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Az eseményről szóló írásunk a 27. oldalon olvasható! 
 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Január 

 

16. 

 1884-ben ezen a napon született Kovacsis Vince Gábor 

(†1978) ferences szerzetes, aki hosszú időn keresztül ellátta 

Csengelén a kántori feladatokat.  1898-ban ezen a napon 

született dr. Aniela Kozłowska (†1981) lengyel botanikus 

professzor, aki 1927 nyarán a csengelei erdőben végzett 

kutatómunkát.  1949-ben ezen a napon született Kormányos 

Sándor mezőgazdasági vállalkozó, aki 1977-ben az országos 

tejtermelési verseny II. helyezettje lett. 10 tehéntől származó 

48.801 liter tejet értékesített. 1989-ben az országos fejési 

versenyben második helyezést ért el.  1956-ban ezen a na-

pon született Szabó Tibor, aki 1992-1994 között a csengelei 

focicsapat kapusa volt.  1976-ban ezen a napon hunyt el 

Sutka István, aki a Független Kisgazdapárt választmányi 

tagja volt 1944-től. 

18. 

1863-ban ezen a napon született Darányi Imre (†1945) gaz-

dálkodó, aki 1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt.  

1887-ben ezen a napon született Bagi Pál (†1970) gazdálko-

dó, aki 1929-1946 között a Csengelei Mezőgazdasági Egye-

sület körgazdája volt.  1928-ban ezen a napon született Pig-

niczki József, aki 1961-1970 között a községi tanács végre-

hajtó bizottságának elnökhelyettese, 1967-1972 között az 

MSZMP községi párttitkára volt.  1977-ben ezen a napon 

hunyt el dr. Bérczi Béla orvos, aki 1926-1928 között 

Csengelén gyógyított.  

19. 

1952-ben ezen a napon született Széll Lajos, aki 1985-től 

tagja az egyházközségi képviselő-testületnek. 1990-2006 

között önkormányzati képviselő volt.  1953-ban ezen a 

napon született Károlyi Gáborné Varga Gabriella, aki 1980-

1982 között a belterületi iskolában tanított.  

20. 
1912-ben ezen a napon született Süli János (†1985), aki 

1959-től a Március 15. Tsz. elnöke volt.  
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21. 

1921-ben ezen a napon született Balogh Imre pénzügyőr. A 

II. világháborúban, a fronton szerzett betegségében itthon 

hunyt el 1944-ben.  1935-ben ezen a napon született Laka-

tos Éva Mária, aki 1955-től a Pántlika úti iskolában tanított.  

22. 

1912-ben ezen a napon született Kucsora Péter, aki a II. vi-

lágháborúban, valószínűleg a Don-kanyarnál hősi halált halt. 

 1937-ben ezen a napon született Valkovics Antal, aki 

1994-2002 között önkormányzati képviselő volt.  1945-ben 

ezen a napon hunyt el az uripintyi (Szovjetunió) hadifogoly-

táborban Sutka István.  1966-ban ezen a napon hunyt el 

Varga Gyula, aki 1957-től haláláig a községi tanács adóügyi 

előadója volt. Levente oktatóként is tevékenykedett. A Füg-

getlen Kisgazdapárt 1948-ban kizárta tagjai közül.  1980-

ban ezen a napon hunyt el Nagy Imréné Buknicz Piroska, aki 

1964-1967 között a Daka-kocsmában volt felszolgáló. 

23. 

1886-ban ezen a napon született Túri István (†1987), aki 

1929-ben a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmá-

nyának, 1931-ben az iskolagondnokságnak lett a tagja.  

1908-ban ezen a napon született Balogh István gyümölcsfa-

kertész. Csengelén faiskolája volt. 1947-től tagja volt az 

egyházközségi képviselőtestületnek.  1958-ban ezen a na-

pon született Erdélyi Ferenc, aki 1980-1990 között tanács-

tag, 1900-1994 között önkormányzati képviselő volt.  

24. 

1893-ban ezen a napon született Katona Pál (†1961), aki a 

Földosztó Bizottság elnöke volt 1945-ben. 1948-ban az alsó-

csengelei MDP alapszervezet titkárának választották.  

1975-ben ezen a napon a Bogár-tanya mellett homokkiter-

melés közben emberi csontokat találtak. 

25. 
1975-ben ezen a napon született Túri Anikó, aki 1997-1999 

között közművelődési előadó volt. 1999-től 2008-ig a 

polgármesteri hivatal pénzügyi előadója volt. 

26. 

1992-ben ezen a napon hunyt el Lippai Józsefné Tisóczki 

Viktória, aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP alapszervezet 

nőszervezője lett. Az 1949-es községgé alakuláskor másod-

bíróvá választották. 
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27. 

1975-ben ezen a napon kezdték meg dr. Horváth Ferenc 

régész vezetésével a Bogárháti templomrom feltárását.  

1978-ban ezen a napon hunyt el Molnár János, aki 1935-től 

tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságának. 

1936-1941 között és 1946-ban a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület elnöke volt. 

28. 

1971-ben ezen a napon született Kővágó Antal, aki 1992-

1999 között tagja volt a csengelei focicsapatnak.  1974-ben 

ezen a napon született Kopasz Tiborné Fekete Andrea, aki 

1992-1995 között képesítés nélküli napközis nevelő volt az 

általános iskolában, majd 1995-1996 között az óvodában 

dolgozott képesítés nélküli óvónőként. 

30. 

1914-ben ezen a napon született Mészáros József, aki a II. 

világháborús harcok során a Balaton környékén hősi halált 

halt.  1949-ben ezen a napon alakult meg a Dolgozó Parasz-

tok és Földmunkások Országos Szövetsége csengelei szerve-

zete. Ugyanezen a napon adták át Csengelének a Minta-

község kitüntetéssel járó vándorzászlót. 

31. 1995-ben ezen a napon alakult meg a Csengelei Gazdakör. 

 

 
 

Az ünnepek alatt is loptak 

 

Az erdészet Csengele külterületén erdőirtást végzett, melynek 

során nagy mennyiségű fát termeltek ki és rendeztek halomba. 

December 27-én a kerületvezető erdész ellenőrző körútja során 

észlelte, hogy ismeretlen tettesek körülbelül 12 köbméternyi tölgy-

fát elloptak, 180 ezer forintnyi kárt okozva. 

Az ügyben a Kisteleki Rendőrkapitányság folytatja a nyomo-

zást.                                                                                                    
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Mi történt Csengelén a 
2009-es évben? 

 
Január 22-én késő este egy autós az általános iskola előtti 

védőkorlátnak hajtott, és azt több méteren keresztül ledarálta. 

Végül a gyalogátkelőnél lévő beton virágosládán állt meg.   

Február 15-én rendezték meg a Farsang Kupa darts versenyt. 

A győztes Kiss Ernő Levente lett.  

Február 20-án a Korona sörözőben rendezték meg Csengele 

első női nyíldobó bajnokságát. Bajnoki címet szerzett Vörös 

Tiborné, Vörös Csilla és Gera Tünde. 

Március 5-én, rendkívüli ülésén döntött arról az önkormány-

zat, hogy a szemétszállítási díj 1356-ról 1700 Ft/hóra emelkedik. 

Kikötötték viszont azt, hogy 2010-ben egyáltalán nem lehet árat 

emelni.   

Március 5-én Olajos Zsuzsanna vette át a csengelei posta-

hivatal vezetését. Elődje, Ceglédi János nyugdíjba vonult. 

Március 8-án az M5-ös autópályán, a csengelei pihenőhely 

közelében utolért egy személygépkocsi egy teherautót, és fékezés 

nélkül belerohant. A baleset következtében a személykocsival 

közlekedő üllői férfi a helyszínen elhunyt.  

Március 16-án, 80 éves korában elhunyt Peter Hoffmann, 

korábbi eringi polgármester. Halálával nagy veszteség érte a 

testvérközségi kapcsolatot. 

Március 22-én folytatódott a „Szomszédoló”. Ekkor Sándor-

falva jött el községünkbe. Csengele március 29-én viszonozta a 

látogatást. 

Március 30-án a csirketelepi úton történt közlekedési baleset. 

Egy asszony vezette személygépkocsi ütközött neki a szippantós 

autónak. Szerencsére súlyosabb személyi sérülés nem történt. 

Április 4-re virradóan ismeretlen tettes összefirkálta, majd 

egy téglával betörte a presszó kirakati üvegét, mintegy 100 ezer 

forintos kárt okozva.   
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Április 4-én egy idős férfi félrenyelés miatt lett rosszul a Bem 

utcában. Mentésére helikoptert vettek igénybe. Sajnos hiába volt a 

gyors segítség, a szerencsétlenül járt férfi a kórházban elhunyt. 

Április 8-án rendezték meg a XI. Maros Menti Fesztivált 

Deszken. Ezen Mustoha Regina trombitán és Farkas Ákos vadász-

kürtön az I. korcsoportban megosztott III. helyezést ért el. 

Április 16-án este a gátőrháznál gyulladt meg az avar. Való-

színűleg egy vonatból kidobott csikk okozhatta a tüzet.  

Április 19-23. között rendezték meg az egészségügyi napo-

kat. Az első napon műszaki hiba miatt nem üzemelt a tüdőszűrés. A 

kiesett napot később pótolták. A tüdőszűrésen 542 fő jelent meg, és 

25 fő adott vért.  

Április 22-én 7.és 8. osztályos tanulók szemétgyűjtést végez-

tek a Pántlika úton és a csengelei bekötő úton. 

Április 22-én már a tízezredik oldalt töltötték le a „Csengelei 

információk” internetes honlapról.  

Április 25-én első alkalommal került sor falunkban a Csong-

rád megyei kistelepülések művészeti iskoláinak hangszeres 

versenyére. Több mint 70 gyermek mutatta be tudását. Olyan ritka 

hangszereket is hallhattunk, mint pl. klarinét, fagott és xilofon. 

A Nemzeti Sport április 26-i számában egész oldalas 

tudósítást közölt a csengelei labdarúgásról. 

A május 2-án megrendezett IV. Gól Söröző Kupa kispályás 

labdarúgó versenyen a szegedi Micro Meat csapata lett a győztes.  

Május 6-án egy fiatal férfi állt meg az M5-ös autópálya csen-

gelei pihenőjében. Míg az illemhelyen volt, a kocsijából ellopták 

iratait és személyes tárgyait.  

Május 8-án a budapesti Mezőgazdasági Múzeumban nyitot-

ták meg a XX. „A művészet szerelmesei” országos képző- és ipar-

művészeti kiállítást. A kiállított 270 tárgy között szerepelt Vincze 

János csengelei fafaragó „Kenyérszelő” szobra is. 

Május 9-én Mindszenten rendezték meg a népzenei együt-

tesek országos minősítését, melyen a Csengelei népdalkör és 

Citerazenekar bronz fokozatot ért el.  

Május 11-én UEFA „B” edzőképzés volt Csengelén.  
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Május 16-án tűz volt a 400-as telep mellett. A gyorsvágó 

szikráitól kapott lángra a száraz avar. A nagy szél miatt a tűz gyor-

san terjedt, ezért 5 tűzoltóautót küldtek a helyszínre.    

Május 17-én együttműködési megállapodást írtak alá Len-

gyelországban Nowa Słupia és Csengele között. 

Május 18-án felhőszakadás zúdult Csengelére. A közel 

másfél órás áldásból kb. 45 percig kisebb-nagyobb intenzitással 

jégeső esett. A belterületen a jégdarabok meggy nagyságúak voltak, 

de a konzervgyár környékén dió nagyságúak is előfordultak. Sok 

helyen a fóliák megsérültek. A Magyar Televízió és a Duna TV is 

helyszíni tudósítást közölt a pusztításról. 

Május 30. és június 1. között rendezték meg a XV. Csengelei 

Falunapokat. A kiállításokon fafaragásokat, szalma- és csuhéfo-

natokat, csipkéket és festményeket lehetett látni. A kulturális műsor 

mellett megrendezték a motoros találkozót és a lovas kocsis 

felvonulást is. A torta-túrán hat csapat versengett. Az utolsó nap 

autós verseny is volt, melynek abszolút győztese Zelei Ferenc lett.  

Június 7-én rendezték meg az európa parlamenti képviselők 

választását. A csengeleiek 72 %-át nem érdekelte az esemény, nem 

ment el voksolni. 

Június 12-én az M5-ös autópálya csengelei pihenőjénél újabb 

bűncselekmény történt. Ekkor egy külfölditől rabolták el pénzét. 

Az egyik elkövetőt a rendőrségnek sikerült elfogni.  

Június 20-án dr. Varga Ferenc csengelei háziorvost Beseny-

szög díszpolgárává avatták. 

Június 20-án 40 fős zarándokcsoport indult falunkból a len-

gyelországi Szentkereszt-hegyre. 

Június 20-án a Gól sörözőben vehették át a csengelei foci-

csapat tagjai a Legenda Lajcsi Kupában elért ezüstérmeket. A 

gólkirály Erhardt Szilárd, a legjobb játékos Krajczár István lett.   

Július 21-én a Vincze-tanya udvarán lévő gaz gyulladt meg. 

A tüzet a helyi önkéntesek oltották el. 

Augusztus 8-án és 9-én rendezték meg a XIV. Csengelei 

Sportnapokat. A sportversenyek mellett retro utcabál is volt. Az 

eseményeket tűzijáték zárta.  
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Augusztus 15-én rendezték meg a Vénusz presszóban a III. 

Zenésztalálkozót, melyre 22 muzsikus jött el. 

Augusztus 16-án egy román állampolgárságú autós állt meg 

az M5-ös autópálya csengelei pihenőjénél. Míg távol volt a lezá-

ratlan autójától, megszabadították arany ékszereitől és kb. 180 ezer 

forint értékű eurójától.  

Augusztus 20-án a Gól sörözőben rendezték az első csengelei 

pókerversenyt. Győztes a jászszentlászlói Dékány János lett. 

Augusztus 21-én Fúvós estet rendeztek a faluházban, melyre 

Erdélyből, Szarvasról és Kistelekről érkeztek fellépők.  

Augusztus 30-án sugározta a Magyar Televízió a Katolikus 

Krónika című műsorát, melyben többször megszólalt Katona Attila 

csengelei hitoktató is. 

Szeptember elején a majsai út nagyobb kátyúit tüntette el a 

közútkezelő. A munkálatokkal egy időben mindkét oldalon leka-

szálták a méretes gazt is. 

Szeptember elején megkezdődött a József Attila téren a 

színpad és vízköpő, valamint a járdák építése.  

Szeptember 27-én a helyi templomban fogadták a Lengyel-

országból érkezett Szent Kereszt ereklyét, majd magyar és lengyel 

nyelvű mise volt.  

Szeptember 30-án nyitották meg az Algyői Falunapokon a 

iparművészeti kiállítást, melyen két csengelei – Koncz Lajosné csu-

héfonó és Vincze János fafaragó – is részt vett műveivel.  

Október 1-jétől a vasútállomáson megszűnt a jegyárusítás, és 

a vonatokat is a kocsikísérők indítják. 

Október 4-én 50 éves osztálytalálkozót rendeztek Csengelén. 

A 15 egykori iskolatárs először koszorúzással kezdett a temetőben, 

majd valamikori osztálytermükben mindenki leülhetett korábbi 

helyére. Az Öregmalom vendéglőben megrendezett ebéd után még 

hosszan beszélgettek a régi osztálytársak. 

Október 11-én érkezett Csengelére kerekes székkel Papp Sza-

bolcs mozgássérült és társai. A falutól kb. 6 km-re várták őket a he-

lyiek és közel egy órán keresztül együtt haladtak a zuhogó esőben. 

Éjszakára falunkban szálltak meg.  
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Október 17-én rendezték meg a VII. Gól Söröző Kupa kispá-

lyás labdarúgó tornát, melynek győztese a kisteleki Fecskefészek 

lett.  

Október 26-án újra felállították a felújított Vitéz sori keresz-

tet. A régi kerítést is újra cserélték. 

Október 29-én magukat polgárőrnek kiadó bűnözők jártak a 

Honfoglalás utcában, és a házigazda figyelmét elterelve több száz-

ezer forintot loptak el tőle. 

Október 31-én 10 éves szünet után újra Csengele – Béketelep 

(Szeged) darts verseny volt a Korona sörözőben. A helyi nyíldobók 

nyertek.  

November 7-én újra családi napot rendeztek Szent Imre ün-

nepén. A rendezvényen kb. 200 fő vett részt. 

November 9-én vezetőségválasztást tartottak a polgárőrség-

nél. Kucsora Péter csoportvezetőt, Bangó Péter csoportvezető-he-

lyettest, Molnár Mihály titkárt és Sándor Józsefné titkárhelyettest 

megerősítették tisztségében. Kun-Szabó Tibor korábbi csoportveze-

tő-helyettes nem indult a választáson, helyére Bozó Béla került.            

November 26-án tartotta közmeghallgatását az önkormány-

zat. Az eseményre kb. 30 érdeklődő ment el.  

November 27-én rendezték meg Mórahalmon a Csongrád 

megyei rézfúvós versenyt. Ezen Farkas Ákos (vadászkürt) és Holo 

Patrik (trombita) első helyezést ért el.  

December 4-én sportos Mikulás érkezett a Faluházba. Hátrá-

nyos helyzetű gyermekekkel futott egy kört, majd műsoruk meg-

hallgatása után megajándékozta őket. 

December 11-én a 20 ezredik oldalt töltötték le a Csengelei 

információk elnevezésű internetes oldalról. 

December 18-án rendezték meg a III. Gábor Kupa darts ver-

senyt. A győztes Vincze Pál lett. 

December 19-én Alsócsengelén egy kazánházban történt tűz-

eset. A lánglovagok kiérkezéséig a házigazda eloltotta a tüzet. 

December 26-án ismét teltházas karácsonyi koncertet rendez-

tek a művészeti iskola tanulói és tanárai.    

Molnár Mihály 
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Csengelei videó toplista 
 

2008. szeptember 20-án jelent meg az interneten a „Csengelei 

információk” elnevezésű honlap (www.csengele.web44.net), mely-

nek gondozója Forgó Gyula. A szerkesztésben Törköly Ágnes, Ka-

tona Attila és Molnár Mihály segít neki. 

A honlap kezdetben csak televíziókból átvett, csengelei vo-

natkozású videókat közölt. Éppen ebben az időszakban öntötte el a 

médiát a csengelei gyújtogatás fővádlottjának szabadulása, így sok 

tévé is foglalkozott az üggyel. Később saját készítésű anyagok is 

megjelentek, tudósítva a helyi rendezvényekről, eseményekről. A 

felvételeket Gurdics Gábor, Forgó Gyula és Molnár Mihály készí-

tette. 

Az alábbiakban a videók nézettségi adatai alapján (2010. ja-

nuár 10-i állapot szerint) összeállított toplistát közöljük: 
 

Helye-

zés A videófelvétel címe (feltöltési ideje) 
Megte-

kintve 

1. Mikulásbál 2008 (2008. december 12.) 139 

2.  Jelmezbál (2009. február 16.) 106 

3. Mikulásbál 2009 (2009. december 11.) 92 

4. Karácsonyi koncert 2008 (2008. december 30.) 83 

5. 50 éves találkozó (2009. október 6.) 74 

6. Mikulás a polgárőr gyerekeknél (2009. december 6.) 66 

7. Ballagás 2009 (2009. július 24.) 49 

8. Lovas felvonulás (2009. június 5.) 47 

9. Félévi bemutató (2009. március 2. ) 44 

10. Betlehemezés 2008 (2008. december 24.) 40 

11. Motoros találkozó (2009. június 5.) 37 

12. 
Falunapi kulturális műsor (2009. június 5.) 33 

Anconai szerelmesek I. rész (2009. július 27.) 33 

 13. Szent Imre búcsú (2008. november 15.) 31 

14. Varga Ferenc díszpolgári cím átadása (2009. jún. 24.) 30 

 15. Versmondó verseny (2009. március 29.) 25 
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16. Szomszédoló Csengelén (2009. március 26.) 23 

17. Falunapi kiállítások megnyitója (2009. június 5.) 22 

18.   Szobor születik (2009. augusztus 12.) 21 

19. Anconai szerelmesek II. rész (2009. július 27.) 20 

20. Technika óra Vincze Jánosnál (2009. október 21.) 18 

21. 

Szomszédolás Sándorfalván (2009. április 3.) 17 

Anyák napja 2009 (2009. május 3.) 17 

Katolikus Krónika 2009. 08. 30. (2009. aug. 31.) 17 

Polgárőr közgyűlés (2009. december 3.) 17 

Betlehemezés 2009 (2009. december 26.) 17 

22. 

Óvodai ballagás (2009. június 12.) 15 

Bérmálás (2009. augusztus 5.) 15 

Jobb velünk a világ (2009. október 13.) 15 

Szent Imre családnap (2009. november 12.) 15 

23. Falugyűlés (2009. november 29.) 10 

24. 

Megyei zenészverseny 2009 (2009. május 12.) 8 

Szent Kereszt Csengelén (2009. szeptember 30.) 8 

Hittanos karácsonyi műsor (2009. december 27.) 8 

25. Éjféli mise (2009. december 29.) 7 

26. Karácsonyi koncert (2010. január 5.) 3 

 

Óévbúcsúztatás pingponggal 
 

A 2009-es év utolsó asztaliteniszezős napját ünnepélyessé 

tették a sportolók, melyre 9 felnőtt és 4 gyerek jött el. A rendkívüli 

sportnap abból állt, hogy a testmozgás mellett a kalória utánpótlás-

ról is gondoskodtak, bundás kenyeret, pizzát és süteményt is hoz-

tak az óév búcsúztatására. A kajára – és persze az izzadtságra – jól 

esett az ital is. 

2010-ben is lehet a faluházban pingpongozni. Hétfőn és 

csütörtökön 19-21 óra között várják a sportolni vágyókat. Három 

asztal áll a rendelkezésükre. Általában páros mérkőzések szoktak 

lenni, így egyszerre akár 12 játékos is játszhat.                       M. M.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  28  - 

 

 

Csengelén is megjelent a H1N1-vírus 
 

Sokáig abban az illúzióban ringathattuk magunkat, hogy az 

országban dúló legveszélyesebb influenza vírus elkerüli kis fa-

lunkat, és a halálesetekről szóló tudósítások igen távolinak tűntek. 

A H1N1-vírus most testközelbe került: egy 5 tagú csengelei 

család 4 négy tagját fertőzte meg. A családfő, és az egyik nagy-

szülő korábban megkapta a védőoltást. Ennek köszönhetően a férj 

túlélte az életveszélyes fertőzést, az idős ember pedig nem bete-

gedett meg.  

A vírust valószínűleg a család gyermekei hozták magukkal, 

akik szintén túlestek a H1N1-fertőzésen.                                      

      

 

 

A H1N1 tünetei és kezelése 

 

Az influenzát a szakértők köpönyegforgató vírusnak nevezik. 

Nem véletlenül: könnyen mutálódik, húsz-harminc évente teljesen 

megváltozik a szerkezete, és akár világméretű járványt is kiala-

kíthatnak az egyes változatok.   

Mit érdemes tudni a vírusról? A H1N1-fertőzést nehéz elkü-

löníteni a közönséges influenzától, mert a tüneteik nagyrészt meg-

egyeznek. Mindössze annyi a különbség, hogy az új influenza hatá-

rozottabb, erőteljesebb panaszokkal – például magas lázzal – jár, 

mint a hagyományos változat. Jelei: izomfájdalom, láz és hidegrá-

zás, fejfájás, szédülés, általános rosszullét, torokfájás, köhögés. 

A kezelés menete megegyezik a hagyományos influenzánál 

alkalmazott módszerekkel. A háziorvos antivirális szereket írhat 

fel, melyek elősegítik a gyógyulást. Jelenleg kétféle gyógyszer van 

forgalomban, ami a fertőzés kezelésére szolgál: az egyik az osel-

tamivir-tartalmú Tamiflu, a másik a zanamivir-tartalmú Relenza. 

Az előbbi  kapszula és folyadék  formájában is kapható, és egyéves  
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kor után alkalmazható, az utóbbi belégzés útján kerül a szervezet-

be, és hét éves kor fölött használható. 

A gyógyszerek mellett azonban rendkívül komolyan kell 

venni a néhány napos ágynyugalmat, a sok folyadékot. Lehet szed-

ni lázcsillapítót, de az antibiotikumoktól tartózkodni kell, hiszen a 

betegséget vírus, nem pedig baktérium okozza, így ezek hatástala-

nok, és csak legyengítik a szervezetet. A fertőzés lefolyása általá-

ban egy hetet vesz igénybe. 

Hogyan előzzük meg? Mint a legtöbb fertőző betegség ese-

tén, a H1N1 megelőzése szempontjából is rendkívül fontos szerep-

hez jut az immunerősítés. Az új influenza vírusa az emberi szerve-

zeten kívül is életképes, ezért tömegközlekedési eszközökön gyor-

san terjed – például a kapaszkodók közvetítésével. Mindennél fon-

tosabb tehát a rendszeres és alapos kézmosás: elsősorban WC-hasz-

nálat előtt és után, és ha beérkezik a munkahelyére, akkor is ez le-

gyen az első dolga. Fontos, hogy a kézmosás meleg vízzel és 

szappannal történjen, és legalább 20 másodpercig tartson. 

Az őszi időszakban egyébként is lényeges az immunrendszer 

megerősítése, most azonban különösen fontos. Minél több vitamint 

kell bevinni a szervezetbe, elsősorban gyümölcsök és zöldségek 

formájában. Komoly szerephez jutnak az olyan természetes im-

munerősítő-készítmények, mint például az Echinacea-csepp, a csip-

kebogyó-, illetve ginsengkészítmények. 

A Magyar Infektológiai Szakmai Kollégium szerint a H1N1 

elleni vakcina nem alkalmas várandós anyukák és kisgyermekek 

oltására. Ez az álláspont azonban ellentétes az Állami Népegész-

ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és az Egészségügyi Minisztérium 

javaslataival, ráadásul a téma kapott némi politikai színezetet is. A 

helyzet tehát nem egyszerű. Az oltóanyag maximalizált ára 1930 

forint. Ennél magasabb összeget tehát nem kérhet érte a patika. Az 

oltóanyag legyengített kórokozót tartalmaz. Sok más külföldi 

gyógyszergyártó cég hasított vírussal dolgozott a vakcina előállí-

tása során, hazánkban azonban a teljes H1N1-vírust felhasználva 

hozták létre az oltóanyagot. 
   

(A femina.hu cikke nyomán) 
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H i r d e t é s e k 

 

Szekrénysor és ülőgarnitúra eladó! Érdeklődni: Hegedűs Erzsébet, 

Petőfi u. 2. szám. 

Szántást (8000 Ft/hold) és tárcsázást (4500 Ft/hold) vállalok! 

Balázs Tibor +36-30/9 677 763. 

Lejárt műszakival, Trabant motorral csettegő eladó. Ugyanitt 200 

kg körüli hízó és őrölt paprika eladó. Érdeklődni lehet a 06-62/286 

074, vagy a +36-30/5 830 923 telefonszámokon. 

Új állapotú, felültöltős Whirlpool A+A700 automata mosógép 

haláleset miatt eladó. Érdeklődni: +36-30/8 173 864 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hob-

bikert eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. 

+36-30/2 098 096  
Ipari árammal, fúrott kúttal, a falu mellett zártkert eladó! Érdeklődni: 

id. Béres Lajos, Csengele, Kossuth u. 5. +36-30/2 098 096 

Eladó bontásból származó 3 db háromszárnyas, redőnyös ablak, 

kisablakok, ajtók és 2 db gázkonvektor. Érdeklődni lehet Kuklis 

Andrásnál a Május 1. u. 21. szám alatt.  (62) 286 190  

Pultost keresek a Vénusz presszóba. Érdeklődni a helyszínen, vagy 

a +36-30/2 614 070 telefonszámon. 
 

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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Tárcsázást (5.000 Ft/hold+ÁFA), szántást (9.000 Ft/hold+ÁFA) és 

aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János +36-30/8 536 229 

Kitűnő állapotú kéttengelyes utánfutó és egy 4 lapos villany-

tűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Jó-

zsefnél a Tápboltban +36-30/3 228 453  

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  +36-30/2 626 029 

Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgo-

zót keresek 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. +36-30/9 677 763 

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

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal +36-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

+36-30/6 377 970 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-

nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 

vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 

+36-30/3 282 375 
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobile és Vo-

dafone szolgáltatók készülékeire. 
 

 

Gépi hímzés! 
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre 

szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés sze-

rint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti kö-

röknek, 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 +36-30/3 228 453 
 

Fotó és videó felvételek készítése 
 

 -  Vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények fényképe-   

     zését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj-, pasztell- és akvarell képek árusítása  
 

Elérhetőségeim: 

Nacsa Jánosné fényképész 
Szeged, Zentai u. 10. 

+36-70/2 803 013 vagy +36-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 
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Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Krónikás Egyesület  

Szerkesztőség  és  kiadóhivatal:   6765  Csengele,  Felszabadulás  u.  2/A.    

+36-30/6 216 223    E-mail: csengele@freemail.hu   Példányszám: 125                     
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