
 
 
 

 
 XV. évfolyam 22. szám                   2007. november 15. 
 

 
Polgárőrök vigyázták a temetőt  

 
 

 
 

Írásunk a 351. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Decembertől 
 

Összeomlik a közétkeztetés? 
 

Bizonyára közismert olvasóink előtt a közmunka program, 
mely arról szól, hogy az ebben foglalkoztatottak fizetésének túl-
nyomó részét az állam magára vállalja. Falunk is él ezekkel a lehe-
tőségekkel, például az óvodai konyhán is alkalmaznak ilyen 
személyeket. 

A szeptemberi önkormányzati ülésen Heim Géza igazgató 
bejelentette, hogy november végén 3 közhasznúként foglalkoztatott 
konyhai dolgozó szerződése jár le, és előreláthatólag február hóna-
pig nem is lesz rá lehetőség új megállapodást kötni. Hozzátette, 
hogy 200 gyermek és 100 felnőtt étkeztetését látják el, és tudja, 
hogy mennyi melóval jár ennyi embernek például 6-700 szelet húst 
felvágni.  

Csengele község polgármestere a három kieső dolgozó he-
lyett kizárólag egy fő felvételéhez járult hozzá, arra hivatkozva, 
hogy az önkormányzatnak spórolnia kell, mert csökken az iparűzési 
adókból származó bevétel. 

Tételezzük fel, hogy a konyha vezetője is fele munkaidejében 
beugrik sütni-főzni, akkor is még 30 % munkaerőhiány áll elő de-
cemberben. Ha azt is feltételezzük, hogy a konyhások a munka-
idejükben nem henyéltek, akkor minden megmaradó dolgozónak 
közel 2,5 órával több órát kell dolgoznia, hogy a kiesőket pótol-
hassák. Tehát vagy hajnali fél négykor elkezdik a krumpli puco-
lását, vagy nem fél 12-kor kezdik az ebédosztást, hanem csak dél-
után 2 órakor. Arról nem is szólva, hogy a túlóra kifizetésére sincs 
pénz, hiszen ha lenne, akkor abból lehetne pótolni a két kieső mun-
kaerőt. 

A következő, októberi önkormányzati ülésen – pedig az isko-
la és óvoda igazgatója azon is ott volt – a témával kapcsolatban új 
információ nem hangzott el. Hogy mi lesz decemberben, azt csak a 
jó isten tudná megmondani!          

 Molnár Mihály     
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Sok-sok vidéki vendég volt a 
Szent Imre-napon 

 
Ahhoz már hozzászokhattunk, hogy a falu katolikus hitéletét 

összefogó Katona-Zólyomi házaspár soha nem nyugszik, mindig 
valami rendezvényen töri a fejét. Náluk sem a megyehatárok, sem 
az országhatárok nem jelentenek akadályokat. Ezt mutatta meg az 
október 27-én megrendezett Szent Imre plébániák találkozója is. 

Délelőtt 11-re várták a vendégeket, de egy kicsi csúszás azért 
bejött, mire Kunágotáról, Gyomaendrődről és Szegedről megérkez-
tek a meghívottak. A találkozó közös imával kezdődött, majd Nagy 
Róbert tartott előadást Szent Imre életéről. Ezt követően kiscso-
portos beszélgetések voltak. A csoportok nagy része a templom 
előtt keresett magának helyet, hiszen a napon jobb idő volt, mint 
bent az épületben. Zólyomi-Katona Theodóra későbbi értékelése 
szerint nagyon jól sikerültek ezek a 6-7 fős eszmecserék.   

Az állófogadásos ebédhez Kuklis András biztosította a főtt 
virsliket, melyeket jóízűen fogyasztottak el a résztvevők. 

A virsli után jött a szellemi táplálék: a budai ciszterci Szent 
Imre plébánia koordinátora, Márki Judit kimerítő tájékoztatást adott 
a lengyelországi Szent Kereszt-hegyi szerzetesrendről készült 
fotókról, és megtudhattuk tőle, hogy mi köti össze e 600 km-re levő 
monostort Magyarországgal. 

Délután a két meghívott község egyházi életét, valamint a 
Szent Imre Kollégium mindennapjait ismerhettük meg. Illendőség-
ből legutoljára került sor a vendéglátóra, Csengelére. A bemutat-
kozók nagy része vetített képekkel illusztrálta az elmondottakat. 
Akik szerencsések voltak, azoknak még jutott a Szent Imre Kol-
légium ajándékba hozott "Kolindárium" elnevezésű évkönyveiből. 
A falunkbeliek bemutatták Szent Imre életéről szóló színdarab-
jukat (Szent Imre szerepében: Katona Attila). 

Míg a felnőttek a templomban egymással ismerkedtek, addig 
a  fiatalok az udvaron rohangáltak, versenyeken vettek részt, illetve  
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Fotók a Szent Imre-napról 
 

  
 

       Zenészek bemutatkozása           Egy rajz Szeged-Alsóvárosról 
 

  
 

        Kiscsoportos beszélgetés                 Lengyel fotókiállítás        
 

    
 
              Játék az udvaron                Fúvósok a templom  karzatán 
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fogyaszthatták az időközben megérkező süteményeket. 
17 óra előtti percekben gyermekzsivajjal telt meg a templom, 

ekkorra befejezték a játékot, és várták a szentmise kezdését. A 
hangzavarba még besegített a csengelei fúvós zenekar próbája is. A 
szertartás a harangszó után, pontos időben megkezdődött, melyet a 
kunágotai plébános, Nagy Róbert és a Szent Imre Kollégium 
igazgatója, Pálfai Zoltán celebrált. Közreműködtek a vendégül 
látottak is. A mise végén Katona Attila megköszönte, hogy ilyen 
sokan eljöttek a rendezvényre. Elmondta azt is, hogy eredetileg 
attól tartott, hogy nem tudják majd programokkal jól kitölteni a 
napot, de ennek pont az ellenkezője bizonyosodott be. A meghívott 
közösségeket 1-1, a falunk egyházközségének 75 évéről szóló 
könyvvel lepte meg.  

A rendezvényről tudósított a kisteleki Rádió 7, valamint a 
Magyar Katolikus Rádió is.  

Az alábbi interjúk három olyan személlyel készültek, akik a 
Szent Imre nap vendégei voltak. 

 
*  *  * 

 

Lengyel-magyar kapcsolatok 
Szent Imre révén 

 
Márki Judit a budai ciszterci Szent Imre plébánia munkatársa, 
aki a zarándoklatok koordinálásával foglalkozik. Ő a Lengyel-
országból érkezett a – túlzás nélkül állítható, hogy gyönyörű – 
fotókiállítás bemutatására Csengelére. A kiállítási megnyitó előtt 
válaszolt lapunk kérdéseire. 
 
Eredetileg úgy volt, hogy a szegedi lengyel kisebbségi önkor-
mányzat képviselője is eljön Csengelére. Mi történt vele? 
- Ma van az országos közgyűlése a lengyel kisebbségi önkormány-
zatnak,  azon vesz részt. De ameddig a kiállítást látogatni lehet,  ad- 
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dig  mindenképpen el fog jönni Csengelére.  
Ön hogyan került kapcsolatba Lengyelországgal? 
- A férjem lengyel volt, és 10 évet éltem kint náluk. 
Akkor már anyanyelvi szinten beszéli a lengyelt? 
- Igazából nem anyanyelvi szinten, de nagyon jól beszélek, ezt 
mondják rólam. De én nem vagyok megelégedve magammal, mert 
azért nyelvtani hibákat fel lehet még fedezni nálam, meg persze 
egy kis akcentust is, de azért nem adnak el, ahogy mondani 
szokták. 
Én a magyar beszédén érzek egy kis akcentust… 
- Ezt még nem mondták. De az anyukám Somogyból származik. Az 
apám meg egy nagyon jó magyartanár volt, aztán meg nyelv-
szakokat is elvégzett. A magyar nyelv ápolása mindig fontos volt a 
családban. Annak idején, a Péchy Blanka alapította  Kazinczy-ver-
senyen országos második helyezett voltam. 
Gratulálok! Ez ugye a magyar szép kiejtési verseny volt? 
- Így van! Hála istennek, azóta is megy ez a szép kiejtési verseny. 
Manapság inkább az tűnik fel az embereknek, ha valaki artikulálva 
beszél. Ez elég szomorú, mert olyan gyönyörű nyelvünk van, és azt 
nagyon jó lenne ápolni.  
Azt már tudjuk, hogy lengyel a férje. Jelenleg hol élnek? 
- Én Magyarországon, mert elváltam 17 év után. A Sandomierz 
egyházmegye, ahol a Szent Kereszt-hegy is elhelyezkedik, nagyon 
jó kapcsolatokat ápol a budai ciszterci Szent Imre plébániával. Ez 
egy nagyon kiemelkedő kapcsolat, melyet pontosan Szent Imre 
nyomán alakítottunk ki. Ez adta az aktualitást, hogy miért jött ide 
ez a fotókiállítás. Szent Imre egyrészt a fiatalok védőszentje, más-
részt magyar herceg is volt. A Kielce városában működő "Winda" 
nevű galéria a Szent Kereszt-hegyi szerzetesrend ezer éves fenn-
állásának emlékére szervezett egy fotókiállítást. A kiállítás bemuta-
tásakor már nagyon jól fog látszani, hogy hogyan érvényesül a két 
nép összetartozása, barátsága, ami a mai napig jellemző. Amikor én 
kint éltem Lengyelországban, nekem az volt a legnagyobb prob-
lémám, hogy annyira szerettek, hogy majd megfojtottak vele. Na-
gyon nagy szeretettel vettek körül. Úgy éreztem, hogy valamilyen 
formában ezt meg kell tanulni tőlük. A lengyel nép nagyon barátsá- 
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Márki Judit a Szent Imrétől származó kereszt fotójával 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
 
 
gos tud lenni, de a történelemből látjuk, hogy kemény is. Minket, 
magyarokat nagyon a testvérüknek éreznek.  
Én arra gondoltam, hogy a lengyel-magyar barátság alapja az 
lehet, hogy a II. világháború alatt sok lengyel menekültet fo-
gadott be Magyarország. Vagy még korábbi kapcsolataink is 
vannak? 
- Igen. Sok-sok évszázad alatt realizálódott a két nép szimpátiája. 
Kb. 20 évvel ezelőtt volt egy nagyon szép kiállítás a budai várban. 
Lengyel-magyar történelmi kiállítás volt. A bejáratnál egy hatal-
mas, ágakkal rendelkező fát lehetett látni. A levelekre oda voltak 
írva a fontosabb történelmi évszámok. Ezt úgy valósították meg a 
szervezők, hogy  fele  részben a magyar,  fele részben a lengyel tör-  
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ténelmi események dátumai szerepeltek. Meglepett az, hogy szinte 
szimmetrikus volt a fa mindkét oldala, a kisebb-nagyobb ágak 
csodálatosan példázták azt, hogy a történelmünk nagyon hasonlít. 
Itt érünk ahhoz a témához, hogy Szent Imre ezer évvel ezelőtt 
hogyan került oda? Egyes lengyel történészek szerint a pápától 
kapott magyar koronát eredetileg a lengyeleknek szánták. Csak az 
egyházfő felismerte azt, hogy Szent Istvánnak itt, Közép-Európá-
ban hatalmas szerepe van a kereszténység terjesztésében. A lengyel 
történészek időnként megjegyzik, hogy nekik járt volna a korona, 
de azért jó helyen van az nálunk is.  
Térjünk át Szent Imrére! Mi fűzi Lengyelországhoz a magyar 
herceget? 
- Az egyik kiállítási fotón láthatunk egy kettős keresztet, melyet 
Szent Imre az apjától kapott, hogy óvja őt az útjai során. Ennek 
belsejében az eredeti Szent Keresztnek bevizsgált darabjai találha-
tók. A legenda szerint a herceg egyszer lengyel földre indult vadá-
szatra, és a Szent Kereszt-hegyi erdőkben el is tévedt rendesen. 
Egyszer csak megjelent előtte a csodaszarvas, agancsai között egy 
világító kereszttel. Szent Imre ebből tudhatta, hogy ez nem az az 
állat, melyet el kellene ejtenie, hanem ez egy jel, mely kivezeti a 
sűrűből. Eszébe jutott egy álma, melyben azt mondta neki egy an-
gyal, hogy hagyjon itt valami értékeset. Amikor a szarvas kivezette 
az erdőből, akkor találkozott Boleszláv herceggel (aki aztán király 
lett). Átadta neki az ereklyét, mely Krisztus keresztjének darabját 
tartalmazta. Arra kérte a lengyel herceget, hogy legyen ott a ke-
resztnek örökös tisztelete. Ezt megfogadta Boleszláv. Kolostort ala-
pítottak, mely aztán 800 éven keresztül folyamatosan működött. 
Ma egy máriás oblátus missziós rend működik ott, 1936-tól kezdve, 
a novíciusaikat képzik a kolostorban. Szent Imre legendája annyira 
él a lengyelek emlékezetében, hogy a Szent Kereszt-hegyi kolostor 
egyik oltárképén is megörökítették.  
Az egyik fotón látható kulcson kettős kereszt van. A lengyelek 
is használják ezt a szimbólumot, vagy a magyar kapcsolatra 
utalnak vele? 
- Az  a  kulcs  a  Szent Kereszt-hegyi  kolostor  irattáráé.  Még ez is  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-  345  - 
 
 

meg van jelölve a kettős kereszttel.  Szent Imre ereklyéje van ilyen 
kettős kereszt foglalatban, innen ered a kettős kereszt ábrázolás.  
Az már tudjuk, hogy a kereszt ereklyét Szent Imre az apjától, 
Szent Istvántól kapta. De ő honnan jutott hozzá? 
- Két változat van. Az egyik szerint a pápától kapta, a másik válto-
zatban a görög pátriárkától. Mivel ezek legendaszintű információk, 
nagyon nehéz utánuk járni. De akármelyiket is nézzük, jó helyről 
jött az ereklye, és jó helyre is került. A fotón jól lehet látni azt az 
összehajtogatott papírt, melyre feljegyzik, hogy mikor ellenőrzik 
belülről a szent keresztet, hogy ne legyenek visszaélések. Mert 
tudjuk, hogy a világban nagyon sok szent kereszt ereklye van, me-
lyek úgy készültek, hogy az eredetihez hozzáérintették a faanyagot, 
és abból készítettek ereklyét. Nos, ezek nem eredetiek, Szent Imréé 
viszont bizonyítottan eredeti.    
Azzal zárjuk a beszélgetést, hogy van egy mondás, mely szerint 
magyar-lengyel két jó barát… 
- Lengyelül ez így hangzik: Polak, wẹgier dwa bratanki, i do 
szably, i do szklanki! Magyarul: Lengyel, magyar két jó barát, 
együtt harcol, és issza borát!        

 

Templomos lovagok régen, 
és most 

 
A Templomos Lovagrendről valószínűleg olvasóink nagy része 
hallott már, ha másról nem, akkor az eltűnt kincsükkel kapcso-
latban. Ez a lovagrend nem túl régen újra alakult, és Magyar-
országon is vannak már tagjai. Közülük kettő részt vett a csen-
gelei Szent Imre napon. Barta Mónika dámajelölt és Varga Lász-
ló lovag válaszolt lapunk kérdéseire.  
 
A történelemből tudjuk, hogy a Templomos Lovagrendet 1312-
ben feloszlatta a pápa, a nagymesterét pedig máglyán elégették. 
Mikor alakult újjá a rend?  
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Barta Mónika: - 1979-ben alakította újjá Marcello Alberto Cristo-
fana della Magione gróf, melyre II. János Pál pápa 1988-ban adott 
egyházi jóváhagyást. A lelkiséget tekintve a Szent Bernát-féle re-
gulát követjük. Az új regulában persze már nem lehet teljesen 
ugyanazokat a szabályokat alkalmazni, melyek a középkorban vol-
tak. Akkor csak szerzetes lovagok voltak, ma már vannak világiak 
is.  
Varga László: - Ma már inkább a hit védelme, az ifjúság nevelése a 
fő cél. 
Barta M.: - És ami még nagyon fontos, az a tridenti szentmise 
liturgiájának ápolása.  
Ma már tudjuk, hogy koncepciós per eredményeként végezték 
ki a lovagrend nagymesterét. Rehabilitálták-e már Jacques de 
Molay-t? 
Barta M.: - Nem, most van folyamatban. Egy hölgy kutatott a vati-
káni levéltárban és talált egy írást, mely a koncepciós pert tárgyalja. 
Ebből kiderül, hogy V. Kelemen pápa felmenti a nagymestert, 
illetve a lovagrendet. Bár a történelemből tudjuk, hogy nem így 
történt, hiszen avignoni fogságban volt, és a francia király befolyást 
gyakorolt a pápa döntéseire. Tudjuk, hogy egy nap alatt megtörtént 
a rend feloszlatása, vagyonának elkobzása.  
A templomos lovagok eredeti küldetése a zarándokok és a szent 
föld védelme volt. A tízparancsolat tiltja az emberölést. Hogyan 
tudták ezt összeegyeztetni, hiszen a harcok során embert is 
kellett ölniük? 
Varga L.: - Fogós a kérdés! Azt hiszem, hogy ők készek voltak 
erre, hiszen a zarándokokat védelmezték. 
Barta M.: - Nem az ölést kell kihangsúlyozni, hanem azt a funkciót, 
hogy ők a nyugati értéket, a kereszténységet védték az iszlámmal 
szemben.  
Varga L.: - A védelem volt a fő céljuk, nem az ölés.  
Az tudjuk, hogy ma már nem kell katonáskodni a lovagoknak. 
Melyek jelenleg a fő feladatok?  
Varga L.: - Ifjúságvédelem, cserkészet, vallásos nevelés és a 
karitatív munka. 
Egy  dokumentumfilm  szerint a középkor leggazdagabb lovag- 
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rendje volt a templomosoké, és ez okozta a vesztét. 
Barta M.:  Ez így igaz! Ők vezették be először a bank intézményét. 
Mindenféle tranzakciót végeztek a pénzzel.  
A gazdagság hogyan fért össze a szerzetesi életformával? 
Barta M.: - Ezt a gazdagságot nem a fényűző pompával kell 
elképzelni, hiszen a regulájuk szerint szalmával tömött zsákokon 
aludtak. Hogy zarándokutakat biztosítsanak, az mind pénzt, 
energiát igényelt. Az a kiszolgáló személyzet, mely körbevette 
őket, az emésztett fel sok pénzt, és nem az ő igényességük, a 
pompa hajhászása. A vagyonuk főleg adományokból származott. 
Azért is szúrta sokaknak a szemét a lovagrend, mert egyházi és 
világi hatalmaktól függetlenül is tudott működni. Állam voltak az 
államban, egyedül csak a pápának tartoztak engedelmességgel.  
Varga L.: - A szegénységükre volt jellemző, hogy volt olyan, hogy 
két lovag ült egy ló hátán.     
A gazdagságot főleg azért hoztam szóba, mert a mostani 
elnevezésben benne van, hogy szegények lovagrendje. 
Varga L.: - Igen, Krisztus Szegény Lovagjai. Onnan származhat az 
elnevezés, hogy szegény életmódúak voltak, vagyonukat nem arra 
fordították, hogy azt feléljék, hanem a szegényekre.  
Régebben is benne volt a nevükben a szegénység? 
Barta M.: - Igen, a szerzetességre is utalva. Szegénységre, 
tisztaságra, és engedelmességre tettek fogadalmat. 
A történészek feltételezik, hogy a feloszlatás előtt a rend 
tudomást szerzett a tervről, és időben elrejtette a vagyonát. 
Azóta is sok kincskereső vadászik rá. Van-e ezzel kapcsolatban 
újabb információ? 
Varga L.: - Ez csak hiedelem, hiszen egy nap alatt teljesen felszá-
molták a lovagrendet, és a vagyonát elkobozták, a nagymestert bör-
tönbe zárták.  
Barta M.: - A lovagrend egész Európában jelen volt. A feloszlatás 
után a birtokaikat, váraikat szétosztották a helyi hercegségek, föld-
birtokosok között. 
Azt értem, hogy a várakat nem lehetett hirtelen eltüntetni, de 
azért pl. az aranyakat igen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  348  - 
 
 

 
 

A Templomos Lovagrend dámája és lovagja 
(fotó: Molnár Mihály)  

 
 
Barta M.: - A lovagoknak alaptörvényük volt a szegénység, ezért 
sem vihették el a kincseket. Ezért is van az, hogy akiket életben 
hagytak, azok a Johannita, vagy a Német Lovagrendhez csatlakoz-
tak.  
Akkor mondhatjuk, hogy nyugodtan keresse tovább a kincset, 
aki akarja? 
Varga L.: - Igen, és aki hisz benne.  
Ha már nem ugyanaz a küldetés az eredeti lovagrendével, 
akkor miért tartották meg a korábbi elnevezést, hiszen 
hívhatnák bármi másnak? 
Varga L.: - Az eszmények, a szent bernáti regula követése miatt.  
Barta M.: - Mi is szeretnénk megélni azt a testvéri kapcsolatot, 
melyet jól szemléltet a rend jelképe, az egy lovon ülő két lovag.              
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Mit kell tudnunk a rend magyarországi jelenlétéről? 
Barta M.: - A Templomos Lovagrend Európa több országában is 
jelen van, de nálunk van a legtöbb lovag. Magyarországon viszont 
nincs szerzetesi lovag, itt mindenki világi. Ez azt jelenti, hogy csak 
két fogadalmat (engedelmesség és szegénység) tesznek. Illetve 
vannak – ez főleg Magyarországra jellemző – a dámák. Ez jogvi-
szonyban olyan, mint a férfi lovag, de amíg a lovagoknak egy-egy 
szavazata van egy gyűlésen, addig a dámáknak közösen egy.    
Húúú, ezt megírhatom? 
[Nevetés a válasz] 
Hogyan néz ki a magyar szervezeti felépítés? 
Barta M.: - Három kerületi egységre oszlik. Van Tiszántúli kom-
menda, melynek központja Gyomaendrőd, van a Budapest és 
környéke kommenda, Budapest központtal, és van a Dunántúli 
kommenda Pécs központtal. Minden kommendának van vezetője, a 
kommendátor. Az országos vezető a praeceptor, aki az olasz 
székhellyel tartja a kapcsolatot.  
A rendi öltözet férfiaknál, nőknél ugyanaz? 
Barta M.: - Nem. Mondom a férfiakét, a lovagokét. Van az alba, 
erre jön rá a palást, rajta piros, nyolcszögű kereszttel. A nyolcszög 
a nyolc boldogságot jelképezi. A nyolc boldogság Máténál talál-
ható meg, a Hegyi beszédnél. A szerzetes lovagoknál a kereszt 
teljes egészében piros, a világi lovagoknál viszont csak a körvonal 
van meg. A dámáknál nincs alba, csak palást van, és csipkefátyolt 
viselnek a fejükön. 
A 21. században élünk. Amikor rátok nézek, fiatalokat látok, 
viszont én egy lovagot, vagy dámát nem fiatalnak képzelek el. 
Jellemző erre a lovagrendre, hogy inkább fiatalok vannak ben-
ne? 
Varga L.: Megoszlik a lovagok életkora. Vannak idősebbek, ta-
pasztaltabbak, akik régebb óta lovagok. Emellett vannak fiatalok is.  
Barta M.: - Az utóbbi időben került be a fiatalabb generáció.  
Hogyan lehet tagja lenni a lovagrendnek? 
Barta M.: Kell hozzá egy plébánosi és egy lovagi, vagy dámai 
ajánlás. Ők igazolják, hogy alkalmasnak látják a jelöltet arra, hogy 
meg tudja élni azt a szellemiséget, amit mi képviselünk. A próbaidő  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  350  - 
 
 

letelte után avatják fel a lovagot    
Egy világi lovag életében mit jelent a szegénységi fogadalom? 
Barta M.: - A szegénység az egyszerű életvitelben mutatkozik meg. 
Nem akarok többet, mint amit a lehetőségeim biztosítanak, hanem 
ami pluszt ad a jó Isten, azt inkább visszaadom.  
Akkor például lehet autója egy lovagnak? 
Varga L.: - Természetesen. Ugyanúgy élünk, mint egy átlagos em-
ber, de nem kirívóan.  
Barta M.: Ha lenne egy luxusautóm, mire használnám? Hordanám 
vele a szegény gyerekeket? Ezzel nem nevelném őket arra, hogy 
ezzel megtalálják a Krisztussal való kapcsolatot. Mi hitet nem 
adhatunk, mert az a jó Isten ajándéka, mi csak utat mutathatunk, 
hogyan találjon rá.  
Térjünk vissza az ifjúságvédelemre! Ez hogyan valósul meg? 
Varga L.: - A lovagrend szorosan összefűződik a cserkészettel, őket 
istápoljuk, táborokat szervezünk. A cserkészetre is jellemző a val-
lásosság, és ez is összeköt minket. 
Egy lovag, egy dáma házasságot köthet? 
Barta M.: - Természetesen. Család is van olyan, ahol a férj lovag, a 
feleség dáma, a gyerekek pedig apródok, illetve dámajelöltek.  
A civil életben mivel foglalkoztok? 
Barta M.: A szegedi egyetem tanárképző szakának harmadéves 
hallgatója vagyok rajz szakon, mellette hitoktatást is tanulok a 
Hittudományi Főiskolán.  
Varga L.: - Én faipari mérnökként végeztem 2003-ban, és jelenleg 
vállalkozóként dolgozom egy asztalos manufaktúrában. 
A hölgytől nem, de a lovagtól megkérdezem: hány éves vagy, és 
mikor lettél lovag? 
Varga L.: - 28 éves vagyok, és 2005-ben lettem felavatva.  
A beszélgetést egy személyes kérdéssel zárom: ti egy pár 
vagytok?  
Varga L.: - Csak ismerősök vagyunk. De nem tudni, hogy mit hoz 
még a holnap! 
Köszönöm a beszélgetést! 

 
(-r -ly)                  
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Temető őrzés 
 

Pogárőr, mint bébicsősz 
 

Közel egy évtizede szokásos feladatává vált a csengelei pol-
gárőröknek, hogy a halottak napját megelőző napokban folya-
matosan ellenőrzik a temető melletti parkolókat. 

Az idei évben egy hétig mindennap láthatták a polgárőr autót 
az elhunytakra emlékezők. Az önkéntes bűnmegelőzőknek köszön-
hetően a sok éves hagyomány most sem szakadt meg, egyetlen 
autót sem törtek fel.  

A lakosság is pozitívan értékelte a polgárőrök munkáját, 
voltak, akik kisebb ajándékokkal lepték meg a mások autóira 
vigyázókat. Sőt volt egy német rendszámú kocsival érkező há-
zaspár, akik az autójukban szunyókáló gyereket a parkolót őrzőre 
bízták. 

Jövő évben is folytatódik a halottak napja előtti héten a te-
mető őrzése.   

M. M. 
 
 
 
 

Köszönet a polgárőröknek! 
 

Köszönetemet fejezem ki a lakosság nevében a csengelei polgárő-
röknek, hogy a halottak napját megelőző napokban önkéntesen 
őrizték a temetőt. Segítségüknek köszönhetően az idei halottak nap-
ja is nyugalommal telt el, nem kaptam olyan visszajelzést, mely sze-
rint valakit is megloptak volna. 

Vincze János temetőgondnok   
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Feljelentés után 
 

Olajos bukta egy tanyán 
 

Egy újabb bűnügy apropójából került az országos sajtóba 
községünk neve. November 6-án – egy feljelentés nyomán – jöve-
déki ellenőrzést végzett a vám- és pénzügyőrség egy faluszéli ta-
nyában. A feljelentés nem volt alaptalan, hiszen 45 hordóban és 
egy műanyag tartályban közel 10 ezer liter gázolajat találtak, kb. 3 
millió forint értékben.  

A jövedéki törvény szerint 100 liter feletti mennyiség keres-
kedelmi mennyiségnek számít, és ekkor a tulajdonosnak a sok elő-
írás betartásán kívül még tételesen el kell számolnia a gázolaj 
eredetéről. Ezt az idős férfi nem tudta megtenni, ezért ellene jöve-
déki orgazdaság miatt büntetőeljárást indítottak. Védekezésül azt 
mondta el, hogy a rendszerváltás óta gázolajba fektette megta-
karított pénzét, hogy majd annak felhasználásával műveltethesse 
földjét. Szerinte egy rosszakarója jelenthette fel a vámosoknál.    

A nagy mennyiségű üzemanyagot a pénzügyőrök elszállít-
tatták. A vizsgálat eredményétől függ, hogy elkobozzák, vagy visz-
szaadják. Ha bebizonyosodik a terhükre rótt bűncselekmény, akkor 
a felhalmozott olaj elvesztése mellett még jelentős jövedéki bírság-
ra is számíthatnak. 

M. M.     
 
 

 
 

Falugyűlés 
 

Az önkormányzat 2007. november 29-én (csütörtökön) 16 óra 30 
perc kezdettel tartja ez évi közmeghallgatását a Faluházban, ahol 
bárki szabadon felteheti kérdéseit a falu életével kapcsolatban.     

.   
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Darts bajnokság   
 

Nevezési csúcs 
 

November 9-én rendezte legújabb bajnokságát a Korona sö-
röző. Csengelén ennyien még soha  nem vettek részt nyíldobó baj-
nokságon. A német Jens Niemayer részvételével a vetélkedő nem-
zetközivé vált. A 17 versenyző küzdelme 7 és fél óra hosszáig tar-
tott.   

A krikett versenyszámban a tajói illetőségű Kiss Ernő Leven-
te rakta ki elsőként a tábláját (78 hibaponttal). Második helyen 
Nagy Gábor végzett 93 hibaponttal, míg a harmadik Putnoki János 
lett 149 hibaponttal. 

Mester 501-ben Vicze Pál lett a bajnok. Őt Putnoki János kö-
vette 3 ponttal. Szűcs István 24 pontja a dobogó harmadik fokára 
volt elegendő.  

A dupla ki-beszállós 301-ben Nagy Gábor fogyasztotta el 
elsőként a pontjait. Kiss Nándornak ekkor 32 pontja volt, ami a 
második helyezést hozta számára. Szűcs István 95 pontjával ebben 
a versenyszámban is harmadik lett. 

A Shanghai versenyszám elődöntőiben két versenyzőnek 
(Csókási Tibor, Mészáros Péter) is sikerült Shanghai-t dobni, vi-
szont csak az utóbbi tudott a döntőbe jutni, és ott is csak a negyedik 
helyezést ért el. A bajnok Nagy Gábor lett 170 ponttal. A további 
sorrend: II. Vincze Pál, III. Fődi Zoltán. 

A legtöbb pont (High Score) dobására már éjfél után került 
sor. A bajnoki címet ebben a versenyszámban is Nagy Gábor sze-
rezte meg 656 pontjával. Pálnok József 508 pontjával az "ezüst-
érmet" nyerte el. A harmadik helyen Kiss Ernő Levente végzett 480 
ponttal.  

A maratoni küzdelem éjjel fél kettőkor fejeződött be. 
A Korona söröző következő darts versenyét december 21-én 

(pénteken) 18 órakor rendezi meg "Gábor Kupa" elnevezéssel.        
 

M. M. 
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H i r d e t é s e k 
 

 

 

Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgo-
zót keresek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban 
Sándor Józsefnénál. 
Eladó Terra típusú, 7,5 lóerős, kétkerekű kistraktor hozzá va-
ló ekével, ekekapával, rotátorral és pótkocsival. Érdeklődni le-
het: Vígh István 06-30/2 901 020 
Eladó Csengelén a Vadgerlés u. 18. szám alatti összkomfortos, 2 
és fél szobás családi ház, melléképületekkel. Fűtése gázkonvek-
toros és radiátoros, gázzal és vegyes tüzeléssel is működő kazán-
nal. A garázs is fűtött. Eladó továbbá 900 négyzetméteres zárt te-
rületű porta az Aranykalász u. 12. szám alatt. Víz, villany van, ren-
dezett területű. Eladó még 1 db 200 literes Hajdú villanybojler, 1 
db üstház, 1 db szőlőprés, kb. 400 db műanyag cserép. Érdeklődni 
lehet: Pálnok Sándor Csengele, Vadgerlés u. 18.  (62) 286 267  
(30) 4 448 598  
A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 
eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal 06-30/3 043 366 
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 
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 
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  
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Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 
vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobile és Vo-
dafone 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 356 -
 
 

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 
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E-mail: csengele@freemail.hu            Példányszám: 135          
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