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V. évfolvam 22- szám 1996. november 15.

Gsálti László és §ebők
Balázs autóueíscnyzőlr

A\JIol(oI|EKll
s]EGED,lot*

A bajnokság II. helyezettjeiről szóló írásunk a 3 ]8. oldalon!
(fotó: Molnár Mihály)



314 -

Nérneú újságeikk a
esengelei láúogatásról

l99ó. szeptember 13-15 között a csengeleiek egy csoportja
Eringben vendégeskedett, mint már korábbi lapszámunkban
beszámoltunk róla. A magyarok látogatásáról au ottani napilap
is megemlékezett, AL ínist Valkovics Antal fordításában
közöljük

Magya r országi láto gatók
az eringi búcsún

Az ez évi eringi búcsú alkalmából üdvözölhette Karl Schacherbauer
polgármester kollégáját is, Santa Ferencet a teswérközségből,
Csengelérő|, Magyarországról (a találkozás pillanata képiinkon
látható). Mindkét polgármester kicserélte a barátságot jelképező
kölcsönös ajáLndékot_ A magyarországi delegációt údvözölte a járási
vezető helyettese, Richmd Findl is a búcsú megnyitó iinnepségén. Az
est csúcspontja volt, amikor a három polgármester - Sánta Ferenc,
Karl Schacherbauer és Richard Findl - a sok látogató örömére egy-egy
indulót vezényelt el-

Az ez évi búcsú únnepségnek a jócskriLrr rossz időjárás ellenére is
sok látogatója volt. A rossz idó hatá6át a szabadtéri árusok éreaék
meg a leg|obban. Az iiurnepi sátorban azonban nagy vo|t a forgalom.
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Besuch aus Ungarn beim
Eringer Kirta

:3cirn rlicsjáhrigcn Eringer Kir-
:.. kLrrllltc B LilgclI]leiSter KalI
S -, ]:.rcItcrbauet aLlclr seinerr Kolle-
:c:: ]:rattz Sinta alls der Partner-
::illcindc Csengele/Ungarn be-
_:i]ijcn (unser Bild). Beide
:]ll:!errl]cister tauSchten GaStgQ-
s;]lcnkc arts, Dic Abordnung aus
',:laI,n rvLtt,cic aLlch von stellvcr-
::.:i,ilJ.nl LancllaL ll,iclrard Findl
.,:,-. I: r,ii l fn u ngslbcrrd des Kirta
:::;:ljcIi s,illkomtncn geheiBen.
'. . liöhepLlnkt c]es Abends cliri-

gierte .jedel cler drei l3iirgcrnlci
stcr - Fíanz Siinta, Kall Scllacht,r
bauer urrd Richard Findl 7.111

Freude dcr vielen Bcsuclrer cilrctt
Marsclr.

Der diesjáhrige Kirta war tlol:,
des ául]erst scIrlechten Wettcl,s
sehr grrt besucht, lediglich dic
Gescháfte irn Freigelánde beklL-
men das Sauwetter zL! yerspi]lcn
Im Festzelt dagegett herrschte irn
rner Hochbetrieb.

Az eredeti ujságcikk
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@ orcsa üdüIégí lehetőségek
A Délalfaldi Ifitlságért Alapí*ány a télen Szlovákiába és

Törökországba szervez kdvezményes kirándulásokaí, melyet az
a l áb bi akb an i sm ert e tün k.

]996. november 25-én Törökországba indul buszjárat, a
iárművön dupla helyen uíazhat minden utas. Az első nap utazás
Románián és Bulgátián keresztül. Második nap reggel érkezés
Törökországba. Rodostó megtekníése után lI óra körül érkezés az
isztambuli Hotel Astorba, délután szabad program. Harmadik nap
az isztambuli bazár megtekiníése, majd szabad program. Negedik
nap autóbtlszos városnézés, az esti órákban hazaindulás. Ótdik nap
ukzas Bulgárián és Románián lreresztül. Hatodik nap hajruilban
érkezés Szegedre. A részvételi dU 2I0 márka, ami az utazást,
szállást, vízumot, és az isztambuli reggelit taríalmazza. Az utas- és
pogglászbizíosításí mindenkinek kíilön meg kell kami. A résnételi
dijat november 20-ig kell befizetni. További információ: Rácz Dezső
E (62) 487 835 vagl 492 501, Soós Lászlóné 8 (63) 3]8 081

]996. december 29-től 5 napos kirándulás és szilveszterezés lesr
Szlovákiában, Az tdalés helye az utekaöi Hotel Klara. Elhelyezés 2-
3-4 áglas szobákban. A programban szerepel egész napos szlovákiai
autóbuszos krándulás, zólyomi várlátogatás, a Koháry kastély
megíekiníése és selmecbányai városnézés. Szilveszterkor 9 fős
zenekar biztositja a jó hangulatot. A résnételi díj ]2.900 Ft, mely
taríalmazza az uíazás| szállast, teljes ellátást, autóbttszos kirándu-
lást és a szilveszteri mulatságot. Az utas- és pogglászbiztosítást
mindenkinek h)lön kell megkötnie. Hazaérkezés januór 2-án.
További információ: Rácz Dezső 8 (62) 487 835 vagl 492 50],
Hajdú Géza E (62) 326 088, Maglar Istvánné E (62) 321 077,
Soós Lászlóné 8 (63) 318 08l.

1997. február 15-21. közótt téli síprogram lesz a szlovákiai
Kokava Hajon. A szállás az esti világitással felszerelt sípálya mellett
van. Elhelyezés 2-3-4-6 ágas szobákban. A résnételi díj 128
márka, vagl azzal eglenértékű forint, mely tartalmazza az utazást,
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s:állást, teljes ellátást és a zólyomi-beszíercebányai kirándulást. A
réS:vételi díj első felét november 2l-ig kell befizeíni. Baleseti- és
poggyás:biztosiíást mindenkinek killön kell megkötni. Heti síbérlet
650 s:lovák koronáért váIíhaíó, mely 3 pályára érvényes. További
információ: Rác: De:ső 7 (62) 487 835, Soós Lászlóné 'B (63) 318
081.

BUsIllEss lNTEENATloNAL suBoTlcA

uórsltxu:116;
]ZLAGACt] )r

rÓrH TtBOR
CsENaELE

i] 1 Lhí n ]ll]lt ntudno sJj,trl lt l".líinli. llls )í,sLn!tril L

od ] i.tr].hb,n l99í. |(li,r(.

A

A Tóth-cég.lirlrl,
silrerei

Tóth Tibor csengelei válJal-
koző ez év októberében a
Szabadkrin megrendezett [V.
\ emzetközi Vállalkozói KiáLlli_

táson is elismerést szerzett
berur ésö gépeivel. A vásári-
gazgatósag színvonalas bemu-
tatójáert a meüékelt oklevéllel
ríiltette ki.

November 7-én (nem a
\OSZF ev{ordulójá,ra|1 meg-
történi a csengelei cég által
kifejlesaett számítógép vezér-
lesű betűveső gép próbaüe-
me. A berendezést nem kis
meglepetésre a 8, osaályos if .

Tóth Tibor kezelte. A gép
nagy újdonsriga, hogy akár az
INTERNET-en keresaiil el-
juttatott rajzot is képes kóbe
r,émi. Egy ilyen vésőgép nyu-

oí!lnii.joni odLor s.jilt
i clilli ol3!ihJbr']\íd3nokon' dOdtlj{u

A szabadkai oklevéI
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A próbaiEem közben

gaton 10-15 millió forintba kerül. Ugyanezt Tóü Trborék 2 millió

ioriili osszegért fogják gyá,rtani hazai alapanyagokból, Ha sikeres

lesz a vállakózás, akkor abból a község lakossága is profitiil, ugyarris

az hosszútávú munkalehetóséget bizto sítana.

A sikerekhez csak gratulálni lehet!
Molnri.,r Mihály

I Gsálri-Sebőtr páros az or§zágos
ratly-túra bainoság ll. helyezettie

A Csengelei KróniMban rendszeresen be szoktunk számolni

az autóversenyzéssel foglalkozó Csáki László-Sebők Balázs páros

által elért sikerekről. Az előbbi versenyzó csengelei |akos, a másik
pedig falunkban nőtt fel, így szívünket melengette az a hir, mely
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szerint a-z 1996-os évtlen az Országos Rally-Túra Bajnolrságon a
Hl (l500 cm3 alatti versenyautó) kategóriában második helye-
zé§t értek el. Az eredményt még megfej e|ték aleal, hogy a H
(versenyautó) kategóriában megszererték az abszolút V. helyet
i5.

Laci, Balázs, c§ak így tovább!
M. M.

^I{T 
F.\/F.T

,{996

G;h' lÁJ,!;
l-t11-ot - lil,|,í

,Ítid,*q, n*",,,,. lne_e.,,év,o0,*á!*.l,-_,,hó,*__6_,,nop

csák László oklevele
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&itsú sz ent r mre tisz te[etére

Közsegúnk védőszentje Szent Imre herceg, akinek november 5-én

van a névünnepe. Ezt követő vavímap tartjuk a templomban a
megemlékezést, a búcsút.

Imre herceg Szent Iswánnak és boldog GizellriLnak a gyenneke
volt. Isten és felebarát iráLrrti szeretetben élő családban nőtt fel.

Edesapjától a kötelességtudatot, a népéért és hazájáért vállalt fele-

lősséget tanulta meg. "Az ő hatásuk alatt érlelődOtt meg a kis
királyfiban az éláít, amelyet já.rni megtanult - olvassuk a korabeli
írók könyvében - ...I§fvan nagyon szeíette fiát, nap nap után belefog-
lalta imádságába... és Krisztus kegyes pártfogásába, a szeplőtelen
Szűz anyai oltalmába ajánlotta. "

1015-ben Szent Gellért bencés szerzetes lett az dú nevelője. A
veszprémi Szent György templomban történt a csoda, mikor a herceg
isteni szózatnak engedelrneskedve felajánlotta életét Istennek (a
júniusi zarrárrdoklatunkon jrfu"tunk ebben a templomban és állhattunk
azon a helyen, ahol örók szíizességi fogadalmát tette). A
Boldogságos Szíiz elfogadta életáldozatát, fehér liliomot nyújtott át
neki. Ea a jelenetet ábrinoló festményt újrafestette a Plébrinos ur,
hogy a fiíoltá,rra Szent lmre kerüljön, hisz a település népét és a
kápolnát az Ó pártfogására, védelmére biztáí< l93ó-ban, amikor
megkezdődött Csengelén is a ventmiseáldozat bemutatása.

A velencei kónika szerint lmre "tudós és szentl| volt- Ellvégezte az
akkori 1egmagasabb iskolafokozatokat. Több nyelven beszélt. Gellért
apát beavaíta őt a lelki élet titkaiba is, Tudjuk, hogy fiatalon, 1031-
ben halt meg, mielőtt az otuág trónjrira kerúlt volna, de szent
életével örök kiralyságot érdemelt ki és az oltá,( trónján hírdeti az
isten igazságait.

Eletében már szentként tisztelték. CsodáLk büonyítottái< - béna
meggyógyulása, vak látóvá vá,iása, stb. - és igazoljá,k közbenjarásá,nak
hathatós volát, amit fileg a magyar ifúságért tesz ma is. Bárcsak
minél tcibben úsaelnék és követnék példáját!
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Csengele hitvalló népe szép számmal gyűlt össze a búcsúra.
Sajnos a kápolna kicsinysége miatt az udvaron kellett az iinnepséget
meg,tartani. Sós Járros esperes úr mutatta be a szentmisét és mondott
szentbeszédet. Dideregve rlüta körbe a tíhori oltá.rt a sokaság.
\ag1,on szép és vidárn énekekkel örvendeztette meg a vendég
énekkar az ósszegyúlteket, Köszönet éfte.

Az új oltarképet únnepélyes szertartás szerint felszentelte és
megáldotta a lelkipásztor, így került a ffoltárra. A kápolnában is
ksebb áta]akitásra került sor- Az állvátryokról a szobrok a falra
erősített tartóka helyeződtek át, hogy minél nagyobb tér álljon a
szentmisékre járók rendelkezésére. Há' Istennek, így is szűk a
befogadó terület a hitiiket gyakorló hivek számara. Szükség lenne az
új templorrrra, vagy lega|ább a kápolnrirrak a bővítésére. Reméljük,
erre is sor kerül!

A szentmise befejezése utiírr ííhitatos rendben vonu|t a körmenet a
kis tér körül. A szentségi Jézus riLldását adta az egész falu népére. A
harangszó zengő hangával szólt a szívből jOvő ének az őszi táj felett:

"Szent Imre herceg, Maglarország éke,

Sz,íiztiszta élet legszebb példaképe ;
Serdülő i;fjak pajzsa, menedéke,

Könyörögi éretlünk!"
Frrányó Káro\,né

flrnafal épult a úonrotőben

A csengelei temetőben már régebben is volt hamvasáás utáni
lemetés, de a hamvakat íartalma*j urnákaí csak sírba leheteű
íemeíní

November hónapban Csengelén ís elkésüIí az urnaJul, mely
20 íülkét taftalmaL Az építményt Papp Pál kisteleki sírkőves
készíuae eI. A 260 000 Fí bekerülési köItségbőI I00 000 Ft-oí egJ)

magáns4,emély fizelelt, a íöbbit a helyi öakormányzat áIlta.
M, M.



Kabarázíah a polgárőröh
A csengelei polgárőrök tevékenységüket mindenfele ellenszol-

gáltatás nélkúl végzrk. A tarsadalmi munka honorálásaképpen
minden évben egy kirandulást szerveziink részüke. Tavaly a BNV+
néztiik meg, az idén pedig a budapesti Mikroszkóp Színpadra
mentünk el.

Á műsoron a Zsarlkabaré ment. A szűke szabott ülőhelyeken
több mint 2 órát szorongott a 45 fiis csapatunk, de megérte. Az
előadásban láthattunk szános országos hírú humoristát, köztiik Sas
Józsefet ós Forgács Gíbort is.

Köszönet illeti Csókási Tibor szponzorunkat, aki a budapesti útra
buszt biztositott !

Molnar Mihálv

Az elkesziilí urnaíal a csengelei temetőben
(fotó: Nacsa Jánosné)



HIRDETÉSErí-
Eladó terménydaráló, 5,5 lóerős dízel MIA motoros szalagfirészgép,
l0 mázsris utánfutó, csempekályha, csempesparhelt és 400 liter jó
minőségű sárgabarack cefre. Erdeklódni lehet Kopasz Antalnál a

Csengele, Fe|szabaduliis u. 29. wám alatt.

\okia 2010 típusú rúdiótelefon eladó. Értleklődni lehel dr. Bglikó
KaíalinnáI a 386 017 telefonsruímon.

Eladó a Csengele tanya 93. szám atatti, kövesút melletti 3 szobás
tan},-a, gazdasági épületekkel, fóliákkal, l0 hold fiilddel,
2 nortonkúttal, szőlőve|, erdóvel, újonnar.l bekefitett, jószágtar-
tásra alkalmas udvarra|, eperfákkal. Erdekődni lehet Vígh
Istr,ánnál a Csengele, Május l. u. 8. szám alatt,

Eladó a Csengele 47L. számú (a Templomhalrni iskola közelében
ler,ő) tanya 2 + fél szobás, fiirdőszobás, jó állapotban lévő,
kőporozott épiilettel, gazdasági épületekkel és 4 hektár ftrldteíülettel.
Yiilanv van, Erdeklődni a heiyszinen Tcirteli IswáLrrnéná{ vagy Árvai
KálrnáLnnáLl lehet.

Foró-videó ii:letem uj helyen, a posta mellett! Hétfőn is nyitva!
- Iga:olványkép, gyermeksorozat, ballagás, eshjvő-lakodalom,
e p é b re nde:vé nyek felvéte le.
- Fénl:képe:őgépek, filmek, elemek, albumok, képkeretek napy
yal as:té kban kaphatók!
- F e n1, ki pe:ő gé p j avítás, szakta nác sadás.
- Filmkidolgo:ás l nap alaü!

Nacsa Jánosné
Kistelek, Kossuth u. ]6,
rádióa06-60/488 324

B(este) 329 659
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Billenős IFÁ-val sóder szállítást vállalok 1700 Ftln3. Érdeklődni
lehet Csólcisi Zoltánnál a Csengele, Felszabadulás u. 15/A. szám
alatt vagy a 386 173 telefonszámon.

Táp-íakarmáryl kereskedésemeí epítőanyag árusílással bővíleltetn
I0 q felai vásárlás eselén Csengele leúlelén díjtalan húzhoazáIlítás!
A nyitvatartúsi rend: kedtllől péníekig 7-táíl 16 óráig, szombaton 7-1ől

12 őráig.
Baranyi Jóx,sef kereskedő Csengele, Aran1 J, u, 1.

a386 024 údióa06-60/480 678

(}saládi eseményekre (akodalom, ballagás stb.) 220 Voltíal működő
hűtőkacsit leheí bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.

szám alatt. a386 082

Háztáji gépel,üez vató alkatrészek gátrlását (fogaskerék stb. ) vállalom. PB-
gáz szabványos csatlakoá (pörkölóhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes Balazs vállalkozó
Csengelg Felszabadulás u. 3, E386 017

A c§eng€lei Polgaór Csoport trimogatóinat

havonta kétszer megjelenő lapia

Kiadja es sokszorositja: Csengelei Polgá,rőr Csoport Felelős kiadó;Kucsora Péter

Szerkesaőség: Csengele, Felszabadulás u,ll. Felelős szerkesaó: Molnár Míhály


