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A fafaragó kiállításairól szóló írásunk a 330. oldalon olvasható! 
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Önkormányzati ülés 
 

2007. október 25-én tartotta soron következő ülését Csengele 
község önkormányzata. 

Első napirendi pontként a polgármester számolt be az előző 
ülés óta eltelt eseményekről. Megköszönte annak az 5-6 embernek 
– köztük egy alsócsengelei egyetemistának – a munkáját, akik 
Csengele területén aláírásokat gyűjtöttek a FIDESZ népszavazási 
kezdeményezéséhez. Tudomása szerint 3-400 aláírás gyűlt össze a 
településünkön.  

A faluházi beruházás a végéhez közeledik. November 20-án 
fogják tartani a műszaki átadást. Mivel a Faluház ad otthont az 
Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek, melyet november 26-án 
fogják minősíteni, addigra mindent rendbe tesznek. Az országban a 
művészeti iskolák 40-50 %-a megszűnt, a csengeleinek nagy esélye 
van a továbbélésre.       

Az önkormányzat több utca újra aszfaltozására, valamint a 
temetői út szilárd burkolattal való ellátására pályázik. Az iskolai 
felújításra úgy pályáznak, hogy azok blokkonként is kivitelezhetők 
legyenek. Erre azért van szükség, mert az összes költség meg-
nyerésére nem sok esély van. Az iskolai pályázatot 2008. január 4-
ig kell benyújtani. Május körül várható az első értékelés, a második 
fordulóba már csak azok kerülnek, akik nyerők lettek.  

A száraz idő végeztével megkezdik a külterületi, forgalma-
sabb dűlőutak javítását.  

Elkészült a belterületi szennyvízcsatorna engedélyeztetése. A 
többi település ebben még le van maradva. Október 4-én megala-
kult az a társaság, mely a pályázatot be fogja nyújtani.  

A polgármesteri beszámolót a képviselő-testület egyhangú 
szavazással elfogadta.  

A következő napirendi pont a polgárőrség beszámolója volt a 
2007. I-III. negyedévben végzett tevékenységéről. Kucsora Péter 
csoportvezető írásban előterjesztett beszámolója a következő volt: 

"Egyesületünk  nagy múltra tekinthet már vissza, hiszen 1990 
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novemberében alakult meg. Az egykori alapítók közül ketten (Ku-
csora Péter és Kun-Szabó Tibor) még mindig tagjai csoportunknak. 

A polgárőr mozgalomnak egyre sokrétűbb feladatai vannak, 
ma már nem elég az egyszerű éjszakai járőrözés. A szeptemberi 
iskolakezdéskor 2 héten át minden reggel polgárőrök vigyáztak az 
iskolába érkező gyerekekre, segítették a műúton való átkelésüket.  

Elismerésnek kell azt vennünk, hogy településünk rendezvé-
nyeihez mindig számítanak a polgárőrök segítségére. Falunapok-
kor a lovas és lovas kocsis felvonulást biztosítjuk, illetőleg forga-
lomirányítást végzünk. A halottak napja előtti héten már őrizzük a 
temetői parkolót. Ennek köszönhetően már vagy fél évtizede nem 
fosztották ki egyetlen gyászoló járművét sem. Az iskolai Mikulás 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 tör-
ténhessen, a különösen veszélyeztetett időpontokban polgárőr járőr 
kísérte őket. Idén ez március hónapban volt, de valószínűleg no-
vember hónapban is igényelni fogja a posta a segítségünket. Így a 
postásaink a különösen veszélyeztetett időpontokban nyugodtan 
végezhetik munkájukat, és az érintettek időben megkapják járan-
dóságukat.  

Nézzük a szolgálatokról szóló statisztikai adatokat: 
 

Idő szolgálatok száma szolgálati órák 
száma 

2005. I-III. negyedév 80 919 
2006. I-III. negyedév 96 1447 
2007. I-III. negyedév 97 1115 

 
Az egyesület anyagi ellátásáról: A polgárőr csoport legna-

gyobb szponzora a csengelei önkormányzat, közel 60 ezer forintot 
biztosít havonta a kiadásainkra. A képviselők meg lehettek elégedve 
munkánkkal, hiszen a támogatottságunk a megszorítások ellenére 
sem csökkent. Ebben az is közrejátszhatott, hogy három képviselő is 
tagja az egyesületünknek, közelről, sőt mondhatni saját bőrükön is-  
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merik a polgárőrség munkáját. (Az ez évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló elszámolás az 1. számú mellékletben talál-
ható. A nőnapi bálra, valamint a falunapokra kapott támogatással 
az egyesületünk az előírt határidőig már elszámolt, így azt a ki-
mutatásunk már nem tartalmazza.)  

Szintén támogatják az egyesületet a helyi vállalkozók is. Saj-
nos számuk egyre fogy, az idén már két fő bejelentette, hogy a 
következő évben már nem tud bennünket támogatni. Ők arra hivat-
koznak, hogy iparűzési adóban már támogatták a falut, tehát onnan 
kérjünk segítséget. Mivel tudjuk, hogy az önkormányzat is nehéz 
anyagi helyzetben van, ezért nem kérjük a támogatás emelését. 
Helyette egyesületünk titkára, Molnár Mihály folyamatosan részt 
vesz a pályázatokon, pótolva a vállalkozói szponzorok támogatá-
sának csökkenését. Így az idei évben plusz 100 ezer forint pályázati 
pénzt tudtunk fordítani üzemanyag vásárlásra, továbbá 500 ezer 
forintot kaptunk formaruhák vásárlására. A félmilliós összeg 
megérkezése az év végére várható. Felhasználásával minden pol-
gárőr tagunkat el tudjuk látni formaruhával.  

A polgárőr csoport saját tulajdonú szolgálati gépkocsival 
rendelkezik, a műszaki vizsgája jövő évben fog lejárni. A 2007-es 
évben, az első három negyedévében összesen 8920 km-t futott a 
szolgálati járművünk. Itt szeretném megjegyezni, hogy a polgár-
őrök szolgálatuk alatt nem csak a belterületet, hanem a tanya-
világot is ellenőrzik. A plusz 100 ezer forintos támogatást is erre a 
célra kaptunk. Így az idén, az első három negyedévben már többet 
futott a járművünk, mint tavaly egész évben. Bevezetésre került a 
nappali szolgálat azok számára, akik éjjel nem tudnak szolgálatot 
ellátni. Ezek főleg a tanyavilágot járőrözik, növelve ezzel is a kül-
területen élők biztonságérzetét.    

Az egyesület tagjai nagy részének van saját polgárőr mel-
lénye, de akinek nincs, az az egyesület tulajdonában lévő 6 db lát-
hatósági mellényt viselheti. Az idén már 13 polgárőr – főleg 
olyanok, akik rendezvényeket szoktak biztosítani – megkapták a 
polgárőr formaruhát: nadrágot, dzsekit és sapkát. Ők az ingeket 
már korábban beszerezték, saját pénzből megvásárolták. Való-
színűleg az idei év végén, de legkésőbb a jövő év elején a többi pol-  
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gárőr is megkapja a formaruhákat. Csak a szabón múlik, milyen 
gyorsan tudja teljesíteni a megrendeléseket. A CB-rádiós rendsze-
rünk felújításra került, az elromlott, vagy hiányzó alkatrészeket 
pótoltattuk. Így a polgárőr járőrautó és a polgárőr torony között 
újra van rádiós összeköttetés. 

Az idei évben 3 polgárőr – köztük a polgármester úr és jár-
őrtársa, valamint egy Kisteleken dolgozó rendőr is – kilépett egye-
sületünkből, helyettük újak nem jelentkeztek. Jelenleg 30 tagunk 
van. Szerencsénkre – és talán a kiválasztási rendszerünknek hála – 
nem kellett senkit sem kizárni az egyesületből. Aki távozott, az 
önként tette. A polgárőrség létszámát szükségesnek tartjuk emelni, 
hiszen tudomásul kell vennünk, hogy a polgárőrök dolgozó 
emberek, így nekik is az első a kereső foglalkozás. A szolgálatokra 
senkit sem kényszerítünk, arra mindig önkéntesen jelentkeznek. 

Az elmúlt évben megalakult az egyesület felügyelő bizottsága, 
melyet Lantos István vezet. Ők az egyesület pénzügyi elszámolását 
rendszeresen ellenőrzik. Legutóbb a márciusi közgyűlésen számol-
tak be megállapításaikról, mely szerint hiányosságot nem találtak.  

Végezetül megköszönöm a képviselő-testület eddigi támoga-
tását!"  

A beszámolóhoz – Kucsora Péter csoportvezető külföldi 
távolléte miatt Varga Árpád csoportvezető-helyettes néhány szóbeli 
kiegészítést tett. A polgárőr tevékenység teljesen önkéntes, senkit 
sem jelölnek ki szolgálat ellátásra, hanem arra mindenki maga 
jelentkezik. A nappali bűnelkövetések miatt bevezetésre került a 
nappali szolgálat ellátás. Főleg a hétvégi szolgálat ellátásra he-
lyezik a hangsúlyt. A polgárőrök temetések alkalmával, halottak 
napja környékén parkolót biztosítanak, nyugdíjfizetéskor postá-
sokat kísérnek. 13 fő vett részt a Falunapok biztosításában. Beve-
zetésre került a polgárőr szolgálati jelvény, melyek sorszámmal 
vannak ellátva. Reményét fejezte ki, hogy a rendőrséggel a 
kapcsolat javulni fog egy rendőr Csengelére helyezésével.     

Lantos István hozzászólásában elmondta, hogy ő a polgárőr-
ség felügyelő bizottságának elnöke. Negyedévente ellenőrzik a 
pénzügyi elszámolást, eddig azt mindig rendben találták. 
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A polgármesteri hozzászólás szerint szükség van a polgár-
őrségre. Sokszor a rendőrség helyett az ő segítségüket kellett kérni 
az engedély nélküli házalókkal szemben. Negatívumként értékelte, 
hogy kevesen látnak el járőrszolgálatot. Úgy tervezi, hogy a jövő 
évben teljesítményarányos támogatást fog biztosítani a szervezet-
nek. Erről még a polgárőrség vezetőségével tárgyalni fog.  

Vincze János képviselő megköszönte a polgárőröknek a 
temetői őrzést, melyet a lakosság nagyra tart.  

Kormányos Sándor képviselő a motoros találkozó biztosítá-
sát köszönte meg az önkénteseknek. Segítségüknek köszönhető, 
hogy nagyobb baj eddig nem történt. Szólt a nála történt betörésről 
is. Szerinte valószínűleg a bűnözők még vissza fognak térni a 
faluba. Térfigyelő kamera felszerelését tartaná szükségesnek.  

A polgármesteri reflexióban elhangzott, hogy sebességmérő 
berendezéssel kombinált térfigyelő kamerát szeretnének beszerezni. 
Ugyanis javítani kellene a közlekedési morálon, hogy ne következ-
zenek be súlyos balesetek. Reményei szerint nem sokáig lesz üres a 
csengelei rendőrlakás. 

Varga Árpád Kormányos felvetésére elmondta, hogy ezek a 
vakmerő betörések Szegeden már nagyon régóta folynak, nem 
helybeli sajátosság.  

Kun-Szabó Tibor csoportvezető-helyettes felvette, hogy jó 
lesz, ha helyben is lesz rendőr, mert a polgárőrrel közösen is el tud-
ja majd látni a feladatát.  

A hozzászólások után a polgármester tévesen és feleslegesen 
– az önkormányzatnak ugyanis nincs joga a civil szervezetek felett 
felügyeletet gyakorolni – szavazásra bocsátotta a polgárőrségi 
tájékoztatót, amit egyhangúlag elfogadtak a testület tagjai..      

Az előterjesztések során a költségvetési rendeletet módosí-
tották, a bevételi oldal 3 millióval emelkedett. Tóthné tájékoztatta a 
képviselőket, hogy az óvoda építésénél  pótmunka és többletmunka 
valósult meg, amelyek miatt szükséges a költségvetés módosítása.  
Az óvodai pótmunkákra még további 8 millió 160 ezer forint kel-
lett, a kovácsoltvas kerítés 2,4 millió forintba került. 

A 2008. évi kéményseprői díj 8 %-kal emelkedett, így jövőre 
488 Ft-ba fog kerülni.  
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A közútfejlesztési pályázathoz szükséges önerőt, 11,3 millió 

forintot a tartalékalapból a képviselőtestület megszavazta.  
A szeméttelep rekultivációjához az önkormányzat egy 

társuláshoz csatlakozik, mivel önállóan nem kaphat támogatást. Így 
viszont 100 % támogatást lehet elérni. A tervek szerint a munkák 
2009. június 30-ig befejeződnek. A hulladékudvar kialakítása jövő 
év tavaszára várható.  

A megyei önkormányzat szociális koncepcióját is vélemé-
nyezte a testület. Mivel falunkban nincs szociális intézmény, így a 
tervezettel egyetértettek.  

Az idősek karácsonyi csomagjára 1400 Ft/fő költséget sza-
vazott meg a képviselő-testület. Ez kb. 300 fő 70 éven felülit jelent. 
A Faluházban tartandó ünnepségen fogják azokat átadni.  

Egy korábban érétkesített építési telek eredeti áron történő 
visszavételéről határozott az önkormányzat.  

A belső ellenőrzési tervről elhangzott, hogy az önkormány-
zatoknak évente felül kell vizsgáltatni a működését. Ezt a munkát 
egy többcélú társaság végezteti, melyért nem kell fizetni. Ez ideig a 
revizor hiányosságot nem talált.  

Heim Géza iskolaigazgató megkérdezte, hogy az iskola is 
megkaphatná-e az ellenőrzési tervet. A polgármester röviden lezár-
ta a felvetést azzal, hogy a testületnek nem kell ezzel a kérdéssel 
foglalkoznia, majd szólnak, amikor jönnek.     

Az iskola gyermekhiány felszámolására nevelőszülő képzést 
akar támogatni. A nevelőszülőnek legalább 24 évesnek kell lenni, 
megfelelő körülmények között kell élni, és maximum 5 gyermekről 
gondoskodhat. Szükség esetén szolgálati lakást is biztosítanának az 
ilyen nevelőszülőnek. A gyermekek tartását az állam jelentős 
mértékben támogatja. A tervek szerint olyan korú gyermekeket kell 
hozni a faluba, mely korosztályból hiány van az iskolában. Katona 
Attila képviselő felvetette, hogy nem kutyák tartásáról, hanem 
nagy, kamasz gyerekek neveléséről kell gondoskodni, melynek sok 
buktatója van. Érdemes tehát az egészet jól átgondolni. Ebben az 
ügyben a testület nem döntött.  

A polgármester bejelentette, hogy az önkormányzat havi fo-
lyóiratot  kíván indítani. Ebben a lakosságot objektívan fogják tájé- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  328  - 
 

 
koztatni, és nem azzal foglalkoznak, hogy a "polgármesteren 
milyen színű gatya van". A 400 példány előállítása havonta 37.000 
Ft-ot költ az önkormányzat, és ingyenesen juttatják el az olvasók-
hoz. A főszerkesztéssel a Faluház vezetőjét bízta meg, a szerkesz-
tőbizottság a későbbiekben fog megalakulni. Katona Attila képvi-
selő megkérdezte, hogy az új lap nem a Csengelei Krónika lehe-
tetlenné tételére indul-e el. A polgármester megnyugtatta, hogy  
nem, a másik újság továbbra is megjelenhet. Mint érdeklődő, meg-
kérdeztem, hogy a képviselőknek meg lesz-e tiltva, hogy a régi 
újságnak is nyilatkozhassanak? A polgármester úr azt válaszolta, 
hogy azt majd a szerkesztőbizottság eldönti. A jegyző úr figyel-
meztetett, hogy nem kérdezhetek, csak hallgatási joggal veszek 
részt az ülésen, de azért hozzátette, hogy képviselőnek ez szuverén 
joga, senki nem szólhat bele, szólásszabadság van. A polgármester 
még hozzátette, hogy nem kíván a kérdésemre válaszolni. A máso-
dik helyi újság elindítását a képviselők egyhangúlag megszavazták.     

Az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy a 12 éves ebéd-
szállító szociális kocsit kicseréljék egy dízel üzemű Volkswagen 
járműre. A bekerülési költség kb. 2 millió forint lesz. 

Lantos István alpolgármester elismeréssel szólt Vincze János 
fafaragó kiállításairól, mellyel Csengelének is elismerést szerzett.  

Katona Attila képviselő bejelentette, hogy október 27-én, a 
Szent Imre napon Lengyelországból érkező kiállítás látható majd a 
templomban. Szeretettel látnak mindenkit a rendezvényen.  

Utolsó hozzászólóként Kun-Szabó Tibor elnök megköszönte 
az önkormányzatnak a labdarúgó pálya felújítását. Kérte, hogy ha 
van rá keret, akkor be kellene keríteni a területet, hogy azt az 
idegenek ne tehessék tönkre. Mivel a Faluházat edzés tartására már 
nem használhatják, szükség lenne a pályavilágítást is megjavíttatni, 
mert a korai sötétedés miatt csak így lehetséges a sportolás. 

A polgármesteri válasz szerint horribilis összegekbe kerül az 
oszlopos világítás cseréje, erre nincs pénze az önkormányzatnak. A 
kerítést úgy lehetne megoldani, hogy a mostani korlátot megma-
gasítanák, és arra kerülne a drótháló. 

 

Molnár Mihály  
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Az átépítés alatt is van pingpong 
a Faluházban! 

 
A Faluház átalakítása várhatóan november végén fejeződik 

be. Viszont a mozogni kívánók addig is járhatnak asztaliteniszezni, 
három asztal is rendelkezésre áll.  

Hétfőn és csütörtökön este 7-től 9 óráig tart nyitva ebből a 
célból a tornaterem. A fűtés hiányát gyorsan pótolja az asztal körüli 
szaladgálás.     

M. M. 
 

 
 

Gyakran Kiskunmajsáról is jönnek sportolók 
(fotó:  Molnár Mihály)  

 

 
Kaphatók már folyóiratok a nagyboltban 

 
Málik Istvánnétól, a Felszabadulás utcai Korona Market vezetőjétől 
kapott tájékoztatás szerint újra megkezdték az újságok árusítását, és 
az ellátás ezután folyamatos lesz. 

M. M.   
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Kisteleken, Szegeden 
 

Vincze János fafaragó 
újabb sikerei 

 
A Csengelén élő és alkotó amatőr művész, Vincze János 

számára a 2007-es év igen mozgalmasnak bizonyult, és még nincs 
is vége. Barátai évek óta noszogatták, hogy mutassa be fából ké-
szült szobrait a nagyközönségnek is, így szerepelt végül az idei 
Falunapokon műveivel.  

Egy, a falunapi kiállítást megtekintő pusztaszeri családnak is 
megtetszettek alkotásai és meghívták a szomszéd településen ren-
dezett országos természetfilm fesztiválra. A szobrai itt is nagy elis-
merést arattak, még az országgyűlés alelnöke is gratulált a telje-
sítményéhez. 

A következő állomás a kisteleki sajtfesztivál volt október 13-
án. A népművészeti kiállítás keretében 20 szobrát, illetve dombor-
művét állította ki. A kisteleki polgármester, Nagy Sándor a tárlat 
megtekintése után meglepetten mondta: "János, te miket nem 
tudsz!" A látogatók elismerését sok-sok vendégkönyvi beírás bizo-
nyítja, köztük akad még német nyelvű bejegyzés is. 

Október hónap elején a Csongrád megyei amatőrök számára 
válogatást rendeztek. 61 alkotó 164 tárgyat küldött be zsűrizésre. 
Ezek közül 54 személy 69 alkotását tartották alkalmasnak bemuta-
tásra. Vincze János négy faszobrát küldte be, és mindet vissza is 
tartották. Október 17-én, a Megyeháza aulájában került sor a ki-
állítás megnyitójára. Itt 5 alkotó kapott oklevelet, köztük a csen-
gelei fafaragónk is. A kisszámú elismerések azzal járnak együtt, 
hogy jövő tavasszal egy közös kiállításon szerepelhetnek, és akkor 
már sokkal több művüket is bemutathatják.  

Barátai nevében is gratulálok a sikereihez, mellyel Csengele 
hírnevét is öregbíti. 

Molnár Mihály            
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Életképek a kisteleki kiállításról 
 

    
 
       A kisteleki polgármesterrel     Vincze László ogy. képviselővel 
 

    
 
           A kiállított alkotások                A megyei közgyűlés volt alelnökével 
 

    
 
      Nyilatkozat a kisteleki tv-nek                 A rokonság körében      
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Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 105 éve: 
 

Két lövés a tanyán 
 

Fekete Mihály csengelei lakos azt panaszolta a rendőrségnél, hogy 
tegnap délután eljött hozzá Magyar Gábor szentlászló-pusztai 
lakos, kiszólította a házából és minden különösebb ok és szóváltás 
nélkül nekiesett, ütlegelni kezdte és földhöz vágta. Fekete Mihály, 
nem tudva, hogy nem őrülttel van-e dolga, berohant a házba, hogy 
a forgópisztolyával védekezhessék. Magyar Gábor ide is követte és 
mielőtt még használhatta volna fegyverét, kicsavarta kezéből a 
pisztolyt és kétszer rálőtt Fekete Mihályra. A golyók nem találtak. 
Fekete most emberölési kísérletért panaszolja Magyart, akiről az 
állítja, hogy soha semmi összeütközése nem volt vele és 
ilyenformán a támadó bizonyosan félreértésből tört az életére. A 
rendőrség megindította a bűnügyi vizsgálatot. 
 
(Megjelent a Szegedi Friss Ujság 1902. november 1-jei számában) 

 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönetet mondunk a Polgármesteri Hivatalnak, a Plébánia 
Hivatalnak, a Márvány Kft.-nek, Vincze János temetőgond-
noknak, a Mészáros családnak, Ceglédi Jánosnak és dr. Varga 
Ferencnek, akik segítséget nyújtottak Kürthy Lajosné szül. 
Csontos Anna Piroska temetésének a lebonyolításához. 
 

Kürthy család 
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Miről írt a Csengelei Krónika? 
 

15 éve Árvai Kálmánné beszámolt arról, hogy a köztársaság kiki-
áltása alkalmából futást rendeztek a faluban. A focipályától indul-
tak, majd a Kossuth-Petőfi-Felszabadulás-Lehel utcákon tértek 
vissza. A kb. 2 km-es távot 30 diák és 4 felnőtt tette meg.    
 
10 éve arról tudósítottunk, hogy csengelei kacsások buktatták le azt 
az állatszállító sofőrt, aki közel 5 évig járt falunkba. A bizalmi 
elvet kihasználva folyamatosan lopkodta a leadásra elszállított 
állatokat. Az önkéntes detektívek a teherautó tetején bújtak el. Már 
40 kacsát rakott le a tolvaj egy tanyán, amikor felfedték magukat. 
A felajánlott 100 ezer forint nem hatotta meg őket, az elkövetőt a 
rendőrök megbilincselve szállították el. Hogy mennyit lophatott, 
arra adalék, hogy sport Mercedesre is futotta neki.      
 
5 éve "Égből pottyant levelezőlap" címmel számoltunk be arról, 
hogy egy bécsi lakodalomban léggömbbel elküldött levelezőlap 
Csengelén, a kelőpataki részen ért földet. Birgitte-nek és Michael-
nek, az ifjú párnak visszaküldtük a lapot.    

 
 
 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

A Csengelei Ifjúsági- és Művészeti Alapítvány kuratóriuma 
köszönetet mond azoknak a támogatóknak, akik a 2006. évi 
személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották. Az így kapott 
130.064 forintot a zenekar támogatására használtuk fel. 

 
Czirokné Krizsán Zsuzsanna 

kuratóriumi elnök 
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H i r d e t é s e k 
 

 

 

600 kg vetőmag búzát vennék!    Jens  06-30/6 964 148 
Eladó Terra típusú, 7,5 lóerős, kétkerekű kistraktor hozzá va-
ló ekével, ekekapával, rotátorral és pótkocsival. Érdeklődni le-
het: Vígh István 06-30/2 901 020 
Eladó Csengelén a Vadgerlés u. 18. szám alatti összkomfortos, 2 
és fél szobás családi ház, melléképületekkel. Fűtése gázkonvek-
toros és radiátoros, gázzal és vegyes tüzeléssel is működő kazán-
nal. A garázs is fűtött. Eladó továbbá 900 négyzetméteres zárt te-
rületű porta az Aranykalász u. 12. szám alatt. Víz, villany van, ren-
dezett területű. Eladó még 1 db 200 literes Hajdú villanybojler, 1 
db üstház, 1 db szőlőprés, kb. 400 db műanyag cserép. Érdeklődni 
lehet: Pálnok Sándor Csengele, Vadgerlés u. 18.  (62) 286 267  
(30) 4 448 598  
A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 
eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal 06-30/3 043 366 
Lada 1500-as gépkocsi 1 év műszakival olcsón eladó. Érdek-
lődni: Törköly Ferenc Csengele, Felszabadulás u. 42. 286 184 
Wayteq N350 típusú műholdas navigációs rendszer (GPS) hivata-
los gyári szoftverrel, teljes európai térképpel, garanciával eladó. 
Irányár: 50 ezer forint. 06-70/5 059 162 
Olajfa, fűzfa, akácfa tűzifának összevágva, házhoz szállítva 1600 
Ft/mázsa áron eladó. Érdeklődni: Balázs Tibor 06-30/9 677 763 
Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 
06-30/6 377 970 
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-
nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 
vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-
30/3 282 375 
30 db körbálás lucerna széna (szállítással is), valamint egy 4 lapos 
villanytűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi 
Józsefnél a Tápboltban 06-30/3 228 453  
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Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 
vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobile és Vo-
dafone szolgáltatók készülékeire. 
Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz szállítás 
megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefonszámon. 

 

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, magánszemélyeknek. 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. 
  06-70/2 803 013 

 

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

                  Havonta kétszer megjelenő közéleti lap 
 
 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei  Krónikás  Egyesület  
Szerkesztőség és kiadóhivatal:  Csengele, Felszabadulás 
utca 2/A.           (62) 286 335            (30) 6 216 223        
E-mail: csengele@freemail.hu            Példányszám: 135          
Felelős  kiadó  és  felelős  szerkesztő:    Molnár  Mihály                             
A lap  szerkesztése a Nemzeti Civil Alapprogram  támo- 
gatásából  vásárolt  számítógépen  készül . © Copyright 
reserved! A lap fénymásolása, vagy elektronikus adatbázisban való tárolása  
csak  a  kiadó  előzetes  írásbeli  engedélyével  lehetséges. A szerzői jog meg-
sértése büntetőeljárást von maga után. 
========================================================= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




