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Cikkünk a 256. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Szeptember 

 

16. 

1941-ben ezen a napon születet Tóth-Andor Józsefné He-

gedűs Franciska, aki 1983-1996 között dajka volt az óvo-

dában.  1942-ben ezen a napon született Novák Imre 

(†2002) kőműves kisiparos. 

18. 
1971-ben ezen a napon született Tóthné Fekete Gyöngyi, aki 

2002-től a polgármesteri hivatal házi gondozója. 

19. 

 1908-ban ezen a napon született Szinok Gábor (†1996), aki 

1958-1969 között az Erdősarki iskolában tanított.  1927-ben 

ezen a napon született dr. Gábris László, aki 1954-1959 

között falunk orvosa volt.  1977-ben ezen a napon hunyt el 

Hargitai (Höhn) Imre, aki 1945-1951 között a Belsőcsengelei 

iskolában,  1963-1964 között a Pántlika úti iskolában tanított. 

1945-től kántori tisztséget is ellátott. 1945-1949 között az 

egyházközség képviselő-testületének jegyzője volt.  1981-

ben ezen a napon hunyt el Tisóczki Sándor, aki 1954-től a 

Lenin Tsz, 1959-től a Március 15. Tsz elnöke volt. 1949-ben 

a Népfront Csengelei Népi Bizottsága elnökének és a 

DÉFOSZ titkárának választották meg. 1949-ben egy gazda-

küldöttséggel a Szovjetunióban járt, majd tapasztalatairól 

számos településen tartott beszámolót. 

20. 

1898-ban ezen a napon született Csúri Mihály (†1959) föld-

műves, aki Csengelén 1948-ban a legjobban teljesítette a 

beszolgáltatási kötelezettségét.  1900-ban ezen a napon szü-

letett Franczia Antal (†1982) földműves, aki 1948-tól tagja 

volt a DÉFOSZ-zenekarnak.  1951-ben ezen a napon szüle-

tett Toldi József élettani professzor, aki 1991-1996 között 

helyettes dékán volt a József Attila Tudományegyetem 

Természettudományi Karán. 1992-1993 között a JATE Állat-

tani Tanszékét vezette.  1971-ben ezen a napon született 

Kormányosné Váradi Ildikó gyógytornász. 
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21. 

1929-ben ezen a napon született Kun Szabó Mihály (†1994), 

aki 1956-os forradalom alatti tevékenységéért börtönbe ke-

rült. 1991-ben megkapta az 1956-os Emlékérmet.  1963-ban 

ezen a napon született Tóth Csaba, aki 2002-től a Csengelei 

Polgári Kört vezeti.  1984-ben ezen a napon hunyt el Lippai 

József, aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP alapszervezet 

gazdaságvezetője lett. 1949-től a Népfront Csengelei Népi 

Bizottságának titkára volt.    

23. 

1925-ben ezen a napon született Tóth Istvánné Mészáros 

Anna, aki 1977-1984 között a községi tanács alkalmazottja 

volt.  1973-ban ezen a napon született Kopasz Katalin, aki 

2000-től az általános iskola német tanára. 

25. 

1918-ban ezen a napon született Balogh Józsefné Czibolya 

Viktória (†2004), az ÁFÉSZ benzinkút első kezelője.  1918-

ban ezen a napon hunyt el Báló Antal Mihály, aki 1900-1905 

között a Templomhalmi iskolában tanított.  1922-ben ezen a 

napon született Antal Ferenc (†1991), aki 1959-től postai 

kézbesítő volt.  1979-ben ezen a napon született Nemes-

Nagy Nelli, aki 2004-től az általános iskolában tanít.   

26. 

1932-ben ezen a napon született Nagy Ilona, aki 1953-tól a 

belterületi, 1955-től a Pántlika úti iskolában tanított.  1967-

ben ezen a napon született Nagy Gáborné Borbola Erzsébet, 

aki 1986-tól tanít az általános iskolában 

27. 
1981-ben ezen a napon született Kovács Szilveszter, aki 

1996-1999 között a csengelei focicsapat tagja volt. 

28. 
1970-ben ezen a napon született Árvai Kálmánné Bartucz 

Klára, aki 1991-1997 között az önkormányzat pénzügyi 

előadója volt. 1997-től a Vetter Hungary Kft. könyvelője.  

29. 

1850-ben ezen a napon született Kordás Mihály (†1949), aki 

1880-tól 400 holdon folytatott gazdálkodást. Csengele 

legnagyobb szélmalma az övé volt. Legtöbb adót fizetőként 

tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságának.  

1961-ben ezen a napon született Hegedűs Imre (†2001), aki 

1991-1994 között a csengelei polgárőrség vezető helyettese, 

1994-1995 között titkárhelyettese volt. 
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30. 

1865-ben ezen a napon született Faragó Boldizsár (†1938), 

aki 1890-1902 között a belsőcsengelei iskolában tanított.  

1967-ben ezen a napon született Törköly Aranka kertész 

üzemmérnök. 1994-1998 között önkormányzati képviselő 

volt.  1990-ben ezen a napon volt az első önkormányzati 

választás. Polgármesternek a korábbi tanácselnököt, Kordás 

Istvánt választották meg. 

 

 

Közös rendőr-polgárőr akció 
 

Kb. másfél éve a természetes "fegyvertársak", a rendőrök és 

polgárőrök közötti viszony kívánni valót hagyott maga után. Nem-

rég a polgárőrség vezetése felvette a kapcsolatot az új kisteleki ka-

pitánnyal, és egyeztették a közös munka alapelveit. 

Ennek eredményeként szeptember 7-én már közös akciót 

szervezett a hivatásos és önkéntes bűnüldözők. Egy rendőrségi és 

egy polgárőr szolgálati gépkocsi, valamint 2 rendőr és 6 csengelei 

polgárőr vett részt a közös szolgálat során. Főleg Csengele külte-

rületén járőröztek, illetve ellenőriztek. Elsőrendű feladatuk a mege-

lőzés és az idegen járművek ellenőrzése volt a cél. 

Az eredményes akció után úgy tűnik, hogy normalizálódik a 

rendőrség és a polgárőrség közötti kapcsolat.  

M. M.  

 
Kiegészítések és helyesbítések a 

telefonszám-jegyzékhez 
 

Gera István Árpád u. 2. 06-30/9 350 976 

Seres Ferenc Tanya 632. 06-30/5 756 342 

Seresné Géczi Ildikó Tanya 632. 06-30/6 293 303 
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Deszki polgármesteri főzőverseny 
 

Csengele aranyérmes lett 
 

Szeptember 6-án Deszkre várták a megye polgármestereit, de 

más országokból (Ukrajna, Románia, Belgium és Ausztria) is ér-

keztek delegációk a főzőtudományuk bemutatására. A kilencedik 

alkalommal megtartott rendezvényen hatvanegy bogrács állt ké-

szenlétbe a déli induláshoz.  

Csengeléről Sánta Ferenc polgármestert a teljes képviselő-

testület elkísérte, bár volt, aki elfoglaltsága miatt csak később jött, 

vagy lakodalom miatt hamarabb távozott. Az óriási forróság kivé-

désére és a nagyszámú vendégsereg számára a rendelkezésre álló 

két sátor mellé még két sörsátort is felállított a csapat. 

 

 
 

Tóth Mihály mesterszakács is meglátogatta a csengelei főzőhelyet 
(fotó: Kormányos Sándor) 
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Az asztalok megteltek az otthonról hozott rántott húsokkal és 

süteményekkel, Lantos István pedig elkezdte sütni bográcsban a 

halakat. Szépen fogyott az aperitif is, köztük érdekességként a csi-

csóka pálinka is. 12 órára a csapat tele ette magát, nem győzte fo-

gyasztani az italokat, amibe persze belesegített a rekord hőség is. 

Még annyi szerencse volt, hogy a légmozgás is elég szép volt, sőt 

később a szél felkapta a csengelei (csak a csengelei!) sátrakat.  

Polgármesterünk délben kezdett hozzá a pörkölt főzéséhez. 

Segédei Czakó János és Juhász József képviselők voltak. Az ere-

detileg tervezett birkapörkölt helyett a marhára tértek át, mert a 

felajánlott birkahús enyhén szólva nem a legkiválóbb minőségű 

volt. A zsűrizés sportszerű volt, hiszen a kóstolgató mesterszaká-

csok nem tudhatták, hogy az étkeket ki főzte, hisz azok csak 

azonosító számmal voltak ellátva. A bírálók között láthattuk a 

Csengeléről elszármazott Tóth Mihályt is, aki a szegedi Szent Ist-

ván étterem tulajdonosa.        

Amikor este az eredményeket kihirdették, a csapat nagy része 

lakodalom miatt már otthon volt. Marhapörkölt kategóriában Csen-

gele lett a győztes. A díjat az egyik „segéd”, Czakó János vette át.   

 

     Molnár Mihály 
 

 

 

 
Betörtek az óvodába 

 
Szeptember 9-ről 10-re virradó éjszaka hívatlan látogatók érkeztek 

a falu gyermekintézményébe. A konyhán keresztül behatoló 

bűnözők két vödör ételízesítőt, tisztító- és vegyszereket zsákmá-

nyoltak. A közvélekedés szerint nem túl nagy észkombájn elkö-

vetők ellen a rendőrség megindította a nyomozást.    

M. M. 
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Mi újság a gyulai polgárőröknél? 

 
Az idei nyáron Gyulán nyaralt a polgárőrség csapata. A kirán-

dulás során felvettem a kapcsolatot a Gyulai Bűnmegelőzési Pol-

gárőr Egyesület elnökével, Hajdú Gyulával. A vele folytatott be-

szélgetés rövidített szövegéből megismerhetjük egy üdülőváros 

polgárőr életét. 

 
Mikor alakult meg az egyesületetek? 

- 2001 nyarán alakultunk.  A mi egyesületünknek a zöme azokból 

áll, akik a Gyulai Polgárőr Egyesületből kiléptek. A korábbi egye-

sület elnöke nem tudott, és most sem akar szemléletet változtatni. 

Nem látta be, hogy pályázni kell, mutatni kell valamit, és nem csak 

dirigálni. A ősrégi magból 20-25 fő kiszakadt, akik megalakították 

a mi egyesületünket.  

Hogyan szűritek a polgárőröknek jelentkezőket? 

- Lepriózzuk a a jelentkezőket. Nem erkölcsi bizonyítványt kérünk, 

hanem bemegyünk a rendőrségre, és utánanézünk a múltjának. 

Személyes és baráti kapcsolatok újtán is információkat szerzünk. 

46 tagunk van jelenleg, de olyan 20-25 fő, akik hadra foghatók.  

Korábban mivel foglalkoztál? Ezt azért kérdezem, mert szépen, 

folyamatosan, meggyőzően, ööö-zés nélkül tudsz beszélni! 

- A képzettségem általános lakatos, valamint ív-lánghegesztő. A 

fegyveres testületeknél nincs semmilyen múltam. Amikor az egye-

sületnek ki kell harcolni a támogatást, a pénzt, akkor meggyőzőnek 

kell lenni, fel kell építeni egy dolgot, lehetőleg úgy, hogy abba ne 

lehessen belekötni. Ugyanezt meg kell tennem írásban is. Minden 

olyan pályázaton részt veszünk, mely összefügg a város közbizton-

ságával, vagy a polgárőrséggel. Ma már nem úgy működnek a dol-

gok, hogy a pénzt kötelező adni, ezért mutatni is kell valamit. Az 

én telefonom a nap 24 órájában be van kapcsolva, mert én tudom, 

hogy nagyjából melyik polgárőrünk hogyan dolgozik, vagy éppen 

hol van. Ha a vám- és pénzügyőrség, vagy a rendőrség hatósági 

tanúkat kér, vagy hirtelen 2-3 ember kell, akkor nekem szólnak.  
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Hogyan vagytok ellátva eszközökkel? Gondolok például kocsi-

ra, telefonra, rádióra. 

- Van egy saját tulajdonú gépkocsink, amit adományként kaptunk a 

Kristoforo Egyesülettől, amely a német testvérközségünkben mű-

ködik. Tisztára úgy néz ki, mint egy német rendőrkocsi. A német 

turisták meg is lepődnek, amikor meglátják. Magyarul és angolul 

ráírattuk viszont, hogy polgárőrség, hogy bizalommal fordulhas-

sanak hozánk a külföldiek is. Ami felszerelésünk van, azt pályázati 

és szponzori pénzekből vásároltuk. Legutóbb egy kft.-től kaptunk 

100 ezer forintot, melyből kézibeszélőket vettünk.   

Mennyit bírnak ezek a rádiók? 

- Kb. három kilométer a hatótávolságuk. Ez nekünk elég is. 

Rendezvény biztosításakor, temetőőrzéskor használjuk őket.  

Kilométerkorlátozás van-e nálatok? 

- Nincs. Azt viszont megtettük, hogy lemértük a járőrútvonalat, 

amiben minden hely benne volt, ahol meg kell jelenni. Ez 100 km-

be belefér. Ha ezen felül megy a kocsi, azért megkérdezem, hogy 

hol a fenében voltatok. Nekünk nem csak Gyula a területünk, ha-

nem a hozzá tartozó vonzáskörzet is. A támogatókat járjuk körbe. 

Ha jön egy jelzés, hogy mondjuk valahol lopják a kukoricát, akkor 

a rendőrségnek továbbítjuk az információt. Mi mit csináljunk 

velük, lekiabáljuk őket? Egy szponzortól kaptunk két felszerelt 

kerékpárt. Nem muszáj a polgárőrnek mindig kocsikázni, lehet bi-

ciklizni, sőt sétálni is. A városközpont be van kamerázva, így mi 

inkább a külső részeket ellenőrizzük.    

Az önkormányzat támogat benneteket? 

- Nyilvánvaló! Amióta van egy belügyminiszteri rendelet, hogy a 

településeknek támogatni kell a polgárőrségeket. Mi is az inter-

netről szereztünk erről tudomást. Tehát a közrend-közbiztonság 

fenntartását támogatni kell az önkormányzatnak. Gyulán mindkét 

egyesületet támogatják, azonos mértékben. 

Elég szokott lenni a támogatás? 

- Ha elfogy a pénzünk, akkor kisegít bennünket valamelyik vál-

lalkozó, vagy valamelyik tag. Van nálad pénz? Van 1500 Ft. Nálam 

van 2000, megtankoljuk a kocsit, és megyünk szolgálatba!  
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A fegyveres szervekkel milyen a kapcsolatotok? 

- A vám- és pénzügyőrség sokszor kér bennünket hatósági tanúk-

nak, éjszaka is. Maximum 1 órán belül tudunk kiküldeni polgárő-

röket. A rendőrséggel már korábban is volt megállapodásunk, me-

lyet nemrég újítottunk meg. A határrendészettel most kívánuk szer-

ződést kötni, de még ezt át kell gondolnom. Ugyanis volt már olyan 

eset, hogy a polgárőr esőben, sárban 8 kilométert gyalogolt a tölté-

sen, míg a határőr a kocsiban melegedett. Amit mi vállalunk, azt 

igyekszünk maximálisan teljesíteni.   

Sok rendezvény van Gyulán. Részt vesztek a biztosításokban? 

- Ha szólnak, akkor részt veszünk.  

A két egyesület közösen végzi a biztosításokat? 

-  A rendőrség nem akar belviszályokba belebonyolódni, ezért in-

kább mindkét egyesületnek szólnak, hogy ennyi és ennyi ember 

kellene. Vagy tudják teljesíteni a kérést, vagy nem. Én elvárom az 

embereimtől, hogy a rendezvénybiztosításokra úgy jelenjenek meg, 

mintha a saját lakodalmukra mennének.  

Csak éjszaka láttok el szolgálatot? 

- Nem! Nem látom annak értelmét, hogy éjszaka azokkal vitatkoz-

zunk, akik lehányják az autót és az embert. Volt már olyan esetünk, 

hogy összeszedtük a fiatalkorút, hazavittük, aztán a szülőktől 

majdnem mi kaptunk ki. Szeptemberben, az iskolakezdéskor az 

iskoláknál és óvodáknál ott lesz a polgárőr reggel héttől a becsen-

getésig, és segíti a fiatalokat az úton való átkelésben. Éjszaka a 

rendőr a hatóság, ezért ő fizetést kap. Mi csak jelzésekkel élünk 

feléjük. Ha gyanús eseményt látunk, akkor szólunk nekik. Ha 100-

ból kettő eset bejön, akkor ez már hatalmas eredmény. Nappal 

követni szoktuk a vasgyűjtőket, tollasokat. Legközelebb már nem 

jön erre, mert itt figyelni fogják. Tehát igyekszünk a megelőzésre 

helyezni a súlyt.  

Külterülete, tanyavilága van-e Gyulának? 

- Van, Szanazug is hozzátartozik. Van egy szabadstrandja is, aján-

lom nektek. Üdülők, hobbitelkek vannak ott. 

A két gyulai polgárőr egyesület között van-e valamilyen kap-

csolat? 

- Megmondom őszintén, hogy a másik egyesület elnökének nagyon  
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Hajdú Gyula gyulai polgárőr elnök 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

 

csípi a szemét, hogy nem ő lett a megyei elnök, meg nem ő dirigál 

mindenkinek. Nem is hajlandó másokkal beszélni.  

Akkor itt nincs is probléma… 

- Hát így legalább nem kell neki válaszolni!  

Mondtad, hogy korábban a másik egyesület tagja voltál. Nem 

tudtatok az elnöktől megszabadulni? 

- Nem, csak mindig az lehetett, amit ő akart, mintha szemellenző 

lett volna rajta. Nagyon vaskalapos, nem hajlandó váltani. 

Jó, de a tagok döntenek a közgyűlésen, a választáskor! 

- Így van, de az ő egyesületében azok vannak többen, akiknek nem 

vaj, hanem margarin van a fején. Én is tudnék 250-300 főt bizto-

sítani egy rendezvényre, ha saját zsebből fizetném őket. Nálunk be 

van vezetve a járőrlap, melyet a szolgálat kezdetén a rendőrségen 

igazoltatni kell, aláírással, pecséttel. A másik egyesületnél nem tu-

dom, hogyan működnek a dolgok, de a rendőrök még nem láttak 

ilyen lapot náluk. Minket számon kérhetnek, hogy mire  használtuk  
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a támogatást, tudjuk igazolni.  

A polgárőrségnek van egy országos mozgalma, az „Egy iskola – 

egy polgárőr”. Nálatok hogy működik ez? 

- Nálunk nem voltak rá vevők az iskolák. A tanárok, tanár bácsik 

egy része nem ereszkedik le addig, hogy szóba álljon velünk. Volt 

egy olyan eset, hogy amikor segítettem a gyalogátkelőhelyen az át-

keléseket az iskolához, akkor az iskolaigazgató beszólt a rendőr-

ségre, hogy itt van az iskola előtt egy pedofil kinézetű. Elfelejtette 

elolvasni a hátamon lévő feliratot, hogy POLGÁRŐRSÉG. Ha se-

gítséget kérnek tőlünk, nagyon szívesen állunk mindenki rendel-

kezésére. De ha nem igénylik, akkor nem fogjuk őket zaklatni. 

Három, vagy négy őrző-védő cég van itt Gyulán. Azokkal is jól 

együttműködünk.   

Befejező kérdésem: mit szeretnél még elérni az egyesületedben? 

- Azt szeretném még elérni, hogy nálam fiatalabb legyen az elnök! 

Ők tudják, hogy mi van a diszkókban, járatosabbak a drogos dol-

gokban. Lenne is jelöltem rá, csak az a baj, hogy Gyula az ide-

genforgalomból él, így nagy részük vidékre jár dolgozni, csak a 

szülőket látogatni jönnek haza. A többi meg a fegyveres testüle-

tekhez megy, mert ott pénzt kap érte.      

(-r -ly)  

  

       
    

Újságíróképzés helyi lapoknál 

 
A Magyar Újságírók Országos Szövetségében létezik a helyi 

lapok szakosztálya, mely minden nyáron szakmai képzést rendez a 

kis települések újságkészítőinek. A Csengelei Krónika szerkesz-

tősége is meghívást kapott a rendezvényre, de mivel azon nem kí-

vánt részt venni, ezért a jelentkezési lapot tovább küldtük a másik, 

önkormányzati újság szerkesztőjének. Így Törköly Ágnes – a pol-

gármesteri hivatal támogatásával – részt vehetett az egyhetes 

kurzuson. 
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13 megye helyi lapkészítői vettek részt a képzésen, Csongrád 

megyét csak Csengele képviselte. Mint a Csengelei hírek szerkesz-

tője elmondta, a hét nap alatt sok hasznos dolgot tanult, melyet a 

munkája során fel tud használni. A résztvevők „vizsgaként” a 

helyet biztosító település, Földes lapjának különszámával bizonyí-

tották rátermettségüket. Ebbe a falunkbéli újságíró is írt egy cikket. 

Törköly Ágnes, amikor a felsőfokú tanulmányait végezte mé-

dia szakon, a Csengelei Krónikánál töltötte gyakorlatát, segített a 

kép- és szöveg tördelésében, szerkesztésében. További sok sikert 

kívánok neki az újságírói pályán! Ha tovább kívánja magát képez-

ni, akkor a Földesen szerzett oklevéllel felvételi nélkül bejuthat a 

Bálint György Újságíró Akadémiára. 

Molnár Mihály   

     
Kedvenc receptjeim 
 

Gombás halikra 
 

Hozzávalók: 60 dkg halikra, 2 fakanál zsír, fél kg gomba (szeg-

fűgomba, ha lehet), 1 kisebb csokor petrezselyemlevél, só, kávés-

kanálnyi bors, 3 tojás. 

 

Az ehhez való ikrát ívás idején fogott nagyobb halakból gyűjtöm 

össze. Akad köztük olyan, amelyikben 1 kilónyit is találok. Mivel 

tárolni tudom, akkor használom fel, amikor szegfűgombát tudok 

szedni. Bográcsban zsírt olvasztok, majd belerakom a megtisztított, 

összevágott gombát. Felöntöm vízzel, párolom. Mikor a víz elillant 

alóla, beleteszem az ikrát. Sózom, borsozom. Apróra vágott petre-

zselyemlevéllel ízesítem. Lassú tűzön, kavargatás közben ízlelge-

tem, kóstolgatom. Amikor a gomba puha, hozzáütök három tojást, 

óvatosan. Lassan rotyogtatom, s amikor minden összepuhult, leve-

szem a bográcsot.    

Nemere Ilona 
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Óriástökök az Akácfa utcában 
 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 

 

Egyik olvasónk hívta fel a figyelmünket a falunkban növő 

nagy termésekre. Mint Csorba János elmondta, tavaly Balástyáról 

kapta a vetőmagokat, majd az idén tavasszal már vadon kezdett 

nőni tíz tök a kertjében, mely kb. három hónap alatt nőtt óriásivá. A 

legnagyobbat nemrég szüretelték le, mely lehetett vagy ötven 

kilogramm. Két ember sem bírta megemelni, csak gurítva tudták a 

disznóólhoz bevinni. A malacok jót lakmároznak belőle.   

A falu szélén, a Pántlika út mellett hasonló terméseket látni, 

csak azok jóval kisebbek. A Csorba-féle tökök – ha hagyják –, akár 

60 kilósra is megnőnek.  

Öt évvel ezelőtt Czibolya András 45 kg-os takarmánytökéről 

számoltunk be, mely a Május 1. utcában termett.  

M. M.      
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H i r d e t é s e k 
 

Kistelek központjában, 4 szoba + nappalis, összkomfortos, pad-

lásteres családi ház, üzlethelyiséggel, 2 gépkocsibeállásos ga-

rázzsal eladó. Irányár: 17,5 millió forint. 06-70/6 198 117 

Tárcsázást (4.700 Ft/hold+ÁFA) és szántást (9.000 Ft/hold+ÁFA) 

vállalok.  Érd.: Széll János 06-30/8 536 229 

A csengelei vasútállomástól kb. 1 km-re, erdő mellett tanya 

eladó, melléképületekkel és 15 hold földdel. Érdeklődni: 06-

30/5 445 846. 

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 

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 

Eladó egy Simson segédmotoros kerékpár és egy Bajai szivattyú!  

 (62) 286 078  
 

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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Kitűnő állapotú kéttengelyes utánfutó és egy 4 lapos villanytűzhely 

újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Józsefnél a 

Tápboltban 06-30/3 228 453  

Kisteleki háromszobás, téglaépítésű családi ház, a központhoz 

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

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029 
Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgozót ke-

resek 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, állványok, víz-

melegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-

hetően. 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.  

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

 

 

 

 



 

 

 
 XVI. évfolyam 19. szám                    2008. október 1. 

 

 

Nemere István és 499 könyve 
 

 
 

Az 500. kötet bemutatójáról szóló írásunk a 277. oldalon kezdődik!  
(fotó: Molnár Mihály) 

 
 
 
 
 
 
 
 


