XIV. évfolyam 20. szám

2006. október 15.

Újra vásárdíjas lett

Tóth Tiborral készült interjúnk a 306. oldalon kezdődik!
(fotó: Molnár Mihály)
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Az önkormányzati
választások eredményei
Az október 1-jei csengelei helyhatósági választáson az 1620
fő arra jogosultból 845 fő jelent meg, ami 52,16 %-os részvételi
hányadot eredményezett. 6 személy jogosulatlanul akart szavazni,
őket visszautasították. A polgármesteri voksolásnál 5, a képviselőinél 12 érvénytelen szavazat volt.
A polgármester-jelöltek közül Sánta Ferenc végzett az élen
632 szavazattal (75,24 %). Agárdi Vidorra 208-an voksoltak (24,76
%).
A képviselői választás eredményeként a következők lettek az
önkormányzat tagjai (zárójelben a négy évvel ezelőtt elért eredményt közöljük):
1. (6.)
2. (9.)
3. (5.)
4.
5. (2.)
6.
7. (3.)
8. (7.)
9.

Lantos István
Rényi László
Ifj. Kormányos Sándor
Varga Árpád
Vincze János
Dr. Apró Zsolt
Czakó János Mátyás
Juhász József
Katona Attila

585 (349) szavazat
486 (325) szavazat
469 (353) szavazat
416 szavazat
407 (418) szavazat
395 szavazat
380 (385) szavazat
355 (347) szavazat
351 szavazat

8,99 %
7,47 %
7,21 %
6,40 %
6,26 %
6,07 %
5,84 %
5,46 %
5,40 %

A képviselő-testületbe be nem jutott jelöltek:
10.
11. (4.)
12.
13.
14.
15.

Törköly Ágnes
Széll Lajos
Molnár Mihály
Árvai Kálmán
Agárdi Vidor
Király Sándor

326 szavazat
307 (382) szavazat
277 szavazat
219 szavazat
206 szavazat
196 szavazat

5,01 %
4,72 %
4,26 %
3,37 %
3,17 %
3,01 %
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16. (11.) Kucsora Péter
17.
Kun-Szabó Tibor
18.
Franczia Jenő
19.
Olajos József
20.
Tisóczki Péter
21.
Törköly Mihályné

192 (279) szavazat
173 szavazat
144 szavazat
116 szavazat
58 szavazat
39 szavazat

2,95 %
2,66 %
2,21 %
1,78 %
0,89 %
0,60 %

Sánta Ferenc képviselő-jelöltként is megmérettette magát és
408 szavazatot (6,27 %) kapott, de mivel megválasztották polgármesternek, a listáról törlésre került.
Az összes polgármester- és képviselőjelölt függetlenként indult a voksoláson.
■

Önkormányzati ülés
Az új önkormányzat október 11-én tartotta alakuló ülését a
Faluházban, melyet korelnökként Vincze János képviselő vezetett
le. Elsőként Ceglédi János, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a csengelei szavazás eredményeit, majd átadta a megbízóleveleket a képviselőknek és a polgármesternek. Ezután a megválasztott önkormányzati tagok letették az esküt.
A titkos választás eredményeként a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság elnöke Juhász József, tagja Rényi László és Varga Árpád
lett. A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének ifj. Kormányos Sándort, tagjának Katona Attilát és Czakó Jánost választották. Az
alpolgármester – Sánta Ferenc polgármester javaslatára – Lantos
István történelem tanár lett.
Az illetmények megállapításánál úgy döntött a képviselő-testület, hogy azok a korábbi szinten maradnak. Az alpolgármester 27
ezer, a képviselők 13 ezer forintot kapnak havonta (adózás előtti
érték).
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Az új önkormányzat
(fotó: Molnár Mihály)

Az önkormányzat úgy döntött, hogy 2007. március 31-ig felül kell vizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Ennek
felelősévé dr. Tóth Tibor jegyzőt tették meg.
Ezt követően Sánta Ferenc polgármester tartotta meg rövid
programismertetőjét. Elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja a
szennyvízprogramot. Szeptember 25-én megalakult a vízi-közmű
társulat. A belterületi telektulajdonosok kb. 82-83 %-a megkötötte
már a szerződést. Legfontosabb feladat az oktatás legjobb szintű
biztosítása. Az önkormányzat idén az 50 milliós normatív állami
támogatás mellé 40 millió forint kiegészítést adott. Kiemelte, hogy
a mi falunkban nem iskolát, óvodát akarnak bezárni, hanem új
óvodát építenek. Jelentős dolognak tartja, hogy Csengelén az iparűzési és a gépjárműadókon kívül más adót nem kellett bevezetni. A
2007-2008. években a kistérségi tanyaprogram keretében kavicsos
útalapú dűlőutakat terveznek kiépíteni, összesen 22,5 km hosszan.
Emellett a többi földes utat is folyamatosan karbantartják. A tanyai
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útépítéshez kapcsolódik egy 12,6 km-es belvízelvezető csatorna
megvalósítása a külterületi lakosság érdekében. Tervbe van véve
még a temetőhöz vezető út szilárd burkolattal való ellátása, az iskola felújítása, munkahelyteremtés és díszburkolatú járdák építése
is. A korábban lebontott állatátvevő telep helyett újra lenne szükség. Fontos lenne még elérni azt, hogy az autópálya pihenőjénél fel
és le lehessen hajtani. Ezt eddig két miniszter is elutasította, pedig
az önkormányzat az oda vezető utakat is megépítené. Talán majd
egy későbbi miniszter hozzá fog ehhez járulni. A polgármester
kiemelte, hogy a beruházásokat csak pályázat útján tartja kivitelezhetőnek, mert ellenkező esetben az önkormányzat felélné a tartalékait, és a későbbiekben még pályázni sem tudna.
A polgármesteri programot a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta.
Végezetül Sánta Ferenc elbúcsúzott azoktól a képviselőktől –
Bitó József, Kuklis András, Széll Lajos –, akik az új testületben
már nem folytatják munkájukat. Sokévi tevékenységüket megköszönte, és részükre egy-egy szép kivitelű "családi könyvet" adományozott.
Molnár Mihály

Ösztöndíj pályázat
Csengele Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat
2007. évi fordulójához, mellyel a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókat ("A" típusú), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó ("B" típusú) fiatalokat támogatja. Az önkormányzat a pályázatot kiírta.
A pályázatok benyújtási határideje: 2006. november 2.
Tájékoztató és pályázati csomag beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában.
■
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A TT Művek újabb sikere
Lapunk időről időre beszámol Tóth Tibor vállalkozó számítógép
vezérlésű marógépeinek kiállításokon való fogadtatásáról. Szeged
után Sopronban kétszer is vásárdíjjal honorálták saját fejlesztésű
berendezéseit. Most újabb elismerésről értesültünk.
Úgy hallottuk, hogy szeptember elején megint sikereket értél el
a gépeiddel. Mondj már erről bővebbet!
- Szeptember elején rendezték Sopronban a Ligno Novum faipari
nemzetközi kiállítást, melyen most is részt vettünk, hagyományosan, mint tíz év óta. Az egy évtizedes kiállítóknak járó plakettet
is most kaptuk meg nagy ceremónia kíséretében. Sopron főterén
volt felállítva egy sátor, melyben egy zenekar kellemes zenét
játszott. Nagyon jó hangulat volt. Itt kaptuk meg a tízéves kiállítói
plakettet.
Kaptál egy plakettet, egy oklevelet …
- Oklevelet is kaptunk, de azt azért, mert elnyertük 600 kiállító
közül a soproni Ligno Novum kiállítás vásárdíját. A kiállítók nevezhetnek különböző díjakra. Mi a vásárdíjra nevezünk már régóta,
korábban már kétszer is elnyertük ezt a legnagyobb elismerést. Ezt
azért kaptuk, mert a cégünk kifejlesztett egy olyan szoftvert, ami
fotó alapján domborművet képes készíteni. Tulajdonképpen egy
egyszerű bmp formátumot fel tud úgy használni, hogy az eredeti
alak látszik domborműben. Ennek az a nagyon nagy lényege, hogy
az Európában vagy a világon ismert szoftverek egy vektor grafika
alapján állították elő a háromdimenziós fájlokat. Tulajdonképpen
vonalakból generált egy háromdimenziós szerszámpályát. A mi
programunk pedig egy egyszerű, színárnyalati képből tud domborművet készíteni. Többek között kimartuk Einsteint, egy cameo képet, ami egy női alak. Korábban kimartuk Wass Albertet, ami
nagyon élethűre sikeredett. Az egyik Wass Albertről készült képünk Amerikában van, a másik pedig Mezőkövesden található.
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Tehát ha én mutatok neked egy fényképet magamról, akkor a
géped domborművet képes csinálni annak alapján?
- Szó szerint! A mai digitális fényképezőgépek felvételeiből egy
jpg formátumot képeznek. Ezt a formátumot bmp-be lehet exportálni, mi pedig ezt tudjuk konvertálni a ttm formátumunkra. Ez a ttm
formátum a mi formátumunk, amivel tudjuk marni a képet.
Hát ebből nem sokat fognak érteni az olvasók…
- Nem baj, de hadd mondjam el, mert van, aki érti.
Csak ti használjátok az általatok kifejlesztett programot?
- Jóleső érzéssel mondhatom el, hogy a soproni Faipari Egyetemen
is tanítják, ott is van gépünk. A tananyagban szerepel a TT Művek.
Az országban nagyon sok középiskolában, technikumban, például a
szegedi Déri Miksa Gépipari Technikumban is van berendezésünk,
a programjainkat tanítják. Még 10-12 helyet fel tudnék sorolni.
A fényképfelismerő szoftvert saját fejlesztésnek mondod. Ez
alatt mit értesz: családodat, vagy egy nagyobb csoportot?
- Van egy programozó team, amely besegít a programozásokba. De
a fiam, aki programozó matematikus lesz, ő is, illetve én is, és a
lányom is, aki informatikus, részt vesz a munkában. Mindenki otthon van ezekben a dolgokban. Ezek a szerkesztő programok, melyeket a gépeinkhez adunk, öt földrészen ismertek. Úgy vásároltam
a forrás jogát, az arculatát pedig mi alakítottuk ki. Ez a szoftver, a
Creator szerkesztő program, akkora terjedelmű, mint Corel Draw
vagy az AutoCad. Nagyon ritka az, hogy egy ilyen vállalkozásnak
saját szerkesztő és maró programjai vannak. A világon 4-5 ilyen
céget ismerünk.
Januártól Románia és Bulgária is tagja lesz az Európai Uniónak. Nem gondolkozol külföldi terjeszkedésről, például az
olcsóbb munkaerő miatt?
- Gondolkodtam már rajta. Korábban Kolozsvárott állítottunk ki.
Ott – ha nagyképű akarok lenni – mi voltunk a királyok. Amikor
hívtak bennünket kiállítani, akkor azt mondták, hogy mi leszünk a
királyok, ha elmegyünk. Azokkal a tudásszintű gépekkel és szoftverekkel, melyekkel részt vettünk, valóban mi voltunk a legnagyobbak. Ezt most minden nagyképűség nélkül mondhatom. A piaci terjeszkedést akkor indítottuk el Romániában, ott több képvise-
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lőnk lesz majd. Úgy néz ki, hogy a marosvásárhelyi egyetemmel
olyan kapcsolatot fogunk kiépíteni, mint a magyarországi faipari
egyetemmel, vagy több középiskolával is. Ezért a szerkesztői és
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maró programjainkat lefordíttattuk román nyelvre is. Ha valaki
Romániában a TT Művek gépét használja, akkor anyanyelvi szinten tudja használni, úgy ahogy tanítani is tudják. Természetesen a
programjaink alapnyelve az angol. Ez van lefordítva magyarra, románra, szerbre is. Mivel Szerbiával is kereskedünk, már megvan a
szerb fordítás is. Tehát Románia és Szerbia felé nyitunk. Cél az,
hogy Németország felé is lépjünk, mert a programjaink tudásszintje
a világon bármely géppel, berendezéssel szemben megállja a
helyét. Árban viszont mi a nyugatiénak 30 %-ában sem vagyunk.
Az is igaz, hogy a cégünk feltaláló, gyártó és forgalmazó is egyben.
Külföldre került már géped?
- Igen. Romániában és Szerbiában is vannak gépeink. Sőt néhány
programunk Amerikába is elkerült.
Sokan még most is Balkánhoz tartozónak tartják Romániát. Ez
nem tartott vissza attól, hogy ki merd vinni oda milliós gépeidet?
- Kicsit félve indultunk el annak idején. De nagyon kellemesen
csalódtunk, illetve csalódtam, mert eredetileg négyen indultunk
volna, csak a többiek lemorzsolódtak. Egyedül mentem el kiállítani. Egy aradi ismerősünkkel volt egy közös standunk, csak román
szót lehetett hallani. Amikor megszólaltam magyarul, akkor 97 %
tudott magyarul. Nagy szeretettel beszéltek Magyarországról, igazi
magyarság látszott rajtuk. Öröm volt velük beszélgetni.
Helyezd vissza magad 14 éves korodba. Mai fejjel is kőművesnek tanultál volna?
- Eredetileg autószerelő szerettem volna lenni. Amikor a pályaválasztás időszakába érkeztem, két szakmát kellett megjelölni,
hogy mi szeretnék lenni. Igazából géplakatos és autószerelő szerettem volna lenni. Valami folytán a kedves édesanyám beírta, hogy
kőműves. Mivel 100 % feletti túljelentkezés volt autószerelőnek, a
kőművest elfogadták. Egyébként álmomban sem gondoltam arra,
hogy kőműves szeretnék lenni. Ennek ellenére ebben a szakmában
szakma ifjú mestere ezüstérmeket nyertem. Annak ellenére, hogy
nem szerettem soha ezt a foglalkozást, abban is tevékenykedtem.
Viszont az is igaz, hogy telenként mindig géplakatos voltam
Kedvesapám műhelyében. Tehát ez a géplakatos szál folyamatos
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volt. Mindig gépészmérnök, géptervező üzemmérnök szerettem
volna lenni, mert rendkívül sok ötletem volt, amit szerettem volna
megvalósítani. Ez nem múlt el a mai napig sem. Talán az én emberöltőm kevés lesz ahhoz, hogy az ötleteimet megvalósítsam, talán
majd a következő életemben sikerül. Az építész szakma azért úgy
alakult, hogy telenként az alapszakmám a géplakatosság volt.
Utána jött a kőműves, majd a kőfaragó szakma, amire büszke
vagyok egy kicsit. Különösen az országban található 15 emlékművemre, amit nullszaldósan, vagy inkább mínuszosan, nem profitot termelve készítettem el. Nem kell messzire menni, csak Szegedre, vagy itt van Kistelek főterén. Pusztamérges, Kiskunfélegyháza, vagy Tiszalök, hogy csak párat soroljak, ahol emlékműveim találhatók. Közterületeken és templomok falán is vannak
elhelyezve emléktábláim.
Ha 14 éves korban már gépgyártó lettél volna, még nem tudtál
volna nagy sikereket elérni, mert akkor még igencsak gyerekcipőben járt a számítástechnika…
- Ez nem így van. Azzal a kreativitással, ami bennem volt, mindig
találtam valami újat. Ez a számítógép vezérlésű gépek gyártása is
úgy alakult ki, hogy korábban a kőfaragó szakmának betűvéső
gépeket, gyémántdaraboló berendezést, karos csiszolót gyártottunk.
Amikor ezekkel foglalkoztunk, az országban a kőfaragó listán az
előkelő harmadik helyen volt Tóth Tibor, a csengelei kőfaragó, aki
a II. világháborús emlékművet is készítette a szegedi Belvárosi temetőben. Onnan indult el a gépgyártás, ami tovább fejlődött. 14
éves koromban persze nem gondoltam, hogy én fogom feltalálni a
számítógép vezérlésű gépeket, hanem volt bennem valami kreativitás, valami ösztönzés, hogy valamit feltalálok, kitalálok, és azt
megvalósítom. Ez nem a pénzről szólt akkor, később sem, hanem
hogy mi volna, ha ezt tudná a gép, de mi volna, ha még azt is… Így
fejlődött ki tulajdonképpen. Az autóiparban terveztem nagy
dolgokat, azokat még szeretném végrehajtani. 14 éves koromban a
motor és az autó volt a mindenem, ahogy most is. Szerencsém van,
hogy a hobbim a munkám, a gépgyártás.
Milyen végzettségeid vannak?
- Kőműves, építész, kőfaragó és géplakatos, gimnáziumi érettségi
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végzettségeim vannak. Később felvételt nyertem a szegedi Építőipari Technikumba, a Déri Miksa Gépipari Technikumba és a kecskeméti GAMF-ra (Gépipari, Automatizálási és Műszaki Főiskola),
de ezeket sajnos időhiány miatt nem tudtam befejezni.
A családban ki viszi tovább ezt a vonalat?
- Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy a fiam programozó
matematikus lesz, a számítógépes részt profin tudja kezelni. Most
5. éves az egyetemen. A lányom informatikus, már most is a szegedi üzletünk vezetője. A vejem elektronikus, műszaki ember, aki a
gépek bekötéseit, a vezérlését állítja össze. Bennem mindegyikből
van egy kicsi, de legfőképp a mechanikus oldal.
A fiad a gépészet iránt nem érdeklődik?
- Különösebben nem érdeklődik, de amikor be kell segíteni, akkor
ugyan olyan ügyesen dolgozik velünk, mint mi. Nem ugyanakkora
gyakorlatiassággal, de benne van ő is. Hogy ki viszi tovább a
céget? Hát az unokám. Van egy olyan aranyos kis unokám, egy kis
ezermester, örökmozgó, lángész kislány. Ha más nem, az unokám
mindenképpen.
Az ötvenes években lányok is, asszonyok is vezettek traktort,
esztergáltak. Nem lenne szokatlan.
- Biztos, hogy esztergálni is tudna, amilyen intenzitás és kreativitás
van benne, de a mai világban már más a lényeg. Azokat a dolgokat,
amit én, a nagypapa létrehoztam, ezt működtesse, összefogja,
piacot találjon, eladjon, úgy, hogy valamennyi profit maradjon. Ha
ügyesen csinálja, akkor nagyobb kenyér szelhető és jut rá vaj is, ha
nem, akkor kicsit kisebb. Reméljük, hogy a grafikonjaink görbéi
felfelé ívelnek majd.
(-r -ly)

Halottak napi megemlékezés
Halottak napi megemlékezés és sírszentelés november 1-jén (szerdán) 13 órakor lesz a temetőben. Sírszentelésre igény bejelentése
Vincze János temetőgondnoknál, illetve a plébánián.
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Sportnap az iskolában
Szeptember 29-én, pénteken a tanulók sportosan jelentek meg
az iskolában megrendezett diáknapra.
Elsőként a 8-os fiúk vezényletével tornázhattunk egy jót.
Ezután következett a kerékpárverseny, ami nagy sikert aratott a
gyerekek körében. Ez az ötlet Longáné Márti nénié volt. Az eredmények:
Nagyok
I. Longa Ádám
II. Gurdics Gábor
III. Eperjesi Gábor

Kicsik
I. Szarka K. Csaba
II. Árvai Márk
III. Trója Ádám

Utána labdajátékok következtek. Ezek közül elsőként a kézilabda. Nagyon lelkesen játszottunk és a szurkolótábor is nagy volt.
Az igazságos bíró Lantos tanár bácsi volt. Az eredmények:
Fiúk
I. 8. osztály
II. 7. osztály
III. 6. osztály
IV. 5. osztály

Lányok
I. 8. osztály
II. 6. osztály
III. 7. osztály
IV. 5. osztály

Eközben a kosárlabdapályán Kopasz Kati néni tartott kosárra
dobást. Az első helyezett Harkai Martin, a második Árvai Márk, a
harmadik Katona Gábor lett.
Volt még célbadobás, amiben Lantosné Inci néni segített. A
lányok eredményei:
Kicsik
I. Hegedűs Edit
II. Tóth Andrea
III. Tóth Alexandra
Ritka Noémi

Nagyok
I. Tóth Brigitta
II. Patai Aranka
Papp Ildikó
III. Muhel Kata
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A biciklis csapat
(fotó: Lantos István)

A fiúk eredményei:
Kicsik
I. Harkai Martin
II. Ádám Róbert
Nagy D. Bence
III. Trója Ádám
Farkas Péter

Nagyok
I. Tóth Ferenc
Rényi János
II. Erdélyi Miklós
Szarka K. Sándor

A nap zárásaként jött a foci. Itt is jó eredmények születtek:

- 314 -

Fiúk
I. 8. osztály
II. 7/1. osztály
III. 7/2. osztály
IV. 6. osztály
V. 5. osztály

Lányok
I. 7. osztály
II. 8. osztály

Köszönjük szépen a tanároknak a remek szervezést!
Csókási Lívia – Tóth Barbara

1956-os könyv átadása
A megrendelt "Csengele 1956" című könyveket október 20án (pénteken) 15 órától kezdődően lehet átvenni a csengelei Faluházban. Ugyanezen nap 15-tól 18 óráig a szerző dedikálja a Faluházban a könyvet azok számára, akik ezt igénylik.
Molnár Mihály

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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Kiváló fokozat a népdalkörnek
A Csengelei Népdalkör és Citerazenekar korábban már ezüst fokozatú minősítést szerzett, de ez mára elavult. Nemrég Szegváron
rendeztek 14 település részére területi minősítést, ahol a csengeleiek kiváló fokozatot értek el. Ez azt jelenti, hogy a jövő évben
mehetünk az országos megmérettetésre is.
Rényi László

Foci krónika

Wenner hét gólt rúgott két
mérkőzésen
Bajnoki mérkőzések:
2006. szeptember 30. Csengele - Szatymaz 4:1 (2:0)
Csengele: Demeter, Tóth, Kiss, Dancsok (Pálfi 55.'), Heim, Veszprémi, Várszegi (Vozár 46.'), Kubát (Horváth 56.'), Mészáros,
Wenner I. B., Juhos.
Csengelei gólszerző: Wenner I. B. (4)
Helyosztó mérkőzésen magabiztos győzelmet arattunk Wenner
mesternégyesével.
2006. október 8. Forráskút – Csengele 2:4 (2:3)
Csengele: Demeter, Tóth, Kiss, Túri, Pálfi, Veszprémi (Vozár 55.'),
Várszegi, Mészáros (Horváth 60.'), Dancsok (Wenner II. B. 46.'),
Heim, Wenner I. B. (Csala 80.').
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Csengelei góllövők: Wenner I. B. (3), Várszegi.
Ragyogóan felkészített és minden igényt kielégítő forráskúti focipályán értékes győzelmet arattunk. A pálya kinézete példaértékű
lehet minden község számára.
Kun-Szabó Tibor

Hirdetések

Flavon max
növényi színanyag koncentrátum magas antioxidáns tartalmú étrend-kiegészítő (lekvár állagú) forgalmazását megkezdtem.
Azoknak ajánlom:
- akiknek fontos a saját és családja egészsége,
- aki nem fogyaszt naponta megfelelő mennyiségű gyümölcsöt,
- aki erősíteni akarja az immunrendszerét.
Mindenkit szeretettel várok, aki érdeklődést mutat a készítmény iránt, személyesen és telefonon is.
Törkölyné Harkai Erika
Csengele, Tisza u. 25.
06-70/2 607 877
Október 16-tól minden hétfőn sörnap a Gól sörözőben. Ezeken
a napokon mindig egy-egy fajta sör akciósan kapható. Október
16-i kezdéskor egy pohár Arany Ászok sör áráért korsóval kap.
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Megbízható takarítónőt keresek Csengelén! Érd.: 06-70/2 782 442
1989-es évjáratú, világoskék színű Lada 2107 típusú személygépkocsi tetőablakkal, magnóval, 2007 februárjáig érvényes műszakival 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.
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 bejáratánál. 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 állapotban eladó. Érdeklődni lehet a 06-70/3 751 075 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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Eladó a Csengele, Akácfa u. 5. szám alatti ház! Érdeklődni:
(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, TMobil 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.
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, magánszemélyeknek. 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 házhoz 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. Gyermekfelvételek 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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