
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. évfolyam 13. szám                              2006. július 1. 

 

A négyszeres bajnokcsapat 
 

 
 

 Foci krónikánk a 219. oldalon kezdődik!  
(fotó: Árvai Kálmánné) 
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XII. Csengelei Falunapok 
 

II. rész 
 

A több mint egy évtizedes hagyományokkal rendelkező falunapok 

az idén június 3-5. között került megrendezésre. A most nyár 

elejére eső pünkösd időjárása azonban megtréfálta a szervezőket, 

résztvevőket, mind a három nap esett az eső. A legmelegebb 

évszakban sokunk kabátot kényszerült magára venni. A három- 

napos rendezvény ezek ellenére vidám hangulatban telt el. A 

második részben a motoros találkozóról számolunk be. 

 

 

8. MOTOROS TALÁLKOZÓ 
"Magyarország – Motorország" 

 

A Falunapok keretén belül ismét megrendezésre került a mo-

toros találkozó. Ez már a magyarországi, európai hagyomány 

szerint történt. Tóth Tibor és segítői szervezésében a várható esős 

idő ellenére 319 regisztrált és 50-60 oldalirányból érkezett részt-

vevő jött. 

A regisztrációt, vendégfogadást csinos csengelei hölgyek 

végezték a motorosok örömére. Erre azért volt szükség, mert lakott 

területen, belterületen, nem elzárt helyen volt a találkozó! Így a 

motorosoknak alá kellett írni, hogy felelniük kell saját és mások 

testi épségéért, az idevonatkozó jogszabályok alapján. 

A rendezvény, mint hivatalosan bejelentett motoros találko-

zó, ahol műsor, ellátás szervezett formában történik, mindenütt 

belépődíjas. Itt a lehető legkevesebb, 500 Ft volt. Ezért kaptak egy 

direkt erre a célra készült fémkitűzőt és egy tombola- jegyet. Az 

első 200 motoros ez mellé ingyen ebédjegyet is kapott. Ennek 

elfogytával, és az idő múlásával a beugró 200 Ft-ra, majd "de jó, 

hogy te is eljöttél"-re módosult. 
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Sánta Ferenc polgármester és Tóth Tibor megnyitója után a 

kígyósi Benedek Róbert kezébe ragadt végérvényesen a mikrofon. 

Humorával, "sármjával", saját maga cicomázott motorjával kivívta 

a közönség szimpátiáját. 

Egymás után dübörögtek be a gyönyörű motorcsodák és a 

ficánkoló kismotorosok 8-9 évestől a veteránokig. 

A műsorok szorosan követték egymást, az érdeklődő közön-

ség alig ért egyik helyszínről a másikra.  

A motorkoncert most szerényebbre sikeredett. A 60 fős Hon-

da Gold Wing Klub nem merte bevállalni az eső miatt az utat. Ezek 

a motorok utassal együtt 6 mázsa felettiek, vizes úton nehezen 

megfoghatók. Ennek ellenére a Faluháznál Czirok Zoli kedves ér-

deklődéssel irányította a kis zenés ramazurit. 

A mazsorett csoport – nagyon szép csengelei lányok – és a 

zenekar ígéretükhöz híven műsoros bemutatóval látogatták meg a 

motorosokat, akik tapssal, füttyögéssel, kürttel jelezték és fejezték 

ki tetszésüket, köszönetüket. 

A Szegedről érkezett íjászcsoport Varga Zoltán segítségével 

egész nap színvonalasan mutatta be tudományát, többen korhű 

jelmezben. Az íjászatot a közönség is kipróbálhatta kedve szerint. 

De Varga főorvos úr is sikeresen rettyintett többedmagával egy pár 

kancsikával. Látszott, nem először pattogtatja a kancsika végét. A 

doktor úr emellett vállalta a rendezvény orvosi biztosítását is.    

Egy valamirevaló motoros találkozón biztosítani illik a 

programokat, szórakoztatást, látványosságot. Sok motoros jelezte, 

hogy jönnének Csengelére, lesz az idén? Itt jó a találkozó, jó a 

fogadtatás, élvezik a lakosság érdeklődését. A főszervező Tóth 

Tibor 16 motoros összejövetelen vett részt az elmúlt évben, itt 

gyűjtött ismereteket, szerzett barátokat, ismerősöket. Ha az idő ke-

gyesebb lett volna, minimum 500 főre számíthattunk volna.  

11 órától volt ebédelési lehetőség a lakosság számára is, 

egészen estig. Sajnos a marhapörkölt gyorsan elfogyott, de 4 féle 

menüből lehetett választani. Ekkora, egész napos rendezvényen 

étkezési lehetőséget kell biztosítani. Aki elvállalta, hogy közel 

1000 főre biztosít estig étkezési lehetőséget (ő a legnagyobb szpon-

zorok egyike), méltán kérte volna az italárusítás  lehetőségét  is.  Jó 
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Készülődés a motoros hangversenyre 

 

 
 

Aki akart, íjászkodhatott is 
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Jó lenne, ha helybéli vállalná mindkettőt. Sajnos Széll János csak a 

büfére kért és kapott lehetőséget, ha nem emelt áron teszi ezt. Így ő 

csak a zártkörű paprikásfőzés erejéig és szendvicsekkel szállt be az 

étkeztetésbe. 

Az ebéd végén Illés Tóni hangutánzó művész a közönség sű-

rű gyűrűjében fürdött a sikerekben. Közvetlen, jó humorú, egyszerű 

srác, aki ráérzett a paródia műfajára. Biztos nem hívják vendég-

művészként az Operaházba, de motoros találkozókon hangos ová-

cióval jutalmazzák.  

A közönség közben új helyszínre, a víztorony mellé sietett. A 

csengelei Kürthy Róbert vezetésével a Lada klub tagjai fickándoz-

tak az aszfalton az autóikkal. A játéknak tűnő mozgások, pörge-

tések komoly felkészülést, fegyelmezett munkát követelnek, hogy a 

közel álló közönség csak féljen, de senki ne sérüljön meg. 

Nagyon látványos volt Széll János és csongrádi mutatványa, 

de azt is bemutatta, mennyire védtelen egy ember az autóban, hi-

szen  gyufásdobozként  lapította el az autókat két óriássá növesztett 

 

 
 

Palacsintává lapultak a letaposott autók 
(fotók: Molnár Mihály) 
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autóval. Sok munka van ebben is, a látvány vonzza az embereket. 

Volt, aki Janiéknak drukkolt, volt, aki döbbenten nézegette még 

másnap is, mivé lehet egy szép autó.       

Közben már türelmetlenül várták az ügyességi verseny részt-

vevői a megmérettetést. Olyan jóra sikeredett a Kormányos Sándor 

és segítői tervezte vetélkedő, hogy az eleredő eső ellenére abba sem 

akarták hagyni. Jeleskedtek a csengeleiek itt is: Árvai Márk, és a 

nők között Kálmánné Pölös Ildikó. 

Az eső ellenére 4 óra körül útjára indultak a legkitartóbb 

motorosok, hogy bejárják a falut és környékét. Megmutatták a szép 

"lovakat" és körülnéztek nálunk. A rossz idő dacára a lakosság ér-

deklődően várta a felvonulókat a házaik előtt. 

Sajnos a rendőrség semmilyen formában nem tudta vállalni a 

segítő közreműködést, csak rutinszerű igazoltatásokra futotta lehe-

tőségükből. Így a polgárőrökre maradt az egész napos rendezvény 

biztosítása, felügyelete. A motoros felvonulást is ők biztosították.     

Azt hitte mindenki, vége a napnak, de a kitartó társaság kö-

vetelte a többi programot is. A versenyzők és a közönség kitartása 

meghozta a sikert. Automata váltós 50 cm³-es gyorsulási vetélke-

désben Böröcz István, Széll István és Barna Ádám, a sebváltós 50 

cm³-eseknél Széll Renátó, Árvai Márk, Székesi Gábor volt a legü-

gyesebb. 

A gokart bemutató is nagy sikert aratott. A kisteleki és 

csengelei fiatalok nagy bravúrral köröztek az apró járművekkel. 

Ezek után a tombolahúzás és az eredményhirdetés követke-

zett, esőben. A fent említetteken kívül az alábbi eredmények szü-

lettek: 

Legszebb motor: Simon Ferenc (Kecskemét) 

Legszebb női motorhang: Kálmánné Pölös Ildikó (Csengele) 

Legszebb épített motor: Szász Attila (Kiskunfélegyháza) 

Legnagyobb ajándék felajánlás: Wellness hétvége a Kiskő-

rösi Motoros Klubtól 

Legszebb női motoros: Kővágó Éva (Csengele) 

Legszebb férfi motoros: Varga László (Kistelek) 

Legszebb veterán motor: Martus Béla BMW-je (Kistelek) 

Legtávolabbi motoros: Rupp Herbert (Augsburg, Németorsz.) 
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Motoros találkozóhoz motoros polgárőr dukál 
(fotó: Árvai Kálmánné) 

 

 
 

Benedek Robi járgánya narancsdíjas lett 
(fotók: Molnár Mihály) 
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Legszebb veterán autó: Gyöngyösi István (Kistelek) 

Extrém motoros narancsdíj: Benedek Róbert (Kígyós) 

A tombolán rengeteg, szabadon választható italt, 40 rádiós 

fülhallgatós magnót, 3 pár 10.000 Ft-on felüli papucsot Móricz-

gátról (Bauerfeind) és Wellness hétvégét lehetett nyerni. 

Egész nap folyamatos bemutatót tartott Tisóczki Péter és 

Tamási József motoros kocsijaival, valamint Apró János csacsi- fo-

gatával. A motoros járgányok és a csacsigány fogat ingyenes falu-

néző járatot vállalt, sok motoros nagy szórakoztatására. A csacsi-

fogaton úgy táncolt 4 motoros fiatal (mert itt zene is volt), hogy a 

csacsi 12 lábbal kapaszkodott a földbe, hogy ne boruljon fel a ko-

csi, míg a sofőr közben energiát gyűjtött valahol. A nézők kapkod-

hattak a fényképezőgépekért.    

Megtisztelték rendezvényünket a veterán- és érdekes autók és 

motorok is. Itt a Gyöngyösi István vezette veteránautók szép bevo-

nulását láthatták, de a szentesi Szita Géza air brush eredeti Mustang 

autója az aszfaltot szaggatta induláskor. A Csengeléről elszárma-

zott szegedi Balogh Szabolcs csodaszép autója is nagy tetszést 

aratott. Sántáné kis cukorpofa fehér "bogárja" sok nő irigykedését 

váltotta ki.  

Egész nap követték az eseményeket a média támogatóink: a 

Rádió 7, a Rádió Majsa, a Rádió Plusz. Az utóbbi be is mondta, 

hogy a csengelei motoros találkozóra gyülekezni a Pláza parkoló-

jában lehet. A rádiók egész héten riportokkal (Sánta Ferenc, Tóth 

Tibor, Törköly Ágnes) és hirdetésekkel bombázták a hallgatókat a 

rendezvény sikeréért. Azt mondták, Vásárhelyen még a csapból is a 

csengelei falunapok, a motoros találkozó folyt. Még utólag is ké-

szítettek értékelő riportot a főszervezővel. Köszönet nekik! 

Dj. Roberto sajnos nem tudta tudását decibel mix-szel bemu-

tatni az eső miatt, de a Blues Company egy-két száma nagyra nyi-

totta a hölgyek szemét. De ígéri, hogy a szponzorok számára játszik 

még talpalávalót.  

Nagyon sokan segítettek a rendezvény sikeréért. Azok is, 

akik csak a megbeszéléseken voltak ott, de nem jutott munka most 

nekik. Köszönet minden építő, segítő ötletért, részvételért. Méltán 

büszkék lehetünk a falunkra és a lakosságunkra! 
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A környékbeli városokban néha kevésbé sikerülnek a moto-

ros találkozók. Itt mindannyiunk részvételére szükség volt, hogy jó 

hangulatú, érdekes, családias találkozó legyen.  

A falunk jól vizsgázott, jó hírnevünk száguldott két keréken 

szerte az országban: "Pünkösd szombatján motoros találkozó Csen-

gelén!" Rendezett, összetartó falu vagyunk. Ez egyre ritkább kis 

hazánkban. Lehet, hogy ezért is keresztelkednek egyre többen a 

"Csengele" névre. Molnár Mihály gyűjtése szerint 13 ilyen nevű 

személy van, akiket a program sűrűsége miatt most még nem tud-

tunk meghívni. 

A sok segítség néha nem regisztrálható, de érzékelhető és 

szükséges. Akik eljöttek az első, második megbeszélésre, erőt ad-

tak, hogy vágjunk bele, van értelme a faluért tenni valamit. A szer-

vezőknek a büszkeség a jutalom, az, hogy sikerült!!! Ami a rezsi 

után megmaradt, azt illő módon megosztjuk azokkal, akik a leg-

többet segítettek. Részükre egy zenés vacsorát rendezünk. 

Nagyon nagy köszönet a falu lakosságának, azoknak, akik 

nem örültek, de eltűrték a rendezvényt, a sátort építők-bontóknak, 

Árvai Kálmán stábjának, a motoros társ Sánta Ferencnek és csapa-

tának, az önkormányzatnak és a képviselőknek, Málik Istvánnak, 

Kövesházi Balázsnak, Forgó Jenőnek, a Vetter Kft.-nek, dr. Varga 

Ferencnek, dr. Torontáli Renátának, Krizsán Sándornak, Benedek 

Róbertnek, Losonczi Györgynek, Csókási Tibornak, Kormányos 

Sándornak, Gyovai Józsefnek, Tóth Csillának, Süli Gabriellának, 

Papp Istvánnak, Gémes Sándornak, Kucsora Péternek és a polgár-

őröknek, Turcsán Antalnak, Muhel Tibornak, Muhel Zoltánnak, 

Széll Jánosnak, Máté Gábornak, Grósz Sándornak, Tisóczki Péter-

nek, Tamási Józsefnek, Apró Jánosnak, Seres Lajosnak, Oláh Pál-

nak és Czirok Zoltánnak. 

Széles utat, motorosok! 

Egy csengelei motoros    
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Elbúcsúztak a nyolcadikosok  
 

Régi hagyomány már, hogy a rendes ballagás előtt az álta-

lános iskola végzős tanulói maskarákba öltözve "bolond ballagást" 

rendeznek, melynek során körbejárják a falut, és ahol megvendé-

gelik őket, ott megpihennek.  

A búcsúzó osztály tagjai voltak: Barta Róbert, Bata Zsolt, 

Bánfi Alexandra, Berényi Bence, Csáki Klaudia, Hegedűs-Jász 

Krisztina, Kardos Márk, Kányási Krisztina, Kelemen Zoltán, Kő-

rösi Sándor, Pigniczki Valentin, Rozsnyai Tamás, Sándor Orsolya, 

Széll Renátó, Széll Zsolt, Tisóczki Csilla, Tisóczki Zoltán, Tóth 

János, Trója Norbert, Vincze Tamás, Vinars Ferenc. 

L. I.   

 

 
 

A felvonulók a presszó teraszán 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Foci krónika 
 

Vége a bajnokságnak 

 

Az utolsó bajnoki mérkőzés – június 10-én – után a szegedi 

Dósa pálya büféjében tartottuk évzáró vacsoránkat. Itt még az 

aranyérmeket nem tudtuk kiosztani, mert az a szövetség csak egy 

héttel később adta át kiosztásra. A szezonzárónk – a bajnokcsapat 

köszöntése mellett – Pálfi László búcsúztatásáról is szólt, aki befe-

jezte a versenyszerű focizást.    

Csongrád megyében, az összes bajnokságban a 2005/6-os 

idényben csapatunk rúgta a legtöbb gólt, szám szerint 175-öt. Így 

plusz 115-ös gólkülönbséget értünk el, melyből Wenner Balázs 

gólkirály 58-at ért el. A legjobb játékos Kubát Balázs volt, aki 

azóta már boldog apuka is lett. Ehhez is külön gratulálunk. A cit-

romdíjat ebben az évben Sándor Miklós "érdemelte" ki sportsze-

rűtlen magatartása miatt. 

A nyáron teljes erőbedobással folyik a csengelei pálya fel-

újítása. Reméljük, hogy tavasszal már hazai nézőközönség is lát-

hatja a négyszeres bajnokcsapatot. Az említett felújítás miatt ebben 

az évben a csengelei sportnap elmarad. Helyette a Gól söröző 

területén sörfesztivált szervezünk augusztus hónapban. 
 

A címlapon szereplő játékosok a következők: 

Guggolnak (balról jobbra): Forrai Zoltán gyúró, Dancsok 

Csaba, Juhos Péter, Pálfi László csapatkapitány, Demeter János, 

Heim Tamás, Veszprémi Soma, Kun-Szabó Antalné szertáros   

Állnak (balról jobbra): Tóth Szabolcs, Wenner Bálint, 

Wenner Balázs, Kubát Balázs, Góra Gábor, Kun-Szabó Tibor edző, 

Kiss Balázs, Haraszti Roland, Vörös Tibor szakosztályvezető 

A bajnokságban szerepeltek, de a képen nincsenek rajta: 

Brinszky Adrián, Dombi Miklós, Haraszti Zsolt, Horváth Ádám, 

Mazán Csaba, Mészáros Gábor, Sándor Miklós, Szabó Tibor, Túri 

Zoltán, Várszegi Richárd.  

Kun-Szabó Tibor 
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A megye III. osztály "A" 

csoportjának végeredménye 
 

H Csapat neve Msz Gy D V R. gól K. gól Gk. Psz. 

1. Csengele KSE 30 26 2 2 175 60 15 80 

2. Zákányszék 30 23 3 4 95 42 53 72 

3. Röszke II. 30 16 8 6 90 52 38 52 

4. Pusztamérges 30 16 6 8 101 74 27 52 

5. Balástya II. 30 16 3 11 75 58 17 51 

6. Forráskút SE 30 16 4 13 80 64 16 41 

7. Üllés SE 30 12 7 11 61 60 1 40 

8. Zsombó LE 30 12 5 13 84 76 8 38 

9. Domaszék SE 30 7 2 21 58 99 -41 22 

10. Ruzsa SK 30 1 4 25 30 139 -109 7 

11. Öttömös SE 30 0 2 28 23 148 -125 -1 

 

Röszke II.-től, Pusztamérgestől, Forráskúttól, Ülléstől, Zsombótól, 

Domaszéktől és Öttömöstől büntető pontok levonva. 

 

Rövidítések: 

H – helyezés        R. gól – rúgott gólok száma  

Msz – mérkőzések száma    K. gól – kapott gólok száma 

Gy – győzelmek száma     Gk. – gólkülönbség  

D – döntetlen mérkőzések száma Psz - pontszám 

V – vereségek száma 

 

H i r d e t é s e k  
 

Benzin-gáz üzemű Lada 1300-as gépkocsi, másfél év műszakival, új 

gumikkal eladó. Irányár 220.000 Ft. Érdeklődni: Szabó Béla 06-

30/2 951 901.    

Új családi ház eladó a Csengele, Vadgerlés u. 16. szám alatt. 

Szociálpolitikai támogatás is igénybe vehető! Érdeklődni lehet a 

06-30/3 883 262 telefonszámon.  
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Sírcsokor, koszorú, virág (ballagás, anyák napja stb.) rendelés 

leadható a 06-30/2 658 284-es telefonszámon. Helyi temetéskor az 

itt rendelt kegyeleti virágok, koszorúk átvehetők a temető bejáratá-

nál. A kiszállítás ingyenes. – Hunyadi Ilona 

Jászszentlászlói gyártmányú, alig használt, fék nélküli  utánfu-

tó, továbbá egykapcsos és kétkapcsos szegő tetőcserép eladó. 

Érdeklődni: Tisóczki István Csengele, Akácfa u. 11. Telefon: 

(62) 286 068 vagy (06-20) 2 555 586. 

4 sebességes Simson S51 típusú motorkerékpár eladó. Édeklődni: 

Süli István Csengele, Május 1. u. 56. Telefon: 06-30/5 830 923 

vagy (62) 286 074. 

Jó kereseti lehetőséggel pultost keresek a Gól sörözőbe! Kun-

Szabó Tibor 06-30/9 258 372 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, 

vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy 

szerelhetően. Kormányos Zoltán Csengele, Vadgerlés u. 6. Telefon: 

06-30/3 282 375.   

Négysebességű Simson S51B segédmotor-kerékpár újszerű állapot-

ban eladó. Érdeklődni lehet a 06-30/5 037 173 telefonszámon. 

Hobbikert eladó a Május 1. utca végén. A telken nortonkút van. 

Háromfázisú áramvételi lehetőség kialakított. Érdeklődni: Kuklis 

András Csengele, Május 1. u. 21. szám. 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

Imréné vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-

Mobil és Vodafone szolgáltatók készülékeire.    
 

 

Mindenfajta villamos háztartási gép (fűnyíró, 
szivattyú, daráló stb.) teljes körű szervizelé-

sét, tekercselését vállalom. 
 

MOLNÁR TIBOR 
Csengele, Május 1. u. 1. szám  286 058 
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Eladó a Csengele, Akácfa u. 5. szám alatti ház! Érd.: (62) 286 644 

Hobbi telek eladó a focipálya mellett, a Béke utca folyta-

tásában. Nortonkút, 380 V-os villany van. Érd.: Hell Rudolf 

Csengele, Akácfa u. 10.  (62) 286 203 

Jó állapotban lévő 6 terítékes Siemens mosogatógép (nem 

beépíthető) eladó! Érdeklődni: Sántáné Czombos Mónika 

Csengele, Árpád u. 17. 06-70/5 149 275    

Eladó 3 db 11,5 kg-os és 1 db 23 kg-os PB-gázpalack. Érdeklődni 

lehet a 06-30/9 258 372 telefonszámon.  

Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz 

szállítás megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefon-

számon.  

Faluhoz nagyon közeli tanya 7 hold földdel eladó. Érdeklődni lehet 

Magony Antalnénál Csengele, Tisza u. 21. 06-70/2 113 951   

Csengelén, faluhoz közel tanya eladó 6 hold földdel. Központi 

fűtés, gáz, ipari áram van. Érdeklődni lehet Vörös Ferencnél 

Csengele, Tanya 619. 06-20/4 449 765. 

 

Gumiszerelést, -javítást és 

centrírozást vállalok! 
 

Új gumiabroncsok kedvező áron kaphatók! 
 

Longa István  

autó- és gumiszerelő 
Csengele, Felszabadulás utca 

Telefon: (06-30) 3 538 409 
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Gépi hímzés! 
 

Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai 
jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk 
egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, 
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várjuk szeretettel! 
 

Bővebb tájékoztatás: 
 

TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75. 

Telefon/fax: (06-62) 541 570 
 

 
2 és fél szobás családi ház garázzsal és melléképülettel eladó a 

Csengele, Dózsa György u. 19. szám alatt. Gáz és központi fűtés is 

van. Irányár 5,7 millió Ft. Érdeklődni lehet a 06-30/3 943 553 

telefonszámon.  
Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető. Hitelbírálat 

helyben. Törlesztési határidő: 1 évtől 4 évig terjedően. Érdeklődni 

lehet a 286 017 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.  
Az Aranykalász u. 27. szám alatti építési telek, fóliasátorral eladó. 

Érdeklődni: Olajos József Csengele, Dózsa u. 21. szám 06-30/7 

432 417. 
Eladó 600 -öles zárt kert 3 db fóliasátorral. Érdeklődni: Túri 

István vízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám alatt.  
A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített, 

nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta 

eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Érdeklődni: 

Pigniczki Éva, Csengele, Május 1. u. 22.   286 191   
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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 
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