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Gömöri Balázs és 
tanítványai 

 
 

 
 

Az év végi bemutatóról szóló írásunk a 182. oldalon kezdődik!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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N A P T Á R – Június 

 

16 

1899-ben ezen a napon született Molnár János (†1978), aki 

1935-től tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságá-

ak. 1936-1941 között és 1946-ban a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület elnöke volt.  1960-ban ezen a napon született Sán-

dor József, aki 1997-ben postai kézbesítő volt. 2008-tól újra 

ebben a beosztásban dolgozik.  1962-ben ezen a napon szü-

letett Erdélyi Ferencné Varga Andrea, aki 1984-1994 között 

az általános iskolában tanított.  1993-ban ezen a napon csőd-

eljárás indult a Turkey-Pipe Mezőgazdasági Termelő és Ke-

reskedelmi Kft. ellen. 

17 

1920-ban ezen a napon kezdtek el árverezni 1200 hold földet 

25 évi haszná1atra.  1946-ban ezen a napon született Törköly 

Ferenc (†2008), aki 1983-1992 között szikvízkészítő kisiparos 

volt. 1998-tól 2008-ig az önkéntes tűzoltók parancsnoka.  

18 
2004-ben ezen a napon jött létre a Főnix 2004 Művészetok-

tatási Alapítvány a Csengelei Alapfokú Művészetokatatási In-

tézmény fenntartására.  

19 

1888-ban ezen a napon született Gyovai Péter (†1957) föld-

műves, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben 1929-től 

választmányi tag, 1933-tól zászlótartó és 1941-1943 között 

körgazda volt.  1979-ben ezen a napon hunyt el Csillagvári 

István, aki az 1970-es években a vízmű kezelője volt.  

20 

1941-ben ezen a napon született Vízhányó Béláné Tisóczki 

Erzsébet, aki 1973-1977 között gáz cseretelep-vezető, 1977-

1979 között postai kézbesítő volt.  1949-ben ezen a napon 

született Koncz Lajosné Ambrus Margit, aki 2001-től tagja a 

népdalkörnek.  

21 

1963-ban ezen a napon hunyt el Bagi Sándor, aki 1934-1936 

között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója 

volt. Az 1940-es években a motormalomban olajütéssel fog-

lalkozott.   
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22 
1977-ben ezen a napon született Szabó Zsolt, aki 1993-1998 

között a csengelei focicsapat tagja volt. 

23 

1898-ban ezen a napon született Fábián Lajos (†1981), aki a 

csengelei motormalom vezetője volt az államosítás után.  

1912-ben ezen a napon született Len Péter (†1971), aki 1946-

ig rendőr volt.  

24 

1886-ban ezen a napon született Csicsai János (†1953), aki 

vitézi telkét Csengelén kapta. A csengelei leventék főoktatója 

volt.  1948-ban ezen a napon tették le a cséplőgép felelősök 

az esküt Gyáni Imre főispán előtt.  

25 

1911-ben ezen a napon született Kurucsai Péter (†1989), aki 

1945-ben polgárőr volt.  1982-ben ezen a napon született 

Hencz Teodóra, aki 1995-ben az Aranyeső néptánccsoport 

alapító tagja volt. 1997-ben "A csengelei iskoláért" plakettel 

tüntették ki.  

26 
1933-ban ezen a napon született Fejes Sándorné Kasornya 

Olga, aki 1994-1995 között az általános iskolában tanított.   

27 

1940-ben ezen a napon született Bangó Péter (†1987), aki 

kéményseprőként és postai kézbesítőként is dolgozott.  1986-

ban ezen a napon avatták fel a takarékszövetkezet kirendeltsé-

gének új épületét. 

28 
1912-ben ezen a napon született Valkovics Péter, aki a II. 

világháború során 1944-ben hadifogságba esett és hamarosan 

meghalt.  

29 

1944-ben ezen a napon született Törköly Péter (†1997), aki 

előbb tagja volt a községi tanácsnak, majd 1990-1994 között 

önkormányzati képviselő volt.  1953-ban született Pálinkás 

István, aki 1985-től az általános iskola karbantartója. 

30 

1907-ben ezen a napon született Kopasz Pál (†1972), akit az 

1949-es községgé alakuláskor a képviselő-testület tagjává 

választottak.  1960-ban ezen a napon szűnt meg a csengelei 

motormalom működése.  1991-ben ezen a napon Sztankai 

István aranymisét, Laczkó Ferenc és Tölgyes Tibor ezüstmisét 

tart a csengelei templomban. 
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Megváltozott a fóliasátrak 
engedélyeztetése 

 

A korábbi, 1998-2007 között hatályban volt jogszabály    

valamennyi fóliasátor felállítását építési engedélyhez kötötte. Az ez 

év január elsején lépett rendelkezés enyhített a szabályozáson, a 

fóliasátrak nagyságától tette függővé az engedélyeztetési eljárást, 

valamint az eljárási illetékeket és költségeket is csökkentette. Akik 

6 hónapon túl kívánták használni az építményt, azoknak engedélyt 

kellett kérni, akik ennél rövidebb ideig, azoknak pedig bejelentési 

kötelezettséget írtak elő. 

Valószínűleg a korábbi jogszabályt sem ismerték sokan, hi-

szen az enyhített jogszabály is országos felháborodást okozott. A 

gazdálkodók nyomásának engedve a kormány tovább enyhített az 

előírásokon. 

Az új rendelkezés szerint beépítésre nem szánt mező-

gazdasági területen idő- és méretkorlátozás nélkül, beépítésre nem 

szánt egyéb területen pedig idényjelleggel engedély nélkül építhető 

bármekkora fóliasátor. Beépítésre szánt területen is elhelyezhető 

idényjellegű fóliasátor, ha a magassága nem éri el a 7 méter, és az 

alapterület nem haladja meg az 500 négyzetmétert. A beépítésre 

szánt területen nem szükséges engedély és bejelentés a 3 méternél 

alacsonyabb, állandó fóliasátrak építéséhez. A fóliasátrak építésé-

hez ezután többé nem kell építési engedélyezési eljárást lefolytatni, 

elegendő a bejelentési kötelezettség teljesítése. Bejelentés csak a 

beépítésre szánt területen megépíteni kívánt, 7 méternél magasabb, 

vagy 500 négyzetmétert meghaladó alapterületű ideiglenes, vagy 3 

méternél magasabb állandó fóliasátornál, valamint a beépítésre nem 

szánt, nem mezőgazdasági területen állandó jelleggel elhelyezett 

fóliasátor esetében szükséges.  

A rendelkezés április 29-én lépett életbe. Ezzel egy időben a 

Kormány a szabálytalanul létesített fóliasátrak esetében a 

kiszabható építésügyi bírságot huszadára csökkentette.                  ■ 
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Törköly Ferenc (1946 – 2008) 

 

Május 30-án délelőtt értesültük arról, hogy aznap hajnalban 

elhunyt falunk tűzoltó parancsnoka. Egyre súlyosbodó betegségét 

méltósággal viselte, a legutóbbi falunapokra még hazalátogatott a 

kórházból.  

Törköly Ferencet valószínűleg nem kell bemutatnunk olvasó-

inknak, hiszen a amikor az Aranykalász, majd az Aranyhomok Tsz 

gépkocsivezetője volt, sok-sok csengeleit is fuvarozott. Erről az 

időszakról rengeteg vidám sztorija volt, és társaságban szívesen 

adomázott. A másik dolog, amiért ismerhetik a falunkbeliek, az az, 

hogy 1983-tól kezdve kilenc éven át ő látta el szikvízzel a település 

lakosságát. A harmadik, mely közismertté tette, az a pörköltfőzési 

tudománya volt. Rengeteg lakodalomban, rendezvényen fogyasz-

tották bográcsban főtt étkeit. A közösségi életből is kivette a ré-

szét, 1998-tól ő volt az önkéntes tűzoltók parancsnoka. 

Egy bográcsos képévével búcsúzunk tőle.         

Molnár Mihály      
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A művészeti iskolások év végi 
bemutatója 

 

Május 29-én a Csengelei Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény tanév végi előadásait láthatták azok, akik eljöttek a Falu-

házba. Ezeket a bemutatókat korábban szokták tartani, de mint 

Czirokné Krizsán Zsuzsanna mondta, annyi feladatuk volt, hogy 

mindig arrébb kellett tolni időben. 

Újításként fanfár hangjaira kezdődött a műsor. Egy-egy 

gyermek a galériákból trombitával jelezte a közönségnek, hogy 

most már ideje odafigyelni. Tekergethették is a nyakukat, míg Holo 

Patrikot és Pigniczki Dórát felfedezték a magasban.  

A kis színjátszókat Lantosné Horváth Irén készítette fel az 

bemutatójukra. Illyés Gyula népmesei feldolgozását adták elő Be-

csületes tolvaj Marci címmel. A tanárnőtől kapott tájékoztatás sze-

rint nagyfokú önállóságot biztosított a gyerekeknek a szereptanulás 

során, ha akarták, saját szövegeiket mondhatták. A mozgalmas 

előadás nem hagyta lankadni a közönség figyelmét, jókat derült a 

poénokon. Újdonságként lehet megállapítani, hogy a rendező 

kihasználta a rendelkezésre álló teret, a szereplők fel-le járkáltak a 

közönség és a színpad között. Mint tudjuk, a közönség, és főleg a 

gyerekek figyelmét sokáig nehéz fenntartani, Lantosnénak és 

színész csapatának most ez sikerült.            

Ezután egymás váltogatva következtek a táncos és a zenész 

produkciók. A fellépők korukhoz viszonyítva egyre nehezebb 

előadásokat mutattak be. Az előképzősök még csak egyszerű 

lépésekből álló táncot mutattak be, de ahogy "öregedtek" Czirokné 

növendékei, úgy láthattunk polkát, Cha-cha-chat, Jive-ot, majd 

végül a 8 osztályosok rumbáját. 

A fúvósok betanítói – Czirok Zoltán és Gömöri Balázs – 

vizsgáztak, vagy legalább is a beavatatlannal úgy tűnhetett. Hiszen 

több alkalommal a tanítványokkal együtt léptek színpadra. Aki a 

műsorfolyam idején ránézett a tanárokra, az bizony láthatta, hogy  
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azok is ugyanúgy izgultak, mint akik vizsgáztak. A zenészeknél 

most nagyon kevés baki fordult elő, inkább hangszer-beállítási 

problémák voltak. Az előadott szerzemények Bachtól, Mozarttól, 

Pergolesitől, Hasse-tól származott, nagy részüket más előadásokkor 

már hallhattuk. Nekem Bizet Carmen-jéből előadott részlete tűnt 

fel, mint amit még nem hallottam az iskolásoktól. A fúvósok agy 

részét Horváth Lívia kísérte zongorán.  

A műsorfolyamot megszakítva Czirokné elbúcsúztatta Heim-

né Márta nénit, aki a művészeti iskola alapításától, tehát 12 éves 

tanította színjátszásra a csengelei fiatalokat, most pedig nyugdíjba 

vonulása miatt utolsó előadásait tanította be. Könnyeivel 

küszködve megköszönte a pedagógusnak, hogy az induláskor 

szárnyai alá vette az iskolát és továbbra is bízik abban, hogy ha 

szükség lesz rá, akkor segíteni fog a továbbiakban is. Czirok Zoltán 

egy virággal ajándékozta meg a tanítványai körében nagy 

népszerűségnek örvendő Márta nénit.  

 

 
 

A nyugdíjba vonuló Heimnétől is elbúcsúztak 

(fotó: Molnár Mihály) 
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A "nagy" színjátszók most lány és fiú csoportokra lettek 

szétosztva. A lányok "Muskátlis kalapom" címmel a lányok fel-

nőtté válásának konfliktusait, majd az asszonyok sorsát játszották 

el, mondhatni nagy beleéléssel. A "nagy" fiú színjátszók "A tök" 

című népi színjátékot mutatták be. A ma is érvényes mondandója 

szerint a kapzsi ember könnyen pórul járhat. A vicces bemon-

dásokon a közönség jókat derülhetett. Mindkét csoportot Heim Gé-

záné készítette fel az előadásra.  

Összegzésként megállapíthattam, hogy a művészeti iskolás 

fiatalok nagy teherbírással rendelkeznek. Általános iskolai tanul-

mányaik mellett van idejük, erejük még az előadóművészetek iránt 

is érdeklődni, és vannak, akik eggyel nem is elégednek meg. Eme-

lem kalapom a növendékek és tanárjaik előtt! 

M. M.    

 
 

 

 
 

 

 

Tűz volt Alsócsengelén 
 

Június 2-án újabb tűzeset történt településünk külterületén. Az alsó-

csengelei részen füvet kaszáltak, amikor a többnapos kánikula mi-

att elszáradt növényzet meggyulladt, feltehetően egy cigaretta-

csikk miatt. Az oltást a környékbeliek azonnal megkezdték, így a 

tüzet még a Kiskunfélegyházáról indult tűzoltóautó megérkezéséig 

– mely közben el is tévedt – sikerült eloltani.                                  ■ 
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Orosházáról jött a falunkba lopni 
 

Június 8-án, vasárnap délután gyalogos fiatal férfi érkezett 

Csengelére. Az Öregmalom vendéglőbe betért szomját oltani, majd 

indult tovább, amikor az italmérő helytől nem messze egy 

kerékpárra lett figyelmes, melynek kosarában egy pénztárca volt. A 

gyermek tulajdonos csak néhány pillanatra hagyta magára 

járművét. Ez idő alatt a falunkban "vendégeskedő" férfi kikapta a 

pénztárcát és már el is viharzott vele. Nem túl sok pénz, ezer forint 

volt a zsákmánya, de ez egy gyermeknek már azért jelentős zseb-

pénz. Szerzeményével hamarosan betért egy másik szórakozóhely-

re, ahol azonnal el is költötte az ebül szerzett pénzt.  

Mivel többen is látták, hogy merre távozott az idegen, így a 

kiérkező rendőröknek át lehetett adni a delikvenst. Azt állította, 

hogy orosházi származék, de semmilyen igazolvány nem volt nála. 

A rendőrök előállították a rendőrkapitányságra. 

M. M. 
 
 

Kedvenc receptjeim 
 

Gombás karaj tejmártásban 
 

Hozzávalók: 80 dkg kicsontozott sertéskaraj, 20 dkg gomba, 

4 cikk fokhagyma, 8 dl tej, 1 ágacska rozmaring, 1 csokor petrezse-

lyem zöldje, kevés olaj, őrölt bors, só. 

  A húst nagyobb kockákra vágjuk, és forró olajban szép 

pirosra sütjük. Megszórjuk zúzott fokhagymával, megsózzuk, majd 

leöntjük forró tejjel, és letakarva pároljuk kb. 50 percig. Hozzá-

tesszük a vékony szeletekre vágott gombát, rozmaringgal, őrölt 

borssal fűszerezzük és fedő nélkül addig főzzük, míg a leve egy 

kissé besűrűsödik. Megszórjuk finomra vágott petrezselyem zöld-

jével, és forrón tálaljuk.  

Nemere Ilona 
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Változott a koncepció  
 

Már nem számít, ha egy-két 
gyerek hiányzik az iskolából! 

 

Az elmúlt év áprilisában rendkívüli és összevont szülői érte-

kezletet hívtak össze a Faluházban annak kapcsán, hogy olyan – 

nem alaptalan! – hírek terjedtek el a községben, hogy megszűnik a 

csengelei oktatási intézmények önállósága. Kormányzati dötés 

alapján a korábbi fejkvóta megszűnt, és helyette a csoportfinanszí-

rozás lépett életbe. Viszont ahol az osztálylétszám nem érte el a 

minimális 15 főt, ott az állami támogatást megvonták. Ez a 

2007/2008-as tanévben a 3. és 4. osztályt érintette, de a 12 milliós 

pluszkiadást az önkormányzat magára vállalta. 

A rendkívüli szülői értekezleten községünk polgármestere és 

az iskolaigazgató is kérte, hogy minél több gyermeket járassanak a 

csengelei oktatási intézményekbe, hogy megoldódjon a finanszí-

rozási probléma.  

A témára fél év múlva, az októberi önkormányzati ülésen 

tértek vissza. A településünk polgármestere felvetette, hogy nevelő-

szülői képzést lehetne beindítani. Részletesen szólt ennek a szolgá-

latnak a feltételeiről. A tervek szerint olyan korú gyermekeket kel-

lene hozni a faluba, melyekből hiány van az iskolában. Szükség 

esetén szolgálati lakást is biztosítanának. A témához több képviselő 

is hozzászólt, szükségesnek tartva a gyermekhiány felszámolását. 

Végül a képviselő-testület arra az álláspontra jutott, hogy az 

egészet jól átgondolni, mert nem kutyák tartásáról, hanem kamasz 

gyermekek neveléséről kell gondoskodni. Ennyiben maradtak. 

Közben eltelt újabb fél év, mely alatt a gyermeklétszám 

hiányának csökkentéséről semmi elképzelés nem merült fel, vagy 

azt titokban tartották. 

Ez év áprilisi önkormányzati ülésen egy szolgálati lakás bér-

beadása-eladása kapcsán jött fel csak újra a gyermekhiány problé- 
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mája. Az elmúlt ősszel ugyanis egy háromgyermekes család akart 

Kiskunmajsára távozni. Az egyikük éppen olyan osztályban tanult, 

ahol éppen ő volt a 15. gyermek. Tehát ha elhagyja falunkat, akkor 

nem kettő, hanem három osztály finanszírozását kellett volna ma-

gára vállalnia az önkormányzat. Polgármesterünk akkor szolgálati 

lakást biztosított neki, hogy ne költözzenek el. Mindenki arra 

gondolhatott, hogy milyen rendes ember, vigyáz a falu pénzére. De 

a később hozzá fűzött kommentárja azért engem mélyen mellbe 

vágott. Mint kiderült, szó sem volt arról, hogy azért kapta a család 

a lakást, hogy ne essen egy újabb osztály a finanszírozási határ alá, 

hanem azért, mert megesett rajtuk a szíve. Mint mondta, nem szá-

mít, ha egy-két gyerek távozik az iskolából, már úgyis elég sokat 

fizet az önkormányzat. 

Itt egyből a fülembe csengett a pénzügyi ellenőrző bizottság 

elnökének az mondata, amelyben mindig a takarékos gazdálkodásra 

hívta fel az önkormányzatot a költségvetés tárgyalásakor. Polgár-

mesterünknek is eszébe juthatott az esküjében vállalt kötelezett-

sége, és – valószínűleg szomorú szívvel – de kitette a háromgyer-

mekes családot az önkormányzati bérleményből. Hogy velük a to-

vábbiakban mi lesz, nem tudni, lehet, hogy maradnak Csengelén, 

de az is lehet, hogy távoznak falunkból. 

 A költségvetési törvény a 2008/09-es tanévre további szi-

gorítást írt elő. Az 1-4. osztályban a közoktatási törvényben megha-

tározott átlag osztálylétszám 75 %-ában határozta meg a minimális 

tanulói számot, ami 16 fő (15,75). Az 5-8. osztályban ez a szám 

már 18 fő (17,25). Ezek alapján nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy 

polgármesterünk előrelátó volt, hiszen ígyse, úgyse tudták volna a 

15 fős osztállyal biztosítani az előírt létszámot.  

A kisteleki többcélú kistérségi társuláshoz való társulás réme 

tehát továbbra is ott lebeg a falu felett. Hogy az önkormányzat 

meddig tudja finanszírozni a minimális létszám alatti osztályokat, 

azt kevesen tudnák megmondani. A falunak van még ugyan 150 

milliós tartaléka, de ha ehhez hozzávesszük, hogy az elmúlt évben 

65 millióval többet költött, mint amennyi bevétele volt, már nem is 

olyan rózsás a helyzet.                                              Molnár Mihály 
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Ezt írtuk a Csengelei Krónikában 
 

15 éve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási képviselő 

választásokról számoltunk be. A szavazásra jogosult 1756 csenge-

lei polgár közül mindössze 386 fő jelent meg, ami 21, 98 %-os 

részvételi eredményt jelent. Mindkét kategóriában a Magyar Szak-

szervezetek Országos Szövetsége kapta a legtöbb szavazatot.  Vil-

láminterjú keretében kérdeztük meg dr. Sikter Andrást, akiről el-

terjedt a faluban, hogy öngyilkosságot követett el. Ő elmondta, 

hogy a Turkey Pipe Kft., melynek ügyvezetője, csődbe ment, mivel 

baromfi kolera miatt a pulykaállományuk 70 %-a elhullott. Ez 

többmilliós veszteséget okozott, ezért kellett a csődegyeztetést elin-

dítani. Az öngyilkossággal nem próbálkozott és nem is gondolt rá.     
 

10 éve foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy a Felszabadulás 

utcai tujákat ki fogja majd locsolni. A polgármesteri válasz szerint 

továbbra is az önkormányzat dolgozói fogják öntözni a növényeket, 

mert így biztosan megkapják a szükséges vizet.  Friss hírként 

közöltük, hogy dr. Horváth Ferenc régész a Bogár-háti templom-

rom közelében lovával együtt eltemetett kun vezér sírját találta 

meg. Ugyan 11 másik ilyen sír van az országban, de ez volt az első, 

melyet szakemberek tártak fel.  
 

5 éve arról emlékeztünk meg, hogy Henczné Gút Julianna védő-

nő negyed százada végzi tevékenységét a csengelei gyerekekért. 

Kezdetben még kerékpárral járta a szétszórt tanyavilágot. A védőnő 

már a gyermek születése előtt figyelemmel kíséri az édesanyák és a 

babák egészségét. A kicsiknek a védőoltások és kötelező orvosi 

vizsgálatok előkészítését is ő végzi rendszeresen 3 éves korig, majd 

az óvodai, iskolai vizsgálatokon is részt vesz. A cikk írásakor már 

személygépkocsival közlekedett, ami a csengelei téli útviszonyok 

ismeretében nem egyszerű dolog. Az ifjabb és idősebb korosztály is 

kapcsolatban állt vele, mert a Gyermekjóléti és Családsegítő Szol-

gálat munkáját is ő végezte.   
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Gyűjtsük a Knorr Delikát 8 

ételízesítő csomagolását! 
 

 

A Knorr cég pályázatot hír- 

detett "Főzzön 8 játszóteret 

címmel. Ennek során a Deli- 

kát 8 ételízesítő csomagolásá- 

ból kell minél többet össze- 

gyűjtenei a településeknek. 

Minden fajta csomagolású 

Delikát 8 ételízesítő tasakja 

beküldhető, csak a 3 kg fe- 

letti jelzésűek nem. 

 

Hét, egyenként minimum  

5-5 milliós játszótér építését 

ki fogják sorsolni, a nyolcadi- 

kat pedig az a település kapja,  

mely a legtöbb vonalkódot beküldi.  
 

A csomagolóanyagok augusztus elejéig lehet a csen-

gelei boltokban, így például a Korona Marketben is lead-

ni. A pályázat beérkezési határideje augusztus 15. 
 

Segítsünk a gyűjtésben, hátha nyerünk egy játszóteret! 

 

Szabó Gabriella 
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H i r d e t é s e k 
 

 

A Kiskunmajsai úttól 400 m-re, a Vetter Kft. közelében két hold 

szántóföld eladó! Érdeklődni: Barna László Kistelek, Tömörkény 

u. 17. 06-30/5 052 895 

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 

 

A kisteleki Fotó szaküzletem megszűnt! 
 

 -  Továbbra is vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények    

     fényképezését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj-, pasztell- és akvarell képek árusítása  

 

Új elérhetőségeim: 

Nacsa Jánosné fényképész 
Szeged, Zentai u. 10. 

06-70/2 803 013 vagy 06-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 
 

 

 

 

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

                       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.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


