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Vincze János a megyeházi 
kiállításának megnyitóján   

 

 
 

Az eseményről szóló írásunk a 41. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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1 %-ot a civil szervezeteknek! 
 

Csengelén az alábbiaknak lehet felajánlani a személyi jöve-

delemadó 1 %-át: 

Csengelei Művészeti és Ifjúsági Alapítvány (adószáma: 

18469109-1-06) 

Csengelei Polgárőr Csoport (adószáma: 18463653-1-06) 

Kérjük az adózókat, hogy éljenek a felajánlás lehetőségével, 

ezzel is támogatva a csengelei szervezeteket.                                 
 

 
17 év után 

Áll a bál 

 

A csengelei polgárőrség az 1990-es év végén alakult meg, 

majd úttörő módon a következő évi nőnap alkalmából már bált ren-

dezett. Úttörő volt a tevékenység, hiszen akkoriban nem hogy fa-

lunkban, hanem a környékbeli településeken is ismeretlen volt ez a 

vendéglátási forma. 

A 17 év alatt sok sztárt sikerült elhozni Csengelére: Sas Jó-

zsefet, Nagy Bandó Andrást, Csepregi Évát, Solymos Antalt, 

Máriót, 3+2 együttest stb. És a kisteleki Pro-Artos versenytánco-

sokról se feledkezzünk meg, akik közül a Törökgyörgy Melinda-

Mauruzio Vescovo páros nemrég világbajnok lett. 

A több mint másfél évtizedes – és szerénytelenség nélkül 

valljuk meg: sikeres – munka után úgy döntöttek, hogy az idén már 

nem kívánják a polgárőrök bálszervező rutinját igénybe venni. A 

hírek szerint helyette zenész- és vőfélytalálkozót rendez az önkor-

mányzat. 

A sportban van egy mondás: Győztes csapaton ne változtass! 

Én ehhez még hozzáteszem: Persze, ha a győzelem a lényeg! 
 

Molnár Mihály      
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Életmentés 

 

Jól jött a polgári 
védelmis képzettség 

 

Nagy-Czirok Gyöngyvér tanárnő vezetésével hosszú időn 

keresztül szép sikereket értek el az általános iskolai tanulók a 

polgári védelmis versenyeken. Az így szerzett gyakorlat nemrég 

egy tragédiát akadályozott meg.  

2008. január 12-én este egy csengelei házaspár kiskorú gyer-

mekét magas lázzal a kisteleki orvosi ügyeletre akarta szállítani. A 

személygépkocsijukkal az M5-ös autópálya kisteleki felüljárójához 

értek, amikor lázgörcs miatt az 5 éves Henrietta szemei felakadtak 

és megszűnt a légzése. A szerencsétlenséget még fokozta az is, 

hogy a nagy sietségben a mobiltelefonjukat otthon felejtették, így 

nem tudták a mentőket sem értesíteni. A kicsit gyorsan kivették a 

járműből, és próbáltak segítséget kérni. 

Két-három autós is elhajtott segítségnyújtás nélkül a vész-

villogós kocsi mellett, amikor Bozó Béla, a Csengelei Polgárőr 

Csoport tagja – egyben hivatásos rendőr –, szolgálatból hazafelé 

tartva odaérkezett. A még az általános iskolában tanult elsősegély-

nyújtó ismereteit felhasználva élesztgette a kislányt, akinek a lég-

zése hamarosan visszatért. A 112-es segélyhívón próbálta a men-

tőket értesíteni, de mivel az igen hosszadalmasnak tűnt, a Kisteleki 

Rendőrkapitányság ügyeletén keresztül hívott mentőt. A gyermeket 

azóta kórházban kezelik. 

 A szülők, a Szécsényi házaspár szerint soha nem tudják meg-

hálálni azt a segítséget, melyet a csengelei polgárőr gyermekük 

életének megmentéséhez nyújtott. Lapunk is csak elismerését tudja 

kifejezni a talpraesett fiatalnak.  

M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  40  - 

 

 

A fejlesztési tervekről tanácskoztak  
 

Január 17-én a kisteleki rendezvényházban tartottak 

megbeszélést az Új Magyarország tervről és a mezőgazdasági 

támogatásokról, melyen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a 

Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal magas 

szinten képviseltette magát.   

A konferencián elhangzott, hogy a Kisteleki Kistérséget – 

ahová Csengele is tartozik – a 33 leghátrányosabb közé sorolták. 

Ez olyan előnnyel jár például, hogy egy 135 milliárdos keretre csak 

ilyen kistérségek pályázhatnak. 

A rendezvényen felszólalt községünk polgármestere is. Szóvá 

tette azt az anomáliát, hogy a pályázati űrlapokat csak későn teszik 

fel az internetre, valamint azt, hogy az útfejlesztési pályázatukat 

formai hiba miatt nem fogadták el.                                                  

 

 

Újra a csatornázásról 
 

Nemrég Juszt László műsorában, a TV ügyvédjében a 

szennyvízcsatornázásról is beszéltek. Elhangzott, hogy a vízmű 

társulat megalakulásakor minden érdekelt felet meg kell hívni, név 

szerinti meghívóval. Az adás után több csengelei is jelezte, hogy őt 

nem hívták meg az alakuló ülésre. Csak egy előzetes szándék-

nyilatkozatot írattak alá, melyben az is benne van, hogy a társulás 

megalakulásának a feltétele, "hogy az érdekeltségi területen ingat-

lant használók legalább 2/3-os többséggel az alakuló taggyűlésen 

döntsenek a Társulat megalakulásáról". 

Az ügynek sajnos nem tudunk utánajárni, mert polgármesteri 

engedély híján a vízmű társulat elnök asszonya nem nyilatkozhat a 

Csengelei Krónikának.  

A Szerk. 
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Megyeházi kiállítás  
 

Az elmúlt év októberében rendezték meg a "Művészet 

határok nélkül 2007" elnevezésű pályázatot, melyen a Csongrád 

megyei amatőr képzőművészek vehettek részt. A 61 résztvevő 

közül öt alkotó munkáját olyan kiemelkedőnek találta a zsűri, hogy 

díjazásra javasolta őket. Az elismerés azt a lehetőséget jelentette, 

hogy egy közös kiállításon mutatkozhatnak be.  

Január 24-én került sor a szegedi megyeházán a kiállítás 

megnyitására. Három festő és egy grafikus mellett a falunkbeli 

Vincze János naiv fafaragó mutathatta be alkotásait. 13 szoborral és 

2 domborművel szép elismerést hozott Csengelének. Aki Szegeden 

jár, és van ideje, ajánlom a tárlat megtekintését, ugyanis fafaragónk 

sok új szobra először itt látható. 

A bemutatót február 22-ig, hétköznap 8 és18 óra között lehet 

megtekinteni. 

M. M.         

 

 
 

Vincze János "Tanya" című domborműve 
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A Biblia éve alkalmából 

 

Különleges szentmise 
 

A református egyház javaslatára Magyarországon a 2008-as 

évet a Biblia évének nyilvánították. A kezdeményezéshez további 

11 egyház csatlakozott. A rendezvénysorozat keretében január 20-

án Ribár Jánosné orosházi evangélikus lelkész járt a falunkban, és a 

római katolikus szentmise keretében tett bizonyságtételt a hite és a 

Biblia mellett. 

Az előadásának szövegét az alábbiakban közöljük: 
 

"Ribár Jánosné Zentai Edit vagyok, férjem Ribár János evan-

gélikus esperes lelkész. Orosházán élünk, gyermekeink már felnőtt 

korúak. Építőmérnöki végzettséget szereztem 1974-ben, és 19 évig 

foglalkoztam tervezéssel. Elvégeztem az evangélikus teológiát, 

majd hittantanári főiskolát, és 13 évig tanítottam hittant. 1 éve 

boldog nyugdíjas vagyok, előtte az orosházi evangélikus gyülekezet 

gazdasági vezetője voltam fő állásban. 

A Biblia számomra találkozásokat is jelent. Első találkozá-

som a Bibliával: gyermekként a hittanórán, úgy 7 éves korig. Nem 

éreztem jól magam, mert én nem tudtam semmit, a többiek pedig 

már nagyon otthonosan érezték magukat a lelkészlakásban. Ábel és 

Káin történetére emlékszem abból az időből, nagyon szomorú 

voltam tőle! 

Nagyon hosszú szünet következett, mire újra találkoztam 

most már közvetlenül a Bibliával. Másodikként: amikor megvettem 

a Bibliámat 1987-ben – ma is ezt használom, csak már bőrbe kötve, 

mert szétesőben volt. Felnőttként már jártam templomba és a gyü-

lekezetbe, és hallgattam az igehirdetéseket. Alig vártam, hogy új 

könyvemet kézbe vegyem otthon. Jézus születéstörténetét olvastam 

el először Máté és Lukács evangéliumából. Ez nagyon izgatott en-

gem, mert – lehet, hogy ez a hittant tanuló fiataloknak furcsa, de – 

addig ezt én saját magam még soha nem olvastam. Azután a 4 e-

vangéliumot  egymás  után.  Ezekre  szükségem  volt,  hogy  tudjam,  
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Ribárné tanúságtétele a csengelei szentmisén 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

 

 

mi is az az evangélium, amit a lelkész a szószékről idéz. 

Harmadikként: a teológián már párhuzamosan tanultuk az 

Ó- és Újszövetséget, és a Biblia keletkezését. Nekem ez óriási él-

mény volt, hiszen rövid idő alatt kellett – nekem kellett, nekem volt 

szükségem rá – bepótolnom, amit mások kisgyermekkortól észre-

vétlenül szívtak magukba. Bevallom, a nyelvezetet is szoknom kel-

lett és a fogalmakat is, hiszen én mérnök voltam és 7 éves szintű 

előképzettségem volt. 

Imádkozni tudtam már, erre édesanyám nagyon korán meg-

taníthatott, mert nem emlékszem magára a tanulás folyamatára. 

Katolikus apai nagymamám rózsafüzérrel imádkozott és templom-

ba járt, s néha én is elkísértem. 
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Itt a teológián értettem meg, hogy a hit hallásból van, a hallás 

pedig ismeretből. És ott jöttem rá, hogy az a hazug rendszer mit 

vett el tőlem is és másoktól is. Szüleim, illetve édesanyám német 

származása talán nem adott neki elég bátorságot, hogy erőltesse a 

templomba járást. De soha nem tiltották, csak éppen egy barátnőm 

sem járt a kommunista Salgótarjánban templomba és hittanra! 

Akkor még csak pótolni akartam a tudásbeli hiányosságaimat és 

nem is sejtettem, hogy egyszer még tanítani fogok. 

Negyedikként: a 13 év tanítás során. Úgynevezett világi 

iskolákban tanítottam, fakultációban 1-7. osztályig. A tanításom 

első éveiben – 1994-től tanítottam – még a nagyszülők hozták el az 

unokákat, hogy hittant tanuljanak, ha már a gyermekük nem ta-

nulhatott! A hittanórákon a Bibliáról tanítottam először. Fontosnak 

tartottam elmondani – az elsősöknek is –, hogy mit jelent a szó 

maga, kik írták, miről szól? Így vezettem be, hogy miről is fogunk 

tanulni. Azt is mindig megkérdeztem, hogy kinek van otthon Bibliá-

ja, és mit tud arról, hogy ki Isten és ki Jézus. 

Ebben az időben a bibliai történeteket mindig úgy olvastam, 

hogy a gyerekek számára lefordítva a lehető legegyszerűbben le-

hessen megfogalmaznom az üzenetet. Biblia-versenyeken vettünk 

részt – szép sikerrel – ahol el is kellett játszaniuk egy-egy törté-

netet. Megtanultuk az igehelyek kikeresését is. Nagyon büszkék 

voltak erre, hogy ezt tudták és arra is, ha többet tudtak Jézusról, 

mint hittant nem tanuló osztálytársaik. Sok gyerek kért Bibliát a 

szülőktől, hiszen látták mindig az enyémet és azokét is, akiknek volt. 

Ők mindig hozták, pedig nem volt kötelező, mert olyan nehéz volt 

így is a táskájuk. Minden évben a legtöbb piros pontot gyűjtő 

gyerek kapott egy Bibliát ajándékba a gyülekezetünktől. Örülök, 

hogy ezeknek a gyerekeknek egy olyan alapot adhattam, amivel én 

nem rendelkeztem ennyi idős koromban. 

Most újra felfedezem a Bibliát – bár már nem készülök hit-

tanórákra, hiszen nem tanítok –, és mindig új és új élményt kapok 

belőle. Hálás vagyok Theodórának és Attilának, amiért megkértek 

erre a tanúságtételre, mert enélkül így soha nem tekintettem volna 

vissza a Bibliával való bensőséges kapcsolatom kialakulására. 

Nekem a Biblia Szent könyv, vagyis mindenek feletti könyv –  
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bár mi, evangélikusok nem nagyon használjuk a szent szót – a 

könyvek könyve. A benne leírtak adtak bizonyosságot Istenről, 

bizonyosságot Jézusról. Mennél többet olvasom, annál többet értek 

meg belőle. Biztonságot ad, ha a közelemben van. Érdekes – vagy 

nem is –, ha máshová teszem otthon, és nem találom egy rövid időn 

belül, szinte pánikba esem. 

Reggelente az útmutató alapján olvasom a napi igéket, de 

ha valami gondom-bajom van, akkor célirányosan, erősítésként 

keresem meg az igehelyeket. 2002 óta például sokat olvasom a 37. 

zsoltárt. Dávid zsoltára ez is. Nekem erre van szükségem a mai 

magyarországi körülmények között. Másnak bizonyára más segít. 

Melyik szakasz különösen kedves? A Szeretet himnusza ön-

magáért beszél, sokat idézzük Pál apostol korinthusbeliekhez írt 

első levelének 13. fejezetét, különösen a 8. verset: A szeretet soha el 

nem fogy. 

 Jónás könyve, mert ma is aktuálisan emberi vagy emberien 

aktuális? Hányszor, hányan tudják/tudjuk, hogy mi lenne a helyes 

út, Isten merre küldene minket. De nem! Mi megyünk a magunk 

útján. Milyen sok figyelmeztetés kell olykor Istentől, hogy a helyes 

útra lépjünk. És még jó, ha meghalljuk és belátjuk, hogy Isten 

büntetéssel akar a jó útra téríteni! Hányan nem látják ezt meg 

soha. Istenre haragszanak, pedig nem is engedik be Istent a 

szívükbe, csak számon kérni tudnak. Jónás megértette Isten üzene-

tét és elment Ninivébe. És Ninive lakosai hittek Istenben! Jónás 

irigysége is sajnos mennyire jellemző a mi nemzetünk embereire. 

Döbbenetes, hogy mennyire mai Jónás durcás sértődése. De meny-

nyire közvetlen, atyai, Isten nevelő számonkérése.  

 Jób könyve: Csak röviden említem, mert nagyon hosszan 

lehetne róla beszélni. Kétszer is vizsgáztam belőle, bizonyára nem 

véletlenül. Első olvasásra nehezen feldolgozható – ugye a barátok 

sem tudtak mit kezdeni az „érdemtelen” szenvedéssel, mindenfé-

lével vádolták Jóbot –, mélységes alázat kell hozzá és annak elfo-

gadása, hogy bizony Istennek mindenhez joga van. Mert Ő teremtő, 

mert Ő mindenható, mert Ő Üdvözítőt küldő! Neki igen! És nem 

nekem, számon kérni! 
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 A tékozló fiú példázata (Lukács 15,11-32: Ez igazán különö-

sen kedves nekem, mint szülőnek is. Gyönyörű!!! Többször hallot-

tam már prédikációban a férjemtől is. A példázat lényegét is Ő 

mutatta meg számomra. Hogy milyen is az Isten, hogy milyen 

Istenünk van!! A két fiún keresztül: az egyiknek szalad elébe, a 

másiknak megy utána!! És mi nincs??? Számonkérés nincs!! Vajon 

mi milyen szülők vagyunk? Hát nekünk nagyon jó, hogy ilyen 

Atyánk van. Ilyen Istenünk van! Nagyon szeretem ezt a példá-

zatot!!! 

 A passiótörténeteket azért említem, mert egy nagypénteki 

igehirdetéstől számíthatom az én igazi megtérésem. Bár folyamat 

volt nálam is, de ez akkor olyan volt, mint egy villámcsapás. Akkor 

fogtam föl igazán, éreztem át a csontomig, hogy Jézus mit szenve-

dett értünk, értem is. Hogy emberként viselte a megaláztatást, a 

fájdalmakat, a tanítványi hűtlenséget. A mai napig megrendítő 

számomra minden passió előadás vagy prédikáció. 

 A legkedvesebb mégis az az egyetlen hosszú mondat, amit 

mindannyian ismerünk és a fiaim konfirmációs igéje is volt. A 

János 3,16, vagy ahogy mondani szoktuk: A Biblia dióhéjban: Mert 

úgy szerette Isten a Világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 

hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen! 

És azt gondolom, hogy ebben minden benne van. Minden, 

amit elmondtam talán és mindaz, amit a testvérek is éreznek. 

Azt is gondolom, hogy feladatunk van. Mindenkinek, aki már 

hitben jár, aki Bibliát olvas – most a Biblia évében különösen –, 

hogy akit csak lehet, elvezessünk arra az ismeretre, hogy hitre jutva 

megértse ezt a mondatot. Van teendőnk, mert ennek a nemzetnek 

ébredésre, hitre-jutásra van szüksége! Ámen!"                               

 

 
 

 

 

 

 
 

 



-  47  - 

 

 

Miről írt a Csengelei Krónika? 

 

15 éve Árvai Kálmán kommunális vállalkozóval készítet-

tünk interjút egy panaszos felvetései alapján. A riportalany el-

mondta, hogy ő csak az önkormányzati tulajdonú lakásoktól és a 

közintézményektől köteles a szemetet elszállítani. Másoknak is szí-

vesen megteszi ezt, de azért térítési díjat kell fizetni. Arra a felve-

tésre, hogy ritkán van nyitva a szeméttelep, azt válaszolta, hogy 

szíve szerint éjjel-nappal nyitva tartaná a telepet, de össze-vissza 

szokták lerakni. Így is negyedévente dózeroltatni kell, ami igen 

költséges. A vállalkozó elmondta még azt is, hogy a parkfenntartási 

munkák is hozzá tartoznak.   
 

10 éve a Felszabadulás utcai oszloperdőről cikkeztünk. A 

telefontársaság ugyanis új póznákat rakott le a régiek közelében, és 

a korábbiakat nem távolította el. Érdeklődésünkre a DÉLTÁV Rt 

project  menagere válaszolt, aki annyit tudott csak közölni, hogy az 

új hálózat kiépítésére kell ezt a megoldást vállalniuk. A beruhá-

zással 1997-ben elkészültek, és 1998-ban fogják a régi oszlopokat 

eltávolítani, de a pontos határidő nem ismert előtte sem.         
 

5 éve arról írtunk, hogy 8 évi munka után Gregus Sán-

dornétól Rácz Sándor vette a falugazdászi munkát. Rácz korábban 

Pusztaszeren dolgozott hasonló beosztásban, így mindketten ma-

radtak eredeti munkakörükben, csak a településeket cserélték meg. 

Vincze László országgyűlési képviselő Csengelén tartott fo-

gadóórát. A vele készült interjúban elmondta, hogy mindenhová 

szívesen megy, ahová hívják. Az, hogy falunkban kevesebbet lehet 

látni, az nem az országgyűlési jegyzősége miatt van, hanem a heti 

ülésrend miatt. Ellenzéki politikusként bátrabban vethet fel egy-egy 

kérdést, nem állítják le, hogy ez kínos, nem aktuális. De azt elis-

merte, hogy könnyebb kormánypárti képviselőnek lenni. A majsai 

útról elmondta, hogy reményei szerint tavasszal elkezdődnek a 

munkálatok.     
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Vaktölténnyel lövöldöznek 
 

Január 25-én rendkívüli ülést tartott Csengele község kép-

viselő-testülete, és a jogi és ügyrendi bizottság előterjesztésére 

megállapította az összeférhetetlenséget dr. Apró Zsolt képviselőnél. 

Ez azt jelenti, hogy ezzel megszűnt a képviselői megbízatása. 

Mit mondhatunk erre? Ez várható volt! Ugyanis a polgár-

mesterünk 12 éves regnálása alatt – Valkovics Antal kivételével – 

nem mert senki kritikus véleményt megfogalmazni vele szemben. 

A 13. évben akadt egy képviselő, aki a túlkapásokra, törvénysér-

tésekre fel merte hívni a figyelmet. Most vadászatot indítottak el-

ene, csak nem vették észre, hogy a fegyverükben vaktöltény van.  

Dr. Aprót értesítették ugyan az ellene folyó eljárásról, de el-

felejtették vele közölni, hogy konkrétan mit vetnek a szemére. Kép-

viselőnk – mint jogi doktor – tisztában van az összeférhetetlenségi 

szabályokkal, és mivel tudta, hogy egyiket sem sértette meg, nem 

adta a nevét az ellene folyó komédiához. A képviselőségét meg-

szüntető határozat ellen – melyet "természetesen" a törvényes ha-

táridőn belül nem kézbesítettek részére – felülvizsgálatot fog kez-

deményezni. A törvény elég rövid határidőt ad a bíróságnak a dön-

tésre, így kb. 1 hónapon belül eldől, dr. Apró Zsolt folytathatja-e a 

395 választótól kapott megbízatását.      

Az összeférhetetlenségről jut eszembe, hogy újságot polgár-

mester, képviselő nem adhat ki. Nos, a csengelei önkormányzat 

által kiadott újságon – a törvényi előírások ellenére – nem tüntetik 

fel a felelős kiadó nevét. Tehát nem tudhatja senki, hogy ki felel az 

újság megjelentetéséért, és ebből következik, hogy nem is lehet fir-

tatni egy esetleges összeférhetetlenséget sem. Ügyes megoldás.  

Nézzük, mit jelentenek a fejlemények a lapunk számára! Leg-

rosszabb esetben dr. Apró képviselőségét végleg megszünteti a 

bíróság. Ő ebben az esetben is írni fog lapunkba, csak várható, 

hogy amennyi információt csak lehet, annyit eltitkolnak előle. Kép-

viselői megerősítése esetén pedig továbbra sem fogja befogni pörös 

száját! 
                                                                        Molnár Mihály   
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Darts bajnokság 

 

Csókási shanghai-os bravúrja 
 

Január 19-én rendezte soron következő nyíldobó versenyét a 

Korona söröző. 13 versenyző vetélkedett a bajnoki címekért. 

Újabban egyre több vidéki játékos jön el, most is három 

Kiskunhalast képviselte.    

A Krikett döntőjében elsőként Kiss Ernő Levente rakta ki a 

tábláját, 56 hibaponttal ő győzött. Nagy Gábor 58 hibapontja a 

második helyezést, Mészáros Péter 78 hibapontja a harmadik 

helyezést hozta meg.   

Mester 501-ben a kiskunhalasi Kiss Krisztián fogyasztotta el 

elsőként a pontjait. Nagy Gábornak ekkor 4 pontja volt, így 

második lett. Csókási Tibor 10 pontjával a harmadik helyet szerezte 

meg.  

 

 
 

Bajnokok a szervezővel 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Dupla be-kiszállós 301-ben az általános iskolás Nagy Bence 

jól szerepelt, és sikerült bekerülnie a négyes döntőbe. A bajnoki 

címet végül Mészáros Péter érdemelte ki. A további sorrend: II. 

Kiss Ernő Levente (2 pont), III. Kránicz Róbert (4 pont). 

A Shanghai versenyszám most két meglepetést hozott. A 

középdöntőben Kránicz Róbertnek a 4. körben sikerült Shanghai-

dobást véghezvinni. De Csókási Tibor a döntőben még ezt is 

überelte, mint első helyen versenyző, az első körben megszerezte a 

bajnoki címet, ugyanis sikerült a szimpla-dupla-tripla dobással 

véget vetni a játéknak. Mivel a többieknek 0 pontjuk volt, így 

három nyilas "ki többre" játékkal döntötték el a további sorrendet. 

Nagy Gábor 64 pontot szerzett, így második lett, míg Kránicz 

Róbert 57 pontja a harmadik helyezésre volt elegendő.  

A legtöbb pont dobásában (High score) Kárnicz Róbert 

szerezte meg a bajnoki címet 655 ponttal. A második helyen Nagy 

Gábor végzett 547 ponttal. A harmadik helyezést a legifjabb 

versenyző, Nagy Bence szerezte meg 520 pontjával. 

Molnár Mihály     

 

H i r d e t é s e k 
 

Kisteleki háromszobás, téglaépítésű családi ház, a központhoz 

közel, eladó! Érdeklődni: 06-30/8 555 259  

Fiatal család keres Csengelén házat vagy tanyát bérbe vagy 

megvételre, legalább 3 szobásat. 06-30/2 520 802 

Eladó Csengelén a Vadgerlés u. 18. szám alatti összkomfortos, 2 

és fél szobás családi ház, melléképületekkel. Vegyes tüzelésű ka-

zán, fa, szén, gáz is, konvektoros. Ugyanitt eladó 1 db üstház, 1 db 

szőlőprés, kb. 400 db műanyag cserép, 1 db Hajdú típusú, 200 lite-

res villanybojler olcsón. Érdeklődni lehet: Pálnok Sándor Csen-

gele, Vadgerlés u. 18.  (62) 286 267  (30) 4 448 598 

100 db körbálás szalma (szállítással is), 80-120 kg közötti súlyú 

hízók, valamint egy 4 lapos villanytűzhely újszerű állapotban 

eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Józsefnél a Tápboltban 06-

30/3 228 453  
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Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgo-

zót keresek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban 

Sándor Józsefnénál. 

Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa. 

Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: 

Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. 06-30/9 677 763 

A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal 06-30/3 043 366 

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 

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 
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. 
 

 

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: 120            

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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


