
 
 
 

 
 XV. évfolyam 15-16. szám           2007. augusztus 1-15. 
 

 

Rolls-Royce a presszó előtt  
 

 
 

A veterán járművekről szóló írásunk a 245. oldalon kezdődik! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Talján-e kend? 
  

 Augusztus végén Csengele lakói is feltehetik ezt a kérdést, ha 
ismeretlen arcokat látnak a faluban. A Ludas Matyi című rajzfilm-
ben az Ispán, még arra is megadja a választ, hogyan dönthetjük el, 
hogy ki olasz (= italiano; ebből lett a magyar „talján” szó) és ki 
nem. „Ha érted, mit szájal, nem talján, ha meg nem érted, akkor tal-
ján.” 

 Amint már korábban hírt adtunk felőle augusztus utolsó 
hetében egy 23 fős olasz csoport érkezik meghívásunkra Csenge-
lére. Nem ismeretlenül hívtuk őket ide, hiszen én 1999 nyarán egy 
hónapot töltöttem falujukban, a Torinótól északra fekvő Vallo Tori-
neseben. Nagyon kedvesen fogadtak, elhalmoztak minden jóval, s 
itt éltem át életem egyik legnagyobb élményét, hogy személyesen 
találkozhattam II. János Pál pápával, aki miután megtudta, hogy 
magyar vagyok, magyarul köszönt „Dicsértessék a Jézus Krisztus!”  

Községüknek összesen 700 lakója van, de ennek ellenére 
nagy a kulturális és a lelki élet. Köszönhető ez egyrészt papjuknak, 
Don Vincenzo Chiarlenak, aki már több évtizede teljesít itt lelki-
pásztori szolgálatot. A világ minden tájáról mennek hozzájuk za-
rándokok, ugyanis itt élt egy Maria Orsola Bussone nevű fiatal 
lány, aki 1970-ben 16 évesen halt meg, s a szentté avatása folya-
matban van. Azért hívtuk meg őket, hogy meséljenek falujuk és 
egyházközségük életéről, valamint mutassák be Maria Orsolát, aki 
abban mutathat példát a mi fiataljainknak, hogyan lehet ebben a 
modern korban szentként élni.  

Az idén ünnepeljük Szent Imre herceg születésének ezredik 
évfordulóját. Fiatalon halt meg, mégis szentként élt, s ezért lett a 
magyar ifjúság védőszentje. Ehhez a jeles évfordulóhoz kívánunk 
hozzájárulni azzal, hogy egy kortárs fiatal szentet mutatunk be. 
Maria Orsola élete és példája jobban hasonlít a mi fiataljaink 
életéhez, s így talán követhetőbb. 

Mindezeken kívül örülnénk, ha olasz vendégeinkkel szemé-
lyes  kapcsolatok   is   kialakulnának.  Ezért  bátorítunk  mindenkit,   
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hogy vegyenek részt a közös programokban, ismerkedjenek meg 
velük. A csoport tagjai főként 20 év körüli fiatalok lesznek, és né-
hány középkorú felnőtt. A fiatalok jól tudnak angolul, a felnőttek 
csak olaszul beszélnek. Ezért elhatároztuk, hogy a plébánián 
„gyorstalpaló” olasz kurzust tartunk az érdeklődők számára. 
AUGUSZTUS 21-ÉN, KEDDEN ESTE 7 ÓRAKOR A PLÉBÁ-
NIÁN szeretettel várjuk azokat, akik alapvető szavakat és kife-
jezéseket szívesen megtanulnának olaszul, hogy jobban tudjanak 
kommunikálni a vendégekkel. 

 Vendégeink augusztus 27-én érkeznek, Csengelén két napot 
lesznek. Programjuk röviden a következő: 

Augusztus 28. (kedd): ópusztaszeri emlékpark látogatása 
Augusztus 29. (szerda): szegedi városnézés 
Augusztus 30. (csütörtök): egész nap Csengelén lesznek. Dél-

után a faluházban találkozhatunk velük. Majd a csengelei fiatalok 
adnak egy kis műsort. 

Augusztus 31. (péntek): Kirándulás Budapestre 
Szeptember 1. (szombat): Ismét Csengelén lesznek. Délután 

játékos vetélkedő. Este 6 órakor ünnepi szentmise a templomban. 
Szeptember 2. Délelőtti órákban utaznak haza. 

Olasz barátaink Ópusztaszeren, a templom melletti vendégházban 
lesznek elszállásolva. Programjukba bárki bármikor bekapcsolód-
hat, akár Szegeden és Budapesten is (ez utóbbi buszköltségéhez 
jelképes hozzájárulást kérünk.) A részletes programot augusztus 
közepétől megtalálhatják a falu hirdetőtábláin. 

 Mivel 23 embert egy héten keresztül vendégül látni nem 
egyszerű feladat, ezért köszönettel fogadunk mindenfajta segítsé-
get. Aki pénzt, élelmiszert, programot vagy bármi egyebet szívesen 
ajánlana erre a célra, kérjük, jelezze a plébánián. Előre is szeret-
nénk megköszönni azok segítségét, akik már eddig is tettek fela-
jánlásokat. Mindezeken túl leginkább a csengeleiek kedvességére 
és érdeklődésére számítunk. Örülnénk, ha minél többen megismer-
kednének olasz vendégeinkkel, és ennek a látogatásnak folytatása 
is lenne a jövőben. 

Katona Attila 
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Polgárőrök strandkörúton 
 

Veszélyes napon, péntek 13-án indultak útnak Csengele éj-
szakai nyugalmának őrei. Ezúttal a Tisza-tó, közelebbről Abád-
szalók volt az úti cél.  

11 óra körül értünk a szállásra. Elhelyezkedés után ki-ki 
mehetett a települést felderíteni, sokan már meg is mártóztak a 
tóban. A két József, a Juhász-Baranyi páros délben felkészítette az 
a körömpörköltet, melyet vacsorára fogyasztott el a népes csapat. A 
vacsora után jólesett Királyné rétese, mind egy szálig elfogyott. 

Másnap délelőtt Tiszafüreden néztünk meg egy fazekas 
bemutatót. A  korongozó  hölgy bemutatta, hogyan készül a butélia. 
Ilyet igen kevesen láthattunk még. Szerencsére árusított is a termé-
keiből, így sokan itt tudták le az ajándékvásárlást. Délben a Sellő 
nevű hajóra szálltunk Tiszacsegén. Az egyórás út után – a melegre 
való tekintettel – nem csoda, hogy többeknek el kellett menniük a 
szomjukat oltani. Délután újra szabad program volt, mehetett 
fürdeni mindenki.  

Vasárnap délelőtt a kenderesi Horthy-kastélyt néztük meg, 
mely jelenleg kollégiumként üzemel. Az épület szép állapotban 
van, belül viszont csak a falon lévő fényképek emlékeztetnek 
korábbi tulajdonosára. A falu széli temetőben van a család kriptája. 
Érdekesség, hogy hazahozták és a kripta elé helyezték azt a 
fedőlapot, mely a portugáliai sírját fedte. A kormányzó sírhelyénél 
sok-sok koszorú van elhelyezve. Meglepve fedeztem fel egyet "A 
HÁLÁS ZSIDÓSÁG" szalaggal ellátva. Következő állomásunk a 
szolnoki repülőmúzeum volt. Itt rengeteg repülőt és helikoptert 
láttunk, sőt a II. világháborúban lezuhant roncsokat is. A nagy 
kánikulára való tekintettel a szolnoki városnézésről lemondtunk, 
helyette Cserkeszőlőn strandoltunk egyet.               

Köszönet illeti a polgárőrség régi szponzorát, tiszteletbeli 
tagját, Csókási Tibort, aki már sokadszor engedte át a buszát az 
önkéntesek utazásához. 

M. M. 
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Több tűzeset egy napon 
 

 
 

Munkában a csengelei önkéntesek 
 
Július 24-én délután számos helyre kellett kivonulniuk Csengelére 
a tűzoltóknak. Törköly Ferenctől, az önkéntes tűzoltók parancs-
nokától kapott tájékoztatás szerint a Kelőpataki rész kb. 30-40 
hektáron lángolt, és két útjába eső tanya is kigyulladt. A csirke-
teleppel szembeni bozótosnál lévő kisebb tüzet sikerült gyorsan 
eloltani. Alsócsengelén, az M5-ös autópálya közelében egy erdős 
rész gyulladt ki, de szerencsére a szélirány miatt kifelé haladt, és az 
önkénteseknek már csak füves résszel kellett megbirkózniuk. Az 
államiak mellett a csengeleiek mindkét gépjármű fecskendője részt 
vett az oltásban. 

M. M.             
 
 

Rolls-Royce a presszó előtt 
 

Július 21-én ritkán látható veterán járművek jelentek meg 
falunkban, és a presszó udvarán letáboroztak. 

Az érdeklődök láthattak K-55-ös motort, melyet "Kirgiz 
kecskének" is becéznek, többfajta BMW-t, Jawa-t, Simson-t, Uralt. 
Kis  Csepelekből  egész  felvonulás  volt.  A II. világháborús, teljes  
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fegyverzettel ellátott BMW-t már többször láttuk a csengelei mo-
toros  találkozókon  is. Gyönyörűen restaurált személygépkocsikból 
is volt néhány. Rolls-Royce, az autók királya a maga szépségével, 
előkelőségével egy tünemény. Láthattunk még Skoda Feliciát, egy 
kis BMW-t és egy nyitott, fehér amerikai csodát is. A negyvenes 
éveket idézte fel egy fekete Mercedes. Felvonultak különféle hadi 
járművek: orosz UAZ, amerikai dzsipek, Molotov teherautó, Dodge 
típusú, kettős hátsó tengelyű csapatszállító.  

A presszó tulajdonosa a járművek vezetőit vendégül látta 
egy-egy italra, majd az I. Balástyai Veterán Túra résztvevői tovább 
indultak Kistelekre.   

Az esemény érdekes színfoltja volt a kánikulai nyárnak. 
      - ij - 

 
 
 
 

Csengelei szervezte a zsombói 
motoros találkozót 

 
Az idei zsombói falunapokat összekötötték motoros találko-

zóval is. Az első ilyen rendezvény megszervezésére – mint ahogy 
Monori Gyula polgármester mondta – "olyan személyt kértek fel, 
aki igazán szakértője a területnek". Így  esett a választás a csengelei 
Tóth Tiborra, aki falunkban már számos motoros találkozót levezé-
nyelt. Segítségére a kígyósi Benedek Róbert volt, akit szintén jól 
ismerünk konferálásairól. 

Zsombón is hasonló programok voltak, mint nálunk (motor-
hang szépségverseny, legszebb motoros és utas, gyorsulási és lassu-
lási verseny, felvonulás stb.). A találkozó fő látványossága Gombos 
Attila volt, aki egy rácsos fémgömbben motorozott. 

Örvendetes tény, hogy a falunkbeliek szervezési tudását más 
településeken is elismerik. 

Molnár Mihály 
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XII. CSENGELEI SPORTNAPOK 
PROGRAMJAI 

 
2007. augusztus 11. (szombat) 
16.00  Pályaavató megnyitó  
   Köszöntőt mond Sánta Ferenc polgármester  
   Focipályát építő munkások jutalmazása 
16.40  Csengele serdülő – Szank serdülő nagypályás labdarúgó 
   mérkőzés 
18.30  Csengele öregfiúk – Szank öregfiúk kispályás labdarúgó 
   mérkőzés 
19.15  Szank öregfiúk – Vigadó öregfiúk (Kistelek) kispályás  
   labdarúgó mérkőzés 
20.00  Csengele öregfiúk – Vigadó öregfiúk (Kistelek) kispályás 
   labdarúgó mérkőzés 
20.00  Batyus főző és sütögető party zenei aláfestéssel, a billen- 
   tyűknél Rácz Roland (csak a sütők-főzők előzetes bejelent-
   kezésével a szervezőnél!) 
 
2007. augusztus 12. (vasárnap) 
09.00  Lada autós ügyességi verseny I. futam (női versenyzőket is 
   várunk!) 
11.00  Lada autós ügyességi verseny II. futam 
12.30  Ebéd. Pacal pörkölt augusztus 4-ig előrendelhető a Gól  
   sörözőben. 
13.30  Arany Ászok sörivó verseny 
14.00  Zúzapörkölt-főző verseny (nevezni augusztus 10-ig a Gól 
   sörözőben lehet!) 
14.30  Pénzdíjas 11-es rúgóverseny. Fődíj: 11 ezer forint  
16.00  Fúvószenekar és mazsorett bemutató 
17.00  Csengele – Szank pályaavató mérkőzés 
18.00  A főzőverseny zsűrizése 
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19.30  Eredményhirdetések 
20.00 – 22.00 Utcabuli kívánságműsorral. A mikrofon mögött DJ 
   Roberto 
21.30  Sztárvendég: Fekete Pákó 
22.00 – 24.00 Retro buli DJ Tokajival 
24.00  Tombolasorsolás. Fődíj: színes televízió, és még sok-sok     
              értékes nyeremény 
 
A rendezvény alatt búcsúi kavalkád várja a kedves 
látogatókat. Hideg italokról és a jó hangulatról a Gól 

söröző és csapata gondoskodik! 
 

Legyen egy jó napja – jöjjön el a sportnapra! 
 
 

Várom a focipálya 
építésében résztvevőket! 

 
A XII. Sportnap megnyitójára (augusztus 11-én 16 óra) szere-

tettel meghívom a labdarúgó pálya építésében részt vett társadalmi 
munkásokat: Jens Niemeyer, Rónyai Antal, Czibolya András, Árvai 
Kálmán, Tóth Zoltán, Vörös Tibor, id. Vörös Rudolf, Széplaki Ti-
bor, id. Kormányos Sándor, Csókási László, Nagy Mihály, Bangó 
Péter, Magony József, Muhel Tibor, Kucsora Péter, Csókási Tibor, 
Farkas László, ifj. Szabó Béla, Kovács István, Szabó Tibor, ifj. 
Kővágó Antal, Géczi Béla, Tisóczki Péter, Kopasz József, Gémes 
Sándor, ifj. Tisóczki Ferenc, Haraszti Roland, Tóth Csaba, Oláh 
Pál, Krizsán Sándor, id. Lengyel János, ifj. Lengyel János, Tóth Ti-
bor.    

Az elismerések átadására ekkor kerül sor. 
Kun-Szabó Tibor 
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Olvasóinkhoz! 
A telefonszám-jegyzék miatt a – szokásokhoz híven – az augusztusi 
két számot összevontuk. Tehát a Krónika következő száma szeptem-
ber 1-jén fog megjelenni! 

A Szerk. 
 

H i r d e t é s e k  

Wayteq N350 típusú műholdas navigációs rendszer (GPS) hivata-
los gyári szoftverrel, teljes európai térképpel, garanciával eladó. 
Irányár: 50 ezer forint. 06-70/5 059 162 
Olajfa, fűzfa, akácfa tűzifának összevágva, házhoz szállítva 1600 
Ft/mázsa áron eladó. Érdeklődni: Balázs Tibor 06-30/9 677 763 
Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 
06-30/6 377 970 
Kuvasz-kaukázusi kiskutyák (4 fehér, 4 barna) gazdit keresnek. 
Rényi László   286 121 
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-
nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 
vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-
30/3 282 375 

 
 

Műkő és gránit síremlékek kedvező áron! 
Egyszemélyes műkő síremlékek 160.000 Ft-tól, kétszemélyes 

műkő síremlékek 260.000 Ft-tól. Az elkészített műkő síremlékekre 
10 év garanciát vállalok!!! 

Egyszemélyes gránit síremlékek 300.000 Ft-tól, kétszemélyes 
gránit síremlékek 400.000 Ft-tól. Az elkészített gránit síremlékekre 
50 év garanciát vállalok!!! 
Érdeklődni lehet:     

Rácz Zoltán sírkőkészítő, Kistelek 
Telefon: 06-30/3 948 785 
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1992-es évjáratú, Opel Vectra 1.8 i típusú személygépkocsi eladó. 
Érdeklődni: Erdélyi Ferencné  Akácfa u. 6.  286 109   
30 db körbálás lucerna széna (szállítással is), valamint egy 4 lapos 
villanytűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi 
Józsefnél a Tápboltban 06-30/3 228 453  
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 
vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobil és 
Vodafone szolgáltatók készülékeire. 
Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz szállítás 
megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefonszámon.  

 

Gumiszerelést, -javítást és 
centrírozást vállalok! 

 

Új gumiabroncsok kedvező áron kaphatók! 
 

Longa István autó- és gumiszerelő 
Csengele, Felszabadulás utca 

Telefon: (06-30) 3 538 409 
 
 
 

Gépi hímzés! 
 

Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre 
szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés 
szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti 
köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk szeretettel! 
 

Bővebb tájékoztatás:  
 

TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75., telefon/fax: (06-62) 541 570 
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz, 
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder 
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező 
árak! 
Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig. 
 

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1. 
 286 241 06-30/3 228 453 

 

Új szolgáltatások a Fotó szaküzletben 
 

- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-
felvételek háznál és műteremben. Igazolványkép 
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás 
- Képek digitalizálása CD-re, régi képek felújítása 
- Digitális gépről, kártyáról CD-írás, képek korrigálása kérésre 
- Video átírása DVD-re 
- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok 
- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek 
- Olaj-, pasztell- és akvarell képek 
- Szaktanácsadás 

Nacsa Jánosné fényképész 
Kistelek, Kossuth Lajos u. 16. 

  06-70/2 803 013 
 

========================================================= 
      A Csengelei Polgárőr Csoport 

                 havonta kétszer megjelenő lapja 
    

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó: Kucsora Péter 
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás utca 2/A.  E-mail: csengele@freemail.hu 
Telefon: (62) 286 335, (30) 6 216 223             Felelős szerkesztő: Molnár Mihály                

A lap szerkesztése a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásából vásárolt 
számítógépen készül. 

========================================================= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




