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Polgárőrök kísérték a 
kézbesítőt 

   

 
 

Írásunk a 351. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – December 

 

1. 

1888-ban ezen a napon született Simsay István (†1962), aki 

1924-1926 között a csengelei iskolák igazgatója volt.  1928-

ban ezen a napon született Bitó Margit, aki 1953-1959 között 

a belterületi iskolában tanított.  1940-ben ezen a napon 

indult meg Belsőcsengelén a postahivatal működése.  2006-

ban ettől a naptól Halász Zsolt lett az új falugazdász. 2008-ig 

működött falunkban.  2007-ben ezen a napon Grezsáné 

Gémes Ildikó a "Minden 100 Ft" bolthálózathoz tartozó 

üzletet nyitott a faluban. 

2. 

1914-ben ezen a napon hunyt el Forgó Jenő az I. világhábo-

rúban, a szerb hadszíntéren.  1920-ban ezen a napon szüle-

tett Czibolya János, aki 1949-ben képviselő-testületi tag, 

majd 1950-1969 között tanácstag lett.  1965-ben ezen a 

napon született Szabó Ferenc, aki a Móra Ferenc Va-

dásztársaság vadőre volt. 1995-ben tagja volt a csengelei 

focicsapatnak.   

3. 

1925-ben ezen a napon született Csőke Imréné Franczia 

Julianna, aki 1998-tól tagja a népdalkörnek.  1992-ben ezen 

a napon csinálta végig csengeleiként az első papás szülést 

Csáki Ágnes és Rácz András Vivien nevű gyermekük 

világra jöttekor. 

4. 
2004-ben ezen a napon hunyt el Szabó Lajosné Csomor 

Piroska, aki 1979-től a községi tanács, majd a polgármesteri 

hivatal előadója volt. 

5. 

1877-ben ezen a napon született Kiss János (†1965), aki 

1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi 

tagja volt.  1951-ben ezen a napon született Olajos Margit, 

aki 1982-1983 és 1987-1991 között az általános iskola képe-

sítés nélküli napközis tanára, 1983-1987 között a takarékszö-

vetkezet csengelei kirendeltségének pénztárosa volt. 

6. 
1957-ben ezen a napon született Gémesné Deák Etelka 

óvónő, aki 1982-1984 között az óvodában dolgozott.  
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7. 

1884-ben ezen a napon született Süli János (†1960), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1934-

1946 között. Tagja volt az egyházközségi képviselő-tes-

tületnek.  1942-ben ezen a napon született Varga Ferencné 

Gáspár Etelka Ildikó, aki 1972-től csengelei ápolónő. Je-

lentős része volt a Csengele-Ering testvérközségi kapcsolat 

kialakításában. 

8. 

1920-ban ezen a napon született Kiss Mihály, aki a II. 

világháború során ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1943-ban ezen a napon született Bencsik Ferenc, aki 

1993-tól a Földkiadó Bizottság elnöke, és 1993-1996 között 

a Vetter Kft. ügyvezető igazgatója volt.  1971-ben ezen a 

napon hunyt el Len Péter (†1971), aki 1946-ig rendőr volt. 

Az 1956-os forradalom alatt a Szegedre küldött bizottságot ő 

vezette.  

10. 

1920-ban ezen a napon született Bencsik Pál, aki a II. 

világháborús hadieseményekben eltűnt.  1974-ben ezen a 

napon született Sziládiné Agárdi Ildikó, aki 1993-1995 

között napközis tanár, 1996-1999 között helyettes óvónő 

volt. 2002-től a takarékszövetkezet pénztárosa volt. 

11. 
1911-ben ezen a napon született Mészáros Ferenc, aki a II. 

világháborús harcokban eltűnt.  1988-ban ezen a napon 

hunyt el Kasza Ferenc, aki postai kézbesítő volt.  

12. 

1724-ben ezen a napon Szeged város pert indít a kun puszták 

ügyében a német lovagrend ellen.  1927-ben renoválás 

miatt csak ezen a napon kezdődik meg az oktatás a Méte-

lyesi iskolában.  1929-ben ezen a napon született Csillag-

vári István (†), aki az 1970-es években a vízműt kezelte.  

1942-ben ezen a napon született Tóth Istvánné Stern Teréz, 

aki 1966-tól a Csöpi presszót vezette, majd az Öregmalom 

vendéglő vezetőhelyettese lett. Az ÁFÉSZ élelmiszerbolt-

jában előbb eladó, majd 1980-tól vezető volt. 1983-tól Csen-

gele és Pusztaszer ÁFÉSZ-ügyvezetője lett.  1971-ben ezen 

a napon született Szabó Zsolt, aki 2002-2007 között a rend-

őrség körzeti megbízottja volt. 
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14. 

1939-ben ezen a napon született Forgó Jenő, aki 1995-ben 

nyitotta meg a csengelei benzinkutat. Az 1980-as években 

tagja volt a községi tanácsnak.  1995-ben ezen a napon 

alakult meg a csengelei népdalkör és citerazenekar.  1997-

ben ezen a napon hunyt el Törköly Péter, aki előbb tagja volt 

a községi tanácsnak, majd 1990-1994 között önkormányzati 

képviselő volt. 

15. 

1919-ben ezen a napon született Bencsik Sándorné Szarvas 

Piroska, aki 1965-1974 között a kelőpataki boltot vezette.  

1921-ben ezen a napon született Tisóczki Sándor (†1981), 

aki 1954-től a Lenin Tsz, 1959-től a Március 15. Tsz elnöke 

volt. 1949-ben a Népfront Csengelei Népi Bizottsága elnö-

kének és a DÉFOSZ titkárának választották meg. 1949-ben 

egy gazdaküldöttséggel a Szovjetunióban járt, majd tapasz-

talatairól számos településen tartott beszámolót.  1992-ben 

ezen a napon alakult át az Aranyhomok MGTSZ Aranyho-

mok Mezőgazdasági Szövetkezetté. 

 
 

 

36 év után sem feledkeztek 
meg róla 

 

Sokan emlékeznek még arra, hogy dr. Varga Ferenc a 

csengelei focisták edzője volt. Mielőtt falunkba költözött, a 

besenyszögi labdarúgók trénereként is tevékenykedett. 

Varga doktor úr nemrég ünnepelte 70. születésnapját. Ebből 

az alkalomból a besenyszögiek meglátogatták, és az ajándékuk 

mellé hoztak egy csoportképet, melyen 18, közel négy évtizeddel 

ezelőtti focistája szerepel, akik mind alá is írták a fotót. 

Az egyik egykori sportolója, Czakó Ernő szép alkalmi 

költeményt is írt a hetedik X-et betöltő orvoshoz. A szívhez szóló 

verssel olvasóinkat is megismertetjük:  
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Köszöntő 
 

Hetvenedik születésnap, 

Istenem de szép is , 

Felnézek a magas égre, 

Fújhat már a szél is. 

 

Hetvenéves vagyok én már, 

De sosem keseregtem. 

Pedig volt egy  szívműtétem, 

Azt is könnyen vettem. 

 

Mellettem volt a családom, 

És kedves feleségem, 

Ők bíztattak, nem kell félnem, 

Mert ezt is túlélem. 

 

És köszönöm, most mindazoknak, 

Kik mellettem álltak, 

Újraélem napjaimat 

E gyönyörű családnak. 

 

Feri bátya, Ernő vagyok, 

És könnyes most a szemem, 

Hogy újra itt vagy emlékemben, 

És megfogod a kezem. 

 

Te voltál a példaképem, 

Én ezt nem tagadom, 

Így emlékszem én Terád 

A születésnapodon!                                                                  ■ 
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Meglepetés a kukán 

 
A november 12-i szemétszállításkor egy Felszabadulás utcai 

honfitársunkat meglepetés érte. A kukás autó elhaladta után be 

akarta vinni a kukát, de az megdöbbenésére tele volt szeméttel. Az 

edényre az alábbi szövegű cédulát ragasztották: 
 

 

№  000006 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy az ürítésre kihelyezett tárolóedénye: 

 TÚLSÚLYOS (több mint 30 kg) 

 SÉRÜLT, így ürítése balesetveszélyes, 

EZÉRT NEM ÜRÍTETTÜK KI! 
Kérjük, sérült edényét határidőn belül javíttassa meg vagy cserélje 

ki! 

Tárolóedényét Társaságunknál kedvező feltételekkel beszerezheti. 

 

Kelt: Csengele 2008. 11. 12. 
  

Szegedi Környezetgazdálkodási 

                                                         Közhasznú Társaság 

                                                           Telefon: 06-30/325-3160 
 

 

A szerencsétlenül járt csengelei polgár – mit volt mit tenni – 

kivett a kukából valamennyi szemetet, és gyorsan telefonált a 

szegedi cégnek. A kht. becsületére legyen mondva, vissza is jöttek 

a szemétért, és azt elszállították. 

Erre mondhatja valaki, hogy minden rendbe jött, kár az ügy-

gyel foglalkozni. Viszont van egy kis bibi! A Szegedi Környezet-

gazdálkodási Közhasznú Társaság a szerződésben, illetve a kikül-

dött tájékoztatóiban sehol sem közölte az ügyfeleivel, hogy a kuka  
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csak 30 kg-os lehet, mindenhol csak a 110 literes űrmértéket rög-

zítik. Kizárólag a szemétgyűjtő mellé kihelyezett zsákok és gallyak 

súlyáról tesznek említést, ez lehet maximum 30 kg.  

Az elképzelhető, hogy a társaság utólag egyoldalúan módo-

sította a szerződést. Ezt is tudomásul kell vennünk, hiszen mono-

pol helyzetben van, nem tudunk ellene semmit tenni. Így tett a sár-

ga zsákos szemét szállításánál is, de ott legalább közhírré tették, 

hogy csak kéthetente hajlandók elszállítani az ilyen szemetet. 

Ezek szerint, aki nem akar pórul járni, az jobban teszi, ha 

mihamarabb beszerez egy mázsát a kukája mellé! 

Molnár Mihály 

  

 

Polgárőrök kisérték a 
kézbesítőt 

 

Március és november hónap a posta szempontjából kiemelt 

kockázatú időszak, ugyanis ekkor kapják meg a nyugdíjasok a 13. 

havi nyugdíj esedékes részletét az amúgy is esedékes járandó-

ságukkal. Így a kézbesítők nagy összegeket visznek magukkal. 

Sajnálatos módon többüket megtámadták már a pénz miatt, 

tragédiát is okozva. 

E veszélyhelyzet ellensúlyozására a polgárőrség és a posta 

között együttműködési megállapodás született. Ennek keretében az 

önkéntes bűnmegelőzők a 13. nyugdíj fizetésének idején kíséretet 

biztosítanak a kézbesítőnek. 

A csengelei polgárőrök már évek óta biztosítják a postásokat 

a veszélyes időszakban. Novemberben is két héten keresztül lehe-

tett látni falunkban, hogy a kézbesítőt követi a polgárőrök autója.  

Községünkben nem történt még postás elleni támadás. Hogy 

ez a jövőben is így maradjon, ahhoz minden támogatást megad a 

polgárőrség. 

M. M.  
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Közmeghallgatás 

 

Csengele község önkormányzata 2008. november 27-én a Fa-

luházban tartotta ez évi közmeghallgatását. A rendezvényre a la-

kosság köréből kb. 30-an jöttek el. 

Sánta Ferenc polgármester bevezetőként az ország gazdasági 

és politikai helyzetéről beszélt, keményen bírálva a kormányt. 

Elmondta, hogy óriásivá duzzadt az államadósság, minden ember-

re, még a csecsemőkre is kb. 2-2,5 millió adósság jut [Simor 

András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke nemrég közölte, hogy Ma-

gyarországon a GDP 50 %-át teszi ki az állam adóssága. Ez pl. 

Belgiumban 100 %. 1995-ben adósságrendezésre a költségvetés 35 

%-át kellett fordítani, ez most 13 %]. Még azt is meg merte az 

államvezetés tenni, hogy újabb kölcsönből fizetik a törlesztést. 

Elmondta azt is, hogy rosszul sikerült rendőrállamban élünk, ahol a 

demokráciának még a csíráját is elfojtják. Ennek érzékeltetésére 

felhozta, hogy 14 ember szemét lőtték ki a tömegoszlatásokkor [az 

országos rendőr főkapitány nemrég 1 esetet ismert el a tele-

vízióban]. A helyzet érzékeltetésére a Magyar Nemzetből is felol-

vasott egy írást.  

A polgármester a csatornázásról elmondta, hogy a 818 milliós 

beruházásra benyújtott pályázat nem nyert. Személyesen is konzul-

táltak ebben az ügybe a bírálókkal. Továbbra is pályázni fognak.  

Sikeres volt azonban több más pályázat. Így az általános iskola 

energetikai korszerűsítése, a Felszabadulás utca újra-aszfaltozása, 

az Árpád utcai játszótér felújítása, valamint pénzt nyertek új ta-

nyagondnoki busz beszerzésére, és a Faluházba új informatikai 

eszközöket vásárolhattak. Összesen 54 millió forintos beruházás 

valósult meg, ebből 37,5 millió volt a támogatás.  

Elhangzott, hogy megkezdték a tanyai dűlőutak javítását. 

Dajkaképzésre két fő mehet majd pályázati pénzből. 

A szociális helyzetről Sánta Ferenc elmondta, hogy közsé-

günkben 523 fő 60 éven felüli polgár van. A tanyagondnoki szolgá-

lat  2006  januárjától működik.  A  Cora  áruházba bevásárló járatot  
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indítanak, valamint az idős személyeket a temetőhöz is kiszállítják. 

Háromhavonta rákszűrésre viszi a hölgyeket a tanyagondnoki busz. 

298 fő 70 éven felüli kap karácsonykor ajándékcsomagot. A köz-

gyógyellátásról elhangzott, hogy 44 fő alanyi, 25 fő normatív és 55 

fő méltányossági alapon részesül benne. A szociális kiadásokra kb. 

10 millió forintot költöttek. 

Az iskoláról, óvodáról szólva a polgármester megjegyezte, 

hogy eddig megőrizték az önállóságot, és azt ameddig csak lehet, 

meg is akarják őrizni. A csengelei tanulók tudása toronymagasan 

kiemelkedik az országban. A felsőoktatásban tanulókat a Bursa 

Hungarica ösztöndíjjal 30 ezer forint támogatásban részesítik tan-

évenként. Kiemelte a hitoktató házaspár által végzett munka minő-

ségét. A művészeti oktatást – melyet szintén támogat az önkor-

mányzat – 145 tanuló veszi igénybe.  

Sánta Ferenc szólt a Faluház többfunkciós használatáról, di-

csérve Törköly Ágnes munkáját.  

A környezetvédelemről szólva megemlítette, hogy a szenny-

vízcsatornázásra szüksége van a falunak, melyet minden józanul 

gondolkodónak el kell ismernie. Ez év tavasszal megnyílt a hulla-

dékudvar, ami azóta fogadja az oda való hulladékokat.    

A falu első vezetője megállapítása szerint helyre állt a rend a 

polgárőrség és az önkormányzat között. Köszöni a bűnmegelőzők 

munkáját, amit a faluért tesznek. Az önkéntes tűzoltóság faluőr-

séget is végez. A 15 fős létszámot 35 főre emelték. A parancsnoka 

Árvai Kálmán, helyettese Tisóczki Ferenc, az elnöki feladatokat 

Sánta Ferenc látja el. Örül annak, hogy a sport egyesületben a fiatal 

focisták közül mind csengelei, és jól szerepelnek a versenyeken. A 

pályát bekerítették, így csinosabbá vált a falu. A civil szerveze-

tekről összefoglalásként elmondta, hogy azok betöltik funkciójukat, 

jól működnek. 

A tervek között elhangzott az iskola felújításának folytatása, 

a temetőút aszfaltozása, a József Attila tér szabadidő parkká 

kialakítása és a Május 1. és Petőfi utcáknál szökőkutas körforgalom 

kialakítása, valamint egy tanuszoda felépítése. 

Czakó János képviselő hozzászólásában megköszönte a be-

számolót a polgármesternek.  Köszöni azt a sok fejlődést, ami meg- 
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valósult. Sok erőt, egészséget kíván a hivatal dolgozóinak, és a pol-

gármesternek.  

Koncz Lajosné hozzászólásában azt a kérdést tette fel, hogy 

mi lesz majd, ha a rendőrök tüntetnek, ki fogja őket lőni. 

Kun-Szabó Tibor elmondta, hogy a falunkban járóknak na-

gyon tetszik a felújított és bekerített sportpálya. Köszöni az önkor-

mányzat támogatását.  

Valkovics Antal arról érdeklődött, hogy a szennyvízcsa-

tornára mi kor kell befizetni a pénzt, és hogy elég lesz-e a jelenleg 

kalkulált bekerülési költség a megvalósításkor. Javasolta, hogy a 

szemétbe kidobott növényi hulladékot komposztálni kellene, hogy 

az ne vesszen kárba. Felvetette azt is, hogy akik kevesebb szemetet 

termelnek, azok kevesebbet is fizessenek a szemétszállításért. A 

szociálpolitikáról azt kérdezte, hogy jövőre lesznek-e megszorí-

tások ezen a téren. 

A polgármesteri válasz szerint jövőre kb. 20 %-kal csökken a 

falu állami támogatása. Szeretné jövő évben is szinten tartani a 

szociális kiadásokat, de erre nem tud biztosat ígérni. Elsőrendű 

feladat a közoktatás működtetése, melynek 50 %-át már a község 

finanszírozza. A csatornázáshoz való hozzájárulást részletekben is 

lehet fizetni, az egyösszegű befizetést a beruházás megkezdéséig be 

lehet fizetni. Komposztálásra az önkormányzatnak nincs lehető-

sége, mert nagyon sokba kerülne. Sánta Ferenc a válasz végén visz-

szakérdezett a kérdésfeltevőnek: ő hogyan oldaná meg, hogy diffe-

renciált legyen a szemétdíj. Valkovics röviden válaszolt: fogalma 

sincs.  

Mészárosné, a csatorna társulat elnöknője a polgármesteri 

választ azzal egészítette ki, hogy addig nem köteleznek senkit sem 

– bár erre lehetőség lenne – az egyösszegű pénz befizetésére, amíg 

nem lesz nyertes pályázat. Akik részletben fizetnek a Fundmen-

tának, azok a futamidő végén 255 ezer forinttal fognak rendelkez-

ni. Ha nem valósul meg a csatornázás, akkor más célra is fel lehet 

majd a befizetett pénzt használni.  

A közmeghallgatás végén Sánta Ferenc polgármester kelle-

mes ünnepeket kívánt mindenkinek. 

Molnár Mihály           
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Véradás 

 
2008. december 2-án (kedden) 10-től 13 óráig véradás lesz a Falu-

házban!                                                                                             ■  

 
 

Lengyel delegáció érkezik 
Csengelére 

 

A tavalyi Szent Imre ünnepen gyönyörű fotókról ismertük 

meg a lengyelországi Szentkereszt-hegyet, mint ősi zarándokhelyet. 

Az ott élő szerzetesek ma is nagy tisztelettel őrzik azt az ereklyét, 

mely Jézus keresztjéből származik. Ez a Szent Kereszt ereklye 

Szent Imre hercegünk ajándékaként került a lengyel kolostor 

birtokába közel ezer évvel ezelőtt. Ezért nagy tisztelettel ápolják 

Szent Imre emlékét is. 

Az idén közelebbi ismerkedésre is alkalom nyílik, hiszen az 

önkormányzat és az egyházközség közös meghívására községünkbe 

látogat Karol Lipinski atya, a Szent Kereszt ereklye őrzője, vala-

mint Wieslaw Jerzy Galka, a Szentkereszt-hegy lábánál fekvő tele-

pülés, Nowa Slupia polgármestere két alpolgármestere kíséretében. 

December 2-án, kedden este 6 órakor a Szent Kereszt ereklye 

őrzője, Karol atya tart előadást a Faluházban. 

Másnap, december 3-án reggel 7 órakor szintén ő celebrál 

szentmisét templomunkban. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Katona Attila 
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Születésnapi bulin 
 

A dzsungel királya újra 
Csengelén 

 

Fekete Pákóról megoszlanak a vélemények. Vannak, akik 

nagyon nem szeretik, de vannak akik rajonganak érte. A tavalyi 

sportnapon falunkban is fellépett, nagy sikert aratva a rajongói 

körében.  

Nemrég ünnepelte 40. születésnapját a csengelei focicsapat 

elnök-edzője, Kun-Szabó Tibor. Az Öregmalom vendéglőben meg-

tartott rendezvény résztvevői között már sugdosták Fekete Pákó ne-

vét, de a vacsora után "csak" egy szegedi hölgy énekelt, mindenkit 

megnyugtatva, hogy nem lesz sztárvendég. A desszert után viszont 

csak betoppant a fekete bőrű énekes menyasszonyával együtt, és 

rázendített szokásos repertoárjára, a lakodalmas nótákra. Gyorsan 

beinult a tánc, ment a vonatozás. 

A születésnapi bulin részt vett a sokszoros magyar válogatott 

Urbán Flórián is, aki  a feleségével együtt érkezett. Az ajándékához 

mellékelt egy tekercs toalettpapírt is, melyre szép zöld betűkkel a 

FERENCVÁROS felirat volt nyomtatva.  

M. M.    

 

 

Darts verseny lesz! 
 

A Korona söröző a következő darts versenyét 2008. december 5-én 

(pénteken) 18 órakor rendezi. A rendezvény nyilvános, bárki részt 

vehet rajta.                                                                                        ■ 
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Kígyósi pingpongverseny 

 

Két arany, két ezüst 

 

November 21-én a kígyósi közösségi házban rendeztek aszta-

litenisz bajnokságot felnőttek számára. A tíz induló versenyzőből 

öt Csengelét képviselte. 

A versenyszámok körmérkőzéses rendszerben folytak. Az 

egyéni verseny nem hozott meglepetést, Pigniczki Árpád (Csenge-

le) veretlenül szerezte meg az első helyet. Molnár Mihály (Csenge-

le) 6 győzelemmel és 2 vereséggel ezüstérmes lett. A harmadik 

helyért három sportolónak (Kalocsai Mátyás, Tisóczki Ferenc és 

Benedek Róbert) kellett megküzdenie, mivel azonos eredményeket 

értek el. Végül is Kalocsai Mátyás (Kiskunmajsa) bizonyult 

közülük a legjobbnak, így ő lett a bronzérmes. 

A páros mérkőzésekben a Pigniczki Árpád-Tisóczki Ferenc 

duó (Csengele) szerezte meg az aranyérmet. Második helyen a 

szintén falunkbéli Tóth Tibor-Molnár Mihály páros végzett. A 

bronzérem a kiskunmajsai Benedek Róbert-Lajos Noémi kettősnek 

jutott.                                                                                        M. M. 

 

 
 

A csengelei érmes asztaliteniszezők 
(fotó: Apró Mónika) 
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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.  

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

 

 

 

 


