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XV. évfolyam 6. szám                       2007. március 15. 
 
 

Ezüstérmesek a serdülőink 
 

 
 

A kisteleki teremtornáról szóló írásunk a 92 . oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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A falugazdász rovata 
 

Tehéntartók figyelmébe! 
 

Ismét lehetőség nyílt az országos fejkvóta-tartalékból a közvetlen 
értékesítési és beszállítási kvóta térítésmentes igénylésére. Az igénylést a 
K 1000 "országos kvótatartalékból történő kvótaigénylés" formanyom-
tatványon lehet benyújtani az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. 
címére (2101 Gödöllő, Postafiók 260.) 2007. március 20-ig. Részletes in-
formációért, formanyomtatványért keresse a falugazdászt! 

Felhívom azon őstermelői igazolvánnyal rendelkezők figyelmét, 
akik még nem érvényesítették igazolványukat, március 20-ig megtehetik 
úgy, hogy az igazolványuk 2007. január 1-től érvényességet nyerjen! 

 
Halász Zsolt 

 
 

Rendőrségi felhívás 
 

Csengelei vonatdobálások 
 

Az elmúlt időszakban több alkalommal fordult elő, hogy ismeret-
len személyek a Szeged-Budapest vonalon közlekedő személyvonatokat 
kővel megdobálták. Megállapítható, hogy a vonatdobálások minden eset-
ben Csengele vasútállomáson és annak környékén történtek, két esetben a 
kövek a szerelvény ablakait is betörték, szerencsére személyi sérülés nem 
keletkezett. 

A fenti cselekmény – a károkozáson felül – rendkívüli mértékben 
veszélyezteti a vasúti közlekedés biztonságát, az utazóközönségnek a be-
csapódó kövek komoly sérüléseket is okozhatnak. 

A Büntető Törvénykönyv 184. §-a alapján, aki közlekedési jármű, 
vagy ennek tartozéka megrongálásával, akadály létesítésével, vagy más 
hasonló módon a vasúti közlekedés biztonságát veszélyezteti, bűntettet 
követ el és 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés 5 
év szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést, 2 évtől 8 
évig terjedő szabadságvesztés, ha maradandó fogyatékosságot, és 5 évtől 
10 évig terjedő szabadságvesztés, ha halált okoz. 
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A nyomozás során beszerzett adatok szerint a vonatdobálásokat 
iskolai időn kívül, feltehetően a vasút közelében lakó fiatalok követik el, 
akik nincsenek tisztában cselekményük súlyával és veszélyességével. 

A súlyos balesetek, illetve sérülések elkerülése céljából kérjük az 
ügyben elsősorban a szülők és a pedagógusok, a képviselők, a polgárőr-
ség és a lakosság segítségét a hasonló bűncselekmények megelőzése 
érdekében! 

Munkánkat segítő közreműködésüket köszönöm! 
 

Micheli Ferenc r. szds., osztályvezető                                                             
 
 

 
Szomszédoló 
 

Most Forráskút jön Csengelére 
 
Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezzük a Szomszédolót, 
melyre 2007. április 14-én 16 órakor a Faluházban kerül sor. Idén Forrás-
kút mutatja be kulturális műsorát, melyre meghívom a lakosságot! A 
belépés díjtalan! Jöjjenek, ismerjék meg más település kulturális életét is!  

 
Törköly Ágnes 

 
 

Felnőttképzés 
 

Tanácsadás Csengelén is 
 

Mobil tanácsadói szolgálat kezdi meg működését településünkön a 
következő témák és területek érintésével: felnőttképzés és munkaerő-
piac; foglalkoztatás és képzés, az élethosszig tartó tanulás; szakképesí-
tések rendszere és tartalma; pályakorrekció és munkatanácsadás; korszerű 
munkavállalói tulajdonságok, álláskeresési technikák; álláslehetőségek a 
térségben; pályázati lehetőségek; tanfolyami lehetőségek; képzési támo-
gatás. A tanácsadás havi rendszerességgel zajlik a csengelei Faluházban a 
következő időpontokban: 2007. április 4-én, május 2-án, június 6-án, 
július 4-én 12-től 13 óráig.                                                                                                                                                         
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Polgárőrség 
 

Évi közgyűlés 
 

Március 10-én tartotta évi rendes közgyűlését a Csengelei 
Polgárőr Csoport. A Faluházban tartott rendezvényen a polgárőrök 
mellett megjelent a község polgármestere, a kisteleki rendőrkapi-
tányság képviselője és a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség el-
nökségének egyik tagja. 

Elsőként Kucsora Péter csoportvezető tartotta meg beszámo-
lóját a 2007-es évről: 

"Egyesületünk nagy múltra tekinthet már vissza, hiszen több 
mint másfél évtizede, 1990 végén alakult meg. Az alapítók közül 
ketten még mindig tagjai csoportunknak. 

A polgárőr mozgalomnak egyre sokrétűbb feladatai vannak, 
ma már nem elég az egyszerű éjszakai járőrözés. A szeptemberi is-
kolakezdéskor 1 hónapon át minden reggel polgárőrök vigyáztak az 
iskolába érkező gyerekekre, segítették a műúton való átkelésüket. 
Itt külön ki kell emelni Lantos István tanár-polgárőrt, aki minden-
nap részt vett ebben a feladatban.  

Elismerésnek kell azt vennünk, hogy településünk rendezvé-
nyeihez mindig számítanak a polgárőrök segítségére. Falunapok-
kor a lovas és lovas kocsis felvonulást biztosítjuk, illetőleg for-
galomirányítást végzünk. A halottak napja előtti héten már őriz-
zünk a temetői parkolót. Ennek köszönhetően már vagy fél évtizede 
nem fosztották ki egyetlen gyászoló járművét sem. Az iskolai Miku-
lás bál biztosítására is minden évben felkérnek bennünket. 

Mindenki előtt ismertek a pénzes postások elleni támadások. 
Szerencsére ilyen a falunkban nem történt még. Hogy ne is történ-
hessen, a különösen veszélyeztetett időpontokban (márciusban és 
novemberben) polgárőr járőr kísérte őket. A posta nem is feledke-
zett el ennek honorálásáról. Itt a pénz összegét nem közlöm. Nem a 
pénz nagysága a lényeg, hanem az, hogy a postásaink nyugodtan 
végezhetik munkájukat és az érintettek időben megkapják járandó-
ságukat. Térítés nélkül is elvégeznénk ezt a munkát. 
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A csoportvezető beszámolóját tartja 
(fotó: Nacsa Jánosné) 

 
 
Nézzük a statisztikai adatokat az elmúlt évről: Járőrszolgálat 

133 esetben volt 233 fővel, összesen 1330 órában. Rendezvénybiz-
tosítást 11 esetben végeztünk 29 fővel, összesen 130 órában. Iskola 
környékének ellenőrzése 19 esetben volt 37 fővel, összesen 37 
órában. Postás kísérése 8 esetben volt 8 fővel, összesen 24 órában. 
Az összes igénybevétel 1985 órát tett ki.  

 Az egyesület anyagi ellátásáról: A polgárőr csoport legna-
gyobb szponzora a csengelei önkormányzat, melyet e helyt is meg-
köszönünk. Polgármester  úr és a képviselők  meg lehetnek  eléged-
gedve munkánkkal, hiszen támogatottságunk a megszorítások elle-
nére sem csökkent. Szintén támogatják az egyesületet a helyi vállal-
kozók is, akik között sok olyan van, aki már több mint egy évtizede 
teszi ezt. Az ilyen szponzorokat szoktuk elismerni tiszteletbeli pol-
gárőr címmel és oklevéllel. A 2006-os évben öten kaptak ilyen elis-
merést. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  86  - 
 
 
A polgárőr csoport saját tulajdonú szolgálati gépkocsival 

rendelkezik. Az elmúlt évben végeztettük el a műszaki vizsgázta-
tását, így most két évig az rendben lesz. A 2006-os évben összesen 
8240 km-t futott a szolgálati járművünk.  

Az anyagi ellátottságunkról el kell még mondanom, hogy az 
egyesület számítógép vásárlására pályázott, melyet meg is nyer-
tünk. A számítógéphez nyomtatót is tudtunk vásárolni, így a titká-
runk mindenféle iratot el tud készíteni. A saját számítógépre azért 
is szükség volt, mert a polgárőrség kapcsolattartása és nyilván-
tartása átkerült az internetre. A megyei körlevelek, pályázatok és 
más információk a polgárőrség honlapján jelennek meg, nem kell 
várni az információkra a Polgárőr Magazin megjelenéséig. Az idei 
évben a csengelei avartűznél négy polgárőrünk részt vett az oltás-
ban. Az erről szóló jelentést már aznap olvashatták az országos 
központban. Ez később megjelent a Polgárőr Magazinban is. 

Az egyesület tagjai nagy részének van saját polgárőr mellé-
nye, de akinek nincs, az az egyesület tulajdonában lévő 6 db látha-
tósági mellényt viselheti. Az idén pályázni fogunk polgárőr forma-
ruhák vásárlására, melyekkel elsősorban azokat akarjuk ellátni, 
akik a falu rendezvényeinek biztosításain részt szoktak venni. A CB-
rádiós rendszerünk felújításra  került, az újra használható. 

Az elmúlt évben 1 polgárőr kilépett egyesületünkből, helyette 
két újabb lépett be. A 2006-os év végén 36 tagunk volt. Ez év elején 
még egy főt felvettünk, így jelenleg 37-en vigyázunk Csengele 
közbiztonságára. Szerencsénkre – és talán a kiválasztási rendsze-
rünknek hála – nem kellett senkit kizárni az egyesületből. Aki tá-
vozott, az kicsi gyermeke és elfoglaltsága miatt tette ezt." 

A csoportvezetői beszámoló után a felügyelő bizottság veze-
tője, Lantos István mondta el, hogy az egyesület pénzügyi elszá-
molását 2007 januárban ellenőrizték. Ennek során  rendellenessé-
get nem találtak.    

A beszámolók után elsőként Sánta Ferenc polgármester szólt 
hozzá. Elmondta, hogy az önkormányzatnak szüksége van a polgár-
őrség munkájára, hiszen a rendőrség létszámhiány és anyagi ellá-
tottság  híján  nem  tudja  azt  a segítséget megadni a falunak, amire  
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szüksége lenne. Fontosnak tartja, hogy a polgárőrség és a helyi kör- 
zeti megbízott között a kapcsolat rendeződjön. Szólt azokról az em- 
berekről, akik felelőtlenül égetik a gyepet, ezzel sok tanyát, erdőt 
veszélyeztetve. Kérte azt, hogy a polgárőrök is vegyenek részt a tü- 
zek megelőzősében. Az önkormányzat csökkenő bevételei ellenére 
a polgárőrség támogatását az elmúlt évi szinten fogja tartani. Végül 
megköszönte az önkéntes bűnmegelőzők eddig végzett munkáját.                    

Micheli Ferenc, a kisteleki rendőrkapitányság osztályvezetője 
ismertette, hogy a kevés létszám miatt örülnek, ha a szolgálatos jár-
őrt ki tudják állítani. Szabó Zsolt körzeti megbízott a kapitányság 
egyik legjobban képzett rendőre, akire két hallgató képzését, és egy 
új járőr betanítását bízták. Csengele még abban a szerencsés hely-
zetben van, hogy van még körzeti rendőre. Ezt Baks, Ópusztaszer 
és Pusztaszer nem mondhatja el. A rendőrség és a polgárőrség kö-
zötti kapcsolat elmélyítésére havonta tartanak megbeszélést a pol-
gárőr vezetőkkel. Ő is szólt az avartüzekről, és a vonatdobálások 
következményeire hívta fel a figyelmet.  

Kertész László a polgárőr szövetség elnökségét képviselte. Ő 
a postai kézbesítők kísérésének fontosságát emelte ki. Országos 
tendenciának tartja azt, hogy a rendőrséget szűkösen látják el az 
anyagiakkal, egyre több feladatot hárítanak át a civil szervezetek-
re. A polgárőr szolgálati jelvények elkészültéről nem tudott időpon-
tot mondani, mert az elnökségnek sincs róla információja. Végeze-
tül polgárőr szolgálati emléklapokat adott át. 5 év után Sisák Csaba, 
10 év után Csáki László, 15 év után Árvai Kálmán, Bacsa István, 
Bangó Péter, Laczkó Zsolt és Molnár Mihály vehetett át oklevelet.   

Kun-Szabó Tibor a legutóbbi polgárőrség-rendőrség megbe-
szélésről tartott rövid összefoglalót. Elmondta, hogy ezután minden 
hónapban összejönnek a két szervezet vezetői, és ezeken egyeztetik 
a feladatokat. A polgárőrség tudomásul vette, hogy nagyobb segít-
séget kell adnia a rendőrségnek a nagy leterheltsége miatt.   

A hozzászólások után az egyesület asszonyait köszöntötték  a 
nőnap alkalmából, majd végül a jubiláló polgárőrök vehettek át 
egy-egy borítékot a csoportvezetőtől. 

Molnár Mihály  
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Nőnapi bál 
 

Márió táncra csábította 
a csengeleieket 

 
Március 10-én, szombaton este 7 óra előtt kezdtek gyülekezni 

a Faluházban a szórakozni vágyó emberek. Az érkező hölgyeket a 
szokott módon fogadták: elegáns képviselőktől kaptak 1-1 szál ró-
zsát és mellé puszikat. 

A vacsoráig mindenki úgy múlatta az időt, ahogy a korábbi 
években: sorsjegyet válogattak-vettek, beszélgettek, büfét látogat-
tak, közben a nyárlőrinci Nomád együttes muzsikált. 

Sánta Ferenc polgármester meleg szavakkal köszöntötte a 
megjelenteket, elsősorban a nőket. A jó étvágyat kívánása után 
elindultak a fess polgárőr fiúk. A tőlük megszokott rutinnal, szélse-
besen hordták a tálakat, cserélték a kiürülő félben lévőket telire. 
Elismerésre méltó Horváth Péter és csapata szakácstudománya, is-
tenien finom marhapörköltet készítettek. Amikor többszöri repetá-
zás után már egy falat sem fért a pocakunkba, a polgárőrök "romel-
takarításba" kezdtek  

Étkezés után meglepetésben volt részünk, Sándor Orsolya 
énekelt Rácz Roland szintetizátoros és gitáros kíséretében. Magyar 
nótákat, örökzöldeket és mai slágereket adtak elő.  Műsorukhoz 
gratulálok, és a jövőre nézve sok sikert kívánok nekik.  

A fiatalok után kis szünet következett Nomád-zenével, sza-
badon választott tevékenykedésekkel. Néhányan kiszimatoltuk, 
hogy megérkezett az est sztárvendége, Márió, s lerohantuk egy 
közös fotózás erejéig. Színre lépése előtti pillanatokban sejtelmes 
muzsika szólt – mint a bűvészek mutatványai alatt. Ahogy elkezdte  
a műsorát, ráeszméltem, Márió olyan, akár egy mágus. Varázsol a 
hangszerével, elvarázsol az előadásával, órákig tudna bűvöletében 
tartani akár a hangjával, akár a tangóharmonikán követhetetlen se-
bességgel száguldozó  ujjainak látványával. Már az első száma köz- 
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Sándor Orsi is énekelt a bál vendégeinek 
 

 
 

Márió Csengelén is nagy sikert aratott  
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ben táncoló tömeg lepte el a parkettát, ropta fáradhatatlanul, lelke-
sen énekelve, majd fergeteges tapssal jutalmazva összes dalát. Min-
den jónak vége szakad egyszer, így bánatunkra elköszönt tőlünk 
Márió. Páran a nyomába eredtünk a fotókat dedikáltatni, autogra-
mot kérni. Készségesen, barátságosan tett eleget kívánságunknak.  

A tombolatárgyak sorsolásáig újabb "szabadgyakorlatokat" 
végezhettünk. A megmaradt sorsjegyek elárverezése után kihirdet-
ték: 2007.évben a nőnapi bál szépe címet a kisteleki, de csengelei 
származású Budai Hajnalka érdemelte ki. Egy szép virágcsokor 
mellé megkapta Nacsa Jánosné  gyönyörű olajfestményét. 

Újabb meglepetés következett. Tóth Tibor a polgárőrök nő-
napi bálak megrendezésében nyújtott munkájának elismerését azzal 
fejezte ki, hogy közöttük egy márkás karórát sorsoltatott ki. Sándor 
József lett a szerencse kegyeltje. 

 

 
 

Budai Hajnalka lett a bál szépe  
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A tombola fődíjasa egy színes tévével térhetett haza  
(fotók: Nacsa Jánsoné) 

 
 
Elérkezett a Fortuna-akció ideje. Sorban gazdákra találtak az 

ajándékok. Az istenasszony a Tóth Tibor által felajánlott színes té-
vé boldog tulajdonosául a Várdombon élő Essig Miklóst – a csen-
gelei Vígh Istvánné testvérét – választotta ki. 

A bál a Nomád zenekar hatásos közreműködésével reggelig 
tartott. 

A rendezvényt – a már említetteken kívül – felajánlásaikkal 
támogatták: Balassi Anita, Baranyi József, Csókási László, Csókási 
Zoltán, Forgó Jenő, Franczia Lajos, Harmathné Zsuzsa, Jaksa 
Anikó, ifj. Kormányos Sándor, Kuklis András, Kun-Szabó Tibor, 
Málik István, Málik Istvánné, Sándor Józsefné, Szász Anikó, Szép-
laki Sándor, dr. Torontáli Renáta, Tóth Csaba, Tóth István, Vetter-
Hungary Kft., 

Kontesz Józsefné        
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Foci krónika 
 

Ezüstérmesek a serdülő 
labdarúgóink 

 
Február 25-én Kisteleken rendeztek az ifjú focistáknak terem-

labdarúgó tornát, négy csapat részvételével. 
Csapatunk először Sándorfalva "A" játékosaival mérkőzött 

meg, és 0:3-ra kikaptunk. Ezen a meccsen próbáltunk hozzászokni 
a teremhez és a labdához, mert november óta nem rúgtunk labdába, 
az ismert hiányosságok miatt. 

Második mérkőzésünket Sándorfalva "B" csapata ellen vív-
tuk. Longa remek játékának köszönhetően 4:1-es magabiztos győ-
zelmet arattunk A Sándorfalva "B" a következő mérkőzésén vi-
szont legyőzte Sándorfalva "A"-t. 

Harmadik meccsünket Kistelek ellen játszottuk és sikerült 
1:0- ra legyőznünk a későbbi tornagyőztest Vörös remek fejesével. 

A torna végeredménye: 
I. Kistelek      6 pont 
II. Csengele      6 pont 
III. Sándorfalva "A"  3 pont 
IV. Sándorfalva "B"  3 pont 
 A hazai versenyszabályzat megfosztott bennünket a győze-

lemtől, ugyanis azonos pontszám esetén nem az egymás elleni 
eredmény dönt, hanem a jobb gólkülönbség. Ilyen játékszabállyal 
máshol már 10 éve nem rendeznek tornát. 

A torna gólkirálya Longa Ádám lett 4 góllal. 
A csengelei csapat tagja volt: Gurdics Gábor, Csáki Lajos, 

Erdélyi Miklós, Harkai Martin, Longa Ádám, Vörös Norbert. Cse-
rék: Nagy D. Bence, Gurdics Dávid, Csáki Dávid, Katona Norbert.  

 
Kun-Szabó Tibor 
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Kamionlopás kérdőjelekkel 
 

Úgy tűnik, hogy a bűnözők nem hagyják békén falunkat. 
Legutóbb egy csengelei járműtelepről lovasítottak meg egy kami-
ont, a kapuról levágva a lakatot. 

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az "önkényes jármű 
elvivő" nem jutott messzire szerzeményével, mert az a falunk hatá-
rában működésképtelen lett. Felkészülhettek erre az eshetőségre is, 
mert az elhagyott kamion fülkéjét teleszórták fűszerrel. 

Lapunk információi szerint a járművet egy tartozás miatt 
hatóságilag lefoglalták, és csak megőrzésre helyezték el közsé-
günkben. Éppen azon a héten tervezték elszállítani, amikor meg-
próbálták ellopni. 

Az ügyben a rendőrség folytatja a vizsgálatot. 
M. M.    

 
 

H i r d e t é s e k  

 
3 db tacskó keverék kiskutyát ajándékba adnám. Rényi László Telefon: 
286 121 
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, 
vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-
hetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/3 282 375 
A jóakaróim és törzsvendégeim megnyugtatására közlöm a tisztelt 
lakossággal, hogy mindenféle, a községben keringő pletyka ellenére 
a Gól söröző nem volt és nem is lesz eladó! Kun-Szabó Tibor 
30 db körbálás lucerna széna (szállítással is), valamint egy 4 lapos 
villanytűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Jó-
zsefnél a Tápboltban 06-30/3 228 453  
1992-es évjáratú, Opel Vectra 1.8 i típusú személygépkocsi eladó. 
Érdeklődni: Erdélyi Ferencné  Akácfa u. 6.  286 109   
Műanyag kerítés vasszerkezettel eladó! Érd.: Lantos István Csengele, 
Petőfi u. 1/A. 06-20/2 606 116 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



- 94 -
 
 
 

A Csengelei Krónika szerkesztősége folytatja helytörténeti 
könyvsorozatát, és a 2007-es Falunapokra megjelenteti a 

 

Csengelei tudósítások  
1859–1949 

 
című kötetet. A kb. 400 oldalas kiadványba településünk Szeged-
hez való tartozásának idejéből mintegy ezer újságcikket gyűjtöt-
tünk össze. Csengele múltja iránt érdeklődők egy csemegét vehet-
nek kezükbe, de bárki jól szórakozhat a régmúlt hírein. Elénk tárul, 
hogyan éltek elődeink, hogyan küszködtek a bérföldeiken, miként 
szórakoztak, hogyan bűnöztek, milyenek voltak a bálak, milyen 
szerencsétlenségek történtek stb. 

Ízelítőül néhány cím: Kétszer megégett (1883), Egy fazék 
ezüstpénz (1887), Puszta megszállás (1899), A letartóztatott pénz-
hamisító (1910), Rendőrvért isznak a tanyán (1912), A csengelei 
gazdák új egyesülete (1917), Lólopás Csengelén (1919), Hang-
verseny Csengelén (1920), Népoktatási előadás Csengelén (1923), 
A csengeleiek összefogtak egy összeférhetetlen földbérlő ellen 
(1924), Egy gazdálkodó a vonat elé vetette magát (1927), Az irtóza-
tos nyomor miatt a csengelei iskolába 600-ból csak 100 gyermek 
jár (1928), Tornaverseny Csengelén (1933), Balástyán és 
Csengelén veszedelmesen terjed a sertésvész (1935), Borzalmas 
féltékenységi dráma Csengelén (1937), Kultúrest Szeged-Csengelén 
(1937), Gyanús hirtelen halál Csengelén (1944),  Győzelmi 
ünnepségek Csengelén (1945), A csengelei gazdák nagy ünnepe 
(1947), Válaszolnak Rajkéknak a csengelei dolgozó parasztok 
(1949). 

A kötet elővételben rendelhető meg 2007. április 27-ig a Fa-
luházban Törköly Ágnesnél. A vékony borítós változat 4000 Ft, a 
keményborítós kötet 6000 Ft-ért fizethető elő. 

A szokásokhoz híven a kötetek sorszámozva lesznek, és ké-
résre a rendelő nevét is belenyomtatjuk.   
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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, vadász-
társaságoknak, baráti köröknek, magánszemélyeknek.  
Várjuk szeretettel! 
 

Bővebb tájékoztatás: 
 

TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75. 

Telefon/fax: (06-62) 541 570 

 
Négysebességű Simson S51B segédmotor-kerékpár újszerű állapotban 
eladó. Érdeklődni lehet a 06-70/3 751 075 telefonszámon. 
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 telefonszámon.  
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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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