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XV. évfolyam 7. szám                            2007. április 1. 
 
 

Átadták az óvodát 
 

 
 

Az ünnepségről szóló írásunk a 107. oldalon olvasható! 
(fotó: Lantos István) 
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A falugazdász rovata 
 

Időszerű információk 
 
2007. április 2-től folyamatosan, több fázisban érkeznek a sze-

mélyre szóló 2007-es egységes területalapú támogatás csomagjai, me-
lyek a falugazdásznál vehetők át. Az átvételi bonyodalmakat megelőzve 
kérem önöket, hogy fogadóóráimon (faliújságra kifüggesztett napi listán), 
illetve telefonon (286-284; 06-30/4 628 132) tájékozódjanak csomagjuk 
meglétével kapcsolatban. 

A 14/2007. (III. 1.) FVM rendelet lehetőséget ad a 2007. január 1-
től április 30-ig leadott sertések után járó 1800 Ft/db támogatás igény-
bevételére. Csak vágási célra nevelt sertésekre igényelhető támogatás, a 
tenyésztésbe fogott állatokra – koca, kanlott – nem. Beadási határidő: a 
mennyiségi keret kimerüléséig, de legkésőbb június 15-ig. A beadáshoz 
szükséges iratok: felvásárlási jegy fénymásolata, "támogatási kérelem" 
című nyomtatvány, állatorvosi igazolás, falugazdászi igazolás. A támo-
gatás igénylésével kapcsolatban keressenek fogadóóráimon!      

  
Halász Zsolt 

 
 
 
 
 
 

 
Szomszédoló 
 

Most Forráskút jön Csengelére 
 
Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezzük a Szomszédo-
lót, melyre 2007. április 14-én 16 órakor a Faluházban kerül sor. 
Idén Forráskút mutatja be kulturális műsorát, melyre meghívom a 
lakosságot! A belépés díjtalan! Jöjjenek, ismerjék meg más tele-
pülés kulturális életét is! 

Törköly Ágnes  
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Ismét nyereményakció volt a 
Koronacipó Bt-nél 

 
A Reál-hálózathoz tartozó Korona Marketben már több 

alkalommal rendeztek nyereményjátékot. Az idén 2007. február 10. 
és 28 között minden kedves vásárló, aki 3000 Ft felett vásárolt a 
boltban, nyereménysorsoláson vett részt. A sorsolás március 10-én 
történt meg, ahol sok szép ajándék talált gazdára. 

A harmadik díjat, egy walkmant Bereginé Németh Anna-
mária, a második díjat, egy Philips gőzölős vasalót Ceglédi János, a 
fődíjat, egy DVD-lejátszót Csákiné Géczi Rozália vihette haza. A 
szerencsés nyerteseknek ezúton is gratulálunk. 

Akiknek most nem sikerült nyerni, azoknak sincs okuk 
elkeseredésre, mert a jövőben is hasonló nyereményjátékok várják 
a kedves régi és új vásárlókat. Figyeljék hirdetéseinket!  

Szűcs Zoltánné  
 

 
 

Főnökasszony a játék fődíjasával 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Önkormányzati ülés 
 

2007. március 22-én tartotta soron következő ülését a csen-
gelei önkormányzat. 

Első napirendi pont a polgármester beszámolója volt. Sánta 
Ferenc elmondta, hogy az új óvoda elkészült, és a március 26-ra 
tervezett ünnepélyes átadást rendben meg lehet tartani. Röviden 
ismertette a megnyitó menetét, a meghívott vendégek listáját. Az 
ünnepélyes átadás – a korábbi híresztelésekkel ellentétben – nyil-
vános, bárki eljöhet és megnézheti az épületet. 

A továbbiakban az idei falunapok főbb eseményeit beszélte 
meg a testület. A hagyományoknak megfelelően az idén is lesz mo-
toros találkozó, lovasbemutató, torta-túra, szentmise majd koszorú-
zás. A részletes program a későbbiekben ki lesz hirdetve. 

Beszámolt még a Polgármester úr arról is, hogy van egy pá-
lyázati kiírás, amellyel tovább lehetne bővíteni a Faluházat. A 
testület egyhangúlag támogatta ezt a pályázati lehetőséget. 

Szóba került még a temetőhöz vezető út ügye is. Az első 
lépések már megtörténtek az út szilárd burkolattal való ellátása ér-
dekében, de sajnos a sokféle engedély beszerzése miatt az előké-
szítés lassan halad. 

A munkahelyteremtés az önkormányzat számára nem köte-
lező, csak önként vállalt feladat. A testület azonban fontosnak tart-
ja, hogy minél több csengelei helyben találjon munkát, ezért a fel-
szabaduló szolgálati lakások valamelyikét szeretné egy olyan vál-
lalkozás előtt megnyitni, mely kb. húsz főnek tudna állást bizto-
sítani. Ennek érdekében az önkormányzat már folytat tárgyaláso-
kat. 

A második napirendi pont Törköly Ágnes közművelődési be-
számolója volt: 

 "Faluházi teendők ellátásával 1999. május 1-jétől bíztak meg, 
először határozott idejű szerződéssel, majd 2003. január 1-jétől 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban állok a Polgár-
mesteri  Hivatallal.  Időközben diplomát  szereztem a Juhász Gyula  
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Tanárképző Főiskolán művelődésszervező/média szakon. Mivel 
könyvtárosi végzettségem nincs, és hogy még pontosabban tudjam 
végezni munkám, tavaly októberben beiratkoztam a Somogyi könyv-
tár által indított könyvtáros asszisztensi képzésre. Vizsgát 2007. 
május végén fogok tenni. 

 A tavalyihoz hasonlóan – amikor elég szép összeget sikerült 
nyerni – idén is szeretném elkészíteni, beadni a közművelődési ér-
dekeltségnövelő pályázatot. Sikeres pályázat esetén a támogatás 
egy részét a könyvtár fejlesztésére szeretném fordítani. Terveim 
közt szerepel egy számítógép vásárlása, egy a könyvtárosok által 
használt szoftverrel együtt, aminek a segítségével egy számítógépes 
katalógust tudnék létrehozni. Mivel a Faluháznak van internet hoz-
záférése, ez egyben egy online katalógus is volna.  

 A könyvtári érdekeltségnövelő pályázatot már benyújtottam, 
és szeretném a felzárkóztató pályázatot is. Ezen hátrányos helyzetű 
települések könyvtárai indulhatnak, Csengele ezek közé a telepü-
lések közé tartozik. A pályázat feltétele, hogy több pénzt kell az idei 
költségvetésben állománygyarapításra fordítani, mint tavaly, vala-
mint ezt az összeget még ki kell egészíteni.  

 Vannak olyan pályázatok is, melyeken mi sajnos nem tudunk 
indulni, leginkább megyei és városi könyvtáraknak írnak ki, kis 
könyvtárak közreműködésével. Ezekre a Somogyi Károly Városi és 
Megyei Könyvtár szokott pályázni, az én és más kis könyvtárak 
együttműködésével. Sikeres pályázat esetén a mi könyvtárunk is 
profitál belőle. Így sikerült már többször vagy olcsón, vagy teljesen 
ingyen nagyon jó előadókat elhozni Csengelére. Idén is történt egy 
együttműködés a Somogyi és a csengelei könyvtár között. Egy 
rendezvénysorozatra pályáznak, melynek címe „Olvashow”. Ez a 
tervek szerint októberben fog megvalósulni, amivel kapcsolatban 
különböző előadások lesznek.  

 Mivel a művészeti iskola szinte teljes egészében a Faluházban 
működik és a rendezvényeit is itt tartja, működésünk összefolyik. 
Szerencsére a vezetők és köztem jó a kapcsolat, jól tudunk együtt 
dolgozni, segítjük egymás rendezvényeit. Attól hogy művészeti isko-
lás rendezvényről van szó én akkor is 100 %-ban részt veszek 
benne, segítek megszervezésükben. 
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Jelenleg a Szomszédoló rendezvénysorozatra készülök, idén 
Forráskúttal látjuk egymást vendégül. Márciusban mi megyünk 
Forráskútra és adunk elő egy kb. 1,5 órás műsort, április 14-én ők 
jönnek Csengelére.  

Elkezdődtek már a falunapi készülődések is, remélem az előző 
évekhez hasonlóan idén is sikeres rendezvény lesz. 

Szervezés alatt áll a népdalkörös találkozó is, melyet június 
23-án rendezünk meg, Mártély, Tápé és Kistelek fogja színesíteni a 
csengeleiek mellett a találkozót. 

Folyamatban van Jászszentlászló és Csengele között is egy 
kulturális kapcsolat kiépítése. 

Október második hétvégéjén szeretnék egy szüreti bált szer-
vezni, ahol, ha sikerül megoldani, helyi felnőttek lennének a fel-
lépők.  

Ezeken és a művészeti iskola rendezvényein kívül lesznek még 
számos kisebb előadások, gyerekeknek, felnőtteknek, gyereknapra 
bábelőadás, a tavalyihoz hasonlóan színházlátogatást is tervezek.  

Szabadidős tevékenység közül az asztalitenisz a legnépsze-
rűbb, más próbálkozások is voltak már, női torna, jóga stb., de saj-
nos érdektelenség miatt megszűntek. 

A saját és a művészeti iskola rendezvényei mellett az általá-
nos iskola nagyobb rendezvényei is a Faluházban vannak. Egymás 
megmozdulásaira mindig figyelünk, nem szervezünk a másikra. 

 Ez az időszak a statisztikai jelentések és a pályázatírások idő-
szaka. A Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz minden évben nyújtok 
be pályázatokat, többször nyertem már gyerekek táboroztatására 
pénzt. Idén szintén a nyári táborozást céloztam meg, remélem si-
kerrel. A pályázati lehetőségeket mindig figyelem és amennyiben 
érdemesnek látom, próbálkozom. Több-kevesebb sikerrel. Ezek 
azok a dolgok, melyek igazából nem látványosak, főleg, ha nem 
sikerül a pályázat, de munka így is van mögöttük.  

A Nemzeti Civil Alapprogramnak minden évben van műkö-
dési célú támogatása, melyen a Csengelei Ifjúsági és Művészeti 
Alapítvánnyal szoktam indulni, már két évben szerencsével. Az idei 
pályázati kiírás áprilisra várható. Az alapítvány mellett szeretném 
a Gazdakör nevében is beadni ezt a pályázatot számítógépre. 
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 Csengelén 2001 augusztusa óta működik a Teleház, aminek a 

működtetője a Csengelei Gazdakör lett, fenntartója az Önkor-
mányzat. A Teleház szintén egy pályázat segítségével valósult meg. 
Az akkor nyert gépeket már újíttattam, történt memóriabővítés, de 
úgy tűnik, sajnos már ez is kevésnek bizonyul. Jelen pillanatban 5 
gép van, ebből 4 db áll a lakosság rendelkezésére. Pár hete történt 
egy rendszerkarbantartás, így minden gép működik. Egy gép ment 
eddig teljesen tönkre, ezt felajánlásból tudtuk pótolni (természe-
tesen nem újjal). Szintén pár hete vásároltam egy teljesen új szá-
mítógépet, és nagyon bízom benne, hogy a működési célú pályá-
zattal meg tudnám újítani a számítógép parkot.  

 Különböző kérésekkel jönnek a Teleházba, a legáltalánosabb 
a fénymásolás, számítógép használat, internetezés, és a faxolás. 
Van olyan, aki már teljesen önállóan, egyedül boldogul, de olyan 
is, aki kéri a segítségem. Természetesen ezek a szolgáltatások té-
rítési díj ellenében vehetők igénybe, amiből megveszem a papírt, a 
fénymásolóba, nyomtatókba a tonert, a rendszerkarbantartás is eb-
ből a pénzből történik, és a különböző javítások is (pl. fénymá-
soló). Nincs más cél, nem meggazdagodni akar a Teleház, de ezeket 
a költségeket valamiből finanszírozni kell. Igyekszem mindenkinek 
eleget tenni és segíteni. 

 Munkám során arra törekszem, hogy a lakosság rendszeresen 
látogassa a Faluházat. Szívesen veszem segítő ötleteiket."  

A harmadik napirendi pontban a testület egyhangúlag elfo-
gadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot kisebb változtatások-
kal. 

A testület támogatta továbbá, hogy biztosítja az önrészt a Fa-
luház és a községi könyvtár pályázataihoz. 

Katona Attila 
 képviselő 
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Csengelei táncosok a kisteleki 
idősek otthonában 

 
Március 7-én délután a kisteleki Napsugár Idősek Otthonában 

szerepeltek a művészeti iskola tánccsoportjai. Az idősek nagy 
szeretettel fogadták a szereplőket, saját készítésű süteménnyel és 
teával kínálták őket. A gyerekek bécsi keringőt, Cha-cha-cha-t, 
Jive-ot és mazsorettes műsorszámokat adtak elő, amit a közönség 
vastapssal köszönt meg. 

Czirokné  
 

 
 

A mazsorettek is szép sikert értek el 
(fotó: Törköly Ágnes) 
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Húsvét ünnepére 
Az átváltozás reggele 

 
A húsvétkor olvasott bibliai rész egy különös reggelről be-

szél. Ez a reggel választotta el az Ószövetséget az Újszövetségtől, a 
halál előtti félelmet az örök élet bizonyosságától. E  nélkül a reggel 
nélkül nem lenne értelme az életnek. 

Virradt Júdea hegycsúcsai fölött, derengeni kezdett, majd 
felragyogott a fény. Földrengés lett s a kő elmozdult Krisztus sírjá-
nak bejáratától. Eddig a halál, Pilátus hatalma s a főpapok gyűlölete 
ült rajta, most két fényes angyal. Eddig Krisztus volt halott s az 
őrök éltek. Most az őrök lettek olyanok mint a holtak, Krisztus pe-
dig életre kelt. 

Sokszor az emberszív is olyan, mint ez a temető. Vannak éj-
szakai szívek: ahol a gond, a fájdalom, a halál őrzi a sírrá lett szí-
vet, amin a reménytelenség, a bánat és a bűn köve nyugszik s benne 
nincs semmi fény. Vannak reggeli szívek: mennyből hulló csodá-
latos fények teszik széppé a követ s a kövön Krisztus ül. 

Én nem tudom, hogy milyen a szíved. Milyen fájdalmak és 
félelmek vannak benne. Csak azt tudom, hogy Krisztus azért jött a 
földre, azért halt meg és támadt fel értünk, hogy a mi éjszakai 
szívünk, reggeli szívvé változzék. 

Magdolna és a másik Mária még nem tudtak semmit sem a 
reggel csodájából, már húsvét volt s ők magukkal vitték a Nagy-
pénteket. Milyen szegények voltak, olyan szegények mint mi va-
gyunk amikor az örök élet hite nélkül megyünk ki a temetőbe, ahol 
annak a teste nyugszik, akit nagyon szerettünk. Az asszonyok Jé-
zusnak csak egy mondatát felejtették el: „harmadnapra feltáma-
dok!” 

Sokszor elég csak egy mondatot elfelejteni (szeretlek, meg-
bocsátok stb.) s elvész a boldogságunk vele. Az ünnep azért is van, 
hogy a fény a mi szívünkre is hulljon, jusson eszünkbe a régen 
elfejtett szó vagy mondat. 
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Az angyalok nekünk is szólnak: „Ne féljetek...nincs itt, mert 
feltámadott” 

Tele van az életünk, a világ félelemmel. Terrorizmus, hábo-
rúk, robbantások, merényletek stb. De akik a feltámadott Krisztust 
keresik, azoknak szólnak az angyalok: „Ti ne féljetek!” Lelkiisme-
retüket elvesztett vezetők, júdási örökséget cipelő irányítók s eze-
ket kiszolgáló katonák – félhetnek, de ti ne féljetek, mert Krisztus 
reggelét megölni többé nem lehet. 

Az angyalszavas húsvéti reggel feladatot is jelent: Menjetek 
gyorsan és mondjátok el – feltámadt, él! Elmondod ezt gyerme-
kednek, beteg édesanyádnak, férjednek, barátodnak, amikor fájó 
éjszakák hullnak a lelkére, – hogy van egy Jézus aki segíteni tud, 
aki legyőzte a halált, aki előttünk jár az úton? Az asszonyok is 
átváltoztak ezen a reggelen: sírlátogatókból feltámadást hirdetőkké 
lettek. Egy kicsit angyalokká váltak. 

Az asszonyok ugyanazon az úton futottak visszafelé s szem-
bejött Jézus velük. Én nem tudom mi vár rád, de azt tudom, hogy 
veled is szembejön Jézus és találkozni akar veled. Találkozott a 
naimi asszonnyal, Saullal, a diktatúrával, a hazugsággal s ezek 
összeomlottak, megsemmisültek. 

Jézus köszönti őket: „Örüljetek...” Nekünk is szól – én itt va-
gyok, veled vagyok, ne szomorkodj, mert van élet a halál után, 
Istennél mindenre van megoldás csak várd ki, Őt nem lehet le-
győzni, várj, figyelj és örülj..! 

A húsvét Jézustól kapott örömünnep, emberi szívből félelmet 
űző ünnep! 

Indulj teljesíteni a feladatot, amit kaptál, vidd az örömhírt. 
Menjetek, mondjátok el testvéreiteknek, Jézus él és élni fog. Le-
gyetek örömhordozók, jövőépítők, akik továbbadják az igazi életet. 
Kétezer éven át egyik nemzedék így adta át a másiknak. Édesanyák 
hajoltak a gyermekágy fölé, hogy megtanítsák az Úr imáját, amikor 
felnőttek a gyermekek, ők hajoltak a gyermekágy fölé. Így jutott el 
hozzánk s rajtunk keresztül így jut el az utódokhoz, akiknek el kell 
mondani, hogy van egy élő, legyőzhetetlen Krisztus, aki velünk 
maradt mindörökké.  

Laczkó Ferenc 
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Átadták az új óvodát 
 

2007. március 26-án került sor az új gyermekintézmény ün-
nepélyes átadására, melyre eljött a Csongrád megyei közgyűlés el-
nökasszonya, a környező települések és a testvérközség, Ering 
polgármestere is. 

 A bejárat előtt lévő szalagot Sánta Ferenc polgármester vágta 
át két óvodás segítségével, majd az épületben tartotta meg beszé-
dét. Elmondta, hogy a korábbi, 33 éves épület már olyan állapot-
ban volt, hogy azt le kellett bontani. 2004-ben pályáztak az új óvo-
da építésére, melyre 2006-ban nyerték el a támogatást. A 650 négy-
zetméteres épület 85 millióba került. Beszéde végén ünnepélyesen 
átadta az épület kulcsát az intézmény igazgatójának. 

Heim Géza megköszönte, hogy egy ilyen szép, óriási épít-
ményt kaptak. Csodának nevezte, hogy ilyen hamar elkészült a be-
ruházás, hiszen csak az elmúlt év nyarán kezdtek hozzá a régi épü-
let bontásához. A 21. századi követelményekkel megvalósított óvo-
dának 69 kisgyerek örülhet.  

A beszédek után az óvodások kb. negyedórás műsort adtak 
elő, melynek végén egyszerre mondták: "Köszönjük az óvodát!" 

Josef Neun eringi polgármester – dr. Tóth Tibor tolmácsolá-
sával – megemlékezett arról, hogy az Ering-Csengele partnerkap-
csolat már másfél évtizedre tekinthet vissza. Gratulált a gyönyörű 
épülethez és egy 100 Euróról kiállított betétkönyvet adott át az óvo-
dának.  

Az óvoda régi támogatója, Richard Zeitlmeier most sem jött 
üres kézzel Csengelére. Sok-sok játékot hozott az átadás alkalmá-
ból.  

Az épület felszentelését Laczkó Ferenc plébános végezte. El-
mondta, hogy ő is ebben a faluban nőtt fel, csak akkor még nem 
volt óvoda. Azt kívánja, hogy legyen az új intézményben szív, lélek 
és hit, mert akkor lesznek a gyerekek becsületes magyar emberek, 
akik majd rólunk is gondoskodni fognak. 

Molnár Mihály            
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Visszatekintő 
 

Ezeket írták Csengeléről 80 éve: 
 

A csengeleiek újabb földbérleszállítást kérnek – 
A tanács megvizsgáltatja a kérelem jogosultságát 

 
A békevilágban csak elenyészően ritka esetben történt meg, 

hogy a városi földek bérlői bérleszállítást kértek. Aki egyszer földet 
bérelt a várostól, az a szerződésileg kikötött bérösszeget a bérlet le-
járatáig rendesen meg is fizette, az új árlejtéskor pedig újból ipar-
kodott a bérletet megszerezni. Ez a rend, amely a város 
költségvetésének egyik szilárd alapja volt, az utóbbi évek alatt tel-
jesen megváltozott. A bérlők időnként csapatostul jönnek a város-
házára és különféle indoklásokkal a földbérek leszállítását köve-
telik. Ez abban az időben, midőn a gazdasági konjunktúra meg-
szűnt, sokszor indokolt is volt. A gabona- és állatárak mélyen le-
szállottak, úgyhogy a bérlők már nem bírták behozni azt a bér-
összeget, melyet a magasabb árak idején földbér fejében magukra 
vállaltak. A konjunktúrának ezzel a változásával akkor számolt is a 
város. A tanács maga több esetben méltányossági okokból mélyen 
leszállította a földbéreket, ami a város jövedelmét is jelentékeny 
mértékben befolyásolta. A földbérek leszállítása azonban megtör-
tént az egész vonalon, úgyhogy bízni lehetett abban, hogy az elé-
gedetlenség végre meg fog szűnni és visszatér az az állapot, amikor 
a város a földbérekből befolyó jövedelemre biztosan számíthatott. 
A város engedékenysége azonban máig sem járt ezzel a következ-
ménnyel. Még most is állandóan akadnak olyanok, kik a leszállított 
földbéreket is megfizethetetlennek mondják. Malina Lajos dr. ügy-
véd vezetésével délelőtt egy csengelei földbérlőkből álló küldöttség 
járt Somogyi polgármesternél. Az volt a panaszuk, hogy az általuk 
bérelt földekért a bérösszegeket, ami holdanként évi 80-100 kiló 
búza között mozog, nem tudják megfizetni, mert ennyit nem bírnak 
kihozni a földből.  Többen  közülük   bevallották,  hogy  az  árendát  
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már évek óta nem is fizetik, mert nem tudják fizetni. Azt kérték te-
hát, hogy a város szállítsa le a földbéreket. 

A polgármester válaszában kijelentette, hogy a város már két 
ízben is eszközölt bérleszállítást. Újból engedni a bérekből pedig 
már nem lehet, mert akkor zavarok állanak elő a város háztartásá-
ban. 

A város tanácsa azért mégis megvizsgáltatja, hogy a csenge-
leiek kérelme mennyiben indokolt és ha annak találja, úgy esetleg 
újból mérsékelni fogja a bérösszegeket. Figyelmeztette azonban a 
polgármester a földbérlőket, hogy az elmaradt béreket fizessék be, 
mert különben a város elveszi tőlük a bérleteket. Ez – mondotta – 
130 ezer ember érdeke. A polgármester ezután még arra is rámuta-
tott, hogy a bérlők nem gazdálkodnak ésszerűen. A földbért csu-
pán a bérföldön termelt rozsból akarják behozni, ami pedig lehe-
tetlen. Jószágot, baromfit nem tenyésztenek, pedig ennek árából 
bőven lehetne fedezni a bérösszeget. 

A küldöttség eltávozása után a polgármester azonnal érdek-
lődött a városi tiszti ügyészségnél, történt-e intézkedés azokra a 
földbérlőkre nézve, kik a bérösszegeket nem fizették rendesen. 

 
(Megjelent a Szegedi Új Nemzedék 1927. április 14-i számában) 

 
 

 
 

Maros Menti Fesztivál 
 

Március 23-án rendezték meg a IX. Deszki Maros Menti 
Fesztivált, melyen falunk rézfúvós tanulói is részt vettek. A va-
dászkürttel szereplő Nagy D. Bence, Hegedűs Dóra és Törköly Vi-
vien szólóhangszer kategóriában különdíjban részesült. 

Gratulálunk a szép szerepléshez! 
T. Á.  
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Darts bajnokság a Korona sörözőben 
 

Kiss Ernő Levente  
180 pontot dobott  

 
A Korona söröző újabb nyíldobó versenyét március 16-án 

rendezte meg. A bajnoki címekért 11-en küzdöttek. 
A Krikett versenyszámban elsőként Túri Kornélnak sikerült a 

tábláját kirakni, hibapont nélkül. Második helyen Nagy Gábor vég-
zett 32 hibaponttal, míg a harmadik ifj. Vígh Attila lett 42 hiba-
ponttal. 

 

 
 

A darts bajnokok a verseny szervezőjével 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Mester 501-ben Nagy Gábor fogyasztotta el elsőként a pont-
jait. Ifj. Vígh Attilának a 40 pontja második helyezést hozott. Vin-
cze Pál 117 ponttal a harmadik helyen végzett.  

A dupla ki-beszállós 301-ben Putnoki János lett a bajnok. Tú-
ri Kornél 56 pontjával második, ifj. Vígh Attila 70 pontjával har-
madik lett.  

A legnehezebb versenyszámnak mindig a Shanghai számít. 
Ezt jelezte az, hogy csak heten mertek belevágni. A döntőben Túri 
Kornél 120 pontot dobott, megszerezve az első helyezést. Nagy 
Gábor 101 pontja a második helyezésre volt elegendő. Vígh Attila 
44 pontjával a harmadik helyre szorult. 

Legtöbb pont dobásában (High score) Kiss Ernő Levente új 
versenyző volt, de máris sikerült egy körben 180 pontot, vagyis 
három tripla húszast dobnia. A döntőben viszont "csak" a második 
helyezést tudta megszerezni 63 pontjával. Nagy Gábor viszont 
parádézott és 735 ponttal megszerezte a bajnoki címet. Vincze Pál 
527 ponttal harmadik helyezést ért el.    

  M. M. 
 
 
Pingpong bajnokság 
 

Öt település sportolóival 
 

Március 18-án, a négynapos ünnep befejezéseként asztalite-
nisz versenyt rendeztünk a csengelei Faluházban. Csólyospálos, 
Kömpöc, Jászszentlászló, Kiskunmajsa és Csengele játékosai küz-
döttek meg egymással. 

A páros versenyben hét csapat mérettette meg magát, köztük 
az egyik vegyes páros volt. Körmérkőzések során alakult ki a végső 
sorrend: 

I. Kis-Bús András–Gémes Tibor        6 győzelem  
II. Pigniczki Árpád–Tisóczki Ferenc      5 győzelem 
III. Futó Kovács János–Kalocsai "Indián" Mátyás 3 győzelem 
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A páros és ifi verseny érmesei 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
 
IV. Csáki László–Molnár Mihály      3 győzelem 
V. Kiss Sándor–Hell Gyula        2 győzelem 
VI. Benedek Róbert–Lajos Noémi      2 győzelem 
VII. Bodacz "Király" György–Lesták Mátyás   0 győzelem 
Az azonos számú győzelmet elérőknél az egymás elleni ered-

mény döntött. 
Az általános iskolások részére rendezett egyéni kategóriában 

8 fiú és 1 lány versenyzett az érmekért. A körmérkőzések alapján a 
következő lett a végeredmény: 

I. Nagymihály Gábor          7 győzelem 
II. Rényi János            7 győzelem 
III. Kis Bettina (Jászszentlászló)       6 győzelem 
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IV. Erdélyi Miklós           5 győzelem 
V. Csáki Martin            5 győzelem 
VI. Csáki Dávid            3 győzelem 
VII. Novák Balázs           2 győzelem 
VIII. Nagy D. Bence          1 győzelem 
IX. Lesták Ottó            0 győzelem 
Az azonos eredményt elérőknél itt is az egymás elleni ered-

mény döntötte el a sorrendet. 
A felnőtteknél 13 versenyző küzdött az érmekért. Két cso-

portban, körmérkőzéses rendszerben kerültek be a döntőbe. A két 
csoport első helyezettjei az arany- és ezüstéremért, a második he-
lyezettek a bronzéremért küzdhettek meg. Végül az alábbi sorrend 
alakult ki: 

I. Kis-Bús András (Kömpöcz) 
II. Gémes Tibor (Csólyospálos) 
III. Benedek Róbert (Kiskunmajsa) 
IV. Kalocsai "Indián" Mátyás (Kiskunmajsa) 
Tehát az első négy közé csengelei pingpongos most nem 

került be. Ha az egyéniben is jó eredményeket produkáló Pigniczki 
Árpád meg tudta volna várni a küzdelmeket is, talán másképp ala-
kult volna az éremtábla.               

M. M. 
 

H i r d e t é s e k  
 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, 
vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-
hetően. 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 Jó-
zsefnél 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   
Műanyag kerítés vasszerkezettel eladó! Érd.: Lantos István Csengele, 
Petőfi u. 1/A. 06-20/2 606 116 
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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. 

Ízelítőül néhány cím: Kétszer megégett (1883), Egy fazék 
ezüstpénz (1887), Puszta megszállás (1899), A letartóztatott pénz-
hamisító (1910), Rendőrvért isznak a tanyán (1912), A csengelei 
gazdák új egyesülete (1917), Lólopás Csengelén (1919), Hang-
verseny Csengelén (1920), Népoktatási előadás Csengelén (1923), 
A csengeleiek összefogtak egy összeférhetetlen földbérlő ellen 
(1924), Egy gazdálkodó a vonat elé vetette magát (1927), Az irtóza-
tos nyomor miatt a csengelei iskolába 600-ból csak 100 gyermek 
jár (1928), Tornaverseny Csengelén (1933), Balástyán és 
Csengelén veszedelmesen terjed a sertésvész (1935), Borzalmas 
féltékenységi dráma Csengelén (1937), Kultúrest Szeged-Csengelén 
(1937), Gyanús hirtelen halál Csengelén (1944),  Győzelmi ün-
nepségek 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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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 

 
Négysebességű Simson S51B segédmotor-kerékpár újszerű állapotban 
eladó. Érdeklődni lehet a 06-70/3 751 075 telefonszámon. 
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 
vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobil és 
Vodafone szolgáltatók készülékeire. 
Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz szállítás 
megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefonszámon.  
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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 
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