
Gsen

\-I. ér-folyam 9. szám

i nyíldotű lainohsí[ söztesei a §zoíTezöttol

A jubileumi versenyről szóló cikkíink a ]43. oldalon!
(Fotó: Molnár Mihál/

élei

1997. május 1.
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A lll. Csengelei
Folunopok progromioi

Az idei Falunapok 1997, május 17-19. kozott kerülnek meg-
rendezésre. Az alábbiakban a részletes programot kOzöljük:

Ntájus 17. (szombat)

14,25 Fanf;írok szólnak a Faluháa teraszáról
14.30 Nacsa Jánosné természetfotó kia]lításának és a Falunapok

iinnepélyes megnyitója a F allftán olvasótermében
l5.00 Műsoros délutan. Fellép a csengelei Asszonykórus és citera-

zenekar, az Aranyeső néptánc csoport, a Művészeti Iskola
sztnjátsző, táncos és zenész növendékei, a mazsorett
csoport. A belépós dijtalan.

Máius 18. ívasárnan)

09.00 Játékos vetélkedó aFa7ubán körüt. 8-10 ffis csapatok
vetélkednek. A tervek szerint indul az Ötlkormányzat, az
Iskola, a Polgarőrség és a német vendégek csapata. További
jelentkezőket is vár a szervező Rényi család.

16.00 Zenés,lovas felvonulás a faluban, aFalubiutől indutva. Utána
a tejcsarnok melletti fiives területen lovasbernutató.

19.00 Műsoros, vacsorás bál a Faluhánban. Fellép a szanki népitánc
együttes és a csanyteleki Kósa zenekar.

Máius 19. íhétfő)

09. 15 Koszorúzás az I-II. világháborus ernlékműnél.
09.30 Szabadtéri mise ós elsőáldozás az emlékmű melletti területen.

Rossz idő esetén a Faluhazban.
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Csengelei pleükók

Eladók a Lengyel,cég
szarvasmarhái?

A falunkb an ant beszéliko hogy rövidesen felszámolod a szalva§-

marha állományod. Mi ebből al, igal. ? - kérdeztem ifi. Lengyel
Jánost.
- Ez egyáltalán nem igaz. Az állományorn 130 darabból ál1- Kb.

május hónapban néhrfury állatot ki kell selejteznem, de a többi marad.

Ha fel is akarnám számolni, azt is csak leghamarabb ősszel tehetném.

Egyébként egy évre elegendő takarmányoln van.

}Iiből indulhatott ki ez a pletyka?
- Talan abból, hogy a szarvasmaíha tartás nem igazán jövedelmező

dolog manapság.
_{zt is beszéli\ hogy a volt kelőpataki tehenészeti telepet is meg

akarod vásárolni...
- Ez olyannyira nem igaz, hogy még ingyen sem kellene- A
szürkemarha állomany megvétele megfordult a fejemben, de az is
csak akkor jöhet számításba, ha másnak végképp nem kell.

Cr -lv)

íáuházi hirel<
A női torna foglalkozások ideiglenesen szünetelnek. Előreláthatőlag
az ősszel folytatódnak 

Túri Anikó
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A gazdajegyző rovata

A n}omtatvfi} a helyszínen megvasarolható.
benyujtási hatarideje 1997 . jinlus 25.

Fö |ilhas unqs i Iús i trűmagűtrűs

Megkezdődött a foldhasmosítási tárnogatások igénylése. Az igény-
léshez sziikséges okmányok:
- adóazonosító jel
- ő stermelő l lgazolv ény
- a fildterulet helyrajzi területét,
ágát megnevező oktat,

aranykorona éítékét és művelési

"Virágoxx, ott...!"

Az apostolok és az első keresáények a húsvéti misztérium
fenyében a Szentlélek erejével eltelve megértették mit is jelent

kereszténlmek lenni - Krisztussal egyesülni.
A keresztség, a bérmálas és az Eukarisztia (Oltariszentség-

szentmise) által Jézushoz kapcsolódunk. Hisz a szentáldoza§ban

testét és vérét adja nekünk, test-vérünk lesz. Így valósul meg Szent
Pál állítása, hogy mindannyian egyek vagyunk Krisztusban. Az
Egyhin egységét harom alapelv ltatérozzameg.
- a keresztények egyenlő méltósága,
- az azo§os küldetés"
- és a szolgrálatok sokfelesége.

Minden keresáény köteles amagamódjan, asaját hivatásában, a
saját területén hírdetni és tanúsítani Krisztust. A kUlonboző lelkiségi

Az igéryIés ;tolsó

Gregus Sandorné
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rránlzatoknak egy a célja. Jézus Krisztus követése. Minden
keresztény szolgálat, hivatás velejrárója az életszentségre való
meglrivottsíg. Mindenkinek a saját életében kell azon munkálkodnia,
hog1- megvalósítsa a Krisztushaz valő hasonlóságot. "Virágozz ott,
ahor,á elültetlek!", vagyis a magunk környezetében kell ellátaunk a
reánk bizott feladatot. A megvalósított szentség foka különböző
lehet. attól fiiggően, hogy milyen rnértékű az együttműködéstink a
Szentlélekkel. Szentebb lehet egy édesanya egy püspöknél, ba
tökéletesebben tolti be a hivatását.

Miből á§ a vtlágiak szentsége? Az egyhéni dokumenfumok a
következőket sorolják fel "a tennészetbeü, az erkölcsi és a
természetfeletti értékekh ez valő hűség".

Jó orvos lehet egy nem-hívő is, aki csak a természetbeli és

erkölcsi értékekhez hűséges, de a keresztény orvos a természetfeletti
ertékektől serkentve az isteni erőt, a Szentlélek fenyét is beviszi a
természet rendjébe.

A hazasság szeatségének erejével a szülők a természet rendjébe
Isten kegyelrnét viszik be. Gyórmekeiket bevezetik a hitbe, élő
viszonyba hozzil< őket Istennel, a természetfelettire kir;ryítjál<

figyelrnüket, az evaítgéliumi értékeket hozzéndjik a természetbe-
liekhez. Igy rnegszentelődik a nevelésünk.

A laikusoknak - világi hívőknek nagyon íagy a felelőssége, hisz
ők jelenítik meg Kriszfust a világban és teszik láthatóvá, hatékonnyá
megváltó művét, önmaguk és embertársaik megváltrását kell szolgálni
és előmozdítani.

"A 2aa0 év jubileumanak hatalmas hálaadő ós dicsőítő
unádságnak kell lennie, elsősorban Isten Fia megtestesüléséért és az
általa végrehajtott megváLltásért... Fedezztik fol az Atya szeretetét, aki
egyszülött Fiát adta od4 hogy aki benne hisz, meg ne ha$on, hanem
örökké óljen," (II. Janos Pál pqpa)

" Krisztuss al e g7tiitt ti is fe ltámadtatok.
Törekedjetek tehát az égfelé, ahol

Krisztus iil az Atanya jobbján!
Az égielcre irányuljon figyelmetek, ne aföldielíre!"

(Kor.3,I-3.)
Fné
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Arrhífrurm
Ezt írtók Csengelértil 30 éve:

Eszmennaíe Gsengelén
llomócsin loltán és Györi lmre elutársa*

látogatása a lözségben

Hasznos eszmecseréí tartottak tegnap Csengelén. A szegedi jaras

homokvilágarrak e községébe látogatot7 el Komócsin Zoltán elvtárs,

az MSZMP Politikai Bizottságrának taga a Központi Bizotts.{g

tttkáxa, a szegedi já§ás négyes számú válasáókerületének ország-
gyűlési képviselqe , s tanácskozott aközség párt-, áXami és gazdasági

vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Győri lmre elvtárs, az
MSZMP Központi Bizottságanak tagja, a Csongrád megyei partbi-
zottság első titkar4 Csápenszki Istvan elvtárs, a szegedi jérási
pártbizottság elsó titkrára, továbbá Farkas István elvtárs, a jarasi

ianács vb elnoke és dr. Ábrahám Antal elvtárs, a jarási tanács vb
elnökhelyettese.

Rácz Tlbor elvtárs, a kozségi tanács vb elnOke ismertette a kozség
előtt álló politikai és gazdasigi feladatokat. majd Csengele jelenéről

és jövőjéről a község közéletének tobb mi{s jelenlévő képviseloje is
elmondta véleményét, Csengele is tovább fejlődik és I970-igfelépül
a k)zségben a régen óhajtott uj míívelődési ház. Jövőre nagyobb
összegű beruházásból törpe vízmű építését kezdik el.

A ktizség politikai és gazdasági életének fejlődéséhez, a
jelentkező problémak megoldasahoz Komócsin Zoltén elr,tars a
gyakorlati munkában alkalmazható észrevételeket, javaslatokat tett.

Különben is, mint e terület országgyűlési képviselője segíti Csengele
előrelépésót.

(Megielent a Dél-Magyarország I9ő7, május }3-i számában)
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N:,ildobó bajnokság

J*hiJl"nn*oi \re]psex}y
Egy éwel ezelőtt, |996. április Zl-én rendezték meg az első

nríldobó (darts) bajnokságot a Korona sörözőben. Azévfordulót
u1 abb bajnoksággal tinnepelték meg ápriüs 20 - álrl..

Krikettben )őczi János lett az első 72 ponttal. Második helyen
Kopasz József végzett l52 ponttal. a harmadik pedig Csókási Tibor
lett 160 ponttal.

,501-ben szintén Dóczi János lett a bajnok. Ot Csaki Laszlő (32
pont) és Csókási Tibor (144 pont) követte,

Mester 501-ben hatalmas verseny volt a helyezésekért. VégUl
Vigh Auila dobta ki leghamarább a pontokat, igy Dőczi Janos 2
pontjával csak második lehetett. Báthory Ferenc 27 pot§al a harma-
dik helyen végzett.

A legtöbb pont dobásában FődiZoltán győzött. O csak nagy
rábeszélésre indult e1 ebben a versenyszámban, majd 674 ponttal
megdontotte a Korona söröző eddigi 653 pontos csúcsát. Talán nem
véletlen, hogy a községi szinten is Fődi a csúcstartó a Fortuna
presszóban dobott 697 po*jávaL Dóczi Jfuros 5ó5 ponttal második,
Báthory Ferenc 360 ponttal harmadik lett.

Shanghai versenyszámban a papírforma jott be, Vígh Attila lett a
bajnok I29 ponItaL A további sorrend. Fődi Zoltín (96 pont) és
Dőczi, Járros {77 pont).

A vetélkedő végén a Korona sóröző által felajinlott születésnapi
toítát kóstolhattak meg a versenyzők.

Molnar Mihály
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Gsengele töfiénetí
lsronolőgiáia II.

1473

Mátyás kiraly adománylevelében elrendeli, hogy a Duna-Tisza közén
lévő összes, homok néven nevezett pusztákat a szegediek a kunokkal
közösen hasznosítsák,

1493

Egy június 5-i keltezésű kömpöci hatarleíras említi Csengele (Chen-
gele) nevét.

XVI. század eleje

A Bogar-háti templom kOrul ekkor tórténnek az utolsó temet-

kezések.

1570

Egy török összeírás szerint Csengelén 3100 szarvasmarhát legeltet-

nek, a szallasok szátma16.

1642

Szeged városa ünnepélyes egyezséget köt Esterhrizy Miklós
nádona| a kunok iókapitanyával, mely szerint a kun pusztákat
Kecskeméttel közösen használja és ezért évi egy par perzsa
szőnyeget adományoz.
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1702

I. Lipót felínillió forrntert zálogba adja ajászkun területeket (közte
Csengelét is)

1718

Szeged városa rnegállapodik Orcry Istvanna| a német lovagrend
úgryvivőjével, hogy a kun pusztákért (közte Cseageléért is) évi 150
forlnt bért faet. Az első évi haszonbért április 25-én kifizeti
Temewary János.

1719

III. Karoly megerősíti Szeged szabad királyl város jogait
kir.áltsígait, köztíik a kun puszták közös legeltetési jogát is.

1722

A szegedi követek ajúniusban nyíló országgyűlésen panaszt tesz*ek
a német lovagrend ellen a kun puszták hasznáIatának akadályozésa
miaít.^ de eredménlt nem értek el. Ugyanebben a hónapban
Csongrádon, Szentesen, Vásárhelyen- Makón és Mindszenten 28
tanúvallomást vesznek jegyzőkönyvbe Szeged város érveinek
buonyitására.

1723

Január |6-én a szegedi városi tanács elhatározza, hogy a kun
puszták legeltetési jogáétt pert indít.

1725

Aprilis 18-an megtörténik a perfelvétel a kun puszták ügyében.
Hosszú vita eredményeként Szeged városa és a német lovagrend
Bécsben peret kívül megegyezik, me\mek eredményeként Felső- ós

es osl
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Alsó-Csengele puszták Szeged hatfuába bekebeleztetnek.

1726

Véglegesítik Szeged város hatérát.

1731

A német lovagrend katonái "kiverik" a szegediek ál7atait az L725-ös
egyezség szeriat Szegedet megillető pusztákról.

1737

A kun puszták birtoklásaról szóló pereket kiráyi táblabírak
közreműködésével lezérják, a hatarokat hitelesítik és Alsó- és Felső-
Csengelét Szegedhez csatolják.

1740

MUller János szenátor 138, Sinkovics József kereskedő 184 hlző
ökíöt legeltet Csengelén.

t744

Marcius l7-i ] üléién, Szeged város tanácsa szabátyozza a legeltetés
rendjét a pusztákon. Csengelén ekkor Vékes Márton, Nagy Pál,
Babatczy Ferenc, Barcza János, Kopasz János, Losonczi Ferenc és
Müller János ökrei legelnek.

1747

Kaltschmidt Átranam ekészíti Szeged hatérénaktérképét. Ez az első
ismert térkép, melyen Csengele szerepel.

Molnrár Mihály
(folytatjuk)
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& ," 'orooroo

Megvan az elsö
gyÖz;eleln!

1997. ápri§s 12. Csengele - Baktó SC 2:1 (2:1)
Vezette. Kertész fiól). 50 néző.
Csengele: Bencsik, Pataki, Buknicz, Horváth, Nagy, Vígh S. (Kucso-
ra 75.'),Yigh Z., Harasái (Kovács Sz. 80.'), Túri, Borsos, Vígh T.
(Sisak 60.').
Csengelei gőIszerzők: Vígh Z., Borsos.
Jo játékkal sikerülí legyőzni a dobogós Baktót.

1997. ápriüs 19. Csanytelek II. - Csengele 2:2 (l:1)
Vezette: Frenczengeld. 50 néző.
Csengele. Kucsor4 Pataki, Buknicz, Horváth, Vincze (Szabó 60.'),
Vigh S.§agy 75.'}, Yigh Z., Tílri, Haraszti (Vígh T. 80.'), Borsos
(Béres 35.'), Molniár.
Csengelei góllövők: Y igh Z., Pataki.
-7 megye I. osztáIyból felerősített Csanytelek II. ellen bravurkent
kónyvelhető el a dóntetlen.

1997. ápÁlis 2ó. Csengele - Sándorfalva II. a:2 (l:2)
Vezette: Bálint. 5a néző.
Csengele: Kucsora, Pataki, Nagy, Vincze (Pálnok II. 65.'), Vígh S.,
YighZ. (Kiss 55.'), Túri, Haraszti, Borsos, Vígh T., Horváth (Pálnok
I.75;).
C sengelei gőlszer ző : Borso s.

Á jobbtól nem szégyen kikapni!
Kun-Szabó Tibor



I48

itoitoTt/l\
- Gusztáv! - kiabrál a feleség. - Mit akarsz ar.r.al a nyito* borotvával?
- Nézd szívem - feleli a ferje -, ha ebben a cipóben u áw alatt nincs
senki, akkor megborotválkozom vele...

Racionaliztíltís

- Rosszul megy aniizlet, as§zony.Kütdjük el a szakácsot és tanulj
meg főzni!
- Méghogy a szakácsot! Intcíbb a sofőrt és tanulj meg te szeret-
kezni!

Macskafarok
- Gyuluska, ne huzd a macskafakát!
- En csakfogom. O huzza.
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Anyarryelv
- Cn,erekek, ki tudná megmondani, mié* nevezzük anyanyelvünknek
a mag,l,art?
- En tudom! - á1l fel Zsoltika. - Mert apa soha nern jut szőhoz.

Trürrrt
-,4nya, Ie tudnád írni a nevedet csukott szemmel is?
- Igen, kicsim" Miért?
- Merí iíí az ellenőrzőru

kit ki mellé?
Három ferfi beszélget elégikus hangulatban.
- Engem, ha meghalok, fektessetek az artyálmmellé! - sóhajt az első. -
Addig volt nekemjó dolgom, amíg ő élt!
- Engem meg a feleségem mellé! - mondja a második. - Ánott jó
asszony volt, hűséges a sírig.
A harmadik hallgat.
- Hát te? - faggatjék abarátaí.
- Engem fektessetek a postáskisasszony mellé!
- De hiszen ő még éll
- }.Ia és? En sem vagyok éppen halott!

Ma§§pőr
A Moulin Rouge igazgatőjánál jelentkezik egy ember.
- Jó napot kívánok, én masszőr vagyok. Ta darab ezresért végig-
masszírozom az összes táncosnőjüket.
- Helyes! - feleli a direktor. - Amint leteszi apénzt, kezdheti is.



rendezünk a csengelei Faluházban|

llép
népitanc

eguÜttes.

A zenét a csanyteleki lÍÓsa zenelar
szolgá|tatja.

Jegyek elővételben válthatók
Víghné Juhász Anett palacko-
zott ttal boltj ában (Május 1 .

utca 52.) korlátozott számban,
1 000 Ft-os egységárban.

1997. május 18-án (vasárnap) 19 órai kezdettel
marhapörkolt vacsorás

Fe

a szanki

Pol gárőrség
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Hirbetéselt

3 eres Thermotéka 60 típusú gyári gázkazán eladó ahozuá való kémónnyel
e§lin- Érdeklődni Novák Jenőnét a Csengele tanya'1,47. szám alatt lehet.

i-;icnatuJ I65,'70Xl3 méretű Good Year gumi Szamara felnivel eladó. Kócsó
sr,an Csengele, Arpádu. 17. g386 083

irya. kukortca, búza, zab, toz§ vetőmag, köIes kís és nagjl tételben, továbbá
t@ok és örlemények kaphatók a csengelei vasútáIlomásnál levő Kisbetéű
termény boltjúban (Kisíelek Tanya 3I2.). Nyitva 6-íó1 18 óráig. Hétío szünnap.

l{'i(,]t] má7§a kacsa trágya van eladó Dora Zoltinnál a Csengele tanya 24, szím
a]an Ráüó telefon: a64aBfi 956.

_{ Csengele, Kossuth u. 12. szám alatti ház eladó. Erdeklődni lehet Varga
Szabolcsnál a Csengeleo Fetszatladulás u. 12. szám alatt szombat délu-
tánonként.

EIadó 65-1l-es Zetor 700.000 Ft-ért, XT-3-as kétsotos íárcsa felújílva (összes

csapúgl cseftIve) 170.000 Fí-érl. Érdeklődni Gémes ÁntalnáI a Csengele tanya
I3. szám alatt lehet.

Fatíiszía német jtthászkutya kólykók kaphatók Rényi Lászlónál a Csengele,
Fels:abadulás u. I7, szám alaíí! a 386 121

Fotó szpküzleí Kisteleken, a posta melleíí!
- Igazolvdnyhép, gyermeksorozat, ballagtk, esküvő-lahodalom, egvéb rendez-
vények felvéíele.
- Fényképezőgépek, fiImek, elemek, albumok, képkeretek nagjl vólaszíékban
kaphaíók!
- Fé ny képezőgép j m:ííás, sza kían dcsadás.
- Filmkidolgoztis I nap alalt!

Naes a Jánosné fé ny kép ész
Kístelek, Kossuth u. 16.

ródióa06-60/488 324
8 (este) 329 659
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A csengelei Vetter Kft. megkezdte a fóliás termesztésű HRF típusú
paprikafaltaezévifelvásárlásáhazaszerződések,megállapodásokkótésá.
Braetoani bhet az alábbi telefonokon:

(67} 386 I44 és (20) 246 844,

Túp-takarmány kereskedésemet PB-gda íüzelőanyag és épűő,
gilyag (betongerendc, cserép, tégla, kőpor, cemenl, mész, faanyag,
sóder stb.) árusítússal bővítettem" Előrendelés esetén néhdny
napo§ határidővel háehoz szállítom a megrendelt anyagoí Gyors
kkzolgálús, kedvező úrak !
A nyitvataríási rend: keddtől péntekig 7-től 16 óráig, szombaíon
7-tőI 12 óróig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany I u. l.
B386 024 rádióa06-60/480 678

Családi eseményekre (lakodalom, ballagás stb,) 220 Volttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókási Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.

szám alatt. 8 386 082

Házíáj, gépekhez való alkatrészek gyirtását (fogaskerék stb.)

vállalom. PB -gén szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb. ) áLllandóan

kapható.
Dénes Baláus vállalkozó

Csengele, Felszabadulás u. 3. 8386 017

A Csengelei Polgárór Csoport támogatóinak

havonta kétszBr meg|elenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgarőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter

Szerkesaőség: Csengele, Felszabadulás u.l l. Felelös szerkesdő: Molnar Mihály


