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XV. évfolyam 4. szám                              2007. február 15. 
 
 

Tűzoltás a tanyavilágban 
 

 
 

A tarlótűzről szóló írásunk a 46. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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1 %-ot a civil szervezeteknek! 
 

Csengelén az alábbiaknak lehet felajánlani a személyi jövede-
lemadó 1 %-át: 

Csengelei Művészeti és Ifjúsági Alapítvány (adószáma: 
18469109-1-06) 

Csengelei Polgárőr Csoport (adószáma: 18463653-1-06)  
Kérjük az adózókat, hogy éljenek a felajánlás lehetőségével, 

ezzel is támogatva a csengelei szervezeteket! 
 
 

 
 

Tarlótűz a csengelei határban 

 
Nemrég számoltunk be arról, hogy a 2006-os év tűzeset 

nélkül telt el falunkban. Az idei január viszont már ezzel zárult.  
A hónap 31-én dél előtt nem sokkal Kucsora Péter, a 

polgárőrség vezetője értesítette a tűzoltóságot, hogy a vasúton túli 
területen ég a tarló. Bejelentésére a legmagasabb fokozatú, ötös 
riasztást rendelték el. Mintegy ötven tűzoltó küzdött a lángokkal. 
Szentesről, Csongrádról, Szegedről, Kiskunhalasról, Kiskunfélegy-
házáról és Kecskemétről is érkezett segítség. A helyi önkéntesek az 
államiakkal együtt érkeztek a helyszínre. A tűzoltóknak a lakosság 
is besegített, köztük négy polgárőr is. Szükség is volt a 
lapátolásukra, hiszen egy erdő felé terjedtek a lángok, és tanyákat is 
veszélyeztettek. 

Becslések szerint 200 hektáron égett le a tarló. Szerencsére 
nagyobb kár, személyi sérülés nem történt.        

M. M. 
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TŰZVÉDELMI FELHÍVÁS 
 

Az elmúlt időszakban a községben, és környékén történt többszöri 
tűzesetek miatt a következőkre hívom fel a figyelmüket: 

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az 
tüzet vagy robbanást okozhat. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett 
tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy 
ha arra már nincs szükség, a tüzet azonnal el kell oltani. A szabadban 
tüzelés, és tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket 
és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetve a tűz eloltható. 

Különös tekintettel felhívjuk a figyelmüket a dohányzás okozta 
tűzesetekre. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan 
helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat. 
Dohányozni nem szabad többek között szabad-téren sem. Jelentős számú 
tűzeset keletkezik az eldobott, még égő cigarettacsikkek miatt.  

A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályait is szigorúan 
be kell tartani. Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alka-
lomszerű tűzveszélyes tevékenység. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
szerint az égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt 
legalább 24 órával az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak 
írásban be kell jelenteni. A tűzet őrizetlenül hagyni nem szabad, a tűzre, 
ha már nincs szükség, azt azonnal el kell oltani.  A tarlóégetés helyszínét 
befejezést követően gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást 
vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal stb. meg kell szüntetni. 

A tűzveszélyes tevékenységek sora igen széles. Ezért minden la-
kosnak kötelessége betartani a tűz elleni védekezésről, a műszaki men-
tésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú törvény, továbbá 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, és a vonatkozó jogszabályok (pél-
dául erdők védelme) rendelkezéseit. Amennyiben a lakosság nem a tűz-
védelmi jogszabályokban rögzítettek szerint jár el, engedély  nélkül tüzet 
rak, a természetben kárt okoz, szabálysértést követ el, és 100.000 Ft-ig 
terjedő pénzbírság kiszabására kerül sor. Súlyosabb cselekménykor 
büntetőjogi felelősségre vonásra is számíthat. 

Fentiek alapján felhívom figyelmüket a tűz elleni védelem fokozott 
betartására! 

          Sánta Ferenc 
 polgármester 
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Tájékoztatás a keresztelésről 
 

Önök keresztelést kérnek az Egyháztól. Ez önmagában véve helyes 
elgondolás. Ha valaki, akkor az Egyház azt akarja, hogy a keresztelés 
megtörténjék, de úgy, hogy annak legyen értelme is. Kérem, ezért olvas-
sák át a következőket, beszéljék meg és gondolják is meg. 

Közismert tény, hogy az elmúlt fél évszázadban eszközöket nem 
válogatva mindent megtettek a vallásos élet lerombolásáért. Az emberek 
lelki, vallási nevelés nélkül nőttek fel, az idősek pedig már sok vallási 
ismeretet a régi időből tudnak. A legtöbb esetben családi hagyományból 
még kérnek keresztelést, de ott sem veszik komolyan a vallásos nevelésre 
tett ígéretet. Tulajdonképpen már azt sem tudják, hogy mi a keresztelés 
célja és értelme. A templomtól nagyon elszakadtak az emberek, mások 
meg semmi közösséget nem éreznek az Egyházzal, holott a keresztelés 
által ők is tagjai az Egyháznak. 

Mindenki előtt ismeretes, hogy szabad vallásgyakorlás van, de a hit 
hiánya miatt nagyon gyér az érdeklődés a komolyan vett hitoktatás, a hit 
megismerése iránt. Ez igaz gyermekre és felnőttre egyaránt. A családok 
életéből kihalt az ima, a vallásos lelkület, a hit és a keresztény tanítás 
igazságait egyáltalán nem ismerik. Ez nem személyes hiba, hanem a 
korszellem bűne, de tény! Ezen mindenképpen változtatni kell. Ter-
mészetesen az Egyház senkit sem akar erőszakkal megtéríteni, az Egyház 
viszont Isten előtt felelős azért, hogy tanító-nevelő és embermegszentelő 
feladatát hogyan teljesíti. Tudom, hogy mindenkinek joga van eldönteni, 
hogy vallásosan él vagy sem, de az Egyháznak is joga van eldönteni, 
hogy kit keresztel meg, kit vesz fel tagjai sorába. 

Jézus mennybemenetele után az ősegyházban gyermekeket nem 
kereszteltek, mert akkor kezdett elterjedni a kereszténység. Ha valaki 
megismerkedett a keresztényekkel és közéjük akart lépni, akkor jelent-
kezett hittanulónak. Az egyházi közösség és a hívek elfogadták jelentke-
zését. Hosszú időn át tanult, együtt imádkozott a már megkereszteltekkel, 
amikor kellő ismeretet szerzett, a közösség előtt hitvallást tett és 
megkeresztelték. Ezzel vált véglegesen a közösség tagjává, amellyel 
tovább is együtt élt, sőt ekkor kezdődött el Krisztuskövető élete a 
közösségben. Együtt imádkozott a szentmisén, együtt vett részt bűn-
bánatban és szentáldozásban. Ezekből igazán hitük szerint élő keresztény 
családok lettek, a hit tanítása szerint éltek. Gyermekeiket  is  maguk  taní- 
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tották és vitték a szentmisére, sőt első szentáldozásra is a szülők készí-
tették fel őket. A gyermekek belenőttek a keresztény életbe. Így alakult ki 
később az, hogy egyre fiatalabb gyermekeket kezdtek keresztelni, hogy 
mielőbb Isten gyermekei legyenek. A szülők nagyon komolyan vették a 
hitbeli nevelést, amelyre a kereszteléskor ígéretet tettek. Így a családban a 
vallásos nevelés garantálva volt. Az egyházi közösségek valóban közös-
ségek voltak a pap vezetésével. 

Mindebből mára annyi maradt a vallásszabadságban is, hogy ke-
reszteljük meg a gyermekeket, de senki se tudja, hogy miért és minek? 

Az ősegyház közössége vonzó volt, életalakító, embernevelő. Ezt 
bizonyítja az is, hogy háromszáz éves üldözés ellenére is nagyon terjedt a 
római birodalomban, sőt a pogányok megjegyezték a keresztényekről: 
”Nézzétek, mennyire szeretik egymást!” Az Egyháznak ma is ez a 
szerepe és feladata, hogy megtanítsa az embereket a krisztusi szeretetre, 
ami annyira hiányzik ebből a világból. Az Egyház felmérte a jelenlegi 
helyzetet, anélkül, hogy bárkit is vádolna személyében, vagy kénysze-
rítene bármire, feladatát  ma is teljesíteni kell, de az eddigi gyakorlat nem 
folytatható, mert nem célravezető. 

A keresztelésnek így semmi értelme nincsen! 
Nincs értelme a megkeresztelt szempontjából, de az Egyház 

szempontjából sem. Most kialakult, hogy ez van, de így nem jól van, 
tehát másképpen kell csinálni. Úgy gondolom, hogy ehhez is minden 
értelmes gondolkodás szerint az Egyháznak joga van. Feladatát csak úgy 
tudja betölteni, ha megkeresi a kivezető utat. Ezt még akkor is vállalnia 
kell, ha döntése nem fog találkozni a közvéleménnyel. Tessék csak 
átgondolni, ha nem élnek vallásos életet, ki fogja gyermeküket keresztény 
módon nevelni ha megkereszteljük? Meri ezt felelősséggel ígérni valaki a 
családból? Az Egyházat lehet szidni, okolni, de okos ember ezt nem teszi, 
mert belátja, hogy az Egyház az új helyzetben, új úton járva csak jót akar, 
hogy több legyen a szeretet a földön, hogy híveire jellemző legyen az, 
hogy mennyire szeretik egymást. Hogy ez így legyen, ennek ára van, ten-
ni kell érte – először tanítani s aztán keresztelni, mint az ősegyházban. 

Aki ezt nem tudja, vagy nem akarja vállalni, vagy nem tartja fon-
tosnak, annál a keresztelést el kell halasztani, amíg rá nem jön, hogy 
komoly kötelezettség a keresztség és nem babonaság. El kell halasztani 
annál is, aki már nagyobb gyermekét megkereszteltette ugyan, de nem 
teljesítette vállalt kötelezettségét (nem járatja hitoktatásra). 

1999 advent első vasárnapjától a következő rendelkezés van 
érvényben: 
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1 Újszülött csecsemőt csak abban az esetben szabad megke-
resztelni, ha a családban garantálva van a keresztény szellem, nevelés és 
hitoktatás. Részt vesznek a keresztelési megbeszélésen. 

2 Iskoláskorú gyermeket csak abban az esetben lehet megke-
resztelni, ha rendszeresen részt vesz a hitoktatáson és szentmisén, és a 
szülők támogatják ebben, még ha nem is vallásosak. 

3 Felnőtt embert csak akkor lehet megkeresztelni, ha hajlandó 
megismerni a keresztény tanítást, ha azt élni is akarja az Egyház 
közösségében. 

4 Halálveszélyben bárki megkeresztelhető.                                                                                                                     
Önök ezekből a sorokból megismerhették az Egyház célját és 

szándékát. Ezen legalább pár napig gondolkozzanak el, s ha kell, olvassák 
el újra. Csak egyet érezhetnek ki belőle, hogy az Egyház szolgálni, taní-
tani és keresztelni akar úgy, hogy annak legyen értelme és jó irányba 
terelő hatása. Csak így változhat meg körülöttünk az élet. 

Nagyon jó lenne, ha gondolataikat meg is osztanák a lelki-
pásztorral, ha valamilyen nehézség adódik, bizalommal feltárják azt 
előtte! Olyan nincs, hogy ne lehessen megoldani, ha a jó szándék és 
akarat megvan a szülőkben. 

Laczkó Ferenc, plébános 

 
 

Változások a gépjármű-
adózásban 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országgyűlés 2007. január 1-jei 

hatállyal módosította a gépjárműadó törvényt. Ezért önkormányzatunknál 
is ennek megfelelően kell, hogy történjen az adóztatás. 

A gépjárműadóról szóló, 1991. évi LXXXII. törvény január 1-től 
hatályos szövege szerint a személyszállító gépjárművekre (mely magába 
foglal minden, rendszámmal ellátott motorkerékpárt, és személygépko-
csit) új adóztatási módra kell áttérni: az adó alapja fent említett esetekben 
(motorkerékpár, személygépkocsi) a gépjármű hatósági nyilvántartásban 
feltüntetett teljesítménye kilowattban kifejezve. 
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Az adó mértéke a fenti adóalap után a gépjármű  
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300,-Ft/kilowatt, 
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260,-Ft/kilowatt, 
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200,-Ft/kilowatt, 
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160,-Ft/kilowatt, 
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő 

naptári években 120,-Ft/kilowatt. 
Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi adóalapja az 

önsúly. 
Tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban szereplő 

saját tömeg (önsúly), növelve a terhelhetőség (raksúly) 50 %-val az 
adó alapja. 

A törvény hatálya NEM TERJED ki: a belföldi rendszám-
táblával ellátott mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, lassú 
jármű pótkocsijára, mézesházas gépjárművekre, munkagépekre, a 
CD, a CK, DT, OT, Z betűjelű gépjárművekre. 

A Belügyminisztérium Adatfeldolgozó Hivatalától az Ok-
mányirodán keresztül megkapott adatokban szerepelnek olyan, a je-
lenlegi szabály szerint adózás alá vonandó, régi rendszámon nyil-
vántartott személygépjárművek, motorkerékpárok, amelyek tulaj-
donjogi helyzetének tisztázása elengedhetetlen. 

Amennyiben a postázásra kerülő határozat adattartalmával 
nem értenek egyet, szíveskedjenek a megfelelő bizonylattal (adás-
vételi szerződés eladás esetén, egyéb okirat, stb.) ügyfélfogadási 
időben az Okmányirodát felkeresni, mert a problémás esetek csak 
úgy kerülnek ki a BM Hatósági Nyilvántartásból, ha az Okmány-
irodánál megjelennek a megfelelő bizonylattal, illetve nyilatkozatot 
tesznek a gépjármű sorsáról. Ezt követően az Okmányiroda bélyeg-
zőjével ellátott (záradékolt) adásvételi szerződést kell bemutatni a 
Polgármesteri Hivatalnál. 

Fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét és 
együttműködő hozzáállását! 

 
 

 Dr. Tóth Tibor 
                                                           jegyző 
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Polgárőr bébi 
 

 
 

(fotó: Bangó Péter) 
 
Polgárőreink tesznek arról, hogy a polgárőr mozgalomnak legyen 
utánpótlása. Legutóbb a Bangó családból értesültünk egy örven-
detes tényről: újabb gyermekük született. Bangó Szabolcs 2007. 
január 30-án 15 óra 25 perckor jött világra, 49 cm-es testhosszal és 
3040 grammos súllyal. Gratulálunk a szülőknek, Kovács Magdol-
nának és Bangó Péternek az aranyos kicsihez!   

Polgárőrök 

 
Tájékoztató a vizitdíjról 

Alkalmanként 300 forintos vizitdíj fizetése mellett igénybe vehető 
szolgáltatások: háziorvosi ellátás, fogászati ellátás, járóbeteg-szakellátás, 
járóbeteg-szakellátás keretében igénybe vett orvosi rehabilitációs ellátás. 

Emelt összegű, 600 Ft-os vizitdíjat kell alkalmanként  fizetni, 
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ha az ellátást a biztosított: 
- saját kezdeményezésére a háziorvosi rendelőn kívül veszi igénybe, 
- saját kezdeményezésére nem annál a háziorvosnál veszi igénybe, aki 
területi ellátásra kötelezett, illetve akihez bejelentkezett, 
- nem annál a járóbeteg-szakellátónál veszi igénybe, mint ahová a 
beutalója szól, 
- a beutalóval igénybe vehető járóbeteg-szakellátást beutaló nélkül veszi 
igénybe. 

Ha a biztosított ügyeleti ellátást vesz igénybe, és azt nem in-
dokolja sürgős szükség, a vizitdíj összege 1000 forint alkalmanként. 

Háziorvosi és járóbeteg-szakellátás igénybevételénél külön-külön 
számolva és a befizetési bizonylatokat megtartva lehet igazolni, hogy a 
biztosított adott naptári évben már 20-20 alkalommal vizitdíjat fizetett. A 
20 alkalmat külön kell számolni a háziorvosi, (beleértve a fogorvosi), és a 
járóbeteg-szakellátások (beleértve a keretében igénybevett rehabilitációs 
ellátások) esetében! Az adott ellátási formában a 21. alkalomtól fizetett 
vizitdíj összege visszaigényelhető a biztosított lakhelye szerint illetékes 
jegyzőtől. Nem lehet visszaigényelni az emelt összegű vizitdíjat. 

Naponként 300 forintos kórházi napidíj mellett igénybe vehető 
szolgáltatások: orvosi beutalás alapján az aktív és krónikus fekvőbeteg 
szakellátások, ide értve a rehabilitációs fekvőbeteg szakellátást is. Nem 
kell tovább fizetni, ha a biztosított adott naptári évben már 20 napi 
kórházi napidíjat megfizetett. 

Fontos, hogy a számla, illetve a nyugta tartalmazza a biztosított 
nevét és TAJ számát. 

Vizitdíj, illetve kórházi napidíj megfizetése nélkül igénybe vehető 
ellátások: 
– tartós orvosi kezelés részét képező ellátás, 
– kötelező járványügyi intézkedés,  
– katasztrófa-egészségügyi ellátás, 
– népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálat, 
– terhesgondozás,  szülés,  szülészeti  ellátás és gyermekágyas anya gon-
dozása, 
– sürgősségi vagy kötelező gyógykezelés, 
– ha az ellátás kórházi elhelyezésre, vagy a terhelt elmeállapotának 
pszichiátriai fekvőbeteg-gyógyintézetben történő megfigyelésére irányu-
ló, bírói döntés miatt szükséges, 
– az ellátás igénybevétele során a biztosított elhalálozott, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  54  - 
 
 

– a hajléktalanok ellátására szerződött háziorvosnál és az általa kiállított 
beutaló alapján bármely más egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe. 
– ha ugyanazon szolgáltatónál egy nap több járóbeteg-szakellátást vesz 
igénybe, a vizitdíjat csak egyszer kell megfizetni. 

A 18 éven aluliak alanyi jogon mentesülnek a fizetés alól. 
Nem kell vizitdíjat, kórházi napidíjat fizetni azokért az ellátásokért, 

melyek költsége nem az E. Alapot terheli. 
A vizitdíjat a szolgáltatás igénybevétele előtt kell befizetni.  
Fekvőbeteg-szakellátás igénybevétele esetén a kórházi napidíjat a 

fekvőbeteg-gyógyintézetből történő elbocsátáskor kell beszedni. Ez a sza-
bály vonatkozik a nappali kórházi, az egynapos sebészeti és a kúraszerű 
ellátás igénybevételénél is. 

Sürgősségi ellátás esetén a vizitdíjat és a kórházi napidíjat az 
ellátás igénybevételét követően kell beszedni, amennyiben a sürgős szük-
ség nem állt fenn. 

Amennyiben a biztosított az ellátás igénybevételének megkezdé-
sekor nem fizeti be a vizitdíjat, az ellátás nem vehető az Egészségbizto-
sítási Alap terhére igénybe. 

Dr. Torontáli Renáta 

 
Művészeti iskola 
 

Félévi bemutató 
 

A Csengelei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói 
február 1-jén adtak számot tudásukról. A rendezvénynek a Faluház 
adott otthont. 

Az alsós színjátszók a Kacor király című mesejátékot mutat-
ták be. Pálinkásné Kordás Ágnes tanítványai nagy beleéléssel adták 
elő a lusta macskáról szóló darabot. Előadásuk főleg a fiatalabb 
korosztálynál aratott sikert. 

Falunkban számos fiatal tanul valamilyen fúvós hangszeren. 
Czirok Zoltán és Gömöri Balázs tanítványai közül – nem vélet-
lenül – a nagyobb gyerekek szerepeltek jobban, a kisebbeknél még  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  55  - 
 
 

előfordultak kisebb megtorpanások, de azért végül mindenki végig-
játszotta a betanultakat. Lehetett látni, hogy a függöny szélénél álló 
zenetanárok szinte jobban izgultak, mint a vizsgázók. A tanulókat 
Horváth Lívia kísérte zongorán. 

Czirokné táncosai a táncművészet sok válfaját mutatták be. 
Nagy sikert aratott az „Apáca show” koreográfiája. A tanárnő 
mindig tud valami meglepetéssel szolgálni a közönségnek. 

A felső tagozatos színjátszóknak Heim Gézáné tanított be egy 
„életszagú” előadást, mely egy fiatal megpróbáltatásait mutatta be, 
míg felcseperedik. A prózai részeket zenei betétek színesítették, és 
a gyerekek is énekeltek. Sok szülő szembesülhetett gyermek-
nevelési módszereivel, a gyerekeknek pedig nem lehetett nehéz 
dolguk, szinte magukat kellett csak adniuk. Műsoruk után méltán 
kaptak nagy tapsot. 

A Faluház helyet adott egy kisebb tárlatnak is, ahol a kézmű-
ves gyerekek mutatták be alkotásaikat. Lehetett látni levélnyoma-
tokból készült festményeket, gyöngyfűzéseket, agyagedényeket, 
nagy papírvárakat, valamint fonalakból készült képeket. Örömmel 
állapíthattuk meg, hogy a Lantos házaspár a képzőművészet szinte 
minden ágával megismerteti a rájuk bízott fiatalokat. 

M. M.        
  
   
 

Kéz- és lábápolás a hideg télben 
 

Nem egyszerű a téli időszakban ápoltnak tartani a kezeinket. 
Ilyenkor nemcsak a hideg, hanem a hőmérséklet- és nedvességtartalom-
ingadozások is igénybe veszik a kezet és a körmöket. A kezek durvának 
tűnnek, a bőr érdes, feszül és kicserepesedik. Komolyabb esetekben még 
fájdalmas mély berepedések is keletkeznek rajta. Ezek a hatások nemcsak 
azon bőrtípusúakat érintik, akik egyébként is száraz bőrrel rendelkeznek. 
Télen minden bőrtípus szenved az időjárás okozta bőrkiszáradástól. 
Mindezek hátterében a következők állnak: a faggyútermelés 8 ºC alatt 
szinte teljesen leáll, amitől a bőr zsírszegényebbé válik, a hőveszteség 
csökkentése érdekében az erek összehúzódnak, ami a faggyú és  verejték- 
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mirigyek működését minimalizálja, valamint a hideg és a fűtés következ-
tében a levegő nedvességtartalma csökken és így a bőr szárazabbá válik. 

Ezek után azt gondolhatnánk, hogy a lábainkat a meleg téli csiz-
máinkban nem fenyegetheti hasonló veszély. Csakhogy a kellő ápolás 
híján a meleg hónapokban vízhiányossá vált lábak télen kiszáradhatnak, 
következményeként a már említett faggyútermelés csökkenésének. Ehhez 
társul még a tyúkszem, a benőtt köröm és a gomba. Gondoljunk csak 
bele, ősztől tavaszig zárt cipőben járunk, ami ha ráadásul nem jól meg-
választott cipőt jelent, komoly gondokat okozhat. Ilyen gond lehet 
például a közismert tyúkszem, amivel tulajdonképpen bőrünk védekezik a 
nyomással és súrlódással szemben. Ezért is fontos, hogy jól válasszuk 
meg a téli lábbelit. Semmiképpen sem szabad olyan cipőt hordani, ami 
szűk, kemény vagy nem követi a lábfej vonalát – gondoljunk csak a 
divatosabbnál divatosabb hegyes orrú és magas sarkú cipőkre. Ugyan-
akkor arra is figyeljünk oda, hogy a felgyűrődő harisnya is kelle-
metlenséget okozhat. A szűk cipő mindazonáltal növelheti a benőtt kö-
röm és a gombásodás kockázatát is. A lábköröm optimális védelmének 
egyetlen módja, ha a köröm rövid, azaz ha egészen a körömágyig le van 
vágva. A hosszú köröm zárt, kemény orrú cipőbe bújtatva könnyen 
betörhet és a benövés is hamarabb előfordulhat. 

Ha már megelőzni nem is tudjuk a problémákat, fontos, hogy 
legalább az utókezelésre hangsúlyt fektessünk és forduljunk szakem-
berhez. 

Mind a kéz, mind pedig a láb problémájára megoldást jelent a 
paraffinos kezelés. Ezt a módszert a gyógyászatban és a szépség-iparban 
is egyaránt alkalmazzák. A felmelegített paraffin melegen tartja az 
izmokat, stimulálja a vérkeringést, csillapítja a végtagfájdalmakat, puhítja 
a bőrt, valamint kiváló neurodermatitisre (idegi alapú bőrgyulladásra) és 
a téli ekcémára. Egy kezelés során a kezet, illetve a lábat meleg 
paraffinba helyezik, ami a bőr felületén felszívódik, majd a bőr pórusai 
kitágulnak, aminek következtében a különböző ápoló és regeneráló 
krémek jobban felszívódnak. A kezelés intenzíven ápolja a durva és 
repedezett bőrt, folyamatos használatától pedig újra puhává és finommá 
válik a kéz és a láb. 

Bővebb tájékoztatásért és a kezelés igénybevételéért a 06-30/3 
630 873 telefonszámon, valamint Csengelén a Felszabadulás u. 2. szám 
alatti (volt tűzoltó szertár) szépségszalonban érdeklődhet. 

 
Harmath Jánosné Zsuzsa 
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Darts bajnokság 
 

I. Gól söröző Kupa 
 

Január 28-án Kun-Szabó Tibor rendezett nyíldobó versenyt 8 
fő részvételével.  

Krikettben elsőként Csorba Árpád rakta ki a tábláját és 76 hi-
baponttal megszerezte a győzelmet. Második Müller Gábor lett 90 
hibaponttal, míg a harmadik helyen a kisteleki Szabó Péter végzett 
116 hibaponttal. 

Mester 501-ben Szabó Péter fogyasztotta el elsőként a pont-
jait. Csorba Árpád megmaradt 4 pontja a második helyezést hozta, 
míg az 54 pontos Vincze Pál "bronzérmet" kapott. 

A dupla ki-beszállós 301-ben Müller Gábor lett a bajnok. 
Csorba Árpád 9 pontjával második, ifj. Tisóczki Ferenc 20 pont-
jával harmadik lett. 

A Shanghai versenyszám döntőjében Szabó  Péter lett a győz-  
 

 
 

A kupa első három helyezettje a szervezővel 
(fotó: Molnár Mihály) 
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tes 138 ponttal. A további sorrend: 2. Fődi Zoltán 101 pont, 3. Put-
noki János (Jászszentlászló) 45 pont.  

A legtöbb pont dobásában (High Score) Csorba Árpád vég-
zett az élen 474 pontjával (a Gól sörözőben 7 körös ez a játék!). Őt 
Túri Kornél követte 343 ponttal. A harmadik helyezést pedig Szabó 
Péter érdemelte ki 328 ponttal.  

A dupla ki-beszállós 501-ben Müller Gábor fogyasztotta el 
elsőként a pontjait. Putnoki Jánosnak 78 pontja a második helyezést 
hozta meg. Szabó Péter 121 ponttal a harmadik helyre szorult. 

A verseny alatt végig kemény verseny folyt a pontszámokért. 
Csak az utolsó fordulóban dőlt el az első három helyezett helye. A 
végeredmény a következő lett: 

 

I. Csorba Árpád   38 pont  V. Túri Kornél     26 pont 
II.  Szabó Péter   37 pont  VI. Fődi Zoltán     23 pont 
III. Müller Gábor  35 pont  VII. Ifj. Tisóczki Ferenc  14 pont 
IV. Putnoki János 31 pont   VIII. Mészáros Péter   12 pont 

        
Molnár Mihály      

 
 

A Csengelei Krónika szerkesztősége folytatja helytörténeti 
könyvsorozatát, és a 2007-es Falunapokra megjelenteti a 

Csengelei tudósítások 1859 – 1949 
című kötetet. A kb. 400 oldalas kiadványba településünk Szeged-
hez való tartozásának idejéből mintegy ezer újságcikket gyűjtöt-
tünk össze. Csengele múltja iránt érdeklődők egy csemegét vehet-
nek kezükbe, de bárki jól szórakozhat a régmúlt hírein. Elénk tárul, 
hogyan éltek elődeink, hogyan küszködtek a bérföldeiken, miként 
szórakoztak, hogyan bűnöztek, milyenek voltak a bálak, milyen 
szerencsétlenségek történtek stb. 

A kötet elővételben rendelhető meg 2007. április 27-ig a 
Faluházban Törköly Ágnesnél. A vékony borítós változat 4000 Ft, 
a keményborítós kötet 6000 Ft-ért fizethető elő. 

A szokásokhoz híven a kötetek sorszámozva lesznek, és 
kérésre a rendelő nevét belenyomtatjuk.        
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Majsai pingpongbajnokság 
 

Egy arany- és két bronzérem 

 
Február 4-én a kiskunmajsai művelődési házban rendeztek 

asztalitenisz versenyt. Falunkat hat sportoló képviselte. 
A páros pingpongra 22 fő nevezett be. A bronzérmet a 

csengelei Pigniczki Árpád-Tisóczki Ferenc duó szerezte meg. 
Egyéniben 17-en indultak. A középdöntőbe bejutott Tóth Ti-

bor és Molnár Mihály is, de a döntőbe már nem. Viszont két fa-
lunkbéli bekerült a legjobb három pingpongos döntőjébe. Itt Pig-
niczki Árpád megszerezte az aranyérmet, Tisóczki Ferencnek a 
bronz jutott. 

M. M.       
 

 
 

Az asztalitenisz verseny díjazottjai 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Foci krónika 
 

Dobogós lett mindkét csapat 
 

Kisteleki teremfoci bajnokság "A" osztály: 
Február 3. Kuszi FC –  Vigadó (Kistelek)  4:2 (2:1) 

Kuszi FC: Dénes, Sándor, Urbán, Gábor, Koncz Zs., Juhos. Csere: 
Major, Krajczár, Kiss B.  
Góllövőink: Urbán (2), Juhos, Major.   
Egy sportszerűtlen kisteleki csapat ellen – amely megtett mindent 
azért, hogy botrányba fulladjon a mérkőzés – sikerült magabiz-
tosan nyernünk. 

Február 4. Kuszi FC –  HammSam-Tirpark  1:1 (0:1) 
Kuszi FC: Dénes, Krajczár, Gábor, Major, Koncz, Juhos. Csere: 
Sándor.  
Góllövőnk: Koncz Zs. 
Tartalékos csapatunk a torna rangadóján értékes döntetlent ját-
szott, de a Jezsó-tól elszenvedett vereség miatt csak az ezüstérem-
hez lesz elegendő. 

Febr. 10. Kuszi FC – Játékosok Klubja (Kistelek) 12:5 (7:2)  
Kuszi FC: Demeter, Sándor, Urbán, Pálfi, Koncz, Juhos. Csere: 
Krajczár, Kiss, Wenner, Erhardt. 
Gólszerzőink: Urbán (6), Pálfi, Wenner, Koncz, Juhos, Erhardt (2). 
A torna végén könzönségszórakoztató játékkal magabiztos győzel-
met arattunk. De – mint ahogy már fentebb említettem – a Jezso 
elleni botlás miatt csak az ezüstérem jutott nekünk. A bajnokság 
alatt Urbán Flórián 15 alkalommal talált az ellenfél kapujába, így 
ő lett a torna gólkirálya. 
 

"C" osztály: 
Január 27. Juve – Sörbarátok 6:0 

Juve: Bodor, Fodor, Zsibrita, Pigniczki T., Pigniczki Á., Tisóczki, 
Pálnok L., Sisák. 
Gólszerzőink: Pigniczki Á., Pálnok L., Zsibrita (2), Fodor, Sisák. 
Bejött a papírforma. 
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Február 3. Juve – AFC  4:2 (2:1)  

Juve: Bodor, Zsibrita, Soós, Pálnok L., Kővágó. 
Góllövőnk: Zsibrita (3)    
Egy játékos előnyt adtunk az ellenfélnek, de  Zsibrita remek játé-
kával nyertünk. Az ellenfél Zsibrita 3 góljához még egy öngólt is 
rúgott. 

Február 10.  Juve – Talléros vendéglő (Pusztaszer) 4:4 (3:2) 
Juve: Bodor, Fodor, Zsibrita, Pigniczki T., Pigniczki Á., Tisóczki, 
Pálnok L., Kővágó, Sisák, Soós. 
Gólszerzőink: Pigniczki Á., Zsibrita (3) 
Ennek a meccsnek az eredményétől függetlenül már 3. helyezettek 
voltunk, így már nem koncentráltunk 100 %-osan. 
 

Kun-Szabó Tibor – Kővágó Antal 
    

 

H i r d e t é s e k  
 

Házhoz  jön  a  segítség: • befektetés (Ft, €) • megtakarítás (Ft, €) 
• élet- és egészségbiztosítás • nyugdíjtervezés • lakásbiztosítás. 
Kedvező  hitellehetőség:  • lakásvásárlásra  • felújításra, bővítésre 
• szabad felhasználásra • adósságrendezésre. 
Forduljon hozzám bizalommal! Kertész László06-30/ 3 183 043 
A csengelei római katolikus egyházközség hetvenöt évéről 
készült album 16 fekete-fehér és 29 színes képpel 2000 Ft-ért 
megvásárolható a plébánia hivatalban, a Faluházban, Kuklis 
András ABC-jében és Sándor Józsefné virágboltjában (Felsza-
badulás u. 13.) 
5 db tacskó keverék kiskutya 500 Ft/db-os eszmei áron eladó. Dr. 
Torontáli Renáta  286 121  
Műanyag kerítés vasszerkezettel eladó! Érd.: Lantos István Csen-
gele, Petőfi u. 1/A. 06-20/2 606 116 
Négysebességű Simson S51B segédmotor-kerékpár újszerű álla-
potban eladó. Érdeklődni lehet a 06-70/3 751 075 telefonszámon. 
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A Csengelei Polgárőr Csoport 2007. március 10-én 
 19 órai kezdettel marhapörkölt vacsorás Nőnapi bált 

rendez a Faluházban. 
 

Fellép: 
 

 
 

Márió, a harmonikás   
 

Zene: 
nyárlőrinci Nomád zenekar 

 
Belépőjegyek 3000 Ft-os egységáron elővételben vásárolhatók 

2007. március 8–ig a Korona sörözőben (Május 1. u. 52.) és a Gól 
sörözőben. 
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Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Im-
réné 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 telefon-
számon.  
 

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, vadász-
társaságoknak, 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. 

 257 786, este: 329 659 06-30/5 479 521 
 

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

      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 
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály               Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefné 
========================================================= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




