
XV. évfolyam 1. szám  2007. január 1. 

Két ifjú zenész az idősek 
napján 

Az idősek napjáról szóló írásunk a 9. oldalon olvasható! 
(fotó: Törköly Ágnes) 

hogy ekkor mi történik
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Halász Zsolt az új falugazdász 
 

December 1-től új falugazdásza van Csengelének és Puszta-
szernek. Halász Zsolt már júniustól ellátta ezt a két települést, de a 
kinevezését csak most kapta meg. 

Ügyfélfogadási ideje hétfőn és szerdán 7 óra 30 perctől 16 
óráig van. Ez idő alatt a 286 284 telefonszámon lehet elérni. Más 
időpontokban a 06-30/4 628 132 mobilszámon áll a gazdák rendel-
kezésére. 

 
 
 
A falugazdász rovata 
 

Közvetlen értékesítési kvóta 
 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium döntése 
értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az 
országos kvótatartalékban található közvetlen értékesítési kvóta 
térítésmentes kiosztására pályázatot hirdetett meg. 

Pályázatot azon termelők nyújthatnak be, akik megfelelnek 
az alábbi együttes feltételeknek: 

- tejtermelést és tej és/vagy tejtermék értékesítést folytatnak, 
- az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi vég-

rehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett 
ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozását és ezzel kap-
csolatos nyilvántartásba vételéről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. 
számú rendelet szerint az MVH ügyfél-regisztárciós rendszerében 
regisztráltak, vagy legkésőbb a pályázat benyújtásával egy időben a 
regisztrációhoz szükséges G001-es formanyomtatványnak az MVH 
illetékes megyei kirendeltségéhez történő benyújtását igazolják, 

- pályázatukat aláírták, és az határidőn belül benyújtották (a 
benyújtás  időpontját  az  ajánlott  vagy  tértivevényes levél igazoló  
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szelvényén lévő dátumbélyegző igazolja), 

- nem állnak csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás 
alatt, 

- 2004. május 1. óta nem volt tulajdonában sem beszállítási, 
sem közvetlen értékesítési kvóta, 

- rendelkeznek 24 hónapnál idősebb nőivarú állattal, amely 
szerepel az ENAR nyilvántartásában és megtalálható a pályázó te-
nyészetében. 

A pályázatot a K1000 "Országos kvótatartalékból történő 
kvótaigénylés" formanyomtatványon lehet benyújtani az Állatte-
nyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. címére (2101 Gödöllő, Dózsa 
György u. 58. Pf. 260.). A pályázatok 2007. január 15-ig nyújtha-
tók be az ÁT Kft. részére postai úton, vagy személyesen. A benyúj-
tás időpontját az ajánlott levél igazoló szelvényen található dátum-
bélyegző igazolja, személyes benyújtás esetén az átvételi bizony-
laton szereplő időpont a mérvadó. 

Bővebb információ és formanyomtatvány a falugazdásznál.   
 

Anyatehén-tartás támogatása 
 

A benyújtott támogatási kérelem csak abban az esetben érvé-
nyes a kérelmezett állatra, ha annak termékenyítése, illetve fedez-
tetése, háremszerű vagy szabad pároztatása, illetve embrió átülte-
tése a Szarvasmarhák Termékenyítési Rendszerébe (TER) bejelen-
tésre került. A termelő a szaporítás bejelentésének megtörténtéről 
az OMMI ügyfélszolgálatán tájékozódhat. Ha a bejelentés elma-
radt, akkor a tartó a TER-ben rendszeresített bizonylatokon az OM-
MI központi adatbázisába legkésőbb 2007. február 1-ig az OMMI 
részére (1525 Budapest, Postafiók 30.) történő megküldésével pó-
tolhatja. A bejelentés elmaradása esetén az állat nem lesz támogat-
ható és a kérelmezett állat szankcionálásra kerül! 

A támogatás feltétele, hogy a kérelmező a támogatásra beje-
lentett állományában központi lajstromszámmal ellátott tenyészbi-
kát vagy mélyhűtött szaporítóanyagot használ. Ellenkező esetben 
az  érintett  állat után nem jár támogatás és a szankció során a szán- 
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dékosságra előírtakat kell alkalmazni.  
További tájékoztatás, segítségnyújtás a falugazdásznál! 
 

A gázolaj jövedéki adója 
 

Folyamatos a 2006-os gazdasági évre a gázolaj jövedéki adó-
ja utáni visszaigényléshez az FVM igazolások kiadása. Ehhez a 
következők szükségesek: 30 napnál nem régebbi teljes körű föld-
használati lapszemle; gázolaj vagy szolgáltatás számlák, VPID-
szám, adójel, regisztrációs szám, bankszámla szám, bank neve, cí-
me, személyes adatok, vámhivatali bevallás nyomtatványa, (a 
2005-ös bevallás másolata).  

Boldog új évet kívánok minden csengelei lakosnak! 
 

Halász Zsolt 

 
A pénz 

 
A minap egy nagyvárosi buszon utazva láttam, hogy koráb-

ban valaki elejtett egy 2 Ft-os pénzérmét. A sok fel- és leszálló 
közül senki nem hajolt le a pénzért, hogy felvegye. 

A boltban, ha vásárolunk és hiányzik a pénzünkből, nem hoz-
hatjuk el az árut. Elgondolkodtam, több éve sokkal többet ért az 
említett 2 Ft-os. Fiatal korunkban vehettünk belőle 4 db kiflit, vagy 
a kedvelt gránit kockát (talán még emlékeznek erre). Ahogy halad 
az idő, egyre kevesebbet ér az autóbusz padlóján heverő pénzérme.  

A pénz jelenleg egyre fontosabb az emberek életében – egye-
seknél a legfontosabb. Tönkretesz emberi kapcsolatokat, elszakít 
szülőket és gyermekeket egymástól. Előnyöket szerezhetsz vele, oly-
kor hatalmat is, egészséget vásárolhatsz egy bizonyos határig. Csak 
egy dolgot nem lehet vele megvásárolni, a boldogságot, és a halált 
sem tudod lefizetni. 

P. R.    
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Mikulás járt Csengelén 
 

Szokatlan melegben vártuk a Mikulást. Már szerdán meglá-
togatott bennünket az iskolában, ahol klubdélután keretében örül-
hettek a gyerekeink a csomagoknak. 

Hagyományainkhoz ragaszkodva rendeztük meg szombaton a 
szülők-nevelők-gyermekek jótékonysági bálját. A műsor szervezői 
és résztvevői hetek óta készültek, hogy rendezvényünk sikeres le-
gyen. A díszítésért, dekorációért a nevelők feleltek, így szépen fel-
díszített terem várta a vendégeket. Nagyon sok lelkes szülő és 
nevelő készítette a szendvicseket, sütiket. Amikor megszólaltak a 
fanfárok, izgatott, csillogó szemű gyerekek várták, hogy bemutas-
sák produkcióikat. 

A kis óvodásoktól kezdve a legnagyobb szereplőkig elkápráz-
tattak bennünket.  Öröm volt látni azt, hogy milyen fejlődésen men- 

 

 
 

A nagycsoportos óvodások műsora 
(fotó: Törköly Ágnes) 
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nek át a gyerekek évek óta. Nagyon nagy szó ám több mint 400 
ember előtt bemutatni egy-egy műsorszámot! Legyőzni a lámpa-
lázat, mosolyogni, koncentrálni. Nem is lehet kiemelni közülük 
legjobbat, hisz mind sikeres, elragadó, varázslatos volt. Bizonyítja 
ezt az első számtól az utolsóig szóló vastaps, a "vissza-vissza" kiál-
tás! A vendégek véleménye, hogy színvonalas, értékes estén vettek 
részt. Ezért köszönet a gyerekeknek és a lelkes, mindig újítani tudó 
Czirok házaspárnak, és az óvodások felkészítőjének, Varga Györ-
gyinek.  

Az est fénypontja a nyitótánc volt. Gyönyörűek voltak a lá-
nyok, elegánsak a fiúk, ez is méltán váltott ki nagy tapsot. 

A zenére bevonuló Mikulást örömmel fogadta mindenki. 
Rengeteg tombolatárgy várt gazdára, és mind meg is találta gazdá-
ját. 

Végezetül ezt az alkalmat szeretném kihasználni arra, hogy 
Csengele egész lakosságának egészségben gazdag, boldog új évet 
kívánjak! 

Heim Gézáné 
 

*  *  * 
 

A Mikulás bált tombolatárgyak felajánlásával támogatták: Árvai 
Kálmánné, Balog Jánosné, Bangó Péter, Baranyi József, Baranyi 
Zsolt, Beke diszkont, Bencsik Aranka, Bencsik Zoltán, Beregi 
József, Csáki Lászlóné, Csengele Község Önkormányzata, Csókási 
Gabriella, Csókási László és családja, Csókásiné Horváth Tünde, 
Csúri Istvánné, Dora Zoltánné, Erdélyi Ferenc, Erdélyi Ferencné, 
Farkas Lászlóné, Forgó Gyula, Forgó Jenő, Gól söröző, Gyovai 
Aranka, Gyovai Tiborné, Hegedűs Attila, Hegedűs Hajnalka, He-
gedűs József, Heim család, Hell Rudolf, Kiss Nándor, Kopaszné 
Fekete Andrea, ifj. Kormányos Sándor, Kovács Józsefné, Kónya 
Sándor, Lantos István, Lantosné Horváth Irén, Lesták Mátyás, 
Longa István, Martus István, Mészáros Péter, Muhel Tiborné, Nagy 
Czirók Gyöngyvér, Nagy Gábor, Nemes-Nagy Nelli, Novák Imré-
né, Novák Jenő, Papp Ferencné, Pálinkás István, Pálinkásné Kordás 
Ágnes, Pigniczki Tibor, Sági Józsefné, Sándor Józsefné,  Sánta  At- 
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tila, Szabó Tibor, Szabó Zsolt, Szarka-Kovács Sándor, Székely É-
va, Széll János, Széplaki Tibor, Szűcs Imre, Tóth-Andorné Farkas 
Éva, Tóth Csaba, Tóth Imréné, Tóthné Fekete Gyöngyi, dr. Tóth 
Tibor, Törköly Irma, Törköly Róbert, Turcsán Antalné, Varga Mi-
hály Tiborné, Vetter Hungary Kft., Virág Sándor és Víghné Somo-
gyi Szilvia. 
 
Sütemények, szendvicsek felajánlásával segítették a rendezvényt: 5. 
osztály, 7. osztály, 8. osztály, Árvai Kálmánné, Bangóné Kovács 
Magdolna, Baranyiné Beregi Katalin, Bencsik Aranka, Bencsik 
Zoltánné, Bereginé Németh Annamária, Boldizsár Vera, Czakó 
Ildikó, Csáki Lajosné, Csókási Gabriella, Csúri Józsefné, Dora Zol-
tánné, Edlichné Fekete Piroska, Erdélyi Ferencné, Géczi Csabáné, 
Gyovai Aranka, Hajagos Lászlóné, Juhász Éva, Kis Dávid, Kis 
Nándorné, Kormányosné Arany Georgina, Kormányosné Váradi 
Ildikó, Kucsoráné Vízhányó Anikó, Kulcsár Adél, Lantosné Hor-
váth Irén, Len Rudolfné, Martus Istvánné, Mészáros Mónika, Mol-
nárné Tóth Zsuzsanna, Muhel Tiborné, Nagy Gáborné, Novák 
Krisztina, Novákné Vízhányó Erzsébet, Papp Ferencné, Pigniczki 
Tiborné, Sántáné Czombos Mónika, Seresné Géczi Ildikó, Susánsz-
ki Zoltánné, Szabó Zsoltné, Széplakiné Kucsora Marianna, Szépla-
ki Tiborné, Szűcs Imréné, Tóth-Andorné Farkas Éva, Tóth Mónika, 
Tóth Sándorné, Törköly Irma, Törkölyné Harkai Erika, Vörös Mó-
nika és Zólyomi-Katona Theodóra.   

 

 

Ajándék kerékpárok 
 

A Máltai Szeretetszolgálat 500 kerékpárt osztott ki olyan tanyán 
élőknek, akik számára a közlekedés nehézséget okoz. Krizsán Sán-
dor tanyagondnok december 12-én három biciklivel térhetett haza a 
kecskeméti ünnepségről, melyet három tanyasi fiatal kapott meg: 
Ádám Renáta, Merschdorf Attila és Vágó Barbara. Az eseményről 
a Magyar Televízió szegedi stúdiója is tudósított.                          
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Polgárőr Mikulás 
 

 
 

Vendéglátás a Balog családban  
(fotó: Molnár Mihály) 

 
Szent Miklós napján újra ellátogatott a csengelei polgárőr gyere-
kekhez a Télapó. A jó idő miatt nem szánon, hanem a polgárőrség 
gépkocsijával járta a házakat, két csúnya krampusz társaságában. 
Mindenhol szíves fogadtatásban részesültek, sok helyen énekszóval 
köszöntötték. Bizonyára mind a 24 gyermek jó magaviseletű lehe-
tett, hiszen mindenhol csak ajándékcsomagot kaptak, virgácsot se-
hol sem hagytak az ördögfiókák. 

M. M. 
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Idősek napja 
 

Önkormányzatunk ebben az évben is – hagyományaihoz hí-
ven – megrendezte az Idősek napját. Az ünnepségen minden évben 
a 70. életévüket betöltött polgárokat köszöntjük. Az idei faluházi 
rendezvényen közel 300 fő jelent meg. 

Ezen a szép, karácsony előtti rendezvényen az idős emberek 
megbecsülésének kimutatása és szerény megajándékozása a célunk. 
Az ünnepséget Sánta Ferenc polgármester köszöntője nyitotta meg, 
majd Laczkó Magdolna mondott el egy kedves verset a résztve-
vőknek. A műsor folytatásában a művészeti iskola növendékeinek 
színvonalas előadását láthatták, majd Rényi János és Longa Ádám 
bravúros szintetizátoros zenei játékát hallhatták. A citerazenekar és 
a népdalkör régi idők dalaival kedveskedett a jelenlévőknek. Befe-
jezésül a polgármester úr kellemes ünnepeket és boldog, békés új 
évet kívánt mindenkinek. 

A műsor után a hivatal dolgozói kiosztották az időseknek az 
ajándékcsomagokat. 

Tóth Istvánné   
 

 
 

A citerazenekar és a népdalkör is fellépett 
(fotó: Törköly Ágnes)  
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A Korona söröző darts bajnoksága 
 

Shanghai-dobás az első körben  
 

A Korona söröző december 16-án rendezte újabb nyíldobó 
versenyét, melyen 13-an küzdöttek a bajnoki címekért. 

A szokásokhoz híven a Krikett versenyszám volt az első. A 
döntőben Csorba Árpád rakta ki először a tábláját és 17 hibaponttal 
ő lett a bajnok. Nagy Gábor 68 hibaponttal második, Túri Kornél 
235 hibaponttal harmadik lett. 

Mester 501-ben Nagy Gábor fogyasztotta el elsőként pontjait. 
A második helyen Túri Kornél végzett 8 ponttal, míg Pálnok Jó-
zsefnek a harmadik helyezést hozta 26 pontja.  

A dupla ki-beszállós 301 döntőjének végén izgalmas vetél-
kedés folyt, a versenyzők sok-sok lehetőséget kihagytak. Végül 
Nagy Gábor végzett az élen. Csókási Tibor 4 pontjával második, 
Vincze Pál 22 pontjával harmadik lett.  

A Shanghai versenyszám döntőjében olyan történt, mely em-
lékezetem szerint a csengelei darts bajnokságok történetében még 
nem fordult elő. Csókási Tibor volt a kezdő versenyző, és az első 
körben sikerült szimplát, duplát és triplát dobnia, így a versen-
gésnek rövid úton véget vetett (Csókási 13 pontot szerzett a Shang-
hai-dobásával). A további sorrendet a rég bevált módszer szerint 
három dobással döntötték el, és a sorrendet a pontok száma hatá-
rozta meg. Túri Kornélnak 52 pontot sikerült dobnia, így második 
helyezett lett. Putnoki János 41 pontja a harmadik helyre volt ele-
gendő. 

A legtöbb pont dobásánál (High Score) látszott legjobban, 
hogy milyen hullámzó a versenyzők teljesítménye. Például Csókási 
Tibor 562 pontot, Nagy Gábor 552 pontot dobott még az elődön-
tőben, de végül a döntőbe nem kerültek be. Túri Kornél 498 ponttal 
lett a bajnok. Vincze Pál 488 ponttal a második, Putnoki János 400 
ponttal a harmadik helyen végzett. 

M. M.    
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Foci krónika 
 

A Kuszi FC a tabella élén 
 

Kisteleki teremfoci bajnokság "A" osztály: 
December 16. Kuszi FC – Paprika FC  4:3 (1:1) 

Kuszi FC: Dénes, Pálfi, Gábor, Szabó, Erhardt, Wenner I. B.  
Góllövőink: Wenner I. B., Erhardt (3).  
Az utolsó 18 percet Wenner kiállítása miatt emberhátrányban és 
gólhátránnyal (2:1-re vezetett az ellenfél) játszottuk, de a csapat 
remek küzdeni tudásával és Erhardt parádés játékával így is meg 
tudtuk nyerni a mérkőzést. Az első helyen fordulunk 2007-re.  

 
"C" osztály: 
December 16. Juve – Fecskefészek 2:1 

Juve: Pálnok J., Pálnok L., Pigniczki Á., Pigniczki T., Sisák, Kő-
vágó, Zsibrita, Fodor, Soós, Samu, Csáki. 
Góllövőink: Zsibrita, Fodor. 
A hazai csapatot a bírói segédlet ellenére is megvertük. 
   

Kun-Szabó Tibor – Kővágó Antal    
 
 

Kedvenc receptjeim 

Spanyol kenyér 

 
Hozzávalók: 6 tojás, 15 dkg porcukor, 16 dkg liszt, 3 evő-

kanál édes likőr, 6 evőkanál, a likőrhöz ízben illő lekvár. 
A tojások sárgáját a porcukorral habosra keverjük, majd fel-

váltva, apránként hozzákeverjük a szitált lisztet, és a fehérjéből vert 
kemény tojáshabot. A tésztát vajazott-lisztezett tepsiben tűzpróbáig 
sütjük, majd meglocsoljuk likőrrel, és megkenjük lekvárral. Lekvár 
helyett cukrozott gyümölccsel is megrakhatjuk, de a likőr minden-
képpen kell.  

Nemere Ilona 
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Decemberben virágzott a 
földieper 

 
Már vagy két évtized is eltelt azóta, hogy az év utolsó hónapjában 
olyan időjárásunk legyen, mintha tavasz lenne. A szokatlan meleg a 
természetet is megtréfálta. Csengelén Víghné Juhász Anett ősszel 
ültetett szamócái december első felében elkezdtek virágozni. Saj-
nos a termésre még néhány hónapot várni kell, hiszen december 
második felére visszaállt a rendes időjárás. 

Kép és szöveg:   
 

Molnár Mihály 
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Új kötetek a könyvtárban 
 

Idén is jelentősen gyarapodott könyvtárunk állománya a 
Nemere Ilonától és Nemere Istvántól ajándékba kapott könyvek 
számától, amit ezúton szeretnék még egyszer megköszönni. Min-
den olvasónak meleg szívvel ajánlom őket! 

Saját költségvetésből is vásároltam könyveket, remélve, hogy 
minden korosztály megtalálja a neki megfelelőt. (Javaslatokat min-
dig szívesen fogadok, és ha van rá lehetőségem, igyekszem telje-
síteni őket.) Ezek közül ajánlok kettőt a figyelmükbe. 

Arthur Golden Egy gésa emlékiratai 
című könyve egy önéletrajzi leírás,  
amely 1929 és 1956 között játszódik  
Japánban, Kiotó városában. Egy 9  
éves kislányról szól, akit eladnak egy 
gésa házba. Gésa élete során megismer 
egy urat (Elnök), akire a lány sokáig 
vár már szinte reménytelenül, de hite  
és ragaszkodása igazolást nyer. 1956-tól 
New Yorkban élnek együtt és később már özvegyen maradva 
mondja el nem mindennapi sorsát, tekint vissza a Japánban elmú-
lóban lévő gésavilágra.  

Különös, ismeretlen világba nyerünk bepillantást a könyvet 
olvasva. Másfajta a gondolkodásmód, mint nálunk, másként élnek, 
mint ahogy mi megszokhattuk. Mégis, a sok egzotikum mögött fel-
fedezhetjük, hogy az érzések mindenütt egyformák. A szerelem itt 
is szerelem, a remény itt is remény, a hit itt is megtartó erő.  

Idézet a könyvből: 
„Fiatalasszonyként azt hittem, hogy a kor előrehaladtával lassan-
ként kihuny bennünk a szenvedély lángja. Amikor azonban vissza-
tértünk a lakásomba, teljesen hatalmukba kerítettek az emlékek és 
megteltem sóvárgással. Eszembe jutott, mi mindent áldoztam fel az 
elnökért, és hogy milyen sokat kaptam tőle ezért cserébe. Egész-
séges álomba merültem és arról álmodtam, hogy ismét ott vagyok 
egy gioni banketten, ahol egy  idős úr arról beszél, hogy a felesége, 
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akit nagyon szeretett, valójában nem halt meg, mert őbenne él 
tovább. ... Amikor fölébredtem, könnyes volt a halántékom és 
belekapaszkodtam az elnök kezébe. Attól féltem, nem tudok élni nél-
küle, ha meghal és itt hagy egyedül." 

A regényből film is készült, mely a 2006-os Oscar-díjak 
közül hat kategóriában kapott jelölést, amiből hármat meg is nyert.  

A másik könyv, melyet szeretnék az olvasó figyelmébe aján-
lani, Anna Favalda: Szerettem őt című nagysikerű regénye.  

„A történet egy fiatal nőről szól, akit férje, egy másik miatt 
elhagy, így az asszony apósával és a gyerekekkel vidékre utazik, 
ahol a két felnőtt évek óta először ül le beszélgetni. Az após tör-
ténete egy másik életet villant fel, és ebben a villanófényben saját 
elvesztegetett lehetőségeinkre, eljátszott esélyeinkre ismerünk.” 

A cím ne tévesszen meg senkit, a könyv nem szerelmes re-
gény, egy sors, mely talán mindannyiunknak tartogat mondaniva-
lót.  

A Szerettem őt Anna Gavalda első regénye, mely a fiatal 
írónőt szinte azonnal nemzetközi hírű íróvá tette.  

 
*   *   * 

 
Szeretném felhívni az olvasók figyelmét a könyvtárközi köl-

csönzésre. Mivel rendelkezünk internet hozzáféréssel, a nagy 
könyvtárak katalógusát meg tudom tekinteni, amiből könyvtárunk 
kölcsönözni is tud. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a csengelei 
könyvtárban a keresett könyv nincs meg, én keresni tudok az or-
szág összes könyvtárának könyvállományában, amelyek kataló-
gusa interneten elérhető. Így megtudom, melyik könyvtárban talál-
ható a keresett könyv és kikölcsönzöm. Kevés kivétellel teljesíthe-
tőek a kérések. Természetesen pár napot igénybe vesz, mire feldol-
gozzák és postán megküldik, viszont a kölcsönzési határidő betartá-
sa rendkívül fontos, mert ellenkező esetben késedelmi díj fizetésére 
kötelezik az olvasót. Az olvasónak ez a szolgáltatás teljesen térítés-
mentes.  

Várom régi és új olvasóimat! 
Törköly Ágnes 
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Milliomos buszsofőr  

 

 
 

Korom Mihály az 1 milliós oklevéllel 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
Ritka teljesítményt ért el nemrég Korom Mihály csengelei busz-
vezető: 1 millió kilométert vezetett balesetmentesen. 25 éve a Vo-
lán vállalat alkalmazottja. Eleinte teherautóval rótta az utakat, majd 
távolsági és helyi járatos buszsofőrként tevékenykedett. 1997-től 
helyközi járaton szállítja az utasokat. Az elismerő oklevél mellé 
egy szép ezüstérmet és jelvényt is kapott. December hónapban pe-
dig megkapta a 25 éves törzsgárda kitüntetést is.  

M. M.   
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H i r d e t é s e k  
 

Újra megnyílt a virágboltom!  
 

A Felszabadulás u. 13. szám alatti üzletemben újból fogadom ked-
ves vásárlóimat. Vágott és cserepes virágok, selyemvirágok, koszo-
rúk és ajándéktárgyak kaphatók. Várom régi és új vásárlóimat! 

 
Sándorné Zsóka 06-30/4 231 451 

 

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 

 

Megjelent a csengelei római katolikus egyházközség hetvenöt 
évéről készült album 16 fekete-fehér és 29 színes képpel. A  
kemény borítós kötet 2000 Ft-ért megvásárolható a plébánia 
hivatalban, a faluházban, Kuklis András ABC-jében és Sándor 
Józsefné virágboltjában (Felszabadulás u. 13.). 
Műanyag kerítés vasszerkezettel eladó! Érd.: Lantos István 
Csengele, Petőfi u. 1/A. 06-20/2 606 116  
Colos csőből készült 25 m-es ágy (dupla vázas), gázkazán 
fűtőberendezéssel és 80 négyzetméteres asztal eladó! Érdeklődni: 
Székesi István  06-30/5 680 517 
Kaukázusi és kuvasz keverék kiskutyák (3 fehér, 4 barna) 500 
Ft/db-os eszmei áron eladók.    Dr. Torontáli Renáta  286 121  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  17  - 
 
 

Minden hétfőn sörnap a Gól sörözőben! Ezeken a napokon 
mindig egy-egy fajta sör akciósan kapható.  

 

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 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 álla-
potban 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 folytatásában. 
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. 
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 Telefon: 
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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