
 

 

 
 XVII. évfolyam 4. szám                      2009. február 15. 

 

Csengele európai falu lett 
 

   
Cikkünk a 45. oldalon olvasható!  

(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Február 

 

16. 

1895-ben ezen a napon született Balog Imre földműves, aki 

csengelei vörösőr volt 1919-ben.  1922-ben ezen a napon 

született Kulman János (†1945), aki a II. világháború során 

ismeretlen harctéren hősi halált halt.  

17. 

1913-ban ezen a napon született Sztankai István (†1994) 

ferences szerzetes, aki 1951-1978 között a csengelei 

plébániát vezette.  1938-ban ezen a napon született Lesták 

Mátyás, aki 1997-ben a Független Kisgazdapárt csengelei 

alapszervezetének elnöke lett. 1997-1999 között a METÉSZ 

csengelei szervezetének alelnöke is volt.  1996-ban ezen a 

napon hunyt el Kecskés István, aki postai kézbesítő volt. 

19. 

1993-ban ezen a napon rendezték az első malomversenyt az 

Öregmalom vendéglőben. A bajnok Korom Mihály, a leg-

eredményesebb női versenyző Árvai Kálmánné lett.  2004-

ben ezen a napon hunyt el Túri Ferencné Vígh Ilona, aki 

1960-1975 között a községi tanács, majd az általános iskola 

alkalmazottja volt. 

20. 

1944-ben ezen a napon hunyt el Szabó Dudrai Lajos, aki 

1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt. Az 1920-as évek-

ben esküdtként tevékenykedett.  1974-ben ezen a napon 

született Polonkay Roland, aki 2002-től a csengelei focicsa-

pat játékosa. 

21. 

1960-ban ezen a napon hunyt el Süli János, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1934-1946 kö-

zött. Tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  

1961-ben ezen a napon hunyt el Katona Pál, aki a Földosztó 

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

MDP alapszervezet titkárának választották.  1977-ben ezen 

a napon született Tóth Mária, aki 2001-2005 között Csen-

gelén tanított.  2002-ben ezen a napon mutatták be Horváth 

Ferenc "A csengelei kunok ura és népe" című könyvét a 

szegedi Móra Ferenc Múzeumban.     
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22. 
1940-ben ezen a napon született Tóth Józsefné Lippai 

Rozália, aki 1960 óta a községháza alkalmazottja.  

23. 

1888-ban ezen a napon született Sisák István (†1961), aki 

rendőr tiszthelyettes volt a Horthy-korszakban. 1936-ban vo-

nult nyugállományba.  1928-ban ezen a napon született 

Virágh Ferencné Hell Irén, aki 1999-től tagja a népdal-

körnek.  1949-ben ezen a napon hunyt el Magyar András, 

aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja 

volt 1929-től.  2002-ben ezen a napon volt falunkban az 

első judo verseny a Faluházban. 

24. 

1910-ben ezen a napon született Csomor József (†1986), akit 

1949-ben a képviselő-testület tagjává választottak.  1930-

ban ezen a napon alakult meg a Csengelei Polgári Lövész 

Egyesület. 

25. 

1902-ben ezen a napon született Magyar Mihály (†1988), aki 

a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 

1929-1932 között. A Független Kisgazdapárt csengelei szer-

vezetének 1944-ben választmányi tagja lett. 1940-1949 

között az egyházközség képviselő-testületében is tevé-

kenykedett.  1991-ben ezen a napon alakult meg a FIDESZ 

helyi csoportja, ami kb. 1 évig működött. 

26. 
1963-ban ezen a napon született Pálinkásné Kordás Ágnes, 

aki 1983-tól az általános iskolában tanít.   

27. 

1923-ban ezen a napon született Balogh Sándor (†1989), aki 

1957-től boltos, majd a ZÖLDÉRT felvásárló-telep admi-

nisztrátora volt.  1949-ben ezen a napon alakult meg a Ma-

gyar Függetlenségi Népfront Csengelei Népi Bizottsága 

Tisóczki Sándor elnökletével.  

28. 

1909-ben ezen a napon született Horpácsi (Jachan) Ignác 

(†1996), aki Csengele első lelkipásztora volt 1936-tól.  

1943-ban ezen a napon hunyt el Nagy Lajos, aki 1929-től a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt. 

 1997-ben ezen a napon volt a falusi művészeti iskolák első 

találkozója falunkban. 

29. 1959-ben ezen a napon alakult meg a Március 15. Tsz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  44  - 

 

 

A tolvajok télen is dolgoznak 

 
A bűnözőket a hideg időjárás sem riasztja el a lopásoktól. Az 

utóbbi időben Csengele tanyavilágában garázdálkodtak. 

Nem tudni, hogy fűtésre vitte-e el a tolvaj, de a tulajdonos 

tudta nélkül vágott ki 70 szál akácfát egy magántulajdonú erdőből. 

A fák gazdájának viszont biztosan melege lett tőle, hiszen 190 ezer 

forintos kárt okozott.   

Korábban is volt már olyan eset, hogy a transzformátor ál-

lomás hűtőolaját megcsapolták. A lelkiismeretlen embereket persze 

nem érdekli, hogy ezzel tönkremennek a berendezések, és a 

környékbeli tanyasiak áram nélkül maradnak. Ez év januárjában is 

volt egy ilyen eset, mellyel az áramszolgáltatónak 150 ezer forintos 

kárt okoztak.  

Az egyik tanyából két STIHL gyártmányú motoros fűrészt 

lovasítottak meg, a gazdának 300 ezer forint mínuszt okozva. Az 

elkövetés körülményei arra vallanak, hogy bejáratos lehetett az 

elkövető a tanyára.                                                                           ■ 

 

 

 

Helyesbítések és kiegészítések a 

telefonszám-jegyzékhez  
 

Balázs Zoltán Tanya 559. 06-30/5 125 988 

Géczi Csaba Szegfű u. 5. 06-70/6 118 160 

Géczi Csabáné Szegfű u. 5. 06-70/6 118 150 

Géczi Nóra Szegfű u. 5. 06-70/6 497 700 

Pékné Hegedűs Éva Tisza u. 22. 06-30/3 109 024 

Szépségszalon Felszabadulás u. 2. 

Balassi Anita kozmetikus 

Nagy Anikó fodrász, piercinges 

 

06-30/3 158 973 

06-70/2 771 534 
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Csengeleiek Rómában 

 

Február második hétvégéjén egy csoport látogatott az olasz 

fővárosba, melyből 11 csengelei, 1 fő kisteleki volt. A kiutazók 

nagy része olyan házaspár volt, akiknek gyermekei már korábban 

jártak a csengelei egyházközséggel kapcsolatban álló Vallo tele-

pülésen. 

A szállás a római Szent István zarándokházban volt, melyet a 

kalocsai iskolanővérek tartanak fenn. Külön érdekesség volt, hogy 

két kínai nővér is volt köztük,  akik szépen beszéltek magyarul. 

A három nap alatt egyheti látnivalót tekintettek meg, köztük a 

vatikáni múzeumot, a hét fő templom közül négyet, az Angyalvá-

rat, a Colosseumot és a Forum Romanumot. A templomokban 

imádkoztak, és gyertyákat gyújtottak. 

Lapunk következő számában bővebb írást közlünk a római 

zarándoklatról. 

M. M.      
 

 
 

Zarándokok a római Szent Pál bazilikánál 
(fotó: Darabos Orsolya) 
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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. 

 

 

Csengele európai falu lett 
 

Falunk lakói nemrégen meglepetéssel észlelték, hogy a 

belterület keleti végénél és a buszgarázsnál egy-egy táblát 

helyeztek el, melyeken az "Európai falu – LEADER közösség" 

felirat szerepel. 

Nos, mit is jelent a "LEADER" megnevezés? Ez a rövidítés 

az Európai Unió vidéki közösségeinek életminőségének és 

gazdasági jólétének javítását célzó programjának rövidítése.  

A LEADER közösségek alulról építkeznek, és széles körű 

összefogáson alapulnak. Az önkormányzatok, vállalkozások, civil 

szervezetek képviselői és magánszemélyek akciócsoportokat 

alakítanak, melyek meghatározzák a fejlesztési irányokat, és az 

ezekhez szükséges pénzre pályáznak. Az elnyert támogatások 

felhasználására természetes személyek, egyéni vállalkozók, 

kisvállalkozások, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, 

egyházak stb. jelentkezhetnek, és a források felhasználására is egy 

helyi bizottság tesz javaslatot. Csengele a Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület elnevezésű akciócsoporthoz társult, 

melynek összesen 14 település tagja.    

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 

2013-ig 250 milliárd forint fordítható a LEADER céljaira.             ■ 
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"Nagykorú" a polgárőrség 

 

Az 1990-ben alapított Csengelei Polgárőr Csoport az elmúlt év 

végén lépett működésének 19. évébe. Az egyesület működéséről 

Kucsora Péter csoportvezető tájékoztatta lapunkat. 

 

A legutóbbi közgyűléseteken együttműködési megállapodást 

írtatok alá az önkormányzattal. Mi ennek a lényege? 

- A megállapodásban rögzítettük, hogy havonta legalább 15 

szolgálatot látnak el a polgárőrök a falunkban. Erről negyedévente 

beszámolót küldünk az önkormányzatnak. Ennek fejében az 

önkormányzat vállalta, hogy a költségvetésében meghatározott  

támogatást nyújtja az egyesületnek. A pénzt utólagosan, a számlák 

benyújtása után kapjuk negyedévente. 

Az önkormányzaton kívül más pénzügyi forrásotok van-e még? 

- Több helyi vállalkozó támogatja a polgárőr mozgalmat. Ezek 

nagy része már több mint egy évtizede teszi ezt, melyért igen 

hálásak vagyunk nekik. A személyi jövedelemadó 1 %-ából is 

kapunk pénzt, de ez nem túl jelentős. A Nemzeti Civil Alap-

programhoz évek óta pályázunk. Legutóbb téli gumik vásárlására 

és kézi rádió adóvevőkre nyertünk pénzt. Ha minden jól megy, 

akkor az idei falunapokon már használni tudjuk majd a rádiókat a 

biztosítási feladatokhoz. Ez évben is pályázni fogunk polgárőr 

formaruhák beszerzésére. Ha nyerünk, akkor azokat is el tudjuk 

látni ruházattal, akiknek ez még nincs meg, vagy hiányos. 

Az elmúlt év szolgálat ellátása hogyan zárult? 

- A 2008-as évben  polgárőreink összesen 3060 szolgálati órát 

teljesítettek. A 36 fős tagságot figyelembe véve 1 fő polgárőr 

átlagosan 85 óra társadalmi munkát végzett a falu közbiztonsága 

érdekében. Annak érzékeltetésére, hogy ez sok, vagy kevés: 

Szentes városában például kevesebb polgárőr tevékenykedik, mint 

nálunk, és így a szolgálati óráik száma is kevesebb. 

A polgárőrök tevékenysége az éjszakai járőrözésben merül ki? 

- Nem, sokkal többrétű már a polgárőrség feladata. A házaló áru-  
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sok megjelenésekor is általában minket hívnak ki, mert nincs helyi 

rendőr. Aztán a tanévkezdéskor vigyázunk az iskolánál a 

gyerekekre, halottak napja előtt egy héttel már folyamatosan 

őrizzük a temetőt, valamint a községi rendezvényeket is biztosítjuk. 

A 13. havi nyugdíj fizetésekor a posta felkérésére a kézbesítőket is 

biztosítani szoktuk.     

Az elmúlt év nyarán alakult egy másik bűnmegelőzési 

egyesület. Ez hogyan befolyásolja munkátokat? 

- Az egyik helyettesünk kilépett a csoportból, mert a másik 

egyesület parancsnoka lett. Egyedül ő távozott emiatt tőlünk. Van 

viszont két olyan tagunk, aki a faluvédőknél is ellát szolgálatot.  

Van-e rivalizálás a két bűnmegelőzési egyesület között? 

- Nincs. Ha éjszaka találkozunk egymással, akkor beszélünk 

egymással néhány szót, és megy mindenki a dolgára. Csengele 

hatalmas területtel rendelkezik, bőven van hely mindkettő 

működésére. 

Miben szenved hiányt a polgárőrség? 

- Ha az anyagiakra gondolsz, akkor különösebb problémáink 

nincsenek. A járőrszolgálatokat, a kocsi javítását, vizsgáztatását 

stb. finanszírozni tudjuk. A formaruhákból vannak még hiányok, de 

ha az idén sikerül pályázati pénzt szerezni, akkor ez is megoldódik. 

Van elegendő tagotok? 

- Jelenleg 37 fő tevékenykedik az egyesületben. Az önkor-

mányzattal kötött megállapodásban vállaltuk, hogy legalább 15 

szolgálatot ellátunk havonta. Nálunk előírás, hogy mindenkinek 

kötelező a havi egy szolgálat. Ha ez a kiindulási alap, akkor 

elegendő a létszám. Persze várunk újabb embereket is polgárőrnek, 

mert akkor még több szolgálatot tudunk ellátni. 

Mi a feltétele, hogy valaki polgárőr lehessen? 

- 18 éven felülinek, büntetlen előéletűnek kell lennie az országos 

előírás szerint. Mi még egy kicsit szigorúbbak is vagyunk, mert 

csak olyanokat várunk közénk, akiknek az életvitele elfogadható. A 

felvételről végül is a csoportgyűlés határoz titkos szavazással, tehát 

mindenki a saját lelkiismerete szerint dönthet. Egyébként voltak 

már olyan esetek, hogy a jelentkezők nem kaptak elég szavazatot.     
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Február végén a budapesti Mikroszkóp Színpadra fogtok 

menni. Ilyen jól megy a polgárőrségnek, hogy ilyenre is telik? 

- A színházlátogatást mindenki a saját zsebéből fizeti, ilyenre pénzt 

nem tudunk az egyesület költségvetéséből költeni. A csapat nagy 

része polgárőr, a többiek pedig hozzátartozók vagy szponzorok. Ha 

minden jól megy, akkor 44 fővel fogunk utazni a Sas kabaréra.  

Végezetül egy személyes kérdés: azt hallottuk, hogy nemrég 

Romániában felborultál a kamionoddal. Igaz ez? 

- Félig-meddig. Valóban egy kamionnal jártunk Romániában, de 

azt nem én vezettem, mert éppen pihenős sofőr voltam. Egyébként 

nem mi voltunk a hibásak a balesetben, hanem egy Daciás, aki 

szembe jött velünk egy kamionsort előzve. Már nem tudott 

visszahúzódni, így a sofőrünk próbált kitérni. Ez nem sikerült, az 

ütközés után az árokba borultunk. Szerencsénkre a sérüléseink nem 

voltak súlyosak, viszont 184 hízó sertésből 101 elpusztult. Én egy 

napig voltam a román kórházban, de az bőven elég is volt. A 

Daciás is túlélte az esetet a kamion sofőrjének köszönhetően. 
 

(-r -ly)        

  

Egy újabb csengelei doktor 

 

Lapunkban már korábban beszámoltunk arról, hogy egy múlt 

év végi törvénymódosítás alapján a gyógyszerészek is doktori 

címet kaphatnak. Falunkban ez Hegedűs Erzsébetet érintette, aki 38 

év óta látja el gyógyszerekkel falunk lakosságát. 

Patikusunk eleinte nem tudott válaszolni arra, hogy élni fog-e 

ezzel a lehetőséggel, végül mégis úgy döntött, hogy neve elé fel-

veszi a dr. címet. Mint elmondta, nem személyes okból örül ennek 

az elismerésnek, hanem inkább a gyógyszerészi szakma megbecsü-

lésének érzi. 

Az okmányirodán benyújtotta a szükséges iratokat, ugyanis a 

doktori cím felvétele miatt minden iratát ki kell cserélnie. 

M. M.  
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Ezt írta a Csengelei Krónika 

 

15 éve Borbély Józsefet kérdeztük arról, hogy a kábeltévére 

befizetett pénzek kamataival mi történt. A jegyző elmondta, hogy a 

Polgármesteri Hivatal nevére nyitottak számlát, és nemrégen vette 

fel az utolsó befizető is a pénzét. Kb. hatezernégyszáz forint kamat 

maradt meg, melyet a hősi emlékmű számlájára utaltak át. A 

kábeltévére csekély volt az érdeklődés, helyette inkább az egyedi 

műholdas vétel terjedt el.     

 

10 éve Vincze László országgyűlési képviselővel készí-

tettünk egy nagyobb interjút. Ennek során elmondta, hogy általános 

iskolai tanító volt, és a testnevelési szakot is elvégezte. Elfog-

laltsága miatt a pedagógusi munkáját szünetelteti. A csengelei 

önkormányzattal a kapcsolata javul és egyre jobb. A jó kapcsolatra 

törekszik, hiszen másképp nem tud segítséget nyújtani. Torgyán 

József stílusával egyetért, de van, amit kritizál nála. A kisgazda 

vezér az ellenvéleményt nem hogy eltűri, hanem egyenesen kéri. A 

kisgazdák nem fejbólogató Jánosok. Arra a kérdésre, hogy a 

FIDESZ-szel közös kormányból esetleg újra kilépnének a 

kisgazdák, azt válaszolta, hogy ilyen nem lesz, bármennyire is 

szeretnék ezt egyes körök. A kormány szétoszthatna nagyon sok 

pénzt, de akkor mi lesz jövőre és azt követően? A diplomata 

útleveléről szólva csak egyszer kért előnyt ezt felhasználva: egy 

gyerekcsoporttal utazott, melyben az egyik kislány tengeribeteg 

lett. A határon való gyorsabb átjutáshoz kért segítséget.   

 

5 éve beszámoltunk arról, hogy megkezdődött az Árpád 

utcai 5 lakásos bérház alapozása. A 37,5 milliós beruházásból 22,5 

milliót állami támogatásból finanszíroz az önkormányzat. A 

kivitelezést Sisák László vállalkozó végzi, aki falunkban már sok-

sok épületet épített már. A tervek szerint július végén végeznek a 

munkákkal és szeptemberben költözhetnek be a lakók. 
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Kedvenc receptjeim 
 

Diópuding 

 
Hozzávalók: 20 dkg cukor, 20 dkg dióbél, késhegynyi őrölt 

fahéj, 5 tojás. 

A dióbelet igen finomra daráljuk, és összekeverjük az őrölt 

fahéjjal. A tojásokat a cukorral habosra keverjük, hozzáadjuk a 

fahéjas diót, és alaposan kikeverjük. Kivajazott pudingformába önt-

jük, a formát forró vízzel teli lábosba állítjuk (vízfürdő), és addig 

főzzük, míg megköt. Kiborítjuk, és kihűlés után szeleteljük.  

 

Nemere Ilona 
 

 

 
 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 110 éve: 

 

Erzsébet királyné ligetje 
 

A boldogult emlékű királyné, a tőlünk oly hirtelen megvált nagy-

asszony emlékezetét kegyeletes kézzel örökíti meg Szeged város. A 

közgyűlés határozata értelmében az újszegedi népkertet ezentúl Er-

zsébet királyné ligetjének nevezik, s a liget címét nagy táblára fes-

teti meg a tanács. Ezenkívül Újszegeden, Csengelén, s a város alsó-

tanyáján ligeteket szentelnek a dicső királyné emlékének. A ligete-

ket Kiss Ferenc kir. főerdész javaslatára a nagylevelű hársak ülteté-

sével alkotják meg. 

 

(Megjelent a Szegedi Hiradó 1899. február 28-i számában) 
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Darts bajnokság 
 

Ifj. Vígh Attila két 

Shanghai-t dobott 
 

A Korona söröző január 30-án tartotta soron következő 

nyíldobó versenyét. A bajnoki címekért 15 sportoló versenyzett. 

A Krikett versenyszám döntőjében Putnoki János rakta ki 

elsőként a tábláját, és 77 hibaponttal győztes lett. Ifj. Vígh Attila 

109 hibapontjával második, Vígh Attila 124 pontjával harmadik 

lett. 

 

 
 

Az új bajnokok a verseny szervezőjével 
(fotó: Molnár Mihály) 
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A Mester 501 hajrájában Túri Kornél fogyasztotta el 

leghamarabb a pontjait, így másfél éves szünet után újra bajnok 

lett. Putnoki János második helyezést ért el 80 pontjával, míg Kiss 

E. Levente 98 pontja a harmadik helyezést hozta. 

A dupla be-kiszállós 301 döntőjében Kiss E. Levente nullázta 

le elsőként a pontjait. Mészáros Péternek ekkor még 2 pontja volt 

hátra, így második lett. Putnoki Jánosnak 8 pontjával a harmadik 

hely jutott. A negyedik helyezetteket nem szoktuk közölni, de most 

kivételt teszünk: Nagy D. Bence általános iskolás versenyzőnek 

sikerült a döntőbe jutnia a felnőttek között. 

A Shanghai versenyszám ritka pillanatai közé tartozik, ami-

kor sikerül szimplát, duplát és triplát megdobnia egymás után a 

nyíldobónak. Most ez háromszor is előfordult. A selejtezőben 

ifj.Vígh Attila a 7. körben, Vígh Attila pedig a 2. körben vetett 

véget Shanghai-dobásával a mérkőzésnek. Ifj. Vígh a közép-

döntőben újrázott, és szintén a 7. körben lezenéltette a gépet. A 

döntőben viszont ifj. Tisóczki Ferenc dobott a legjobban és 109 

pontjával elnyerte a bajnoki címet. Második helyen Rényi János 

végzett 82 ponttal. A két Shangai-t dobó ifj. Vígh Attila 69 pontja 

csak a harmadik helyezésre volt elegendő.  

A High Score-ban (legtöbb pont dobásában) Kiss E. Levente 

újabb bajnoki címet ért el 544 pontjával. Mészáros Péter 5 ponttal 

lemaradt tőle, így ő második lett. Putnoki Jánosnak a 497 pontja a 

harmadik helyezést hozta. 

A jó hangulatban zajló vetélkedő 6,5 órás küzdelem után ért 

véget. 

M. M. 

 
    

A Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány köszöni 

a tavalyi évben 1 %-ból befolyt támogatásokat. 

Kérjük, továbbra is támogassa a művészetoktatás 

fejlesztését! 

Adószámunk: 08469109-1-06 
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Hirdetések 

 

Volkswagen T4 1.9 TD tehergépkocsi – 1996-os, 3 személyes, 

platós, szervokormányos – megkímélt állapotban eladó. Érdek-

lődni: 06-30/8 173 864 vagy 06-30/3 113 667  

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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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: 120            

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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