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XV. évfolyam 5. szám                         2007. március 1. 
 
 

Hófehérke és a 24 törpe 
 

 
 

Az iskolai farsangról szóló írásunk a 67. oldalon olvasható! 
(fotó: Heim Géza) 
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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! 
 
 

Arany- és ezüstlakodalmasok 
 

Azokról az 50 és 25 évvel ezelőtti házasságkötésekről emlé-
kezünk meg, melyek jelenleg is fennállnak: 

 
1956-ban kötött házasságot: 

Október 19-én   Papp János és Kővágó Piroska 
November 13-án  Rabi Kálmán és Hatvani Rozália 
November 20-án  Hunyadi István és Stern Valéria 
 

1982-ben alapított családot: 
Augusztus 21-én  Pálnok György és Gyarmati Piroska 
Szeptember 18-án Csókási Zoltán és Novák Veronika 
Szeptember 18-án  Kurucz József és Sisák Margit Katalin 
Október 2-án   Vörös József és Kurucz Rozália 
Október 2-án   Molnár János és Kovács Rozália 
Október 2-án   Tisóczki Ferenc és Kiss Mária 
November 26-án  Nagy Dezső és Horváth Mária Julianna 
 

Gratulálunk a házassági évfordulókhoz! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  67  - 
 
 

Iskolai farsang 
 

A farsangi időszak vízkereszt napjától hamvazószerdáig tart. 
A farsangi szokások "farsang farkára", azaz farsangvasárnapra, far-
sanghétfőre és húshagyókeddre összpontosultak. Ebben az időszak-
ban gyakoriak voltak az álarcos, jelmezes alakoskodások. Házak-
hoz is jártak, és köszöntőket is mondtak. Ezt nevezzük mi busójá-
rásnak. A Mohácson lakó délszláv férfiak farsangkor fából faragott 
álarcokat viseltek. A gonosz, ártó szellemeket és a telet nagy zajt 
csapva űzték el. 

A mi iskolánk is minden évben megrendezi a farsangi jelmez-
bált, minden osztály beöltözik Az alsósok külön-külön, a felsősök 
csoportosan, az osztályfőnökükkel együtt. A kicsik közül a lányok 
királylányoknak, tündéreknek, a fiúk katonának öltöztek be.  

A 4. osztály a Holy Doly-t adta elő, zenére táncoltak. Az 5. 
osztály a 20-as, 30-as évek világát mutatta be. A 6. osztály a Mega- 

 

 
 

Az ötödikesek a 20-as, 30-as évek stílusában öltöztek 
(fotó: Heim Géza)  
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frász című műsort játszották el. A hetedikes tanulók törpéknek 
öltöztek be, míg az osztályfőnökük Hófehérkének.  A legöregebb 
iskolások az élet fontosabb szakaszait jelenítették meg. Voltak ba-
bák, kisiskolások, középiskolások, munkások, friss házasok és 
nagyszülők is.  

Jól sikerült ez a farsangi jelmezbál is, az osztályok ügyesen 
adták elő produkcióikat. 

Tóth Brigitta (8. oszt.)     

 
Önkormányzati ülés 

 
Csengele község képviselő-testülete 2007. február 15-én 

tartotta soron következő ülését. Ennek fő témája az ez évi költség-
vetés megtárgyalása volt. 

A költségvetési törvény harmadik fejezete foglalkozik a helyi 
önkormányzatok költségvetésével, és annak kapcsolatrendszereivel, 
forrásokkal, támogatásokkal, azzal, hogy milyen összegeket vehe-
tünk figyelembe és tarthatunk igényt a költségvetésünk 2007. évi 
megtervezéséhez.  

A 2007-es költségvetés a konvergencia program része, mely-
nek lényege, hogy az államháztartási hiányt 3-4 éven belül 10 %-
ról 3 % alá csökkentse. Ez a nagyarányú csökkentés a települé-
sünktől is fontos takarékoskodást kíván. Ezzel szemben községünk 
fejlődése nem állhat meg, továbbra is keresni kell azokat a lehető-
ségeket, amelyek a lehető legnagyobb támogatást célozzák meg, 
kevesebb önerő hozzáadásával. Ez a pályázatok és lehetőségek mi-
nél intenzívebb felhasználását irányozzák elő.  

Ezt a törekvésünket bizonyítja az óvoda építése is, melyre 
2004-ben pályáztunk. A 82.601.946 Ft bekerüli költségből 
78.471.848 Ft volt a támogatás. A 4.130.098 Ft-os saját erőhöz 
még lehetett pályázni 2006-ban. Ez is nyert, így a támogatás 
összege 2.819.032 Ft lett. Ez a beruházás a befejező szakaszába ért, 
február   21-én  megtörtént  a  műszaki  átadás. A használatba vételi  
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engedély megérkezése után, március 26-án (hétfőn) 10 óra 30 
perckor lesz az ünnepélyes átadás. Április 2-től vehetik birtokba az 
óvodások településünk régen várt új és EU-konform intézményét. 
Ezzel egyidőben megindul a főzés az óvoda konyháján.  

Az óvodai költségeket kiegészítette még a bútorokra és 
kiegészítőkre adott 2,4 millió forint önkormányzati hozzájárulás, 
amelynek köszönhetően a régi bútorokat újakra cserélték. További 
800 ezer forintot fektettek be az óvodai konyha felszereléseinek 
bővítésére. Az ÁNTSZ előírásainak megfelelően a korábbi aszta-
lokat krómacélból készültekre cserélték ki. 

Önkormányzatunk fő szempontja a beruházásoknál, fejlesz-
téseknél vagy felújításoknál a pályázati források minél szélesebb 
körű bevonása. Ennek érdekében megteszünk mindent a település 
olyan irányú fejlesztéséért, hogy tartalékainkat ne éljük fel, és jó 
gazda módjára gondoljunk a jövőnkre is.  

Pályázati lehetőségektől függően az alábbi beruházási fela-
datokat tervezzük: 

- a temető út szilárd burkolattal való ellátása (előkészítő 
feladat az út melletti, meghatározott földterület megvásárlása) 

- az Általános Iskola homlokzati szigetelése, ablakok cseréje, 
világítás korszerűsítése, tetőszerkezet felújítása, 

- Faluház bővítése, öltözők és a színpad átalakítása (tervezési 
szinten ehhez kapcsolódó sportközpont, tanuszoda kiépítése) 

- a József Attila tér szabadidő parkká való átalakítása, a park 
rendbetétele, sétány és kőszínpad kialakítása, 

- községi játszótér létrehozása, 
- tanyaprogram keretében a külterületi dűlőutak egy részének 

sóderes, kavicságyas kiépítése, 
- az Ady Endre utca szilárd burkolattal való ellátása, 
- szennyvízprogram megvalósítása. 
Az elfogadott költségvetés szerint az önkormányzat 

315.332.000 Ft-tal gazdálkodhat 2007-ben. Ebből működtetési kia-
dásokra 206.734.000 Ft fordítható. Felhalmozási kiadásokra 
91.027.000 Ft van előirányozva, míg 17,5 millió tartalékként szere-
pel. A Polgármesteri Hivatal működésére és a szociális feladatok 
ellátására 213.539.000 Ft fordítható. Az Általános Iskola és Napkö- 
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ziotthonos Óvoda működési költségeire 101.793.000 Ft van tervez-
ve.  

Az önkormányzat az ez évi támogatásokra 7.750.000 Ft-ot 
szán. Ebből részesülni fog a tűzoltó egyesület, a polgárőrség, az 
egyház, a központi orvosi ügyelet, a sportegyesület és az Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény. 

Lantos István 
alpolgármester   

 
 
Vizitdíj  
 

A sürgős szükség körébe 
tartozó orvosi ellátások 

 
Az egészségügyi miniszter 52/2006. (XII. 28.) EüM. Számú 

rendeletének melléklete határozza meg azokat az állapotokat és 
betegségeket, melyekkel indokolt az ügyeleti ellátás igénybevétele: 

- életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás 
veszélyével járó (külső vagy belső) vérzés, 

- átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok 
(pl.: embólia, Adams-Stokes-Morgani szindróma, syncope, fulladá-
sok, életet veszélyeztető ritmuszavarok, klinikai halál állapota), 

- életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- 
és ionháztartás életveszélyes zavarai, 

- központi idegrendszeri kompresszió veszéllyel járó kórké-
pek (pl.: agyödéma, fejfájás, szédülés, tumor, gyulladás, fejlődési 
rendellenesség, trauma), 

- eszméletlen állapot, 
- status epilepticus és tüneti görcsrohamok, 
- hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, "vörös szem", 

szemsérülés, 
- szepszis, 
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- magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásá-
nak veszélyével járó hirtelen fellépő, vagy progrediáló, nem 
sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása, 

- szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia,  
eclampsia újszülött ellátása, akut nőgyógyászati vérzés, 

- sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás 
és anaphylaxiás állapotok, szisztémás és poliszisztémás autoimmun 
betegségek krízis állapotai, 

- az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve 
a csontvelői vérsejtképzés elégtelenségén alapuló heveny vérsejt-
hiány-állapot, 

- veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létre-
jövő heveny életveszély, 

- akut légzési elégtelenség, légút szűkület (pl. gégeödéma, 
asztmás roham, idegentest, fulladás), 

- mérgezések, 
- akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy fáj-

dalommal, görcsökkel járó kórképek (pl.: bélelzáródás, appendici-
tis, perforáció, méhen kívüli terhesség, petefészek ciszta megrepe-
dése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott ciszta, kizárt sérv, 
epegörcs, vesegörcs, vérvizelés), 

- égés-fagyás (III-IV. fokú és nagy kiterjedésű I-II. fokú, 
és/vagy az életminőség szempontjából különösen veszélyeztetett 
testtájat vagy a légutakat érintő), 

- elsődleges sebellátás, 
- testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek 

(szív, tüdő, lép, máj, vese) sérülése, 
- compartament szindrómák, 
- nyílt törések és decollement sérülések, 
- amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül), 
- súlyos medencegyűrű törések, 
- politraumatizáció, többszörös sérülések, 
- búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, baro-

trauma, 
- áramütés, elektrotrauma, 
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- hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, 
napszúrás, hőguta, 

- súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség, 
- öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal össze-

függő közvetlen veszélyeztető állapot, 
- heveny pszichés zavarok, pszichózisok, 
- infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövőd-

ményeik révén az életet veszélyeztető állapotot idéznek elő. 
 
Nem tartoznak a sürgősségi betegellátás körébe az egyszerű, 

lázas, hurutos betegségek (pl. enyhe láz, nátha, torokfájás, köhö-
gés), amelyek ellátása 1-2 napos otthoni tüneti kezelést követően, 
nem kielégítő javulás esetén a választott háziorvosnál kell, hogy 
történjen! Ugyanez vonatkozik a több napos, hetes, vagy régebbi 
krónikus panaszok ellátására is.  

A sürgősségi ügyeletek nem a háziorvosi rendelések meg-
hosszabbítását jelentik, ezért került bevezetésre a 1000 Ft-os díj az 
indokolatlan igénybevétel esetére. 

Sürgősségi ellátás esetén nincs korhatár! Az 1000 Ft megfi-
zetése – ha nem áll fenn sürgős szükség – minden korosztályra egy-
aránt vonatkozik! 

Dr. Torontáli Renáta    
 
 
 
 

Kiegészítések és helyesbítések a 
telefonszám-jegyzékhez 

 
Fekete Zoltán Ady Endre u. 1. 06-30/5 823 309 
Feketéné Gémes Ildikó Ady E. u. 1. 06-30/4 133 118 
Haraszti Zsolt Május 1. u. 8. 06-30/4 421 850 

harizsole@freemail.hu 
Pölös Sándorné Május 1. u. 33. 06-30/6 131 419 
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Író-olvasó találkozó  
Nemere Istvánnal 

 
2007. február 19-én a falunkban élő és alkotó író, Nemere István 
volt vendége a Faluháznak. Előadását a felső tagozatos tanulók és 
az őket kísérő pedagógusok hallgatták meg. Lehengerlő előadá-
sával, meghódító stílusával elvarázsolta a közönséget. Mondandóját 
rendkívül szórakoztatóan, humorral fűszerezve adta elő, lenyűgöz-
ve a hallgatóságot. 

Törköly Ágnes  
 

 
 

Nemere István előadása közben 
(fotó: Törköly Ágnes) 
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Szomszédóló 
 

Forráskút jön Csengelére 
 
A előző évekhez hasonlóan idén is megrendezzük a Szomszédolót, 
melyre 2007. április 14-én délután 16 órakor a Faluházban kerül 
sor. Idén Forráskút mutatja be kulturális műsorát, melyre meghí-
vom a lakosságot! A belépés díjtalan! 

Törköly Ágnes 
 
 

Ping-pong bajnokság lesz! 
 

Március 18-án (vasárnap) 9 órai kezdettel asztalitenisz verseny lesz 
a Faluházban. Gyermek (általános iskolás) és felnőtt egyénibe, 
illetve felnőtt párosba lehet nevezni. A részvételi szándékot kérjük 
legkésőbb aznap 8 óra 45 percig jelezni! Nevezési díj nincs. 

 
Molnár Mihály  

 
 

Darts bajnokságok 
 

Csorba háromszor győzött 
a Gól sörözőben  

 

Február 16-án rendezte újabb nyíldobó versenyét a Korona 
söröző. 12 játékos vetélkedett a bajnoki címekért. 

Krikettben elsőként Nagy Gábor rakta ki a tábláját és 20 hi-
baponttal megszerezte a győzelmet. Második helyen Vígh Attila 
végzett 36 hibaponttal. A harmadik helyezést rádobással kellett el-
dönteni, mert két versenyzőnek is 58 hibapontja volt. A szerencse 
Túri Kornélnak kedvezett, így ő lett a harmadik.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  75  - 
 

 
Mester 501-ben Csorba Árpád fogyasztotta el elsőként a 

pontjait. Ifj. Vígh Attila megmaradt 179 pontja a második helyezést 
hozta, míg a 211 pontos Vincze Pál "bronzérmet" kapott. 

Dupla ki-beszállós 301-ben szintén Csorba Árpád lett a baj-
nok. Nagy Gábor 20 pontjával második, Vígh Attila 25 pontjával 
harmadik lett. 

A mostani versenyeken  Csorba Árpádnak  sikerült megdobni 
a szimplát, duplát és a triplát, vagyis Shanghai-dobással véget 
vetett a küzdelemnek az elődöntőben. A döntőben is ő győzött  145 
ponttal. A további sorrend: 2. Túri Kornél 93 pont, 3. Vígh Attila 
70 pont.  

A legtöbb pont dobásában (High Score) Vígh Attila lett a 
bajnok 639 pontjával. Őt Nagy Gábor követte 477 ponttal. A har-
madik helyezést Putnoki János érdemelte ki 445 ponttal. Meg-
jegyzendő, hogy a döntőbe a túlzott szerénységéről ismert Csáki 
László is bejutott, de végül lecsúszott a dobogóról.  

 

 
 

Bajnokok a szervezővel 
(fotó: Molnár Mihály) 
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I. Farsang Kupa a Gól 
sörözőben 

 

Február 18-án Kun-Szabó Tibor rendezett nyíldobó versenyt 
6 fő részvételével.  

Krikettben elsőként Putnoki János rakta ki a tábláját és 38 hi-
baponttal megszerezte a győzelmet. Második a kisteleki Szabó Pé-
ter lett 75 hibaponttal, míg a harmadik helyen Mészáros Péter vég-
zett 139 hibaponttal. 

Mester 501-ben Putnoki János fogyasztotta el elsőként a 
pontjait. Vincze Pál megmaradt 4 pontja a második helyezést hozta, 
míg a 38  pontos Mészáros Péter "bronzérmet" kapott. 

 

 
 

Az első három helyezett a rendezővel 
(fotó: Molnár Mihály)  
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A dupla ki-beszállós 301 végén Mészáros Péternek 2 pontja 
maradt, így ő lett a bajnok. Csorba Árpád 4 pontjával második, Put-
noki János 5 pontjával harmadik lett. 

A Shanghai versenyszám döntőjében Szabó  Péter lett a győz-  
tes 94 ponttal. A további sorrend: 2. Haraszti Zsolt 65 pont, 3. Vin-
cze Pál 53 pont.  

A legtöbb pont dobásában (High Score) Mészáros Péter vég-
zett az élen 350 pontjával (a Gól sörözőben 7 körös ez a játék!). Őt 
Vincze Pál követte 335 ponttal. A harmadik helyezést pedig Putno-
ki János érdemelte ki 315 ponttal.  

A dupla ki-beszállós 501-ben Putnoki János fogyasztotta el 
elsőként a pontjait. Mészáros Péter 16 pontja a második helyezést 
hozta meg. Szabó Péter 120 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, így 
is az azonos pontszámok miatt a győzelmek száma alapján lehetett 
megállapítani a sorrendet.  

A végeredmény a következő lett:  
 

I. Putnoki János   27 pont  IV. Vincze Pál     21 pont 
II.  Mészáros Péter  27 pont  V. Csorba Árpád     20 pont 
III. Szabó Péter  21 pont  VI. Haraszti Zsolt    10 pont 

        
Molnár Mihály     

  
 
 

H i r d e t é s e k  
 

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  
1992-es évjáratú, Opel Vectra 1.8 i típusú személygépkocsi eladó. 
Érdeklődni: Erdélyi Ferencné  Akácfa u. 6.  286 109   
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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. 

 

 

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. Izelítőül néhány cím: Kétszer 
megégett (1883), Egy fazék ezüstpénz (1887), Puszta megszállás 
(1899), A letartóztatott pénzhamisító (1910), Rendőrvért isznak a 
tanyán (1912), A csengelei gazdák új egyesülete (1917), Lólopás 
Csengelén (1919), Hangverseny Csengelén (1920), Népoktatási 
előadás Csengelén (1923), A csengeleiek összefogtak egy össze-
férhetetlen földbérlő ellen (1924), Egy gazdálkodó a vonat elé 
vetette magát (1927), Az irtózatos nyomor miat a csengelei isko-
lába 600-ból csak 100 gyermek jár (1928), Tornaverseny Csenge-
lén (1933), Balástyán és Csengelén veszedelmesen terjed a sertés-
vész (1935), Borzalmas féltékenységi dráma Csengelén (1937), 
Kultúrest Szeged-Csengelén (1937), Gyanús hirtelen halál Csenge-
lén (1944),  Győzelmi ünnepségek Csengelén (1945), A csengelei 
gazdák nagy ünnepe (1947), Válaszolnak Rajkéknak a csengelei 
dolgozó parasztok (1949). 

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

A szokásokhoz híven a kötetek sorszámozva lesznek, és ké-
résre a rendelő nevét is belenyomtatjuk.   
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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 szál-
lítás 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



- 64 -
 
 

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 
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