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Ruzsaiak kánkánja a 
Szomszédolón 

 

 
 

Cikkünk a 132. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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Anyák napjára 

 
Anyám, Te drága kedves, 

Egyszer Te is voltál szerelmes. 
Így születtem a világba, 
Testvéremmel nem hiába. 

 

Kiskorunkban ugyan rosszak voltunk, 
De arcodra sok kis mosolyt csaltunk. 

S bár az idő múlik felettünk, 
Mi Téged örökké szeretünk! 

 
                                            (Czakó Ildikó, 1994) 
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Rokolya József (1923-2008) 

 

60 évet dolgozott a 

csengelei műhelyében 

 

Nemrég szomorú hírről értesült szerkesztőségünk: 85 éves 

korában elhunyt falunk egyetlen bognármestere, Rokolya József. 

A közismert ember 1948-ban nyitotta meg a műhelyét falunkban, 

és azóta, hat évtizeden keresztül működtette is. A Délmagyar-

rszág újságírója, Kormos Tamás 10 évvel ezelőtt "Tíz nap kell egy 

kocsihoz" címmel készített egy interjút az akkor is már idős 

mesterrel. Ebből idézünk fel egy részletet, búcsúzva utolsó bog-

árunktól. 
 

"Józsi bácsi, mióta űzi a bognármesterséget, s miért ezt a 

szakmát választotta egykoron? 

- Már apró gyerekként elhatároztam, hogy bognár leszek. Nagy-

átyám sógora is ezt csinálta, gyakran kerestem őt a műhelyében, 

nézelődtem, kérdezgettem: ebből a fából mi lesz, ezt miért kell 

meghajlítani? Hát, valahogy így ragadt rám a szakma szeretete. A 

Bugac melletti Móricgáton születtem, földműves családban. Az 

elemi iskola után Szentlászlón inaskodtam egy idős bognárnál, A 

tanulóéveket is beszámítva negyvennyolc éve készítek és javítok 

kocsikat, kordélyokat. 

Mikor nyitotta az első műhelyét? 

- A szülőfalumban szerettem volna gyökeret ereszteni, de egy 

ismerősöm rábeszélt, hogy költözzek Csengelére, s itt rendezzem 

be a műhelyemet. Eleinte tőle béreltem helyiséget, de később saját 

műhelyet és házat építettem, ahol mind a mai napig is lakom a 

feleségemmel. 

A kocsikészítésen kívül még mivel foglalkozik egy bognár? 

- Korábban különféle típusú szekereket gyártottam, lőcsös- és 

fédereskocsikat. Tíz nap alatt elkészítettem egy kocsit, a kovácsnak  
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már csak a kerekeket kellett megvasalnia, s a vásárló roboghatott is 

az új szerzeményével. Sajnos a mai világban már nagyon ritkán 

kapok ilyen megrendelést, inkább javítással foglalkozom. Legutóbb 

az ópusztaszeri postamúzeum számára hoztam rendbe egy kétke-

rekű kordélyt. A falubeliek és a környéken lakók többnyire azért 

keresnek fel, hogy megreparáljam a kitörött küllőt, a megrepedt 

kocsioldalt. A kádár és az asztalos mesterségbe is bele-belekós-

tolgatok, valamint szerszámnyeleket faragok, de azért a kocsiké-

szítés az igazi!"      
 

 

 

Ruzsát láttuk vendégül 

 

Sok évvel ezelőtt a Délmagyarország című napilap szerkesz-

tősége indította útjára a "Szomszédoló" című rendezvénysorozatot. 

Később az újság kiszállt a szervezésből, de a kezdeményezés azóta 

sem halt el. Nemrég a csengeleiek jártak Ruzsán, április 19-én 

pedig ők vendégeskedtek nálunk. 

A faluházi rendezvényt községünk polgármestere nyitotta 

meg. Nem rejtette véka alá, hogy nem szimpatizál különösebben a 

Szomszédolót elindító újsággal, de a kezdeményezést jónak tartja. 

Röviden bemutatta falunkat, majd a ruzsai polgármester asszony 

következett. Ő kiemelte, hogy a kb. 50 km-es távolság ellenére a 

két falu hasonló problémákkal küzd. A csengelei meghívásért kö-

szönetképpen egy-egy ajándékot nyújtott át polgármesterünknek és 

a faluház vezetőjének.  

A műsorban szó szerint bemutatkozott Ruzsa apraja-nagyja, 

hiszen az óvodáskorútól kezdve a nyugdíjasig láthattunk minden 

korosztályt. A fellépők hasonló művészeti ágakat képviseltek, mint 

amelyeket falunkban is láthatunk. A közel két órás műsor egészéről 

nem számolok be, csak néhány különlegességet emelek ki. 

Elsőként egy kislány lépett a színpadra, aki csak a negyedik 

hangosítási kísérlet után tudta műsorát előadni. A közönség sorá-

ban ez nagy derültséget keltett, de az ifjú előadó állta a sarat, és vé-  
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gül hibátlan lett a produkciója. Ruzsán a népdalkör és a citera-

zenekar külön működik, vagy legalábbis nálunk nem együtt léptek 

fel. A zenészek között meglepve láttam egy olyan köcsögdudást, 

akinek az edénye nem égetett agyagból, hanem alumíniumból 

készült. A népi tánc sajnos falunkból már régóta hiányzik. A ven-

dégek női táncosai a ritkán látható, és nagy összpontosítást kívánó 

üveges táncot mutattak be, majd meglepetésre botok is előkerültek. 

A keresztbe rakott rudakon ugráltak, amit eddig csak férfiaktól 

láttam. Meglepetés volt számomra, hogy a mazsorettek közé fiúkat 

is felvesznek. A kicsi táncosok között egy fiú is lépkedett, pom-

ponnal a kezében. A nagyobbak részemre nem tűntek kifejezett ma-

zsoretteknek, pedig úgy harangozták be őket. A modern zenére in-

kább formációs táncokat mutattak be. Az "Apáca show" zenéjére 

már láthattunk előadást máskor is a faluházban. A ruzsaiak most 

azzal a változattal rukkoltak elő, hogy miután a fekete ruháiktól 

pillanatok alatt megváltak, egy fergeteges kánkánt adtak elő.  

A műsor után a vendégek és a közönség számára állófogadást 

rendeztek. A közel 200 fős vendégsereg szépen fogyasztotta a feltá-

lalt szendvicseket és süteményeket. A bor hamar meghozta a 

jókedvet, és a csengeleiekből és ruzsaiakból álló közös citeraze-

nekar kíséretével elindult a nótázás.  

M. M.            
 

 

 
 

Kiegészítések és helyesbítések a 

telefonszám-jegyzékhez 

 

Óvoda Felszabadulás u. 23. 

Konyha 

Vezető óvónő 

 

286 029 

286 092 

Sándor József Tanya 252. 06-30/2 465 454 

Tisóczki Péter Kossuth Lajos u. 22. 06-30/6 815 772 
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A XIV. Falunapok programjai 

 

Május 10. (szombat) 
09.00  Fúvószenekarok és mazsorettek felvonulása a faluban  

      (Csorvási Fúvószenekar és Mazsorettcsoport, Madarasi  

   Fúvószenekar,  Csengelei Fúvószenekar és Mazsorettcso-

   port) 

09.15  Kiállítások megnyitója a Faluházban (kiállítók: Mucsi Fe- 

   rencné festő, Rényiné dr.Torontáli Renáta üvegfestő, Kri-

   zsán Sándorné bohócgyűjtő) 

09.45  Falunapok ünnepélyes megnyitója 

10.00  Kulturális műsor és térzene a Faluház melletti színpadon 

10.30  Motoros találkozó ünnepélyes megnyitója 

12.30  Zenekarok és mazsorettek átvonulása a Motoros találko-

   zóra 

13.00  Ebéd 

13.00  Motoros találkozó programjai 

16.30  Motoros felvonulás 

17.30  Csengele – Sándorfalva Leganda-Lajcsi Kupa labdarúgó 

   mérkőzés 

Este:  Diszkó a víztoronynál 
 

Május 11. (vasárnap) 
08.30  Szentmise a templomban 

09.30  Koszorúzás az I-II. világháborús emlékműnél 

10.00  Torta-túra 

14.00  Lovas kocsis felvonulás, dáma lovas és csikós bemutató 

20.00  Utcabál a Faluháznál 
 

Május 12. (hétfő) 
08.30  Autós ügyességi verseny a focipálya mellett, több kate-  

   góriában. Nevezés a helyszínen 08.15-ig. Érdeklődni:  

   Kun-Szabó Tibor 06-70/3 751 075 
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Önkormányzati ülés 
 

Csengelei község soron következű ülését 2008. április 24-én 

tartotta a polgármesteri hivatal házasságkötő termében. 

Első napirendi pontként a polgármester számolt be a két ülés 

közötti munkáról és eseményekről. Elmondta, hogy benyújtott egy 

pályázatot a tanyagondnoki kisbusz vásárlására. Egy másik pályá-

zat a Felszabadulás utca útfelújításáról szól. Az összes költség 32,7 

millió lenne, melyhez 58 % támogatást lehet szerezni. Sajnos a te-

metőhöz vezető út elkészítésére ebben a kiírásban nem volt le-

hetőség. A harmadik pályázatban az általános iskola energetikai 

felújítását szeretnék megvalósítani közel 9 milliós költséggel. En-

nek során a Felszabadulás utcai nyílászárókat cserélnék, és a hom-

lokzatot lefestenék. Az ehhez szükséges önerő 1,8 millió forint. El-

készült a templom melletti parkoló, a polgármesteri hivatal előtt az 

útszegély, az óvodánál pedig a parkoló és kerítés közötti rész kő-

zúzalékkal való feltöltése. Virágokat ültettek a faluház és az óvoda 

elé, valamint 40 db virágládába kb. 100 ezer forintos költséggel. 

Nagy részben elkészült a faluház teraszának tetőzete. Falunapokra 

teljesen el fog készülni. A polgármester ezt követően nagy vona-

lakban vázolta a falunapok programjait, melyek hasonlóak az eddig 

megszokottakkal. (A falunapok programjait lapunk más részén 

részletesen közöljük! – A szerk.). A költségek 1,3 millió forintot 

tesznek ki, melyben kb. 580 fő vendégül látása is benne van. A 

német testvérközségből, Eringből is várnak egy kisebb delegációt. 

A polgármester elismeréssel szólt a "Szomszédoló" rendezvény-

sorozatról. Ruzsán és Csengelén is jó hangulatban teltek el a talál-

kozók. Az egészségügyi napokról szólva elmondta, hogy az önkor-

mányzaton kívülálló okok miatt hiúsult meg a szokásos tüdőszűrés. 

Ennek ellenére sokan részt vettek a különféle vizsgálatokon, keze-

léseken.  

A polgármesteri beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag 

elfogadta. 

A következő napirendi pont az önkormányzat 2007. évi gaz- 
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dálkodásának zárszámadása volt. A kiadások főösszegét 

472.433.000 Ft-ban, míg a bevételek főösszegét 407.740.000 Ft-

ban állapították meg, tehát közel 65 millióval több pénzt használt 

fel a falu, mint amennyi bevétele volt. A zárszámadást a képviselők 

kérdés nélkül, egyhangúlag elfogadták. 

Az előterjesztések során módosításra került a 2008. évi költ-

ségvetés, elfogadták az ez évi közbeszerzési szabályzatot. A 

Csongrád Megyei Közgyűlés elnöknőjének felhívására a szentesi 

mentős légibázis létrehozásához az önkormányzat 100.000 Ft támo-

gatást hagyott jóvá. A képviselők megszavazták, hogy a polgármes-

teri beszámolóban már említett pályázatokhoz az önerőt biztosítják, 

a rendőrséget havi 20 ezer forinttal támogatják, egyelőre két hóna-

pig. Egy Felszabadulás utcai önkormányzati lakóház megvásárlá-

sára irányuló kérelemről a képviselők – hosszas tanácskozás után – 

úgy határoztak, hogy szakemberekkel megnézetik, érdemes-e még 

az épületre költeni, vagy sem, és azután fognak a további sorsáról 

dönteni. A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a körzeti 

megbízott szolgálati lakását a leendő helyi rendőrnek, Bozó Bé-

lának kiutalják. Az előterjesztések végén a törvényességi felügyelet 

felszólítására helyesbítették a polgármester illetményét, és ugyan-

annyiban határozták ment, mint az 2007-ben volt.   

Katona Attila képviselő bejelentette, hogy júniusban kb. 25 

fős, fiatalokból álló egyházi delegáció fog repülőgéppel Vallo di 

Torinese-be utazni. Ők az olasz fiatalok tavaly nyári látogatását 

viszonozzák. Ajándékként el fogják vinni a község zászlaját is.  

Lantos István alpolgármester ismertette az iskolások szemét-

gyűjtési akcióját. Örömmel tájékoztatta a képviselőket, hogy a ta-

valyihoz képes jóval kevesebb szemetet találtak. Felvetette még, 

hogy a faluház melletti járdát meg kellene hosszabbítani az Ady  

utca irányába, hogy biztonságosabban mehessenek az óvodába. 

Czakó János arról érdeklődött, hogy hogyan áll a szenny-

vízberuházás. A polgármesteri válasz szerint a pályázatot befogad-

ták, de döntés még nincs. A képviselő javasolta még, hogy az 

óvoda elé több biciklitárolót kellene készíttetni.  

Molnár Mihály 
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●Majsai családi nap 
 

Csengelei ezüstérem a páros 
pingpongban 

 

Nemrég a Majsa Rádió és a kiskunmajsai Tekepálya közös 

szervezésében családi napot tartottak a szomszédos településen.  

Bemelegítésként a marhapörkölt főzők mérték össze tudá-

sukat. A négy bográcsban rotyogó étkekből a zsűrizés után bárki 

ingyen fogyaszthatott, és ezt sokan meg is tették. A bíráló bi-

zottságban ismerősként találkoztunk a falunkban lakó Nemere 

Ilonával. Közben a csarnokban folyt a tekeverseny és asztalitenisz 

bajnokság.  A  pingpongosok  gyermek, valamint felnőtt női és férfi  

 

 
 

A csengelei ezüstérmes páros 
(fotó: Benedek Róbert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  138  - 

 

 

kategóriában mérték össze tudásukat. Az erősebb nemet 13 fő kép-

viselte, köztük két csengelei sportoló is. Az egyéni versenyben 

falunknak nem tudtunk elismerést szerezni, hiszen a második és 

harmadik helyezett került össze a falunkbeliekkel. A páros mérkő-

zésben már nagyobb sikert tudott elérni a Tóth Tibor-Molnár Mi-

hály duó, megszerezve a második helyezést. 

Sajnos a családi napot nem a legszerencsésebb napon, pénte-

ken rendezték, így több sportolónk elfoglaltsága miatt nem tudott 

azon részt venni. 

M. M.        
 

 

Helyesbítés 
 

Április 15-i számukban írtunk a tervezett szentesi mentős 

légibázisra megindult pénzgyűjtésről. A Rádió 7 internetes portálja, 

a Promenad április 3-án Magyar Anna megyei közgyűlési elnökre 

hivatkozva írta, hogy Csengele 500 ezer forinttal elsőként csatlako-

zott a kezdeményezéshez. 

A legutóbbi önkormányzati ülésen viszont kiderült, hogy fa-

lunk csak 100 ezerrel szállt be a megvalósításba, tehát a fenti inter-

netes honlap alapján tévesen tájékoztattuk olvasóinkat. Bocsánat!  

 

A Szerk. 

 

 

Egy csengelei autós balesete 
 

Április 12-én Orosháza külterületén közlekedett Citroenjével egy 

56 éves csengelei férfi, amikor egy körforgalomhoz érkezett. Fi-

gyelmetlensége miatt ott nekiütközött egy közlekedési tábla oszlo-

pának, majd a körforgalom virágágyásába hajtott. A személygép-

kocsiban kb. 300 ezer forintos kár keletkezett. A figyelmetlen autós 

nem volt ittas.                                                                                    
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Miért maradt el a tüdőszűrés? 

 

A csengelei egészségügyi napok egyik legnépszerűbb vizs-

gálata volt eddig a tüdőszűrés. A tavalyi évben – a vizitdíj fizetés 

ellenére – még 542-en vettek részt rajta. Az idei évben már hiába 

vártuk a szűrőbuszt. 

Nézzük, mi is vezetett ide! 1998-ban megszűnt a kötelező tü-

dőszűrés hazánkban. Csak ott rendel el ilyet az ÁNTSZ, ahol 100 

ezer lakosból több mint 25 fő TBC-s beteg. Sajnos vannak még 

ilyen megyék, például az Ukrajnával határosak, hiszen a szomszéd 

országban még mindig népbetegség a tuberkolózis. Megyénkben 25 

fő alatt van a 100 ezer főre eső betegek száma, ezért nem szerepel a 

népegészségügyi szűrővizsgálatok között, így nem ingyenes. Indo-

kolt esetben a háziorvos adhat beutalót a tüdőgondozóba, de rög-

zíteniük kell a szűrővizsgálat okát. Ilyen esetben nem kell a rönt-

genért fizetni. A beutaló nélküli, vagy munkaegészségügyi vizs-

gálat díja 2000 Ft.       

Tehát egyelőre el kell búcsúznunk a helyi tüdőszűrésektől, 

pedig pl. a 40 éven felüli dohányzóknál fontos lenne a vizsgálat.  

 

 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 45 éve: 
 

Szépülő élet a szegénység helyén 
 

Csengele múltját, gondolom, felesleges bemutatni. A tájnak 

csípős iróniával a »jószándékú homok« nevet adományozta a kiolt-

hatatlan néphumor. Mert nem olyan ez a homok, mint például a 

csökönyös ló. Ez megy. Tavasszal megindul s a késői Luca napig 

meg sem áll. Ez volt itt mindig a mozdulatlanságba dermedt sze-

génység okozója. 
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És most – bármennyire közhelynek tűnik – ezen a tájon is 

szépen formálódik az emberek szocialista életmódja, s nem is las-

san. Az új községi tanácselnök, Rácz Tibor, meg Pigniczki József, 

a helyettese, fél napig sorolják a már megtörtént, vagy éppen fo-

lyamatban levő változásokat. Egyik nagy szenzációjuk most ez: 
 

A sok porta is kevés 
 

Februárban 146 új háztelket mértek ki a felvégen, mert a ré-

giek már elfogytak. Azt gondolták: pár évre ellátták a falut eladó 

portákkal. Most két hónappal később már látják: tévedtek. Eddig 

százegynéhánynak megvan a gazdája. Bontják a tanyákat, költöz-

nek befelé a pusztai családok. 

- Mit jelent ez? – kérdezem nem kis meglepetéssel.  – Ha jól 

értettem, tavaly még 12 építési engedélyt kértek a faluban, most 

meg hamarosan százakkal számolhatunk? 

Ez azt is jelenti a többi között – felelték –, hogy a csengelei 

parasztok életében most már saját meggyőződésük szerint is végle-

gessé váltak a termelőszövetkezetek. Az épülő modern nagyüze-

mekhez próbálják alakítani életüket. Nem funkcionál többé a tanyai 

élet farkastörvénye, a földhözkötöttség. A jelenleg még tanyákon 

élő 1100 család mindegyike észrevette már, hogy akik korábban te-

lepedtek be a faluba, azok valahogyan urak lettek hozzájuk képest. 

Filmet, televíziót láthatnak naponta, esti iskolába járhatnak. Járnak 

is ez idő szerint 94-en. Huszonöten pedig mezőgazdasági szakmun-

kásoknak készülnek. Áruház, vendéglő, orvos, posta, telefon, ezek 

már mind, mind olyan dolgok, melyeket nélkülöz a tanyai életmód.  

 

Ingyen válhatnak falusi lakosokká 

 

Azonban – próbálok akadékoskodni – az még édeskevés, 

hogy százszámra épülnek majd a falusi lakások. Rengeteg új 

probléma jelentkezik ezekkel. Az új utcák, járdák kövezése, víz, 

villany! Honnan teremtik elő a százezreket a közművesítésre? A 

tanácselnök készségesen válaszol. 
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- A községfejlesztési adók mellett az új szabály értelmében az 

eladott portákért kapott pénz is itt marad az utolsó krajcárig. Ezek-

ből lesz a közművesítés. […] 

A nagy tanyai beáramlás még csak most kezdődik, de terve-

zik már többek között az új óvodát is. Ötven férőhelyesnek, nap-

közi otthonosnak akarják és ez egymillió forintot kóstol. A két új 

emeletes ház falán – melyeket kis túlzással és nagy büszkeséggel 

egészségügyi kombinátnak neveztek el a csengeleiek – még alig 

száradt meg a vakolat. Csinos gyógyszertár, korszerű orvosi rende-

lő, szolgálati lakások, garázsok, raktár, minden van bennük, ami 

csak kell egy ilyen kis egészségügyi »kombinátban«. […] 

Csepi József 
 

(Részletek a Dél-Magyarország 1963. május 10-i számából) 
 

 
 

Kedvenc receptjeim 
 

Busa jóasszony módra 

 
Hozzávalók: 1,5 kg busa, 3 dl tejföl, 15 dkg füstölt szalonna, 1 nagy 

fej vöröshagyma, 1 mokkáskanál pirospaprika, őrölt bors, só. 

A megtisztított, megmosott halat feldaraboljuk, sóval bedör-

zsöljük, és hagyjuk így állni egy órán keresztül. Utána lobogva 

fővő, enyhén sós vízbe tesszük a haldarabokat, és 35 percig főzzük. 

A füstölt szalonnát felkockázzuk, zsírját kisütjük, a pörcöt 

kivesszük, a reszelt vöröshagymát sárgára pirítjuk a zsíron, borsoz-

zuk, paprikázzuk, pici vizet öntünk rá, hogy a paprika meg ne ég-

jen, és belerakjuk a haldarabokat. Még egy merőkanál vizet öntünk 

hozzá, és felforraljuk. Belekeverjük a tejfölt, újra felforraljuk, rá-

szórjuk a félretett pörcöt, és forrón tálaljuk. 

Nemere Ilona 
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H i r d e t é s e k 
 

 

25 mázsa tritikále eladó. Érdeklődni: Tisóczki Péter 06-30/6 

815 772. 

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029 

Kisteleki háromszobás, téglaépítésű családi ház, a központhoz 

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

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 
 

Hajnal – Bazár 
Megújult árukészlettel várjuk vásárlóinkat!!! 

 

◉ Import tisztított női, férfi és gyermekruhák   ◉ Avon termékek 

◉ Cipők             ◉ Plüss figurák 

◉ Táskák 

 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 8.30 – 15.30 

Szombat: 8 – 12 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!!! 

Kiskunmajsa, Félegyházi u. 15. 
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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  

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 

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:  6765 Csengele,  Felsza- 

badulás u. 2/A.    (62) 286 335         (30) 6 216 223        

E-mail: csengele@freemail.hu            Példányszám: 130            

Felelős  kiadó  és  felelős  szerkesztő:    Molnár  Mihály                             

A lap  szerkesztése a Nemzeti Civil Alapprogram  támo- 

gatásából  vásárolt  számítógépen  készül. © Copyright reserved! A lap másolá-

sa csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad 

a szerkesztőség álláspontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


