
 

 

 
 XVII. évfolyam 2. szám                        2009. január 15. 

 
Tűzoltók a kiégett ablaknál 

  

 
 

A szilveszteri tűzről szóló írásunk a 25. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Január 

 

16. 

1723-ban ezen a napon határozta el a szegedi városi tanács, 

hogy a kun puszták legeltetési jogáért pert indít.  1884-ben 

ezen a napon született Kovacsics Vince Gábor (†1978) 

ferences szerzetes, aki hosszú időn keresztül ellátta 

Csengelén a kántori feladatokat.  1949-ben ezen a napon 

született Kormányos Sándor mezőgazdasági vállalkozó, aki 

1977-ben az országos tejtermelési verseny II. helyezettje lett. 

10 tehéntől származó 48.801 liter tejet értékesített. 1989-ben 

az országos fejési versenyben második helyezést ért el.  

1956-ban ezen a napon született Szabó Tibor, aki 1992-1994 

között a csengelei focicsapat kapusa volt.  1976-ban ezen a 

napon hunyt el Sutka István, aki a Független Kisgazdapárt 

választmányi tagja volt 1944-től.  

18. 

1863-ban ezen a napon született Darányi Imre (†1945) 

gazdálkodó, aki 1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt.  

1887-ben ezen a napon született Bagi Pál (†1970) gazdálko-

dó, aki 1929-1946 között a Csengelei Mezőgazdasági Egye-

sület körgazdája volt.  1928-ban ezen a napon született 

Pigniczki József, aki 1961-1970 között a községi tanács vég-

rehajtó bizottságának elnökhelyettese, 1967-1972 között az 

MSZMP községi párttitkára volt.  1975-ben ezen a napon 

az önkéntes tűzoltó testület egyesületté alakult át.  1977-

ben ezen a napon hunyt el dr. Bérczi Béla orvos, aki 1926-

1928 között Csengelén gyógyított. 

19. 

1952-ben ezen a napon született Széll Lajos, aki 1985-től 

tagja az egyházközségi képviselő-testületnek. 1990-2006 

között önkormányzati képviselő volt.  1953-ban ezen a 

napon született Károlyi Gáborné Varga Gabriella, aki 1980-

1982 között a belterületi iskolában tanított. 

20. 
1912-ben ezen a napon született Süli János (†1985), aki 

1959-től a Március 15. Tsz. elnöke volt.  
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21. 

1921-ben ezen a napon született Balogh Imre pénzügyőr. A 

II. világháborúban, a fronton szerzett betegségében itthon 

hunyt el 1944-ben.  1935-ben ezen a napon született Laka-

tos Éva Mária, aki 1955-től a Pántlika úti iskolában tanított. 

22. 

1912-ben ezen a napon született Kucsora Péter, aki a II. vi-

lágháborúban, valószínűleg a Don-kanyarnál hősi halált halt. 

 1937-ben ezen a napon született Valkovics Antal, aki 

1994-2002 között önkormányzati képviselő volt.  1945-ben 

ezen a napon hunyt el az uripintyi (Szovjetunió) hadifo-

golytáborban Sutka István.  1966-ban ezen a napon hunyt el 

Varga Gyula, aki 1957-től haláláig a községi tanács adóügyi 

előadója volt. Levente oktatóként is tevékenykedett. A Füg-

getlen Kisgazdapárt 1948-ban kizárta tagjai közül.  1980-

ban ezen a napon hunyt el Nagy Imréné Buknicz Piroska, aki 

1964-1967 között a Daka-kocsmában volt felszolgáló.    

23. 

1886-ban ezen a napon született Túri István (†1987), aki 

1929-ben a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmá-

nyának, 1931-ben az iskolagondnokságnak lett a tagja.  

1908-ban ezen a napon született Balogh István gyümölcsfa-

kertész. Csengelén faiskolája volt. 1947-től tagja volt az 

egyházközségi képviselőtestületnek.  1958-ban ezen a na-

pon született Erdélyi Ferenc, aki 1980-1990 között tanács-

tag, 1900-1994 között önkormányzati képviselő volt.  

24. 

1893-ban ezen a napon született Katona Pál (†1961), aki a 

Földosztó Bizottság elnöke volt 1945-ben. 1948-ban az 

alsócsengelei MDP alapszervezet titkárának választották.  

1975-ben ezen a napon a Bogár-tanya mellett homokkiter-

melés közben emberi csontokat találtak.   

25. 
1975-ben ezen a napon született Túri Anikó, aki 1997-1999 

között közművelődési előadó volt. 1999-től 2008-ig a 

polgármesteri hivatal pénzügyi előadója volt. 

26. 

1992-ben ezen a napon hunyt el Lippai Józsefné Tisóczki 

Viktória, aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP alapszervezet 

nőszervezője lett. Az 1949-es községgé alakuláskor másod-

bíróvá választották.  
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27. 

1975-ben ezen a napon kezdték meg dr. Horváth Ferenc 

régész vezetésével a Bogárháti templomrom feltárását.  

1978-ban ezen a napon hunyt el Molnár János, aki 1935-től 

tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságának. 

1936-1941 között és 1946-ban a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület elnöke volt. 

28. 

1971-ben ezen a napon született Kővágó Antal, aki 1992-

1999 között tagja volt a csengelei focicsapatnak.  1974-ben 

ezen a napon született Kopasz Tiborné Fekete Andrea, aki 

1992-1995 között képesítés nélküli napközis nevelő volt az 

általános iskolában, majd 1995-1996 között az óvodában 

dolgozott képesítés nélküli óvónőként.  

30. 

1914-ben ezen a napon született Mészáros József, aki a II. 

világháborús harcok során a Balaton környékén hősi halált 

halt.  1949-ben ezen a napon alakult meg a Dolgozó Pa-

rasztok és Földmunkások Országos Szövetsége csengelei 

szervezete. Ugyanezen a napon adták át Csengelének a Min-

taközség kitüntetéssel járó vándorzászlót. 

31. 1995-ben ezen a napon alakult meg a Csengelei Gazdakör. 

 
Tűzoltás tűz nélkül 

 
A 2008-as év utolsó napjára, Szilveszterre virradó éjszaka 

ismeretlenek bemásztak a Presszó udvarára, és az egyik ablakot 

betörték. A bűnözők semmit sem tudtak ellopni – vagy nem is 

akartak –, viszont az ablakon keresztül poroltóval befújták a 

szórakozóhelyet. Ezzel nagy munkát adtak a személyzetnek, hiszen 

aznap szilveszteri mulatságra készültek. 

Este a vendégeket már tiszta hely fogadta, így vidáman 

léphettek át a 2009-es évbe. 

M. M.  
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Mi történt Csengelén a 
2008-as évben? 

 

Január 6-án a Lippai-saroknál lévő felüljárón egy csengelei 

autós várakozott szabálytalanul, és az őt kikerülő másik jármű-

vezető nekiütközött a szembejövő autónak. A falunkbeli ellen 

szabálysértési eljárás indult.   

Január 10-én csalók jártak a Kossuth utcában. Azzal a 

mesével tévesztettek meg egy idős embert, hogy az áramdíjat 

túlfizette, és a különbözetet visszafizetik neki, de csak 20 ezer 

forintosuk van. A becsapott személy óvatlanul elővette a pénz-

tárcáját, és a benne lévő 100 ezer forinttal elszaladtak.   

Január 12-én a Lippai-saroknál egy csengelei család 

kisgyereke vesztette el az eszméletét, és a légzése is leállt. Éppen 

arra járt Bozó Béla rendőr, akinek sikerült a légzést visszaállítani. 

A kislány azóta jól van, az elsősegélynyújtót pedig a polgármester 

megjutalmazta, illetőleg a Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozatával 

tüntették ki. 

Január 25-én a csengelei önkormányzat rendkívüli ülést 

tartott, melyen a jogi és ügyrendi bizottság előterjesztésére kimond-

ták az összeférhetetlenséget dr. Apró Zsolt képviselővel szemben.  

Február 12-én tartotta a Csengelei Alapfokú Művészetok-

tatási Intézmény a félévi bemutatóját, melyen 23 fúvós tanuló 

mutatta be tudását. 

A február 13-ról 14-re virradó éjszaka mozgalmas volt a 

bűnözők számára. Családi házaktól láncfűrészt, gázolajat, pálinkát 

és disznóvágás utáni finomságokat loptak el, de nem vetették meg a 

száradni kitett ruhákat sem. 

Február 21-én az általános iskolában járt egy besurranó 

tolvaj, ahol az egyik pedagógus pénztárcáját lovasította meg. 

Február hónap végén zúzott kővel borították be a Faluház 

melletti piacteret.  

A Csongrád Megyei Bíróság március 4-én hozott ítéletével  
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visszahelyezte tisztségébe dr. Apró Zsolt képviselőt. 

A március 9-én megtartott népszavazáson a kórházi 

napidíjról, a vizitdíjtól és tandíjról döntöttek a polgárok. Falunkban 

a részvétel 52,98 százalékos volt, és 93,76 % úgy döntött, hogy 

nem kíván plusz pénzt fizetni.  

Március 18-án egy faluszélén parkoló, lezáratlan gépkocsiból 

ellopták a sofőr pénztárcáját. Az eldobott iratokat később megta-

lálták, de 17 ezer forint "természetesen" nem került elő.  

Április hónap elején a templom előtti parkolót zúzott kővel 

borították be, és a Faluház bejárata fölé tetőt készítettek. 

Április 19-én a "Szomszédoló" rendezvénysorozat részeként 

Ruzsa mutatta be kulturális műsorát.  

Május10-12 között zajlott le a XIV. Falunapok, az évek során 

megszokott programokkal.  

Május 18-án délután óriási égszakadás zúdult Csengelére. 

Alsócsengelén tojás nagyságú jégdarabok hullottak az égből. 

A május 20-i vihar során a villám több helyen lecsapott. Az 

egyik tanyában tönkre tette a falban lévő elektromos vezetékeket.  

Május hónap végén váltották be azt a 23 kilogramm súlyú 

aprópénzt, melyet a gyógyszertárban gyűjtöttek az óvoda javára. 

Az így összejött 26.850 Ft-ból játékokat vásároltak. 

Május 29-én Nagylakon állították fel a korábban Csengelén 

használt harangtornyot. 

Május 26-án a csengelei benzinkútnál történt közlekedési 

baleset. Egy falunkbéli autós utánfutója szabadult el, ami egy 

éppen arra jövő kamionnal ütközött. Szerencsére személyi sérülés 

nem történt.  

Május 29-én tartotta év végi bemutatóját a Csengelei 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A színjátszók és táncosok 

mellett a fúvósok is számot adtak tudásukról. Itt búcsúztatták el a 

nyugdíjba vonuló Heim Gézánét, aki 12 éven át oktatta a szín-

játszásra a csengelei fiatalokat.  

Május 30-án, súlyos betegség után elhunyt az önkéntes 

tűzoltók parancsnoka, Törköly Ferenc, aki tíz éven keresztül látta el 

ezt a feladatot.    
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Június 2-án Alsócsengelén avartűz volt, melyet feltehetően 

eldobott cigarettacsikk okozhatott. A lángokat a helyi önkéntesek 

fékezték meg.  

Június 8-án egy idegen kóborolt falunkban, és egy 

kerékpáron felejtett pénztárcát vett észre. A benne talált 1000 

forintot az egyik italmérő helyen gyorsan el is költötte.  

Június 14-én 27 nyolcadik osztályos tanuló ballagott el. A 

diákok közül Csókási Tímea, az iskolát segítő szülők közül Papp 

Ferencné, Csókásiné Forgó Györgyi és Muhel Tiborné, a peda-

gógusok közül Longa Istvánné "A csengelei iskoláért" plakettet 

vehetett át.  

Június 25-ről 26-ra virradó éjszaka – a nyomok szerin – 

három bűnöző járt falunkban. A Kuklis-féle Kis ABC-be és a 

Korona sörözőbe törtek be, és több százezer forint értéket vittek el. 

Június 30-án a polgármesteri hivatalnál történt közlekedési 

baleset. Egy motoros és egy autós ütközött össze, de súlyosabb 

sérülés nélkül megúszták.  

Július 4-én az Erdősarki bolt közelében egy tanya melléképü-

lete kapott lángra. A tüzet a helyi önkéntesek gyorsan megfékezték. 

Július 12-én a 400-as telep mellett volt igen veszélyes 

tarlótűz. A forróság és a szél miatt gyorsan terjedtek a lángok, 

melyeket a tűzoltók kiérkezéséig lapátolással és talajmarózással 

próbáltak kordában tartani. A helyi tűzoltó csapat mellett három 

félegyházi is részt vett a lángok oltásában.  

Július hónap második felében a Felszabadulás utcai orvosi 

rendelőről és szolgálati lakásról lecserélték a tetőzetet.  

Augusztus 2-án, a Szentesen megrendezett megyei polgárőr 

napon Juhász József a pörköltfőző versenyben első helyezett lett. 

A szeptember 6-án megrendezett deszki polgármesteri főző-

versenyen Csengele aranyérmes lett. Polgármesterünket Czakó 

János és Juhász József segítette a pörkölt készítésében. 

Szeptember 8-ról 10-re virradó éjszaka betörő járt az óvo-

dában, és ételízesítőt, tisztító- és vegyszereket lopott el. 

A falunkban élő Nemere István szeptember 18-án ünnepelte 

500. könyvének megjelenését. Az eseménynek egy budapesti szál-

loda adott otthont.  
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Szeptember és október hónapokban több tévé foglalkozott az 

1988-as csengelei gyújtogatással annak apropóján, hogy az egyik 

elkövető 20 év után kiszabadult. A TV2 élő, helyszíni riporttal 

jelentkezett falunkból. 

A Csengelei Polgárőr Csoport október 11-én tartotta köz-

gyűlését. Ennek során együttműködési megállapodást írt alá a falu 

polgármestere és a polgárőrség vezetője.  

Október 3-án megkezdték a Felszabadulás utca új aszfalttal 

való burkolását. A munkákkal egy hét alatt végeztek. 

Október 13-án ünnepélyesen átadták a közel hárommilliós 

költséggel felújított Árpád utcai játszóteret.  

Október 22-én ünnepelte 70. születésnapját dr. Varga Ferenc, 

aki magas kora ellenére töretlen munkakedvvel gyógyítja a 

csengeleieket.  

November 7-én és 8-án rendezték meg a csengelei templom 

védőszentjének, Szent Imrének a búcsúját. Az első napon Iváncsits 

Tamás és barátai adtak koncertet, a második napon pedig családi 

napot rendeztek a Faluházban.  

November 10-én a szegedi megyeházán a Csongrád megyei 

amatőr művészek kiállításán Vincze János csengelei fafaragó 

Alkotói díjat vehetett át. 

December 2-án véradást rendeztek a Faluházban, melyen 14-

en jelentek meg.  

December 2-án este 5 fős lengyel delegáció érkezett falunk-

ba. Másnap reggel Karol Lipinski és Laczkó Ferenc közösen 

mutatott be misét a templomban.    

December 4-én a Kővágó-kanyarnál történt közlekedési 

baleset. A ifjú autós lesodródott az útról, és egy fának ütközött.  

December 23-án egy autós az árkon átugratva kiütött egy falu 

széli tűzcsapot, majd tovább haladva egy 2 méter mély csatornába 

hajtott. A vízszolgáltatás helyreállítása kb. 3 óráig tartott. 

A december 26-án megrendezett karácsonyi koncerten ismét 

teltház volt.  

Szilveszterkor egy Móra utca családi ház egyik szobája 

gyulladt ki. A helyi és a kiskunfélegyházi tűzoltók fékezték meg a 

lángokat, így az egész épület nem ment tönkre.                               ■      
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Lakástűz Szilveszterkor 

 

A 2008-as év utolsó napjának estéjén a rakéták durrogása 

mellett szirénázásra figyelhettek fel Csengele polgárai. 

Mint kiderült, a Móra utcában lakó K. Gy. 22 óra tájban tért 

haza lakására, amikor észrevette, hogy a családi házának azon 

szobája, melyben tartózkodni szokott, lángokban áll. 

A szomszédoktól kért segítséget, akik gyorsan szóltak a 

tűzoltóknak. A kisebb lakószobából már éppen kezdtek átterjedni a 

lángok, amikor a konyhában lévő gázpalackot sikerült kimenekíteni 

az épületből. Elsőként a csengelei önkéntes tűzoltók érkeztek ki, 

akiktől később a kiskunfélegyházi hivatásosok vették át a további 

intézkedést. 

A tüzet a kályhából kieső parázs, vagy elektromos zárlat 

okozhatta. 

A szerencsétlenül járt ember a melléképületében lévő 

kiskonyhában tudta magát meghúzni. Másnap jóakaratú emberek 

étellel, takarókkal segítettek rajta. 

M. M. 

 
 

Kiegészítések és helyesbítések a 

telefonszám jegyzékhez 
 

Csúri Péter Tanya 247. 06-30/5 249 264 

Gulyás Csaba Tanya 770. 06-70/2 460 285 

Olajos József Dózsa György u. 21. 06-70/9 847 451 

Olajos Józsefné Dózsa György u. 21. 06-30/8 301 648 
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T. Tóth Renáta sikerei 

 

Az elmúlt év nyarán 3 festő, két német és három magyar 

fotós részvételével nagyszabású kiállítást rendezett a fonyódi 

Vigadó. A művészek három témáról – akt, glamour és portré – 

készült alkotásaikkal szerepelhettek. A három magyar fényképész 

közé a falunkban felnőtt, jelenleg Szegeden élő T. Tóth Renátát is 

meghívták.  

Alkotásairól a Somogyi Hírlapban így írt: "T. Tóth Renáta 

letisztult objektívvel közelített minden témájához, legyen szó a kis 

zöld békáról, vagy a hétköznapok angyaláról, a szegedi fotóművész 

életharmóniája egy fénytörésnyire sem kétséges". 

A profi fotós alkotásaival a csengeleiek is megismerkedhet-

tek, hiszen 2004-ben, a falunapi tárlatán már bemutatta a különféle 

technikával készült alkotásait.   

A 2008-as év végén egy exkluzív kivitelű albumot jelentettek 

meg, melyben az ország 80 fotósa mutathatta be legjobb felvételeit. 

E könyvben helyet kapott T. Tóth Renáta is.  

Az alkotó így mutatta be magát a kötetben: "1977. 09. 14-én 

születtem, Csengelén nőttem fel. Gyermekkorom első fényképe-

zőgépe egy Pajtás volt (mint sokunknak), lőttem vele mindenre, ami 

mozgott és ami nem. Pár év csend következett, majd 2001-ben újra 

gépet fogtam a kezembe és már teljesen más szemmel nézve a vi-

lágra, próbáltam újra megmutatni, ahogyan azt én látom, nem 

feltétlenül követve a fotózás szabályait. Munkáim szerepeltek fotó-

pályázatokon, kiállításokon, vándorkiállításokon Kaposváron, 

többször Budapesten, Szegeden, Fonyódon. Komolyabban az elmúlt 

2 évben kezdtem el foglalkozni a fotózással, igyekszem a mélyére 

ásni. Mostani munkáimban főként az emberábrázolás, a nőiesség 

van jelen. 

 E-mail: info@sunphoto.hu" 

A fotóalbumban négy alkotása kapott helye: Mágikus 

szemek, Angyal, Ördög és Éva. Olvasóinkkal ezek közül az An- 
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gyal és az Ördög című műveket ismertetjük meg. A színes fotókat 

csak fekete-fehérben tudjuk bemutatni, de bizonyára így is 

érzékeltetni tudjuk a képek hangulatát, technikai bravúrját. 
 

Molnár Mihály   

 

Egy csengelei doktorral több lehet 

 

A gyógyszerészek már közel hét évtizede harcoltak azért, hogy ők 

is kapjanak doktori címet. A kérésük az elmúlt év végén 

meghallgatásra talált az országgyűlésben, és egy törvénymódosítás 

szerint ezentúl a patikusok is jogosultak a cím viselésére. A 

korábban végzettek is megkaphatják a "dr."-t a nevük elé. Falunk 

gyógyszertárosa, Hegedűs Erzsébet lapunk érdeklődésére azt 

válaszolta, hogy friss még a hír, nem döntött még arról, hogy ő is 

élni fog-e vele.                                                                          M. M.   
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1 %-ot a polgárőröknek! 

 
A Csengelei Polgárőr Csoport köszönetet mond mind-

azoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-át a polgárőr mozgalom 

támogatására ajánlották fel. A befolyt összeget a polgárőr szol-

gálatokkal kapcsolatos költségek fedezésére fordítottuk.  

Kérjük, idén is nyújtsanak segítséget a munka folytatá-

sához! 

A Csengelei Polgárőr Csoport adószáma: 18463653-1-06. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kedvenc receptjeim 
 

Őszibarack Andalúziából 
 

Hozzávalók:20 dkg rizs, 1 liter tej, 4 evőkanál porcukor, 3 

evőkanál kristálycukor, 2 tojás, 4 nagy őszibarack, 2 tojásfehérje, 

kevés vaj, pici só. 

A rizsből és a tejből tejberizst főzünk, hagyjuk egy kicsit 

hűlni, majd belekeverjük a tojásokat, és a porcukrot. Amikor 

teljesen kihűlt, cukrozott gyúrótáblára tesszük, nedves kézzel 

elnyomkodjuk, és pohárral 8 pogácsát szaggatunk belőle. 

Vajjal megkent sütőlapra tesszük, mindegyik pogácsára 

teszünk egy fél őszibarackot. A tojásfehérjét a kristálycukorral 

kemény habbá verjük, ráhalmozzuk az őszibarackokra, és 

előmelegített sütőben rózsaszínűre pirítjuk.  

Nemere Ilona 
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Hirdetések 

 

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 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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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
MEGÜRESEDŐ BÉRLAKÁS BÉRLETÉRE 

 

 

Csengele Község Önkormányzata pályázatot ír ki az 
Árpád utca 23. szám alatti 5 lakásos bérházban a megüresedő 1. 
lakás bérletére. 

A pályázat kiírásának célja, hogy a megüresedő lakásba 
olyan családot juttassunk első lakáshoz, akiknek szociális 
helyzetüknél fogva még eddig nem volt lehetőségük lakhatási 
körülményeiket megoldani. 
 

A pályázat benyújtásának feltételei: 
 
- csengelei állandó lakos, 
- büntetlen előélet, 
- nem rendelkezik lakás céljára szolgáló ingatlannal, 
- lakbér és rezsi költség vállalása. 

 
Előnyt élveznek: 

- fiatal házasok, 
- munkahellyel rendelkezők, 
- szociális helyzete indokolja. 
 

A pályázat benyújtásának helye: 
Csengele Község Önkormányzata 
6765 Csengele, Petőfi u. 13. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 8. 
A pályázatot az Önkormányzat Képviselő-testülete soros ülésén 

bírálja el. 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Sánta Ferenc 

polgármesternél hivatali időben a 62 / 586 575 telefonszámon. 
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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 
 

Fotó és videó felvételek készítése 
 

 -  Vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények fényképe-   

     zését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj-, pasztell- és akvarell képek árusítása  
 

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. Példányszám: 130            

Szerkesztőség  és  kiadóhivatal:   6765  Csengele,  Felszabadulás  u.  2/A.    

 (62) 286 335        (30) 6 216 223        E-mail: csengele@freemail.hu             

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Molnár Mihály 

A lap szerkesztése a Nemzeti Civil Alapprogram  támogatásából  vásárolt  

számítógépen készül. © Copyright reserved! A lap másolása csak a kiadó 

előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad a 

szerkesztőség álláspontjával ellentétes, nem megrendelésre készült 

írásokat is.  
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