
 

 

 
 XVI. évfolyam 24. szám                  2008. december 15. 

 

Ajándék a Nowa Slupia-i 
polgármesternek 

   

 
 

A lengyel látogatókról szóló írásaink a 365. oldalon kezdődnek!  
(fotó: Molnár Mihály) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



-  362  - 

 

 

NAPTÁR – December 

 

17. 

1979-ben ezen a napon született Sisák Csaba, aki 1994-ben a 

megyei atlétikai bajnokságon III. helyezést ért el, majd 

ugyanezen évben az országos bajnok atlétikai csapat tagja 

volt. 1994-1999 között a csengelei focicsapatban játszott.  

19. 

1880-ban ezen a napon született Sutka Pál (†1959), aki 

1921-1930 között a földművelés mellett kovács munkával is 

foglalkozott. 1931-ben szatócsboltot nyitott.  1940-ben 

ezen a napon született Pap Jánosné Kővágó Piroska, aki 

1975-1983 a Honfoglalás majori boltot, 1983-1988 között a 

Csöpi presszót, 1989-től 1994-ig az új presszót vezette.  

1942-ben ezen a napon hunyt el Horváth György, aki 1928-

tól a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben vezetői tiszt-

ségeket látott el.  1949-ben ezen a napon született Garas 

Pálné Olajos Mária, aki 1965-1968 között a községi tanács 

alkalmazottja volt. 1966-1967 között a KISZ-szervezet titká-

ri tevékenységét is ellátta.  1957-ben ezen a napon hunyt el 

Szabó Mihály, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek 

1929-től jegyzője, 1934-től 1941-ig ellenőre volt. A Füg-

getlen Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi 

tagja lett 1944-ben. Tagja volt a földosztó bizottságnak. Az 

1949-es községgé alakuláskor képviselőnek választották 

meg. 

20. 
2000-ben ezen a napon hunyt el Rácz András, aki 1973-1975 

között a rendőrség körzeti megbízottja volt.  

21. 

1912-ben ezen a napon született Papp L. István, aki 1944-

ben polgárőr volt, majd rendőr lett. 1959-ig a községi tanács 

gazdálkodási előadója volt.  1933-ban ezen a napon szüle-

tett Kordás Istvánné Obajdin Vincencia Ágnes (†1965), aki 

1954-től haláláig Csengelén tanított.  1949-ben ezen a na-

pon elkészült a kibővített községháza. Ugyanezen a napon 

megalakult Csengele község képviselő-testülete. 
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22. 

 1886-ban ezen a napon született Hegedűs István (†1914), 

aki az I. világháborúban a szerb hadszíntéren hősi halált halt. 

 2002-ben ezen a napon hunyt el Vörös Rudolf, aki 1962-

1970 között a Vadgerlés Tsz, 1970-1972 között az Egyesült 

Tsz elnöke volt. 

23. 
1967-ben ezen a napon született Csókási Gabriella, aki 

1992-1993 között a Szeretetszolgálat elnöke volt. 1995-től 

az óvoda élelmezésvezetője. 

24. 
1937-ben ezen a napon született Balassi Pál, aki 1969-1997 

között több csengelei tsz főkönyvelője volt.  

25. 

1949-ben ezen a napon született Ceglédi Jánosné Bárkányi 

Erzsébet, aki 1972-től dolgozott a csengelei postahivatalban. 

 1981-ben ezen a napon született Magyar Erzsébet, aki 

2004-től a polgármesteri hivatal alkalmazottja. 

26. 
1960-ban ezen a napon született Vígh Istvánné Essig Éva, 

aki 1990-től az I. számú háziorvosi rendelő ápolónője.  

28. 

1968-ban ezen a napon született Csákiné Géczi Rozália, aki 

1988-1999 között – megszakításokkal – a helyi takarékszö-

vetkezet vezetője volt.  1970-ben ezen a napon hunyt el 

Bagi Pál gazdálkodó, aki 1929-1946 között a Csengelei Me-

zőgazdasági Egyesület körgazdája volt. 

30. 

1956-ban ezen a napon hunyt el Magyar János bognár, aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több vezető tisztsé-

get töltött be. 1945-ben tagja volt a Földosztó Bizottságnak. 

 1968-ban ezen a napon született Csíkosné Frányó Mónika, 

aki 1987-1993 között napközis tanár volt az általános isko-

lában.  1983-ban ezen a napon született Minkó Ágnes, akit 

1998-ban "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki. 

31. 

1946-ban ezen a napon hunyt el a Szovjetunióban Rabi 

Mihály, aki 1945. április 3-án esett hadifogságba.  1960-

ban ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki a Csengelei Me-

zőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.  

2003-ban ezen a napon hunyt el Lippai Viktória, aki 1964-

1965 között a Pántlika úti iskolában tanított. 
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V é r a d á s 
 

 
 

Egy csengelei önkéntes véradó 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

 

December 2-án a Faluházban rendezett véradáson 14 csen-

gelei polgár jelent meg, akik mind régi véradók voltak. Senkinél 

sem tapasztaltak kizáró okot, így minden jelentkező adhatott vért. 

A részvétel a korábbi évek átlagához hasonló volt (2005-ben 

17-en, 2006-ban 12-en jelentek meg az év végi véradáson). 

Bár a csengelei önkéntes véradók száma elmarad a megyei 

átlaghoz képest, ennek ellenére elismerés illet mindenkit, aki így is 

gondol bajba jutott embertársaira.  

F. Á.  
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Lengyel delegáció 
községünkben 

 
A tavalyi Szent Imre napon egy nagyszerű fotókiállítást 

láthattunk a Szent Kereszt-hegyi kolostorról, és a benne őrzött, 

Szent Imréhez köthető keresztről. Időközben a Katona-Zólyomi há-

zaspár felvette a kapcsolatot a monostorral és a mellette lévő tele-

pülés vezetésével, és meginvitálta őket Csengelére. 

Az ötfős delegáció december 2-án érkezett falunkba, mely-

nek tagja volt a Szent Kereszt ereklye őrzője, Nowa Slupia polgár-

mestere és két alpolgármestere, valamint egy helytörténész. A ven-

dégeket először a Faluház különtermébe várták, de a sok érdeklődő 

miatt a tornaterem részbe kellett átköltözni.  

A vendégek némi késés után érkeztek meg. Először a Nowa 

Slupia-i polgármester tartott ismertetőt a településéről, majd a csen-

gelei polgármester tette ugyanezt. A Szent Kereszt-hegyi kolostor 

bemutatása némi akadályba ütközött, mivel a lejátszandó DVD más 

formátumú volt, és azzal a lejátszó nem bírt el. Végül Tóth Tibor 

jegyző műszaki találékonyságának köszönhetően egy számítógépes 

monitoron láthatták az érdeklődők a bemutatót. A napot az önkor-

mányzat által adott vacsora zárta, az Öregmalom vendéglőben 

látták vendégül a delegációt. 

Másnap korán reggel került sor a roráte misére, melyet a ven-

dég Karol Lipinski atya Laczkó Ferenc plébánossal közösen muta-

tott be. A misén falunk polgármestere is megjelent. Utána a vendé-

gek vidéki programokon vettek részt.   

A tervek szerint a jövő nyáron csengelei hittanosok fognak 

Szent Kereszt-hegyre látogatni. 

Lapunk Karol atyát és a Nowa Slupia-i polgármestert is meg-

interjúvolta. Az erről készült írásokat e lapszámunkban olvashat-

ják. 

Molnár Mihály 
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Karol atya, a Szent 
Kereszt ereklye őrzője 

 
A lengyel delegációval falunkba érkezett Karol Lipinski előbb a 

Faluházban tartott egy előadást a Szent Imréhez köthető Szent 

Kereszt ereklyéről, majd másnap reggel misét mutatott be a helyi 

plébánossal közösen. Az egyházi rendezvény után válaszolt la-

punk kérdéseire. A tolmácsolást Márki Judit végezte. 

 

A tegnapi előadásában lehetett hallani, hogy az 1006-os évre 

datálják a kolostoruk alapítását. Az interneten viszont lehet 

olvasni olyan történészi véleményeket, melyek 100 évvel ké-

sőbbre teszik ezt. Mi erről Önnek a véleménye? 

- Egyiknek is, másiknak is igaza van. 1006-tól vannak ott a misz-

szionáriusok, ekkor jelent meg az első szerzetes. Amíg felépítették 

a kolostort, addig el kellett telni néhány évnek. Az 1006-os év az a 

dátum, amikor a bencések először megjelentek Szent Kereszt-

hegyre. Amikor először megérkeztek, zarándokszerű életet éltek, 

mert nem volt hol lakniuk. A 100 évvel későbbi dokumentumok 

szólnak arról, hogy a kolostor felépült.  

Mióta van írásbelisége ennek a kegyhelynek? 

- A kolostor archívumát sokszor elvitték, elrabolták, ezért csak az 

1300-as, 1400-as évekből származó papírokat lehet találni. A tör-

ténetiségben nagyon nagy szerepet játszanak a szájhagyományok. 

A Szent Kereszt-hegyen két helyen is láthatjuk az 1006-os évet 

felírva, kőbe vésve, de ezek az időpontok már nem pontosan 

meghatározhatók. Ezért van az, hogy egyes történészek így, mások 

úgy nyilatkoznak a történetéről. Azt is észrevehetjük, hogy 1006-

ban Szent Imre nem adhatta át az ereklyét, hiszen akkor még nem 

is élt. Amikor ott volt  Erdő Péter prímás atya Szent Kereszt-

hegyen, az ezeréves évfordulón, akkor elmondta, hogy igazából 

Szent Imre nem oda igyekezett a vadászat közben, hiszen akkor ott 

nem  is  volt  semmi,  hanem  Szent Adalbert  sírjához  zarándokolt.  
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Karol atya előadását tartja a Faluházban 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
Abban az időben a missziósok a bencés szerzetesek voltak. A 

krakkói püspöknek átadott Szent Kereszt ereklye valószínűleg azért 

került a Szent Kereszt-hegyre, mert korábban az pogány isten-

tiszteleti hely volt. Ekkor fontos feladat volt a kereszténység ter-

jesztése, ezért kerülhetett oda az ereklye. Mivel ezekről írásos be-

számolók nincsenek, csak legendákból ismerhetjük őket. Ezért van 

az, hogy egy-két változat létezik a szájhagyományokban. Ezen a 

helyen vasércet bányásztak, ahol több ember lakott, ezért volt fon-

tos a bencéseknek az evangelizáció.  

Szintén van egy történészi vélekedés, hogy a somogyvári 

apátság szerzetesei mentek a Szent Kereszt-hegyre, és ők vitték 

volna az ereklyét is magukkal. 

- Én két verziót ismerek erről. Az egyik szerint Monte Cassino-ból  

érkeztek a szerzetesek,  a másik  szerint  Magyarországról. Valószí- 
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nűbbnek az utóbbit tartják, mert az van közelebb. Megfigyelhető 

ezen is, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok milyen messzire nyúl-

nak vissza, 1000 éves a barátság. A bencések igen alapos munkát 

végeztek, és igyekeztek mindent rögzíteni írásban. De Monte Cas-

sino is elpusztult, ezért vannak a különböző változatok. A 15-16. 

században a leggazdagabb könyvtára a bencéseknek volt. Pontos 

írásbeli dokumentumaik voltak, de azok megsemmisültek. Azért 

ma is fel-feltűnnek kisebb utalások, melyekből vissza lehet ezeket a 

dolgokat következtetni.  

A tavalyi fotókiállításon láthattuk a Szent Kereszt ereklyét, 

melynek foglalatába kicsi papírok  is be voltak helyezve. Mire 

valók ezek az iratok? 

- Tulajdonképpen egy zárt, kettős kereszt alakú tartóban van elhe-

lyezve a Szent Kereszt darabja. Ez arannyal bevont ezüstből 

készült. 49 évvel ezelőtt volt kinyitva, mint most, a fényképe-

zéskor. Ezeken a papírokon jelzik, hogy amikor kinyitják az erek-

lyetartót, ki van jelen, és lepecsételik. Ez egy fontos dokumentáció. 

2002-ben, amikor kinyitottuk a Szent Kereszt ereklyének a tartóját, 

akkor mi is hozzáírtuk a jelenlévők névsorát, így ha később valaki 

megnézi, akkor az én nevem is ott szerepel. Az ereklyét mindig 

csak a helyi püspök engedélyével lehet kinyitni. Ekkor ő is jelen 

van, valamint két másik személy. Az egyik az egyház, a másik a 

tudományos kutatás részéről. Varsóból egy professzor jött el erre az 

alkalomra. Őt azért kérték fel, mert egy régi Szűzanya képnek a 

restaurálását vezette, mely fára készült. Úgy gondolták, hogy ő lesz 

a legmegfelelőbb ember a Szent Kereszthez is. Érdekes volt a 

véleménye: annak ellenére, hogy hermetikusan nem záródik az 

ereklyetartó, a Szent Kereszt darabja nagyon jó állapotban van.  

Mióta vannak ilyen papírok a belsejében?     

- Előttünk három bejegyzés volt. Az első dátumára nem emlék-

szem, de legalább 100 évvel ezelőtti volt. Előttünk 50 évvel ezelőtt 

volt utoljára ellenőrizve. Most már 25 évente jó lenne ezt megtenni.  

Gondolom, hogy művészettörténészek is látták már az ereklye-

tartót. Lehet-e tudni, hogy kik gyárthatták? 

- 1626-os dátummal van bejegyezve a mostani ereklyetartó. A 

korábbiak elvesztek. A háborúk,  rablások során megsérültek, meg- 
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semmisülhettek a tartók. A mostanira 1626-os dátum van beütve.  

Tudjuk, hogy a Szent Kereszt-hegyen az oblátusok noviciátusa 

működik. Az oblátusokról viszont nagyon keveset tudunk. Ké-

rem, mutassa be ezt a rendet! 

- Latinból erednek a szerzetes nevek. A mi rendünk neve Oblato-

rum Maria Immaculate, ami azt jelenti, hogy a Szűzanyának fela-

jánlott rend.  1826-ig voltak a bencések a Szent Kreszt-hegyen, az 

oblátusok pedig 1936-tól. Missziós rend vagyunk, 70 országban 

van missziónk. Kamerunban, Madagaszkáron van a legtöbb len-

gyel, de ott vannak Latin-Amerikában az indiánok között, valamint 

az eszkimók között is. Mindig olyan területekre mennek, melyek 

még teljesen szűz területek az igehirdetéstől. 

A Benedek-rendiekhez van-e még közük? 

- Hivatalosan nem dolgozunk együtt, de minden nagyobb esemény-

re, ünnepségre meghívjuk őket, mert nagy tiszteletben tartjuk, hogy 

800 évig ők vezették a kolostort.  

Tudjuk, hogy az 1700-as évek végén építették a jelenlegi kolos-

tort. Azóta volt-e nagyobb átalakítás? 

- 1936-tól, amióta az oblátusok itt dolgoznak, az a legnagyobb 

feladatuk, hogy az eredeti formában hozzák rendbe a régi épületet. 

Nagyon sok munkánk van ebben. 1914-ben lerombolták a tornyot 

is, melyet még helyre kell állítani. Mivel nagyon sokáig gazdátlan 

volt a Szent Kreszt-hegyi kolostor, a belső részeket is fokozatosan 

felújítjuk. A kolostorban a rendünk újoncai laknak. Ők minimum 

egy évet töltenek itt, utána mennek szemináriumokba.  

Magyarországon közkeletű dolog, hogy a lengyel nép a legval-

lásosabb Európában. Mi erről a véleménye? 

- Valóban, vallásos nép vagyunk, de azért nálunk is van még sok 

tennivaló. De hadd jegyezzem meg: az egyházhoz nem csak a püs-

pök és a papok tartoznak, hanem mindenki oda tartozik, minden 

hívő. Amikor a vallásosságról beszélünk, sokan arra gondolnak, 

hogy mennyi pap van, azok mit csinálnak, hogyan csinálnak. De az 

egyház minden tagjának a tevékenységével alakul ki csak az egy-

séges egyház. Itt még sok tennivaló van.  

(-r -ly)               
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Négy szállodával várják 
a vendégeket 

 

A lengyel küldöttség tagja volt a Nowa Slupia-i polgármester, 

Wieslaw Jerzy Galka is. A Szent Kereszt-hegyi kolostor melletti 

település vezetője szintén a reggeli mise után adott interjút a 

Csengelei Krónikának. A fordításban Márki Judit volt a segítsé-

gemre. 

 

Az interneten két címert is találtam, melyet Nowa Slupia jelké-

peként említenek. Melyik a valódi?   

                              
- Az első az eredeti, a második egy egyszerűsített változat. Az első 

változaton jobban látható a Szent Kereszt-hegy.  

A hegy tetején hó látható? 

- Nem, az a hegy eredeti anyaga, a kő fehér színű. Apró kövek bo-

rítják a Szent Kereszt-hegy tetejét. 

A címeren zöld a hegy, fehér a kő és a szarvas piros. Ezek a 

magyar nemzeti színek. Ez véletlen egybeesés? 

- Ez véletlen, mert mi is a piros-fehér színnel rendelkezünk.   

Mivel foglalkoznak az emberek az Ön településén? 

- Az emberek fő tevékenysége Nowa Slupia-ban az idegenforga-

lomhoz kötődik. Tízes nagyságrendű azoknak a fogadóknak a 

száma, ahol mezőgazdasággal is foglalkoznak. A célunk az, hogy 

mindenki a turizmussal, a vendégfogadással foglalkozzon. Koráb-

ban főleg a mezőgazdasággal foglalkoztak az itt lakó emberek, 

ribizlit, málnát, epret termeltek. Csak bajok vannak az értékesítési 

lehetőségekkel. 

Takarmánynövényeket nem termelnek arrafelé? 

- Árpát  termesztettek,  a  sörkészítéshez kellett. Burgonyát és búzát 
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A Nowa Slupia-i polgármester az egyik Katona lánnyal 
(fotó: Molnár Mihály)  

 

 

 is termesztenek. Kukorica és cukorrépa nálunk ugyan nincs, de 

nem túl messze viszont foglalkoznak vele.  

Mondja, hogy a lakosság a vendégfogadásból él. Viszont az in-

terneten csak egy kempinget találtam. Van ezen kívül más 

szálláshely is? 

- Most csodálkoztam egy nagyot! Négy szállodánk van, 26 ven-

dégfogadónk és egyre több  panzió is van a kempingen kívül. Ha 

Nowa Slupia-t írunk be az internetbe, akkor mindezt megtaláljuk. 

Többféle árkategóriában vannak ezek a szálláshelyek, vannak 

magas színvonalúak is, de várjuk a kevesebb pénzűeket is.  

A kempingben csak sátorozni lehet, vagy vannak épületek is? 

- Mindkét lehetőség megvan.      

Szintén az interneten láttam egy barlangot a közelükben. 

- Igen, a szomszéd faluban van a Jaskina-barlang. Ezt a falut 12 

évig vezettem. Ettől a barlangtól  terveznek egy utat, amely a Szent  
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Kereszt-hegyre fog vezetni, ezzel össze lesz kötve a két helység. Ez 

egy bicikliút lesz, de lovakkal is lehet majd járni rajta. A barlangot 

így Szent Imre herceggel összekötjük. 

Vannak-e denevérek a barlangban? 

- Igen, természettudósok figyelik őket.  

Turisták látogathatják-e a barlangot?   

- Csak az elejére lehet nekik bemenni. A többi részbe csak a 

tudományos kutatók mehetnek be.  

Milyen a televíziós vételi lehetőség a településükön? 

- Szent Kereszt-hegyen van egy tévétorony, így nincs vele semmi 

probléma.  

A turisták felmehetnek-e a toronyba? 

- Nem használják ki turisztikai célokra, ami nagy kár. A tervek sze-

rint 2012-től más adásrendszer lesz, így már nem lesz szükség erre 

a tévétoronyra. Nowa Slupia-ban olyan lehetőségek vannak, hogy 

mindenféle torony nélkül lehet az internetet használni. 24 órán 

keresztül egy kamerán látni lehet, hogy mi történik a Szent Ke-

reszt-hegyen. Ezt az egész világon látni lehet, Magyarországon is.  

A 20. század elején ezer zsidó lakosa volt Nowa Slupia-nak. Mi 

lett velük a német megszállás után?      

- A II. világháború előtt 50-60 %-ban zsidók laktak. Sokan el-

hagyták ezt a területet a háború miatt, most kb. 5 % azok száma, 

akik zsidóknak vallják magukat.    

 (-r -ly)  

  

 

 

 Betlehemezés 

 

A csengelei hittanosok ez évben is betlehemezni fognak falunkban 

december 21-én (vasárnap). A tervek szerint délután 3 órakor in-

dulnak a templomtól. Aki szívesen fogadná őket, kérem jelezze a 

plébánia hivatalban! 

Katona Attila 
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Ünnepi miserend 

 
2008. december 24. (szerda) "éjféli" mise              22.00 

2008. december 25. (csütörtök)          08.30 

      Utána: Hittanosok karácsonyi műsora 

2008. december 26. (péntek)           08.30 

2008. december 28. (vasárnap)          08.30 

2008. december 31. (szerda) év végi hálaadó szentmise  17.00 

2009. január 1. (csütörtök)            08.30  

 

 

Új csengelei internetes 
honlapok 

 

Szeptember hónap végén indította el Forgó Gyula a "Csen-

gelei információk" elnevezésű internetes oldalt. A szerkesztésben 

három segítője van. A benne szereplő hírek igen frissek, gyakran 

már aznap felkerülnek a világhálóra. A szövegek és a fotók mellett 

videókat is le lehet játszani. Így például a csengelei gyújtogatásról 

a különböző tévékben bemutatott tudósításokat is újra lehet nézni, 

de mozgóképes összefoglalás látható a legutóbbi Szent Imre napról 

is. Az oldal a www.csengele.web44.net címen érhető el. 

Vincze János fafaragó a 2007-es faluházi kiállítása után töret-

lenül halad az országos elismertség felé. Idén ősszel, a 11. kiál-

lításán már szinte hihetetlen eredményt ért el, egyik szobrával beju-

tott az amatőr alkotók országos kiállítására. A tárlatait megtekintők 

sokszor jelezték, hogy szobrait szeretnék az interneten is megnézni. 

Most már ez is lehetséges, elkészült a csengelei szobrász honlapja 

is. A bemutatkozó oldal mellett Vincze János 10 tárlatáról készült 

fényképek, valamint 35 szobrának fotói láthatók. Az oldal a www. 

vinczejanos.net46.net címen érhető el. 

M. M.     
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Közlekedési baleset 

 

December 4-én kora este, esős időben, Csengeléről Kiskun-

majsa irányába tartott egy fiatal falunkbéli Lada személygépko-

csijával. A Kővágó-kanyarnál szembe találkozott egy másik jármű-

vel, amiért hirtelen lehúzódott a jobboldali útpadkára, és egyenesen 

nekihajtott egy fának. 

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a fiatalnak be volt 

kötve a biztonsági öve, így a súlyosabb sérülésektől megmenekült. 

Ennek ellenére több napos kórházi ellátásra szorult.                       ■ 

 

 
 

 

Kedvenc receptjeim 
 

Gombás karaj tejmártásban 

 
Hozzávalók: 80 dkg kicsontozott sertéskaraj, 20 dkg gomba, 4 cikk 

fokhagyma, 8 dl tej, 1 ágacska rozmaring, 1 csokor petrezselyem 

zöldje, kevés olaj, őrölt bors, só. 

 

A húst nagyobb kockákra vágjuk, és forró olajban szép pirosra süt-

jük. Megszórjuk zúzott fokhagymával, megsózzuk, majd leöntjük 

forró tejjel, és letakarva pároljuk kb. 50 percig. Hozzátesszük a 

vékony szeletekre vágott gombát, rozmaringgal, őrölt borssal fű-

szerezzük és fedő nélkül addig főzzük, míg a leve egy kissé 

besűrűsödik. Megszórjuk finomra vágott petrezselyem zöldjével, és 

forrón tálaljuk. 

Nemere Ilona 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



-  375  - 

 

 

Mikulás a polgárőr gyerekeknél 
 

December 5-én este falunkba látogatott a gyerekek kedvence. 

Némi rábeszélés után vállalta, hogy a csengelei polgárőrök gyerme-

keinél is látogatást tesz. 

Mivel ekkor még nem esett le a hó, a polgárőr szolgálati 

gépkocsival járta a házakat két krampusz kíséretében. A gyerekek 

több helyen énekszóval fogadták a Télapót, és volt, ahol fúvós-

hangszeres előadással várták. A szülők szíves vendéglátásának kö-

szönhetően közel 5 óráig tartott, míg a 31 kicsi megkapta ajándé-

kát.  

Az öreg szakállas búcsúzóul még elmondta, hogy jövőre is 

szívesen ellátogat a gyerekekhez. 

M. M. 
 

 
 

(fotó: Molnár Mihály)  
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Olvasóinkhoz! 

 

A Csengelei Krónika ára a jövő évben nem változik, marad a 

példányonkénti 125 Ft. Így az éves díj (24 szám) 3000 Ft-ba, a 

félévi (12 szám) 1500 Ft-ba fog kerülni.  

Lapunkat másfél éve egy civil szervezet, a Csengelei 

Krónikás Egyesület jelenteti meg. Kérjük, hogy az előfizetési díjjal 

is támogassák az egyesületet. 

A támogatásokat továbbra is az évek során megszokott helye-

ken lehet befizetni: Kuklis András Kis ABC-jében (Május 1. u. 21. 

szám) és az Erdősarki boltjában, Novák Imréné Vegyesboltjában 

(Felszabadulás u. 18. szám), valamint a Korona sörözőben (Május 

1. u. 52. szám).  

A Szerk.   

 
 

Darts bajnokság 
 

Nagy Gábor Shanghai-t dobott  
 

A Korona söröző december 5-én rendezte meg soron követ-

kező nyíldobó versenyét, melyen 15 versenyző küzdött a bajnoki 

címekért. 

Krikettben Kiss E. Levente rakta ki elsőként a tábláját, és 125 

hibaponttal megszerezte a bajnoki címet. Mészáros Péter 299 hiba-

ponttal második, ifj. Tisóczki Ferenc 453 hibaponttal harmadik lett. 

Mester 501-ben Vígh Attila fogyasztotta el leghamarább a 

pontjait. Nagy Gábor 39 ponttal a második helyre szorult, míg Tóth 

György 62 pontja a harmadik helyezést hozta meg számára. 

A dupla be-kiszállós 301 a dartosok mumusa. A döntőben is 

előfordult, hogy valaki nem tudta elkezdeni a pontjainak számát 

csökkenteni. A végeredmény: I. Nagy Gábor, II. Kiss E. Levente (8 

pont), III. Haraszti Zsolt (213 pont). 
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Három bajnok a szervezővel 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

A Shanghai versenyszámban most két Shanghai-dobás is 

előfordult. A középdöntőben Kiss E. Levente az 5. körben zenél-

tette le a gépet, majd a döntőben Nagy Gábor tette ezt a második 

körben (25 ponttal). Második helyezett Mészáros Péter lett 7 pont-

tal, a harmadik helyen Kiss E. Levente végzett 6 ponttal. 

Kiss E. Levente a legtöbb pont (High Score) dobásában sze-

rezte meg második bajnoki címét, 647 ponttal. Vígh Attila 592 

pontja a második helyezésre volt elegendő. Túri Kornél 521 ponttal 

került a képzeletbeli dobogó harmadik fokára. 

A Korona söröző december 27-én (szombaton) 17 órakor 

rendezi következő versenyét, a Gábor Kupát. Ezen szívesen látnak 

minden amatőr versenyzőt. 

M. M.    
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H i r d e t é s e k 
 

Kistelek központjában, 4 szoba + nappalis, összkomfortos, pad-

lásteres családi ház, üzlethelyiséggel, 2 gépkocsibeállásos ga-

rázzsal eladó. Irányár: 17,5 millió forint. 06-70/6 198 117 

Tárcsázást (4.700 Ft/hold+ÁFA) és szántást (9.000 Ft/hold+ÁFA) 

vállalok.  Érd.: Széll János 06-30/8 536 229 

A csengelei vasútállomástól kb. 1 km-re, erdő mellett tanya 

eladó, melléképületekkel és 15 hold földdel. Érdeklődni: 06-

30/5 445 846. 

A Kiskunmajsai úttól 400 m-re, a Vetter Kft. közelében két hold 

szántóföld eladó! Érdeklődni: Barna László Kistelek, Tömörkény 

u. 17. 06-30/5 052 895 

Eladó Csengelén a Vadgerlés u. 18. szám alatti összkomfortos, 2 

és fél szobás családi ház, melléképületekkel. Vegyes tüzelésű ka-

zán, fa, szén, gáz is, konvektoros. Ugyanitt eladó 1 db üstház, 1 db 

szőlőprés, kb. 400 db műanyag cserép, 1 db Hajdú típusú, 200 lite-

res villanybojler olcsón. Érdeklődni lehet: Pálnok Sándor Csen-

gele, Vadgerlés u. 18.  (62) 286 267  (30) 4 448 598 

Eladó egy Simson segédmotoros kerékpár és egy Bajai szivattyú!  

 (62) 286 078  
 

Hajnal – Bazár 
Megújult árukészlettel várjuk vásárlóinkat!!! 

◉ Import tisztított női, férfi és gyermekruhák   ◉ Avon termékek 

◉ Cipők         ◉ Plüss figurák            ◉ Táskák 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 8.30 – 15.30, Szombat: 8 – 12 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!!! 

Kiskunmajsa, Félegyházi u. 15. 
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Kitűnő állapotú kéttengelyes utánfutó és egy 4 lapos villanytűzhely 

újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Józsefnél a 

Tápboltban 06-30/3 228 453  

Kisteleki háromszobás, téglaépítésű családi ház, a központhoz 

közel, eladó! Érdeklődni: 06-30/8 555 259  

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029 
Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgozót ke-

resek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban Sándor 

Józsefnénál. 

Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa. 

Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: Balázs 

Tibor, Csengele, Tanya 531. 06-30/9 677 763 

A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal 06-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 06-30/6 

377 970 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, víz-

melegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-

hetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/3 282 375 

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. 
 

 

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 

 

A kisteleki Fotó szaküzletem megszűnt! 
 

 -  Továbbra is vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények    

     fényképezését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj-, pasztell- és akvarell képek árusítása  

 

Új elérhetőségeim: 

Nacsa Jánosné fényképész 
Szeged, Zentai u. 10. 

06-70/2 803 013 vagy 06-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 
 

 

 

 

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

                      Havonta kétszer megjelenő közéleti lap 
 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei  Krónikás  Egyesület  

Szerkesztőség és kiadóhivatal:  6765 Csengele,  Felsza- 

badulás u. 2/A.    (62) 286 335         (30) 6 216 223        

E-mail: csengele@freemail.hu            Példányszám: 130            

Felelős  kiadó  és  felelős  szerkesztő:    Molnár  Mihály                             

A lap  szerkesztése a Nemzeti Civil Alapprogram  támo- 

gatásából  vásárolt  számítógépen  készül. © Copyright reserved! A lap másolá-

sa csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad 

a szerkesztőség álláspontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  

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

 

 

 

 


