()gfaínja

A testvérközség, Cseng ete látagaűi jőI ér eztÉk
magukat Eringben

Ering (szombat),
Egy héten kereszttil 22 gyermek és 9 felnőtt volt látogatóban

Csengele teswérközségből Eringben. Á vendéglátó családokkal közö-
sen éltek át sok érdekes, szórakoztató eseménlt.

A kirandulás programjárrak súlypontla teímészetesen e|sősorban
az Inn-völgfl falu volt. A látogatris keretében az Inn Műben
tájékozódhattak a vendégek a nagy vhmű történetéről és te|iesítmé-
nyéről. Áz Európa Rezervátum Információs Közponüa megismertette
a csapatot a Stau tó szerepével, funkciojával és l^íítóközelkil tekint-
hették meg a madrirvilágot. Természetesen majdnem minden nap
fiirdeni is lehetett az Inn-völgyi strandon, ahol az egyik napon a
helybéli fiatalok játékos délutrfurt szerveztek a fiatal magyarországi
látogatóknak. Nagy élményt jelentett nekik a brechtesgadeni sóbá-
nyába szervezelt kirándulás. Egy közös ebéd utrirr sétát tettek a
gyógyfiiLrdó-városban, és megtekintették a nevezetesebb látnivalókat.
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Für die Besucher aus [Jngarn
gab es ein volles Programm
3: rrlcher aus der partnergemeittde csengele fühlten sich in der Hoftnark Ering wohI

Eíing (sanl),
a -.:.i -:ia lang\i'aren-] :., ]i,,.!n.l nclln Fr_
r i,'::,:! aus der un
-...:.:r Partnerge-
-: -:. Csengele in
i.: a zJ Besuch, Ge-
-:]--i mit ihrén
a-:]j!:3niiien er]ebten
: : 1::l ]nteressantes
_ -: l_ :leíhaltsames,

i:.:t€.Pünkt des Be-
:,. -!.-.glamnrs w8ren na-,.-:'zue§l die Seh€ns,
. , -: i-:.llen der Innial-Ge-
: -]. Bcj einem Besuclt

- i.]§.Ik inldm]ierten
. :- a . Gá§le über di. Ge-
:: :',? !rnd Leistün8 des
:-: ,:1 § as§erkraítwerkes,
,]: ! ]:ni d€s lnlozenirum3
1 j-,.r..icn,al L]nterer Inn
--::"::n ihnen ih.e eigene
< :.:l.i5e de§ stausees und
.. -: FJrktjon lür die Vo
ai ,,.i: hei einenr eigen€n
:.-::.: r3hc Lrnd natürlich
:-:! 3!ch fa§t jed€n Tag
::- B3a.n ins beheizie lnn-,: S:|.timmbad, iro an ci_,:- Tag ejnheimische 

'uja.::: .|. e]g.ns cincn Spie_
._ \:..:llllag nrii den jun
.:. i].s:chim aU§ Ungarn,.:- !:i.len EindrUcksvoll
i.- j:- (]. ih.r áll.h der
\: !:::i ].5 S3lzbel8\yerk in
a:-:.':i:rden Nach einenl
::-:lri3m€! Nliltagessen

individüeilen Atsllüg§toü-
ren nritihnen am letzten Be_
suchsiag werden den unga-
ris€hen Gáslen wohl noch
lang€ in Erinnerungbleiben,

'Büryelmeírí.r fuifl schacheúauf ahrk,l 4. ú.líllkr) zeiEte deh übel30 Gaskn aus de,
ü,,Taischei Pnú,rcry?fiei de cseryele au$el sei et eigeíen Gemeihde auch das Betch,

in Bad Reichenhal] §tand
noclr ein spaziergang durch
de. I(urpark auf denr pro
graír sowie da§ Besichti
gen dcr venchiedenen Se-

henswürdigkeilcn der Kur§-
tadt, vor allem aber der
Grillabend nlit d€n Gastfa-
mjlieD in der Kiesgrube beilR
n€uen Sportgelánde ünd dié

Frauen helfen hei der Wallfohrf rlnr|

Az eredeti t'gsagcikk
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A tóbbiek rnellett biztosan felejthetetlenné valt a vendégeink szátmátra

a fogadó családokkal közösen rendezett grillvacsora, amelyet az új

sportpálya melletti hornokbányában rendeztek meg. Az utolsó napon
került sor az egyéni kirri,rrdulásokra, amit bizonyára a magyar
vendégek sokáig meg fognak tartani emlékezetiikben.

Rendőrmúzeum nyíIt
Majdnem minden szakmának, hivatásnak létrehozták már a

saját múzeumát. Eg]l, régóta fennálló hiányt pótoltalg amikor
l99ó. augusztus 31-én felavatták a Magyar Rendőrmúzeumot.

A gyűjteménynek a tarnamérai Andníssy kastély adott
helyet. Tanaméra Heves megrében, Hevestől kb, 10 km-re
található.

A múzeumban közel 100 féle rendőrsapka, 50 komplett
csendőr-rendór egyenruha, több ezer kar-sapka-melljelvény van
kiállitva. lírdekesek a korábbi frlmekben látott egyenruiák
élethű bábúkra adva. Íry htható a csendőr "O§zi" A Bots ,

"Csupati" a Kántor filmsorozatból és Linda, Jelentős a

kitüntetés-gyűjt€móny és érdekesek a korhűvé berenderett
őrszobák A fegyverek kedvetői is örömüket lelhetik a

kiáütásban, egószen az őskortó| a napjainkig követik fejlődé-
süket. Kiállitásra kerültek újságolq kön}vek, szabályzatok és más
dokument úmok

A megnyitón megie|ent Markos György humorista is, aki az
Országos Polgárőr Szövetség alelnöke, Rögtönzött viccelődéseive|
srórakoztatta a közönséget.

Aki arra jár, érdemes benéznie a múzeumba, de készüljön fel
arra, hogr fél óra a|att nem végez vele a sok látniva|ó miatt! A
kiállítás hétfő kivételével 10-18 óra között látogatható.

M. M.



Asatásofrkengebn
I892 óta saimos régészeti tkatás történt Csengelen. Sorulza-

tunkban ezek történetéí és eredményeit dolgozzuk fel

II. Feketehalíni ásatás

1935/36 telén a Feketehalom kcizelében, Kasza Benjamin szőlő-
jeben hrirom sírra bukkantak, majd 1936-ban a szomszédos ftildterti-
leten. Laczkó Mózes szólojében újabb ötöt á6tak ki. A szegedi
múzeum akkori vezetője, Cs. Sebestyén I(íroly megbízásábó1 lelet_
mentő iásatásokat végeaek és összesen 105 sírt tártak fel. (A feltárás
után. 1936-ban még újabb 3 sír leletanyagát szolgáltattak be, de még
l9j8-ban is találtak sírokat, azonban az ezekben talált tárgyaknak
csak egy része került a múzeumba), Az ásatások pontos helye a
Feketehalom és a Péteritó déli nyúlványa közötti homoklejtón volt.

', cs./- l,,_ _"/6 ^ ./.^ _-_,-Lú . ./Z'\:.-. ir'U..
.,.-\ -'rr. '\\\ 

,/u

,,..-í ', _ ->(j
'v, .( _--

Az ásaíások helyszíne (x-el,ielaive)
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Nyilhegek, csatok, gombok és.ftilbevalók az ásatásból



A tapasaalt temetkezési szokások hasonlóak voltak a vele
egl,koru temetőkben tapasaaltakkal. A sírok irrfurya nagyjából azonos
r-olt. a koponyák észak-nyugat és észak közötti irányban voltak. Ez
eg1, közösségre utal. A l08 skből26 volt ferfié, 34 nőé, 36 gyermeké
és 12 meghatiito zhatatlan nemúé. A ha]ottakat hanyattfekve, kinyuj-
toft kaíokkal temették el, kivéve egyet, mely zsugorított helpetben
volt, A legtöbbet koporsó nélkül helyezték a sírba, csak 8 sírnál
találtak vaskapcsos koporsóra utaló nyomokat (ezek nagyrészt a
temető n}ugati részén helyezkedtek el). Az egyik sír sarkaiba ásott

\ukak ácsolt sirkamriira vallottak. A sírok valószínűleg meg voltak
telölve. mert a korabeli rablők 97 esetben pontosan ástáü< ki újra a
sírgödröt.

A ferfiak jellemző viselete az ingszeni ruhát és a kaftrfurt
ósszefogó öv volt. Tizennégy sírban megmaradt rnindkettő övcsat,
háromban az egyík bronzból volt. Az egycsatos sírok közül 78-ban
az ol,ális bronzcsathoz bronz lemez és szegecs rögzítette a üsszahajló
szíjat. A szegeccsel történő rögzítés több vasból készült csatnál is
megfigyelhető volt. Két rangosabb halottnál, akiket két tllwel
temettek el, az egyik óvet fem veretek díszítették- A legszebb
l,ereteket a sirrablók elvitték ugyan, de a megmaradtak is tájékoz-
tatást adtak. Jelentősebb préselt veretek voltak még négy sírban. Ezek
kózül háromban indadíszes nagyszlivég és négyszögletű veret, egy
másikban aranyfoüa boritású eziisfueretek voltak.

A sirokból 2 zab14 4 kengyel és 1 lándzsa került elő. A kengyelek
közúl hrirom hosvúfulű, keleti típusú volt. A liárrdzsa köpűs volt,
közepesen széles tollú és díszítés nélküli, mely helyi gepida típusra
utalt. Tuenhat sírban találtak !ászoka utaló nyílhegyeket, de csak az
egl ikben volt kéthorgas, a többi lrriromélű volt. Három sírban volt
lmerevítő agancslemez. Húszban találtak kést, ezek közül négyben
kettőt is. A nyilhegyek gyakorisága és az eszközök hirfurya a ferfiak
harcos tevékenységére utaltak.

A nők viseletéhez is hozzátartozoít azöv, de egyetlen sírban sem
került elő öweret. Ekszerként filbevalót és g}ongy nyakdisa
viseltek, a gyíííű és karperec nem volt jellemző a temetőre. Az
etelkészitést segítő kések a bolygatások ellenére is 19 sírban
megrnaradtak.
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A gyermeksírok leletanyagai ri,ltalában megegyeztek a felnőt-

tekével. Het sírban talaltak edényt, amit az életükben gondozásra

szorultak mellé volt szokás helyezni.
A meghatároáatatlarr nernúek sírjai bolygatva voltak és nem volt

bennük a nemek felisrneréséhez szükséges tá,rgy.

A temető feltrá,rása a II. világháború kitörése miatt nern folytató-

dott és a publikrilása sem történt rneg. A leletek feldolgozását Törók
Cryula végezte el és a Móra Ferenc Múzeum 1980/8l-es év_köny-

vében jelentette meg "Avar kori temető Csengelén" cimmel. Össze-

foglalása szerint a temető benépesítésének kezdete nem eshetett össze

az avarok első generációjrinak idejével, hanem az csak leghamarabb a

600_as évek elején történhetett 
Mohár Miháh

lGönyv PuszÉaszer történetéröl
Pusztaszer kózség szeptember 7-én rendezte meg a millecente-

náriumi megemlékezését az Árpád-halni emléhníjnél. Az ilyenkor
szokásos szavallatok, éneklések, beszédek mellett két jelentős tényről
kell megemlékeznünk.

Az ünnepség elején felavaíták Pttsztaszer község címerét és

zászlaját, A cimer baloldala a vérszerződésre utal, a jobb oldalán a
pusztaszeri obeliszk látható. A felavatásával már csak két település
maradt cimer nélkül ksíelek körzetében: Balástya és Csengele.

A másik jelentős esemény a "Pusztaszer története" című könyv
bemutatója volt. A 300 oldalas mű olvasása él.vezetes lehet a nem

pusztaszeriek számára is. Kertész László polgármester jóvoltából

falunk is kapott egl tiszteletpéldányt, amit a községi könyvtórban
lehet megíalálni. Aki szeretné meglásárolni, az a pusztaszeri
könyvtárban, valamint kisleleki és szegedi könyvárusoknáI íeheíi ezí
meg. Ara 616 Ft.

M. M.



Dlisnreréselr
Szeptember elején a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség a

kishomoki polgárivédelmi bázison oktatást tartott a polgárőr
veretők részére.

Az összejövetel alkalmából emlékeztek meg a polgárór moz-
galom 5 éves évfordulójánól is, és énnek keretében eüsmeréseket
adtak át. A Csengelei Polgáúr Csoportból Kucsora Péter
elismerő okleveleí, Molnár Mihály pedig Polgárőr Szolgálatért
Emlékérmet kapott.

Gratulálunk a kitüntetésekhee!
Arvai Kálmán

Yáltozások az Egyház-
község rendjében

A Püspök ur 1996. auqusztus ]5-i dátummal - a papok bis létszá-
ma miaít - községünk plébánosává Kovács Pétert, Kistelek város
lelkipásztorát nevezte h. Balástya, Pusztaszer és Ópusztaszer
plébánosi feladatail is Ó látja el egl káplán, diakónusok és a hívek
segitségével.

Á: Egházkazség képviselő-testüleíe allgusztus 25-én me4tartott
giilésén a következő változásokról hatarozott :

l.i Vasárnap reggel 8 órakor, hétkóznap pedig szerdán ]7 órakor
les: szentmise. Áz erdősarhi iskolánál megszűnik a misézés.

2./ Gyászmise a temetőben nem lesz. A templomban lehet misét
mondatni. Egl szentmise több személyért vagl szándékerí bemuíat-
ható. A végtelen értékű áldozatbóI a keglelem teljességét kapják
mindazok, akikert fe laj ánlj ák.

3./ Elsőpénteki Jézus Szive iráníi tiszteleteí és engesztelést az
elsőszerdai szentmise póbaa. Gyónni minden mise előtt lehet.
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Kérjük az idős, beteg hívek hozzátartozóit, hogl a plébánia
hivaíalban jelezzék, ha kérik a Lelkiaíya láío4atásáí!

4./ Keresztelni minden hónap első vasárnapján lehet. Előtte
szerdán a szülőhtek és keresztszülőknek lelki felkészitésen kell részt
venni.

5.i Szeptember ]-től az adminisztrációs tennivalókat Müller
Mariann látia el, abi teológiát lanul levelező hallgatóknt.
Mindenféle bejelentés a hivatalos idő alatt íörténik: 8-íól ]2
óráig.
- Szentmisék kérése (amit tetszés szerinti adományért lehet mon-
datni)
- Haláleset bejelentése, harangoztatás
- Egyházi hozzáj árulá,s beJizetése
- Keresztelés, házasságk)tés bejelentése, slb.

6./ A plébánián hivatalos idő hétíőtől péntehg mindennap 8
órától 12 óráig van. A templomaitó is nyitva van, ilyenklr bárki
bemehet imádkozni.

7./ A kantornő munkaköre megszűnt. Kistelelcről képesített kán-
tor jön a lelkipászíorral eglütt.

Kérjük, hog/ a válíozásokat megértéssel fogadják! Reméljük,
hogl Csengele lakóinak és híveinek a segítségével a .feladatok
mindenh megelégedésére oldódnak meg.

Frányó Károlyné

&Foci krónika

Megvan az e|ső győzelem!
1996. szeptember 1, Csengele - Domaszék 1:0 (r:0)
Vezette. Csíkos. 50 nézó.
Csengele: Kucsor4 Pataki Buknicz, Áaarq Molnár, Kovács F.
(Vincze 85.'), Vígh (Kiss 80.'), Czifra, Franczia, Tóth A. (Kovács Sz.
88.1), Túri.
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1!agabi:tos ha:ai g,,őzelem sziiletett.
Csengelei gólszerző. Tílti.

1996. szeptember 8. Opusztaszer - Csengele 3:0 (3:0)
Vezette: Frenczengeld. 50 bo|ond néző.
Csengele: Kucsora, Pigniczki T. (Vincze 80'), Buknicz, Molnrir
(Papp 75.'),Dorogi, Kovács F, (Vígh T. 60.'), Pataki (Kiss l0.'), Vígh
Z, (Kovács Sz. 82.'), Adrlm, Túri, Fmnczia.
.1: első félidőben a hazaiak hhasználták a szél támogatását.
Csapatunk öt ]00 oÁ-os helyzeíet hagyott ki. Kucsorát a 70. percben
hállították.

Kun-Szabó Tibor

HIRDETESEK
Fotó-videó üzletem uj helyen, a posta mellett! Hétfőn is nyitsla,|

- Iga:olványkép, gyermeksorozat, ballagás, esk,vő-lakodalom,
e g,, é b rendené nye k fe lvé te le,
- Fénykepezőgépeh frlmek, elemek, albumok, képkeretek nagy
válas:té kban kaphatók!
- Fénykepe:őgép javítás, szaktanácsadás.
- Filmhdolgozás 1 nap alatt!

Nacsa Jánosné
Kistelek, Kossuth u. ]6.

rádióa06-60/488 324 O(este) 329 659



-260-

Billenős lFÁ-val sóder szállítást vállalok 1700 Ft/m3. Iírdektődni
lehet Csólaísi Zoltánnál a Csengele, Felszabadulás u. 15/A, szám
alatt vagy a 386 173 t€lefonsrámon.

Táp-takarruúny keteskedésemel epílőanyag árusíüíssal bővítettem

10 q felettí vásá ás eseűn Csengele teíüleía, díjtalűn hdzho6szállílás!
A iyinatartá,sí rcnd: keddtől pénlekig 7,től 16 óúíg, szombalon 7-től

12 óráig.
Buanyi Jóxsef kereskedő Csengele, Arany J, u, L

a386 024 údű@OG60/480 678

Családi eseményekre (lakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal működő

hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi LászlótóI a Csengele, Petőfi u, 20,

szám alatí. a386 082

Há,ztáji gépektrez való alkatreszek gártásáí (fogaskerék §tb,) vállalom. PB-
gáz szabvanyos csatlakozó (pörkölőhöz stb, ) állandoanaapjiiio 

uarrurto"o

Csengelg Felszabadulás u, 3, t386 017

E|adó a Csengele 47l. számú (Temp|omhalmi iskola közelében

lévő) tanya 2 + íél szobás, fürdőszobás, jó á|Iapotban lévő,

kőporozott épü|ettel, 
. 
gazdasági épületekkel es.4 hektár liildte-

rüIettel. Villany van. Erdeklődni a helyszínen Törteli lstvánnénál

vagy Árvai Kálmánnál lehet.

A Csengelei Polgarór csoport támogatóinak

havonta kétszer me§elenó lapja

Kiadja és soksmrosítja: Cserrgelei Polgrárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Páer
Szerke§zőség: Cserrgele, Felszabadulás u, l l, Felelő§ szerkesztó: Molnár Müály


