
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. évfolyam 19. szám                          2006. október 1. 

 

A megmentett madár 
 

 
 

 Írásunk a 294. oldalon olvasható!  
(fotó: Lantos István) 
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Lázadás a hangfalak ellen 
 

A népszerű írót, Nemere Istvánt most rendhagyóan nem munkás-

ságáról, hanem a munkáját, pihenését akadályozó körülmények-

ről kérdeztem  

 

Szeptember elején önnek nézeteltérése támadt az egyik 

szomszédjával. Miről volt szó? 

- Magyarázatomat hadd kezdjem egy kicsit régebben. 2001 elején 

költöztünk el Esztergomból harminc év után, mert már nem bírtuk 

elviselni a városi zajt, bűzt, piszkot és egyéb kellemetlenségeket. 

És nem Budapestről jöttünk, ahogyan itt sokan hiszik, én sohasem 

voltam budapesti lakos, de még Pest megyei sem, mindig 

vidékiként éltem az életemet itthon és külföldön is. Azért jöttünk 

éppen ide, mert megtetszett Csengele. Azt hittük, hogy a tanyánkon 

végre megleljük az annyira keresett csöndet és nyugalmat. Amire 

mellesleg mindkettőnknek szükségünk is van a munkához. Hiszen 

mi itthon dolgozunk, nekünk a tanya nemcsak örök lakóhely télen-

nyáron, hanem a munkahelyünk is. Naponta 12-14 órát dolgozunk. 

Nos, megleltük az ideális lakóhelyet, hittük. Annyira vágytunk már 

a csöndre, hogy Csengele valóságos felüdülésnek tűnt, értelmet 

kapott a költözés, az ittenieket is megkedveltük. Azt hittük, ők is 

minket. 

Már nem hiszi? 

- Dehogynem, ennek sokan jelét adták és köszönjük is nekik. De a 

bajok nem is a nagy többséggel, hanem néhány emberrel kezdőd-

tek, mindjárt a következő évben. A csend és nyugalom birodalmá-

ban éltünk, mígnem alig egy évvel odaköltözésünk után egyik este 

iszonyatos hangzavarra szaladtunk ki a házból. Az egyik távolabbi 

szomszéd, aki a régi erdőn túl lakik, légvonalban 500 méterre 

tőlünk, hangfalakkal bombázta a környéket. Nem túlzok, legalább 

három kilométeres körzetben mindenki kénytelen volt hallgatni az 

általa szeretett zenét. Még a csukott házban is alig lehetett kibírni. 

Mivel a zaj este 10 után sem szűnt meg, hívtam a polgárőröket,  
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akik elcsendesítették. Ugyanabban az évben pár hónap alatt még 

néhányszor megismételte ezt, minden alkalommal a polgárőrök 

vagy a rendőrök teremtettek csöndet. Nézze, mi, akik azért 

költöztünk ide, hogy csöndben élhessünk, eleinte csak hüledeztünk, 

egyszerűen nem tudtuk felfogni, hogy valaki – bárki – szabadon 

tönkreteheti mások nyugalmát, megzavarhatja azok életét. És hogy 

éppen azok teszik ezt, akik maguk is tanyán élnek? Ahelyett, hogy 

élveznék a csöndet és örülnének neki, amíg még lehet? 

Ilyesmi biztosan előfordult a városban is… 

- Persze, ott is akadnak, akik nem figyelnek mások nyugalmára, no 

meg maga a városi élet is zajos, de ha ott valakinek csak egyszer is 

eszébe jut, hogy éjszaka a saját lakása erkélyére, a háza udvarára 

vagy ablakaiba hangfalakat tesz ki és százharminc decibellel 

bombázza a szomszédait, öt percen belül ott vannak a rendőrök és 

komoly büntetésnek néz elébe. Hiszen a mások nyugalmának 

megzavarása ellen vannak paragrafusok. Este tíz óra és reggel hat 

óra között minden állampolgárnak joga van a zavartalan pihenésre, 

a nyugalomra, ez – csak úgy mellékesen jegyzem meg – 

alkotmányos jog is. 

Akkoriban Csengelén ezzel a néhány incidenssel aztán véget is 

ért a dolog? 

- Azt hittem én is. Pláne amikor tudomásom szerint a polgármester 

úr is „rászólt” az illetőre… Úgy tűnt, a szomszéd megértette, és 

attól kezdve csönd volt. Aztán egy másik szomszéd, aki azóta 

költözött ide, a Bereczky-birtokra, tavaly március 15-én – nyilván 

ünnepi hevületében, Petőfi Sándor sorsát siratva? – egész délután 

bömböltette a zenét, de ezt még nehezen elviseltem, mert 

napközben volt, és csak az udvarunkon lehetett hallani, bent a 

házban nem. Már akkor is eltöprengtem azon: vajon miért 

gondolják az emberek, hogy annál nagyobb egy „buli”, minél 

messzebbre terjed a hangereje? Magyarországon a bálokon is 

hatalmas szereptévesztésben vannak a zenekarok: azt hiszik, minél 

hangosabban kell játszaniuk, arról tudni, hogy jó a hangulat és 

hogy ők is itt vannak. A csengelei falusi mulatságokra: nőnap, 

falunap, egy ideig eljártunk szívesen, mert az emberek nagyon 

kedvesek voltak, vártak minket és úgy érzem, kedveltek is. Voltak  
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olyan ismerőseink, akikkel jobbára csak ott tudtunk találkozni. De 

nem vagyok képes öt-hat órán keresztül abban az éktelen zajban 

ülni úgy, hogy a mellettem ülővel is csak ordítva tudok szót 

váltani… Európában a zenekar aláfestést ad, halkan, diszkréten 

még akkor is, ha a vendégek táncolnak rá. De térjünk vissza a 

tanyára. Szeptember elején egyszer ez az újabb szomszéd átküldte 

hozzánk a hírt, hogy gyermekzsúrt rendeznek szombaton, egy kicsit 

zajosabbak lesznek, ugye, nincs ellene kifogásunk? Képzelje, 

amilyen hiszékenyek – nem mondom: ostobák? – vagyunk, még 

meg is hatódtunk, hogy milyen rendesek, szóltak a zsúrról. De mert 

nem bírjuk elviselni a zajt – a környékbeli kutyák még kevésbé, 

szinte megőrülnek, de itt senki sem gondol rájuk, hiszen az 

embereket sem kímélik ezek a decibel-kedvelők – arra a napra 

elutaztunk a rokonokhoz az ország túlsó végébe. És amikor este 7-

kor hazajöttünk, csönd volt a szomszédoknál is. Megnyugodtunk, 

hogy lám, vége a gyermekzsúrnak. Nézze, én egy gyermekzsúrt 

úgy képzelek el, amilyen az szokott lenni: délután, gyerekek 

kakaóval és kaláccsal, mindenki jól öltözött és illedelmes, ott van 

pár szülő is, akik természetesen nem isznak, hiszen a gyerekeikre 

vigyáznak, aztán hamarosan hazamegy mindenki és kész. Ezzel 

szemben, mint később kiderült, a szomszédban a „gyermekzsúr” 

összevont baráti név- és születésnapozás volt, a felnőttek jókedve 

és hangulata estére elérte azt a határt, amikor már ezt világgá kellett 

kürtölniük. És hogy tették ezt? Hát úgy, hogy a 2002-es hangzavaró 

elhozta otthonról a hangfalait, a „gyermekzsúros” szomszéd meg 

adta hozzá az energiát és a mulató közönséget. Este tíz után 

zendítettek rá csak igazán: az egész környéken akkora lett a zaj, 

mintha egy diszkó közepén ülnénk. 

Más szomszédokat ez nem zavart, állítólag. 

- Szerintem őket is zavarja, hogyne zavarná, a legtöbb házban kis-

gyerekes fiatal párok élnek. Mellesleg, ha neki nem is vallják be, 

nekem többen elmondták, mit gondolnak az efféle mulatságokról, 

hisz azon az éjszakán ők sem sokat aludtak. De ők inkább tűrnek. 

Nézze, ha hirtelen megszakad az áramszolgáltatás akármilyen ok-

ból, a környékről én vagyok az első, aki azonnal hívja a Démászt. 

Lehet, hogy idegesnek, hepciáskodónak tartanak, de kiharcolom a  
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jogaimat, a nekem járó szolgáltatásnak működnie kell a nap 

huszonnégy órájában, minden másodpercben. Így van ez a 

mikrohullámú internettel is. Ott is gyakran előfordul, hogy nincs 

szolgáltatás, ami miatt komoly anyagi károkat szenvedek, mert nem 

tudom a kész munkákat határidőre elküldeni kiadókhoz, 

szerkesztőségekbe. Ilyenkor és ezért én máris a telefonon vagyok. 

Mindig azonnal reagálok az engem érő kellemetlenségekre. Így 

tehát érthető, hogy nem tűröm el, ha valakik engem becsapva, 

gyermekzsúr ürügyén a tanyámtól háromszáz méterre, késő este 

hangfalakkal mulatnak. Tizenegy órakor beszóltam már a 

rendőrségi ügyeletre. Éjfél előtt nem sokkal azok vetettek véget a 

„gyermekzsúrnak”. 

A szomszédok, legalábbis az a kettő, gondolom, nem zárták önt 

a szívükbe. 

- Amint az várható is volt. Mint minden faluban, Csengelén is 

visszamondanak mindent. Így aztán megtudtam, hogy a házigazda 

megalázva érezte magát, amiért egy „jöttment pesti” őt így 

megszégyenítette a vendégei előtt, leállíttatta az ő mulatozását… 

Arra nem gondolt, hogy köszönheti ezt hangfalas barátjának, aki 

saját tapasztalataiból már jól tudta: ha Nemeréék szomszédságában 

bevetik a hangfalat este tíz után, akkor ott hamarosan megjelennek 

a rendőrök. Így hát egyik bulizó úr köszönje meg a másiknak a 

szégyent… És hadd tegyem hozzá: a rendőrök nem azért jöttek ki, 

mert a Nemere ismeri a rendőrkapitányt, meg ismeri Pesten a 

rendőri vezetőket, jó barátja Garamvölgyi alezredes, akit nap mint 

nap látnak a tévében, vagy hogy mert évek óta minden héten ír a 

Zsaru Magazinba… Nem erről van szó. Törvények vannak… No, 

de ez nem minden. Megtudtam, hogy „összeférhetetlen” vagyok! 

Ezen kínomban jót nevettem, pedig nincs ok vidámságra. Ha Csen-

gelén még vannak, akik mások pihenését, nyugalmát megzavarják, 

aztán éppen ők nevezik összeférhetetlennek azt, aki nem tud tőlük 

pihenni és megpróbál védekezni – akkor itt nagy bajok vannak. 

Még ez sem minden: azt is hallom, hogy nemrégen valami út-

ügyben én jelentettem fel őt a polgármesteri hivatalban. Nem igaz. 

De ha megindul az áskálódás ellenem, azt is visszahallom 

nemsokára, hogy üres óráimban rablógyilkos vagyok… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  290  - 

 

 

Tehát az emberek nem ismerik jogaikat és kötelességeiket, az 

itt a gond? 

- Az is. Például most tudtam meg: a „bulizók” egy része, beleértve 

a házigazdát is, meg van győződve arról, hogy a csendrendeletek 

csak a városokban kötelezőek, falun nem (!) és hogy itt, különösen 

tanyán, mindenki azt csinálhat e téren, amit akar. A kedves 

szomszéd most azt is kimondta, hogy rendez majd háromnapos 

bulit, igen, három nap és három éjjel nyomatják hangfalakkal a 

zajt. Tehát a múltkori lecke semmit sem használt, ezek az emberek 

még azon sem gondolkoztak el: ha szabad lenne este tíz óra után 

ekkora hangerővel zenélniük, akkor hívásomra a rendőrség el sem 

indult volna Kistelekről! Igen, a rendőrök jól tudták, mit szabad és 

mikor, mit nem és mikor nem. És szögezzük le: itt nem két-három 

szomszéd közti vitáról van szó. Itt a törvények betartatása a cél, de 

még ennél is fontosabb az, hogy az emberek megértsék: nem 

csaphatnak akkora zajt, amely kívül kerül a birtokuk határain! A 

városokban, a panelházakban a falak között kell maradnia a zajnak, 

a családi ház kerítését sem lépheti át a zaj, hogy másokat zavarjon. 

A tanyákon jobb a helyzet, nagyobb a tér, de lám, egyeseknek ez 

sem elég, ők azt akarják, hogy akik kilométerekkel távolabb 

laknak, azokra is erővel rákényszeríthessék zajos szokásaikat. 

Ráadásul, mint az előbb mondtam, most már a következő buli célja 

eleve nem is mulatás lesz, hanem az, hogy bebizonyítsák: a 

Nemerééknek akkor sem lesz nyugalmuk, mert hát ők az 

„összeférhetetlenek”, akik csöndben szeretnének élni! 

Van megoldás? 

- Persze, hogy van. Én mindig kész voltam mindenféle 

kompromisszumra, kivéve, ha kényszerhelyzetbe hoznak, mint itt 

is. Azt mondom: tőlem kilenc napig is mulathat egyfolytában bárki, 

feltéve, hogy ítélőképességét elveszítve hangszórókkal és 

hangfalakkal nem sugározza ki a maga által keltett zajt. Ha 

mindenki úgy mulat, hogy azt csak az ő birtokán hallják, akkor 

nincs baj és én is szépen dolgozom vagy pihenek otthon. De ha a 

házunkat már-már körülnövő erdő és a nagy távolságok ellenére 

valaki decibelekkel rezegteti az ablaktáblákat, akkor nyilvánvalóan 

lépnem kell. Remélem, persze, hogy ilyen kirívó esetre többé nem  
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kerül sor. Megszerettük Csengelét és ha csak egyesek nem tesznek 

meg mindent az elüldözésünkre, itt szeretnénk maradni – mondjuk 

még negyven évig csöndben és nyugalomban… 

(-r -ly) 
 

 
 

 

Csengelei civil 
szervezetek beszámolói 
az 1 %-os felajánlásokról 

 

A Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány számára 2005. évben 

a jövedelemadó 1 %-ából 103.949 Ft gyűlt össze, melyet a 

művészeti iskola növendékeinek nyári táborozására használtunk 

fel. Segítségüket köszönjük! 

Czirokné Krizsán Zsuzsanna 
 

 

*  *  * 
 

 

A Csengelei Polgárőr Csoport a személyi jövedelemadó 1 %-ának 

felajánlásából 2005-ben 64.878 Ft támogatásban részesült. A 

felajánlott összeget a polgárőr járőrszolgálatok üzemanyag 

költségének fedezésére fordítottuk. Köszönjük támogatásukat! 

 

Kucsora Péter 

csoportvezető 
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Fejezetek Csengele titkos történetéből II.  

 

Jelentés rémhírterjesztőkről 
 

Lapunk előző számában egy csokor ügynöki jelentést 

közöltünk, "Vági István" fedőnevű ügynök információit. A hálózati 

személlyel kapcsolatot tartó Kurucz László államvédelmi törzsőr-

mester 1951 karácsonyán szükségesnek találta, hogy a besúgó által 

közölt adatokat parancsnokainak összesítse. Íme a jelentés, az 

eredeti helyesírást megtartva:  
 
 

Gépelte: K.L.áv.törm.          Szigoruan titkos "V" 

Készült: 1.pl. 

Kapta: 1.pl.Obj.dossz.  Tárgy: Balogh Jozsef Csengelei 

                               kulák ügye. 

             III/M. alo. 

 

J e l e n t é s 

Szeged, 1951.dec.27.    

 
 

Jelentem, hogy Csengele községben 4-5 föböl állo kulák 

társaság szervezetten terjeszti a rémhireket. Be nem 

ellenörzött ügynöki jelentés alapján a társaság fö 

hangadója Balogh Jozsef akinek a felszabadulás elött 

60 kh. földje volt jelenleg 25 kh. gazdálkodik. 

Nevezett 1946-ban népellenes büntett miatt internálva 

volt, 1948-ban izgatás miatt szintén eljárás volt el-

lene. 

 

Ügynökünk fh. 19-én beszélgetést folytatott Barna Ist-

ván Csengele 507. szám melletti lakossal, aki elmon-

dota, hogy november végén Balogh József elötte azt 

mondota, hogy közeleg a kommunistákkal való leszámolás 

ideje, mert a szabad europa hangja bemondotta, hogy 

Romániában Amerikai és Angol csapatok állomásoznak aki 

hamarosan megfogják szálni Magyarországot. Balogh Jó-

zsef a fenti kijelentéseit november 25-26. körül el- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  293  - 
 

 

mondota Nagy István Csengele 569. sz. melletti lakos-

nak is. Balogh József rémhir terjesztésével kapcsola-

tosan a fent megnevezett személyeken kivűl ki lehet 

halgatni id. Szarvas Mihályt és ifj. Szarvas Mihályt 

akik elött Balog már több izben mondott el a fentiek-

hez hasonló rémhireket. 

 

Balogh József társaságához tartozik Balogh István ku-

lák Kunszabo Antal kulák és Nagy István középparaszt. 

A fenti személyek rémhir terjesztésével kapcsolatosan 

folyamatosan fogok konkrét bizonyitékokat beszerezni. 
 

                             Kurucz László áv.törm. 
           

 

Közzétette:  

Molnár Mihály 
 

 

   
 

 

Választási eredmények a következő 

számban! 

 

Lapunk megjelenési időpontja egybeesett az önkormányzati 

választásokéval, így csak a következő számban tudjuk közölni az 

eredményeket. Aki ezt nem tudja megvárni, az a www. valasztas.hu 

Internet oldalon megtalálja azt, hogy kiket választottak meg 

Csengelén, vagy a Polgármesteri Hivatal faliújságjáról 

tájékozódhat. 

Természetesen a Csengelei Krónika október 15-i számában 

részletesen közölni fogjuk a voksolással összefüggő adatokat. 

 

A szerk.  
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Madármentés európai módra 

 

Egyik szeptemberi délután Tóth Sándor nagyon különös 

utassal érkezett hozzám, az autója hátsó ülésén egy megilletődött 

madár ült, kissé lógó szárnnyal. 

Sanyi elmesélte, hogy a madár – egyébként egy vörös vércse 

– valamit fogott az út szélén, és amikor felrepült, akkor ütközött az 

autójának. A vércse még kissé kába volt az ütéstől, így különösebb 

sérülés nélkül meg bírta fogni. Amikor a ládába tettük, akkor már 

élénken és mérgesen használta éles fegyvereit. 

Ez a kis termetű ragadozó madár Európában védett. 

Magyarországon eléggé gyakori, de az élőhelyek szűkülése miatt 

számuk rohamosan csökken. Ezért is szükséges ezeknek az 

állatoknak a védelme. Hasznosságukat a mezőgazdasági 

területeken kiemeltnek tekinthetjük, hiszen egerekkel, pockokkal 

táplálkoznak.  

A madármentésekben fontos szerepe van a Szegedi 

Vadasparknak és a Kiskunsági Nemzeti Park vadőreinek. 

Telefonhívásunk után egy órával már itt is voltak a sérült madárért. 

Meglepődéssel tapasztaltam, hogy egy rádiós is érkezett, aki az 

eseményt rögzítette. A riport a Kossuth Rádió Kék bolygó című 

műsorának készült. 

Ennek a madárnak szerencséje volt, de nagyon sok védett 

madarat lehetne megmenteni, ha az emberek tudnák, hogy hova 

forduljanak, ha sérült madarat találnak. Hasonló esetekben az 

alábbi telefonszámokon bárki kérhet segítséget a Kiskunsági 

Nemzeti Parktól: 

Igazgatóság: (76) 482 611 

Őrszolgálat: (76) 481 071 

Mobil: 06-30/4 884 550 

Lantos István        
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Három helyre is betörtek 

  

Betörők az éjszakában 
 

Szeptember 14-ről 15-re virradó éjjel bűnözők látogatták meg 

falunkat. A Presszóba és a Gól sörözőbe mentek be zárás után, 

könnyen eladható árukat zsákmányolva, és játékgépeket 

megrongálva. 

A csengelei vasútállomás mellett, de kisteleki területen lévő 

Kisbetérőt is feltörték, valamint két csengelei udvarról is kerékpárt 

loptak el. 

Az ügyben a Kisteleki Rendőrkapitányság folytatja a 

nyomozást. 

M. M.  

  

 
 

 

 

Ünnepi egyházi kiadvány 
 

Az Egyházközség megalakulásának 75. évfordulója 

alkalmából a Szent Imre búcsúra (november 5.) megjelentet egy 

színes képekkel illusztrált kötetet, ezzel adózva az elődöknek, a 

templomépítés résztvevőinek. 

A könyv 1500 Ft-os áron előjegyezhető a Plébánia 

Hivatalban a hivatali időben (délelőtt 9-11 között).     

Katona Attila 
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Foci krónika 

 

Újabb két győzelem 
 

Bajnoki mérkőzések: 

 

2006. szeptember 16. Domaszék – Csengele 1:3 (0:1) 

Csengele: Mazán, Tóth, Kiss, Túri (Wenner II. B. 46.'), Pálfi, 

Veszprémi (Vozár 60.'), Mészáros, Várszegi, Dancsok (Csala 70.'), 

Wenner I. B., Horváth. 

Csengelei gólszerzők: Wenner I. B. (2), Várszegi. 

Sorozatban játsszuk idegenbeli mérkőzéseinket pályaválasztói 

cserékkel, hogy reményeink szerint márciustól a felújított csengelei 

focipályán tudjuk játszani mérkőzéseinket. Jó színvonalú 

mérkőzésen magabiztos győzelmet arattunk. 

 

2006. szeptember 23. Ruzsa – Csengele 0:3 (0:3) 

Csengele: Demeter, Kiss, Túri, Tóth, Veszprémi, Mészáros,  

Várszegi, Vozár, Csala, Wenner I. B. 

Csengelei gólszerzők: Wenner I. B. (2), Túri.  

Tartalékos csapatunknak szerencséje volt, hogy ilyen szerény 

képességű ellenféllel találta magát szembe.   

Kun-Szabó Tibor 
 

 

H i r d e t é s e k  
 

1989-es évjáratú, világoskék színű Lada 2107 típusú személygép-

kocsi tetőablakkal, magnóval, 2007 februárjáig érvényes műsza-

kival eladó. Irányár: 110.000 Ft. Érdeklődni: Kiss László, 

Csengele, Tanya 646. 06-70/4 973 108  

Tanya eladó kövesút mellett 5 hold földdel. Villany, nortonkút van. 

Buszmegálló 5 percre. Érdeklődni lehet a helyszínen Túri 

Ferencnél a Csengele, Tanya 682. szám alatt. 
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1980-as évjáratú Lada 1500-as személygépkocsi több mint 1 év 

műszakival, felújított motorral, új gumikkal, korához képest jó 

állapotban sürgősen eladó. Érdeklődni: Kiss Mihály Csengele, 

Tanya 603. Telefon: 06-30/3 475 358  

900 négyzetméteres, bekerített porta eladó az Aranykalász u. 12. 

szám alatt. Víz, villany van. Eladó továbbá egy 5 mázsás utánfutó 

magasítóval, sátorral, új vonófejjel, friss műszakival és új 

forgalmival. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: Pálnok Sándor 

Csengele, Vadgerlés u. 18. szám. Telefon: 286 267. 

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. 

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 

4 sebességes Simson S51 típusú motorkerékpár eladó. Érdeklődni: 

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

vagy (62) 286 074. 

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. 
 

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

tekercselését vállalom. 
 

MOLNÁR TIBOR 
Csengele, Május 1. u. 1. szám  286 058 
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Hobbikert eladó a Május 1. utca végén. A telken nortonkút van. 

Háromfázisú áramvételi lehetőség kialakított. Érdeklődni: Kuklis 

András Csengele, Május 1. u. 21. szám. 
Eladó a Csengele, Akácfa u. 5. szám alatti ház! Érd.: (62) 286 644 

Hobbitelek 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 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

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

Mobil és Vodafone szolgáltatók készülékeire. 

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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


