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Csengelei betlehemesek 
 

 
 

A karácsonyi műsorokról szóló írásunk a 27. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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●A falugazdász rovata 
 

Időszerű információk 
 

A mezőgazdasági tevékenységet végző magánszemélyek 
járulékfizetése 2007. január 1-jétől megváltozott. E változás a 
"főállású" őstermelőket érinti elsősorban. Egyéb jogcímen bizto-
sított (munkaviszonyban álló, nyugdíjas, tanuló) őstermelőknek az 
őstermelői tevékenységre vonatkozóan nem kell járulékot fizetni. 

A "főállású" őstermelőknek be kell jelentkeznie az APEH-
hoz 2007. január 31-ig (a nyomtatvány száma: 071041). A járulék-
bevallás-befizetés negyedévente, a negyedévet követő hó 12-ig 
(0785-ös) csak elektronikus úton történhet. 

A járulék alapja a 2006. évi őstermelői tevékenységből szár-
mazó bevétel összege, a támogatások nélkül. Részletesebb informá-
ció az APEH-nál.  

Állattartók figyelmébe! Minden állattartónak kötelessége az 
adott év február 28-ig a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat felé az 
adatszolgáltatás (cím: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi u. 110.). 
Aki elmulasztja, 10.000-től 100.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtha-
tó. Az adatlap beszerezhető a falugazdásznál. 

Az őstermelői igazolványok érvényesítését megkezdtem. A 
gázolaj jövedéki adójának visszaigényléséhez szükséges falugazdá-
szi igazolás kiállítása folyamatos. 

Halász Zsolt    
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●VI. Karácsonyi koncert 
 

Most is teltház 
 

A Csengelei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a hagyo-
mányoknak megfelelően, karácsony másnapján újra koncerttel 
várta községünk lakosságát. Természetesen más településekről is 
voltak érdeklődők, köztük már sokan felismerhették Papp Józsefet, 
Jászszentlászló polgármesterét, aki szívesen szokott eleget tenni a 
csengelei meghívásoknak. 

A koncert már a közönség beengedésével egyidejűleg meg-
kezdődött. Míg elfoglalták a helyüket, addig a fúvós zenekar kará-
csonyi dallamokat játszott. 

A konferálást ismét Erdélyi Viktória vállalta magára, aki 
mellesleg 2003-ban a nőnapi bál szépe volt. A megjelentek köszön-
tése után Sánta Ferenc polgármestert kérte fel az ünnepi köszöntő-
jének elmondására. 

A polgármester tömören vázolta a művészeti iskola helyzetét. 
Elmondta, hogy a költségvetési megszorítások miatt nehéz hely-
zetbe került a művészeti képzés, de az önkormányzat mindig azon 
lesz, hogy az továbbra is működjön a településünkön. Reméli, hogy 
a jövő évben is megrendezésre kerülhet a karácsonyi koncert. 

Első műsorszámként Fricsay Richard "Magyar vér" című in-
dulóját játszotta el a művészeti iskola fúvós zenekara Czirok Zoltán 
vezetésével. Közreműködött a magyaros ruhába öltözött ifjúsági 
mazsorett csoport. Az "ifjúsági" kifejezés itt a "nagylányokat" je-
lentette. 

Második produkcióként a zenekar egyedül adta elő Jaroslav 
Malina "Die alte Weide" című szerzeményét. A temperamentumos, 
vérbeli bajor polkában sokszor megfigyelhető a szólamok felel-
getése. 

A Törpikék mazsorett csoport 2006-ban alakult, akkor még 
óvodáskorú gyerekekből. Pünkösdkor már fel is léptek. Az azóta 
első  osztályba  lépett  15  ügyes lányka azóta sokat ügyesedett, fej- 
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lődött. A pomponos gyerekek az amerikai himnusz dallamait fel-
dolgozó "American Spirit March" dallamaira adták elő produkci-
ójukat. 

Településünk büszkeségéről, a harsonás Vörös József dél-ko-
reai sikeréről már lapunk is beszámolt. Azóta Olaszországban is 
járt egy versenyen, ahol szintén második helyezést ért el. Ahhoz, 
hogy ezekbe a távoli országokba is eljuthasson, sok egyéb támo-
gatón kívül a csengelei önkormányzat is hozzájárult. Hálájának 
jeléül Benedeto Marcello G-dúr szonátájának I. és II. tételét adta 
elő. Közreműködött Kalmár Gergely, a Szegedi Tudományegyetem 
zeneművészeti karának hallgatója tubán, és Gömöri Balázs, a Csen-
gelei Művészetoktatási Intézmény rézfúvós tanára harsonán. 

Ötödik produkcióként újra egy polka következett, melyet a 
műben többszőr megjelenő kakukk madárhangról neveztek el. A 
"középkorú" lányokból álló Szivárvány mazsorett csoport tagjai 
táncoltak a zene dallamaira. Ők már rutinos versenyzőnek számí-
tanak, hiszen már második éve vesznek részt a kiskőrösi Országos 
Ifjúsági Mazsorett Fesztiválon, ahol kétszer szereztek ezüst minősí-
tést.  

Galli János csongrádi zeneszerző volt, 2006-ban hunyt el. 
"Régi szép emlékek" című indulójában jól ismert dél-alföldi nép-
dalokat dolgozott fel. Következő műsorszámként a zenekar ezt adta 
elő. Közreműködött a már "vén rókáknak" számító ifjúsági ma-
zsorett csoport, akiket a közönség már jól ismerhetett. A legutóbbi 
kiskőrösi fesztiválon ők arany minősítést értek el. 

Hetedik produkcióként a fúvós zenekar adta elő Kees Vlak 
"Shufflin Canon"-ját. A swinges hangzású darab igen tetszhetett a 
közönségnek, hiszen ütemes tapssal kísérte a fellépést. 

A fúvós zenekar a nyáron nem külföldi kirándulásra utazott 
el, hanem Pilismaróton hatnapos felkészítő táboron vettek részt, 
ahol három új darabot tanultak be. Következő előadásuk a rádióból, 
tévéből jól ismert "Karnevál Párizsban" feldolgozása volt. A közre-
működő ifjúsági mazsorett csoport itt már nem a megszokott 
magyaros fellépő ruhában, hanem egy versenytáncosokéra emlé-
keztető  szoknyában  lépett  fel. A  produkciójuk  koreográfiája  na- 
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Az ifjúsági mazsorett csoport  
(fotó: Törköly Ágnes)  

 
 
 

gyon összetett volt, nem lehetett könnyű feladat betanulni. Nem 
lehetett véletlen a közönség nagy tapsa sem. 

A musicaljeiről híres George Gershwin egy kevésbé ismert 
műve, a "Swanee" volt a zenekar következő műsorszáma. Közre-
működött a Csillag mazsorett csoport. Ők méltó utódai az ifjúsági 
korosztálynak.  

A 10 éves zenekarnak még most is van három alapító tagja: 
Gyovai Mónika, Vörös József és Csáki László. Ők egy évtizedes 
munkájuk elismeréseként egy-egy, Bitó György fazekas által készí-
tett korsót kaptak, melyre a következő felirat került: 10 éves zene-
kari munkáért, Csengele. Az emléktárgyakat Czirok Zoltán zene-
karvezető adta át.  

A  Samba  di  Janeiro  fergeteges  dallamaival  folytatódott   a  
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koncert. A szamba zenéjére az ifjúsági mazsorettek mutatták be 
produkciójukat. Elismerésként a közönség végigtapsolta az előadá-
sukat.  

A konferanszié a következő műsorszám előtt köszönetét fe-
jezte ki a közönségnek, hogy a belépőjegyek megvásárlásával tá-
mogatták a rendezvényt és a művészeti iskolát. A megvonások a 
művészeti iskolát is súlyosan érinteni fogják, ezért sok segítségre 
lesz szüksége az intézménynek. Egész évben várják a támogatást az 
alapítványukra. A személyi jövedelemadó 1 %-ából 2006-ban 
130.000 Ft-ot utaltak át részükre. A befizetéseket Törköly Ágnes 
fogadja a Faluházban. A befolyt pénzt a művészeti iskolás 
gyerekek utaztatására és táboroztatására fordítják.  

Meglepetésként az ifjúsági mazsorettek egy soha nem látott 
produkcióval léptek fel: foszforeszkáló végű botokkal adták elő 
műsorukat. A zenekar "Holiday in Rio" című szambájára táncoló 
lányokat alig lehetett látni a sötétben, a világító pálcák mozgása, 
pörgése varázsolta el a közönséget. A sűrűn csattogó fényképező-
gépek vakui világították meg egy-egy pillanatra a lányokat. Az 
egész előadást végigtapsolták a rajongók, így nem véletlen, hogy 
ráadást kellett adniuk. A zenészeknek sem lehetett könnyű dolguk, 
hiszen a sötétben nem csak a kottát, hanem a karmestert sem lát-
hatták.  

A műsorvezető ezt követően ismertette, hogy a mazsorett 
csoportokat Czirokné Krizsán Zsuzsanna tanította be, a zenekart 
pedig Czirok Zoltán vezényelte. Elmondta még, hogy a belépéskor 
kapott angyalkákat a művészeti iskolások készítették Lantosné 
Horváth Irén tanárnő vezetésével. A közönség nagy tapssal fogadta 
a bemutatásokat. 

A koncert zárásaként az általános iskola énekkara lépett a 
színpadra. A "Mennyből az angyal" és a "Pásztorok, pásztorok" 
kezdetű dalokat adták elő a fúvós zenekar kíséretével. 

A több mint egy órás műsorfolyam betanulása, betaníttatása 
óriási munkát igényel. Az évek óta csúcsteljesítményt nyújtó Czi-
rok házaspárnak a mostani karácsonykor is sikerült ezt megoldani. 
Köszönet érte! 

Molnár Mihály     
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Karácsony 2006 
 

 Az már hagyomány falunkban, hogy karácsonykor a hitta-
nosok egy kis műsort adnak elő, amit nem csak a templomban, ha-
nem az iskola karácsonyi ünnepségén is bemutatnak. Ebben az 
évben egy szép misztériumjáték (a keresztény vallás hittitkaira épü-
lő, megtérést és bűnbánatot célzó dramatikus, párbeszédes cselek-
mény) előadására került sor, melyre Theodóra néni készítette fel a 
gyermekeket. Külön örültünk a sok-sok jelentkezőnek, akik szí-
vesen vállaltak benne szerepet. A mintegy negyven szereplő az első 
hat osztályból került ki. 

 Újdonság volt, hogy az idén hagyomány-felelevenítő szán-
dékkal a nyolcadikosokkal egy falujáró betlehemes műsort készítet-
tünk. December 23-án, szombaton délután elindultunk egy kis 
hordozható betlehemmel és 11 háznál adtuk elő a megszületett kis 
Jézust dicsérő műsorunkat. Mindenütt szívesen fogadtak bennün-
ket, szépen megterített asztallal és rengeteg ajándékkal vártak. So-
kan elmesélték azt is, milyen volt, amikor még gyermekként ők 
maguk jártak betlehemezni. Külön szeretnék köszönetet mondani 
Csókási Zoltánnak és Apró Jánosnak, akik vállalták fogatjaikon a 
betlehemezők szállítását! 

 Egy másik érdekessége is volt az elmúlt karácsonynak, még-
pedig az, hogy a Csengelei Népdalkör fellépett a templomban az 
éjféli mise előtt. Öt karácsonyi éneket adtak elő. Ez az előadás 
azért marad sokunk számára felejthetetlen élmény, mert sokan most 
hallottuk először ezeket a jól ismert karácsonyi énekeket citerával 
kísérni. 

A műsorokról videofelvétel készült, így azok az utókor szá-
mára is megmaradnak. 

 Szeretném nagyon megköszönni minden szereplőnek, az is-
kolásoknak és a népdalkör tagjainak, hogy fáradságot nem kímélve, 
élményekben gazdaggá tették 2006 karácsonyát! 

 
Katona Attila  
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60 éves házassági 
évforduló 

 
Vörös István és Sutka Erzsébet 1946. október 30-án, Csengelén fo-
gadott örök hűséget egymásnak. A két idős ember ritka évfor-
dulójának nagyobb megünnepléséről a hozzátartozóknak le kellett 
mondani, hiszen nehezen mozognak mindketten. Így a gyémánt-
lakodalom ugyan elmaradt, de a hozzátartozók mégsem feledkeztek 
meg róluk. Karácsonyt követően meglepetésként az összes leszár-
mazott (1 lány, 2 unoka, 2 dédunoka) megjelent náluk, virággal és 
egy nagy tortával köszöntötték őket. Lányuk is ekkor ünnepelte 40 
éves házassági évfordulóját. 

Molnár Mihály   
 

 
 

Az összes leszármazott jelen volt a megemlékezésen 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Nem volt tűzeset 2006-ban! 
 

Jól tudja mindenki, hogy tűz esetén minden perc számít. Ezért 
fontos továbbra is az önkéntes tűzoltóság létezése, hiszen míg 
Kiskunfélegyházáról vagy Szegedről kiérkezik az első hivatásos 
tűzoltóautó, addigra jó esetben a helyiek már el is oltották a tüzet. 
Törköly Ferenc nyolc éve parancsnoka a Csengelei Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek. Őt kérdeztem az önkéntesek helyzetéről.   

 
A 70-es években kialakított tűzoltószertárat miért kellett elad-
ni? 
- A régi felújítására költségvetési terv készült. Ennek alapján 
azonban érdemesebb volt inkább eladni, mert ott minden le volt 
már szakadozva. Ez meg csak új lett, meg jobban is kéznél van. 
Nem sok helyen lehet látni ilyen szertárt.    
A nemrég felépített tűzoltószertár fűthető? 
- Igen. Elértük azt, hogy minden üzemképes. Ha megnyomod a 
gombot bármelyik autónál, az indul. A tartály is tele van, nem tud 
belefagyni a víz. Vettünk egy akkumulátor ébresztőt, amely tölt is, 
fogyaszt is, így állandóan indításra kész a jármű. Tehát azonnal in-
dulni tudunk, ha riasztás van. 
Akkor nincs már az, hogy tűzeset esetén mindig traktor után 
kellett szaladgálni? 
- Nincs, ez megszűnt. A polgármesterünk, az egyesület elnöke 
szigorúan kikötötte, hogy a tűzoltóautó húzgálásáról szó sem lehet. 
A tűzoltóautó 23 éve került ide Kistelekről. Ebben az autóban 
gyerekként még én is utaztam. Olyan 40-50 éves autóról van 
szó… 
- Megmondom, 1953-beli kiadású. 53 éves korához képest üzem-
képes, és mindig istápoljuk. 2005 telén javítottuk fel a szivattyúját.  
Van-e arra esély, hogy egy a fél évszázados tűzoltóautót ki 
lehessen cserélni? 
- Elképzelhető, hogy van rá lehetőség. Ez már egy muzeális autó. 
Lehet, hogy beadjuk a tűzoltó múzeumba. Ladánybene környékén 
akar  valaki  egy  ilyet  csinálni. Meglehetne  úgy  is  oldani,    hogy 
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adnak cserébe egy másikat, ami valamivel jobb, vagy fizetnek érte 
egy x összeget, amit pályázati pénzzel kellene kiegészíteni.   
A 2006-os év hogyan telt tűzvédelmi szempontból? 
- Voltak csatorna átmosatások, de tűzesetekhez nem kellett kivo-
nulnunk.  
Nem volt tűzeset, vagy nem tudtatok róla? 
- Egyszerűen nem volt. Utólag sem szereztünk tudomást tűzesetről.   
Nemrég volt a közgyűlésetek. Hány tagja van az egyesületnek? 
- Tizenhat. Egy tagunk elhunyt, de helyette a fia folytatja a mun-
káját. Így nem változott a létszámunk.  
Kik a vezetői az egyesületnek? 
- Az elnök Sánta Ferenc, én vagyok a parancsnok, a helyettesem 
Tisóczki Ferenc, a gazdaságvezető Forgó Jenőné.  
Forgóné már 28 éve végzi a pénzügyi munkát. Bírja még? 
- Egyelőre még nem mondta, hogy nem csinálja. Végül is nincs túl 
sok gazdasági munka. 
A közgyűléseket szokták felhasználni a jutalmazásra. Nálatok 
volt-e ilyen? 
- Nem, én a jutalmazást kizártam. Ezt mindenki önkéntes alapon 
csinálja. A jutalmazás elszámolása olyan bonyolult, hogy nincs ér-
telme vele foglalkozni, meg nem is sok jutna rá. Inkább egy ebédet 
kap mindenki a közgyűlés alkalmával, ezzel köszönjük meg a mun-
kájukat.  
A régebbi tűzoltó parancsnokok, ha nem is sokat, de vala-
mennyi tiszteletdíjat kaptak. Neked jár még ilyen? 
- Én nem vettem fel még ilyet, pedig már nyolc éve én vagyok a 
parancsnok. Nem is kértem, de nem is fogadnám el, mert ezt 
önkéntes alapon csinálom. 
Csak az önkormányzattól van bevételetek? 
- Csak az önkormányzattól. Vannak pályázatok is, például 2005-
ben 260 ezer forintot nyertünk. Vettünk rajta új tömlőket.  
Drága dolog a tömlő? 
- Elég drága. A legolcsóbb is 50 ezer forint felett van. 
Régebben minden évben voltak tűzoltó versenyek. Nincsenek  
már ilyenek? 
- Nincs,  aki  rendezze. A  hivatásosoknak  ugyan vannak még ilye- 
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nek. A hivatásos odaáll a Mercedesével, én meg odamegyek az 
öreg Csepellel, hogyan vegyem fel a versenyt. 
Ha tűzeset van, hogyan érhetik el az önkéntes tűzoltókat? 
- Elsősorban engem keressenek, én mindig elérhető vagyok a 06-
30/4 356 335 mobilszámon.  
Kik tudják vezetni a tűzoltóautót? 
- Agárdi Ferenc, Forgó Sándor, Árvai Kálmán és én is tudom ve-
zetni. Őket is lehet értesíteni tűz esetén. 

(-r -ly) 
 
 
 

 
IV. Kuszi Kupa 
 

Maratoni darts-verseny   
 

Negyedik alkalommal került megrendezésre a csengelei 
sportszervező, Kun-Szabó Tibor által kiírt nyíldobó verseny. Az 
előző kettőnek még a Korona söröző adott helyszínt, a legutóbbi – 
december 28-i – vetélkedő már a Gól sörözőben zajlott. 

A küzdelmek ugyanúgy zajlottak le, mint egy rendes bajnoki 
fordulóban, viszont minden versenyszámnál értékelésre kerültek a 
helyezések, és az ezekért kapott pontszám döntött végül arról, hogy 
ki nyeri meg a kupát. 11 sportoló vetélkedett a helyezésekért.  

A hagyományoknak megfelelően a krikettel kezdtek. Pálnok 
József rakta ki először a tábláját, hibapont nélkül. A második helye-
zett Fődi Zoltánnak 111 hibapontja, a harmadik helyen végzett 
Csorba Árpádnak 113 hibapontja jött össze.  

Mester 501-ben elsőként Müller Gábor fogyasztotta el a pont-
jait. Ifj. Tisóczki Ferenc 8 pontja a második, Csorba Árpád 20 pont-
ja a harmadik helyezést hozta. 

Dupla ki-beszállós 301-ben ritka eset fordult elő, ugyanis a 
játék végére még senkinek sem sikerült a pontjait kidobnia. Csorba 
Árpádnak  2  pontja  volt ekkor, így ő lett az első helyezett. Putnoki  
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János 15 pontjával második, Müller Gábor 32 pontjával harmadik 
lett. 

A Shanghai versenyszámban kétszer is előfordult Shanghai-
dobás. A középdöntőben Csorba Árpád az utolsó körben dobott 
ilyet, míg a döntőben harmadik játékhelyen szereplő Putnoki János-
nak már az első körben sikerült. Így Putnoki 11 pontjával megnyer-
te a versenyt. Csókási Tibor 6 pontja a második, Fődi Zoltán 3 
pontja a harmadik helyezést hozta. A negyedik játékhelyes Csorba 
Árpádra már nem került sor, ezért nulla ponttal fejezte be a játékot. 

A legtöbb pont dobásában (High Score) a Gól söröző gépe 7 
körös. Ennek megfelelően kisebbek is az elért pontszámok, mint a 
Korona söröző bajnokságain. A döntőben Müller Gábor 442 pont-
jával első lett. Csorba Árpád 341 pontja a második helyezésre, Mé-
száros Péter 296 pontja a harmadik helyezésre volt elegendő. 

A befejező versenyszám a dupla ki-beszállós 501 volt. Ebben 
ifj. Tisóczki Ferencnek sikerült elsőként elfogyasztani pontszámait. 
Putnoki János 16 pontja a második helyezést, Haraszti Roland 152 
pontja a harmadik helyezést hozta.  

A hatféle játék eredményeinek összesítése alapján alakult ki a 
végső  sorrend.  A  IV.  Kuszi  Kupa győztese Csorba Árpád lett 37 

 

 
 

Az első három helyezett a szervezővel 
(fotó: Molnár Mihály) 
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ponttal. A második és harmadik helyen azonos pontszám alakult ki, 
de a kiírás szerint ilyenkor az kerül előbbre, aki több győzelmet ért 
el. Így Müller Gábor lett az ezüstérmes, Putnoki János pedig a 
bronz-érmes. A további sorrend: IV. Csókási Tibor (22 pont), V. 
Fődi Zoltán (19 pont), VI. Haraszti Roland (18 pont), VII. Vincze 
Pál (17 pont), VIII. Ifj. Tisóczki Ferenc (15 pont), IX. Pálnok 
József (12 pont), X. Mészáros Péter (10 pont), XI. Tóth György (8 
pont). 

A rendezvény 8,5 órai vetélkedés után éjjel fél kettőkor ért 
véget. A dobogós helyezettek érmeket kaptak, a kupagyőztes pedig 
pluszban egy darts játékost ábrázoló szobrot is.  

M. M. 
 

Telefontulajdonosok figyelmébe! 
 

A tervek szerint a Csengelei Krónika következő számában fogjuk 
megjelentetni az újabb telefonszám- és e-mail-jegyzéket. Kérjük 
azokat, akiknek megváltozott a számuk, vagy új e-mail címük van, 
azt tudassák a szerkesztőséggel (telefon: 06-30/6 216 223) vagy 
személyen közöljék a Faluházban Törköly Ágnessel. Jegyzékünk 
kb. 800 telefonszámot tartalmaz, így csak akkor tudjuk javítani, 
ha a változást közlik velünk. 

A szerk.  
 

Foci krónika 
 

Juve nyolc gólt rúgott 
 

Kisteleki teremfoci bajnokság "A" osztály: 
Január 6. Kuszi FC – Husquarna 3:2 (1:0) 

Kuszi FC: Demeter, Gábor, Pálfi, Szabó, Major, Juhos. Csere: 
Sándor, Palotás.  
Góllövőink: Sándor, Szabó, Pálfi.  
A helyi közönség nagy sajnálatára, Pálfi utolsó percben szerzett 
góljával legyőztük a helyi sztárocskákat.    
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"C" osztály: 
Január 6. Juve – Egyveleg 8:0 

Juve: Bodor, Samu, Fodor, Haraszti R., Csáki, Kővágó, Zsibrita, 
Soós, Pigniczki Á., Pálnok L., Pálnok J. 
Góllövőink: Fodor (2), Haraszti (2), Samu, Csáki, Soós, Zsibrita.  
Angliából szabadságra hazatért játékosunk két góllal segített hozzá 
a nagyarányú győzelemhez.  

Január 7. Juve – C-Univerzál 5:1 
Juve: Bodor, Samu, Fodor, Haraszti R., Csáki, Kővágó, Zsibrita, 
Soós, Pigniczki Á., Pálnok L., Pálnok J. 
Góllövőink: Fodor, Haraszti, Pálnok J., Soós, Csáki.  
Egyik játékosunk Ciprusra távozik. Hétméterest kellett rúgnia, hogy 
gólt szerezzen.  

 Kun-Szabó Tibor – Kővágó Antal    
 
 

 
H i r d e t é s e k  

 
A csengelei római katolikus egyházközség hetvenöt évéről 
készült album 16 fekete-fehér és 29 színes képpel 2000 Ft-ért 
megvásárolható a plébánia hivatalban, a faluházban, Kuklis 
András ABC-jében és Sándor Józsefné virágboltjában (Felsza-
badulás u. 13.). 
5 db tacskó keverék kiskutya 500 Ft/db-os eszmei áron eladó. Dr. 
Torontáli Renáta  286 121  
Műanyag kerítés vasszerkezettel eladó! Érd.: Lantos István 
Csengele, Petőfi u. 1/A. 06-20/2 606 116  
Négysebességű Simson S51B segédmotor-kerékpár újszerű álla-
potban eladó. Érdeklődni lehet a 06-70/3 751 075 telefonszámon. 
 

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

Gumiszerelést, -javítást és 
centrírozást vállalok! 

 

Új gumiabroncsok kedvező áron kaphatók! 
 

Longa István  
autó- és gumiszerelő 

Csengele, Felszabadulás utca 
Telefon: (06-30) 3 538 409 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 




