
 

 

 
 XVII. évfolyam 6. szám                      2009. március 15. 

 

Czirok Zoltán igazgató  
 

 
 

A zenetanárral készült interjúnk a 77. oldalon kezdődik!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Március 

 

16. 

1947-ben ezen a napon született Csókási Tibor vállalkozó, 

akit a csengelei polgárőrök 2002-ben tiszteletbeli polgárőr 

címmel tüntettek ki a polgárőr mozgalom kimagasló támoga-

tásáért.  1981-ben ezen a napon született Haraszti Zsolt, aki 

1994-ben a megyei bajnokságon atlétika versenyszámban II. 

helyezést ért el. Ugyanebben az évben az országos bajnok 

atlétikai csapat tagja volt. 1995-2004 között a csengelei foci-

csapat tagja volt.  1987-ben ezen a napon hunyt el Bangó 

Péter, aki kéményseprőként és postai kézbesítőként is dol-

gozott. 

18. 

1899-ben ezen a napon született Drinóczki Béla (†1977), aki 

a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több tisztséget töl-

tött be. 1940-1944 között tagja volt az egyházközségi képvi-

selő-testületnek.  1912-ben ezen a napon született Gyurko-

vics Ferenc (†1982) gazdálkodó, aki levente oktató volt. 

1948-ban az alsócsengelei MDP alapszervezet gazdaságve-

zetőjének választották meg.  1944-ben ezen a napon hunyt 

el Csáki István gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.  1965-ben ezen 

a napon hunyt el Kiss János, aki 1929-től a Csengelei Me-

zőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt.  1977-ben 

ezen a napon hunyt el Balog Imre földműves, aki 1919-ben 

csengelei vörösőr volt.  2006-ban ezen a napon ünnepelte 

fennállásának 15. évfordulóját a Csengelei Polgárőr Csoport. 

Két alapító tag 15 éves szolgálat után járó oklevelet kapott. 

19. 

1910-ben ezen a napon született Sinka István (†1981), akit 

az 1949-es községgé alakuláskor bírónak választottak. 1951-

től a Lenin Tsz, 1961-től az Aranykalász Tsz elnöke volt.  

1918-ban ezen a napon született Szalai Kálmán, aki a II. vi-

lágháború során ismeretlen hadszíntéren eltűnt.  1923-ban 

ezen  a  napon  született  Rokolya József   (†2008)  bognár.   
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19. 

1960-ban ezen a napon született Rényiné dr. Torontáli 

Renáta, aki 1990-től az I. számú háziorvos.  1969-ben ezen 

a napon született Varga Levente, aki 1987-1990 között az 

általános iskola képesítés nélküli pedagógusa volt. 1992-ben 

közművelődési előadóként tevékenykedett. 

20. 
1865-ben ezen a napon született Nagy Antal (†1953), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től. 

21. 

1921-ben ezen a napon született Szűcs József, aki a II. 

világháború során hadifogságba esett. 1947-es hazatérése 

után a fogságban szerzett betegségében hunyt el. Neve 

szerepel az I-II. világháborús emlékművön.  1967-ben ezen 

a napon született Vígh Attila, aki 1995-től a Korona söröző 

kocsmárosa. Amatőr dartosként 1999-ben megnyerte a Halas 

Kupát. A halasi NB I-es Darts Klub igazolt játékosa volt.   

22. 

1945-ben ezen a napon hadifogságban hunyt el Török Mi-

hály, aki 1944 novemberében került szovjet fogságba.  

1965-ben ezen a napon hunyt el Sárhegyi Károly, aki 1942-

től az Erdősarki iskolában, 1957-től a belterületi iskolában 

tanított. Az egyházközség képviselő-testületének a jegyzője 

volt.   1975-ben ezen a napon született Muhel Zsolt, aki 

1997-1998 között a csengelei focicsapat tagja volt. 

23. 

1947-ben ezen a napon hunyt el Petrás István, aki a csen-

gelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től.  1969-ben ezen a napon született dr. Farle Csabá-

né Sánta Ildikó, aki 1990-től az általános iskolában tanít.  

24. 

1947-ben ezen a napon született Kiss Ferenc, aki 1992-től az 

Öregmalom vendéglő tulajdonosa. Kb. 15 éven át a Hazafias 

Népfront községi titkára, 1980-1990 között a községi tanács 

tagja volt.  1957-ben ezen a napon hunyt el Samu Bálint 

kovács. 

25. 

1957-ben ezen a napon született dr. Balikó Katalin fogorvos, 

aki 1980-tól gyógyít falunkban.  1999-ben ezen a napon 

meggyilkolták a csengelei benzinkút kezelőjét. A gyilkost 

június 2-án fogták el. 
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26. 
1967-ben ezen a napon született Vörös Tiborné Bartucz 

Gyöngyi, aki 1985-1988 között a takarékszövetkezet pénztá-

rosa volt.   

27. 

1945-ben ezen a napon született Lippai Viktória (†2003), aki 

1964-1965 között a Pántlika úti iskolában tanított.  1955-

ben ezen a napon született Papp Illés, aki 1997-1999 között a 

METÉSZ csengelei szervezetének alelnöke volt.  1971-ben 

ezen a napon született Széll János, aki 2000-től a Vénusz 

presszó tulajdonosa.  1990-ben ezen a napon hunyt el Ko-

vács Zoltán lazarista szerzetes, aki 1950-1951 között Csen-

gele lelkésze volt.  

28. 
1989-ben ezen a napon hunyt el Nagy Imre, aki 1962-1967 

között a Daka-kocsmát vezette. 

29. 
1915-ben ezen a napon született Túri György, aki 1951-1961 

között erdész volt.  1970-ben ezen a napon született Vígh 

Csaba, aki 1992-től tagja volt a csengelei focicsapatnak. 

30. 

1876-ban ezen a napon született Papp Mihály (†1961), aki 

1934-től Szeged város törvényhatósági bizottságának képvi-

selője volt.  1909-ben ezen a napon tartották a közigazga-

tási bejárást a csengelei vasútállomás építésének ügyében.  

31. 
1912-ben ezen a napon született Török Sándor, aki a II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt. 
 

 

Halálos baleset az autópályán 
 

Március 8-án éjfél körüli időben az M5-ös autópályán haladt 

Szeged felé egy 42 éves férfi személygépkocsijával. A csengelei 

pihenőhely közelében utolért egy teherautót, és fékezés nélkül 

belerohant annak pótkocsijába. A baleset következtében a sze-

mélygépkocsival közlekedő, üllői illetékességű személy életét 

vesztette. A vontatmány alá szorult járművet csak a tűzoltók tudták 

kiszabadítani. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.          ■                         
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Sűrű programok előtt 
 a művészeti iskolások  

 

A közel másfél évtizedes múltra visszatekintő csengelei művészeti 

iskola növendékei számos rendezvényen bizonyítják rátermettsé-

güket, és sorban hozzák haza a díjakat,  elismeréseket. A Csenge-

lei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Czirok Zol-

tán válaszolt lapunk kérdéseire. 

 

Nemrég volt a félévi bemutatótok. Én elég sokon részt vettem 

már. Most úgy tűnt, hogy kevesebben voltak a fúvósok. Jól 

láttam ezt? 

- Nagyon nem jól láttad, ennyi fúvós még sohasem szerepelt. Eddig 

mindig 17-18 fúvós volt. Most legutóbb három beteg gyerek mel-

lett is 21-en szerepeltek. Tehát 24 általános iskolás növendé-künk 

van, ennyi még soha nem volt.  

Nem láttuk az ütőegyüttest a bemutatón. Megszűntek? 

- Nem szűntek meg. Ők a Mikulás bálon és a kulturális szomszé-

dolón, ami most Sándorfalván lesz március 29-én, szerepelnek. Ha 

már a Szomszédolónál tartunk, március 22-én a sándorfalviak mu-

tatják be Csengelén a kulturális műsorukat.  

A bemutatókon látjuk Horváth Líviát, hogy a fúvós zenészeket 

kíséri zongorán. Ő korábban szolfézst is tanított. Ez megszűnt? 

- Nem szűnt meg a szolfézs. Horváth Líviának nem volt meg a 

megfelelő végzettsége a minősítéshez. Ezért más tanárt kellett ke-

resnünk, akit Horváth Ágnes kisteleki szolfézstanár személyében 

találtunk meg. Heti egy alkalommal van ilyen oktatás. 

Mi van a kézműves szakkörrel? 

- Ők nem szakkörként, hanem a művészeti iskola egyik csoport-

jaként működtek. Megfelelő tanár hiánya miatt már tavaly óta nem 

működik a kézműves tanszakunk. Amikor megszűnt, az általános 

iskolai kollégák hiányolták is, mert a legkisebbeknek szükségük 

volt erre, hiszen a kézügyességüket  tudták fejleszteni. A művészeti 
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iskolában vágtak, faragtak, festettek, szőttek, mindent csináltak, 

amit csak lehetett. Ez nagymértékben hozzájárult az általános isko-

lában az íráskészségük fejlődéséhez. Próbálkoztunk megfelelő ta-

nár felkutatásával, de nem sikerült olyat találni, aki vállalta volna a 

munkát. Kisteleken három olyan személy is volt, akire gondoltunk, 

de már Kistelektől is messze van Csengele. Sajnos! 

Arra nem gondoltatok, hogy esetleg kiképeznétek egy ilyen ta-

nárt? 

- Gondolkodtunk rajta, el is indítottunk a pályán egy volt növendé-

künket, Erdélyi Otíliát. Ő a szegedi Tömörkény Gimnázium ipar-

művészeti szakán tanult. Érettségi után kétszer is felvételizett az 

Iparművészeti Főiskolára, ami csak Budapesten működik. Mind a 

kétszer egy-egy ponttal lemaradt, nem vették fel. Ezen a főiskolán 

olyan túljelentkezés van, hogy kb. 200 jelentkezőből 20-25-öt vesz-

nek fel. És ez az egyetlen iskola, ahol megfelelő végzettséget lehet 

szerezni.  

Más, például rajztanár nem lehet? 

- Rajztanár korábban lehetett, de most már azoknak is átképzések 

vannak.   

Tavaly volt a minősítésetek, melyen kiválóan megfeleltetek. 

Gondolom, hogy akkor pénzügyileg is a legtöbbet kapjátok? 

- Ez pénzben nem jelent semmit. Tehát a megfelelt és a kiválóan 

megfelelt iskola ugyanazt a támogatást, fejkvótát kapja. A nem 

megfelelt iskolák kapják az állami támogatás 50 %-át. Ezek igen 

nehéz helyzetbe kerültek. 1-2 iskola megpróbált így működni, de 

ezek is már csődbe jutottak. Akkora támogatást az önkormányza-

tok, vagy a szülők sem képesek nyújtani, amivel pótolhatnák a hi-

ányt. 

Térjünk rá a pénzügyi dolgokra! Az önkormányzat 2,5 millió 

forint támogatást szavazott meg számotokra az idén. Ha nem 

lenne ez a pénz, be lehetne zárni az iskolát? 

- Nem csak az idén kaptunk támogatást, hanem a megelőző két 

évben is. Három éve szorongatnak bennünket, visszavették a fej-

kvótát. Korábban 70 ezer forint is volt a csoportos oktatás éves 

normatívája, ez jelen pillanatban már csak 40 ezer forint. A 2,5 mil- 
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liós önkormányzati támogatással együtt is kevesebb jut a gyere-

kekre, mint 3-4 évvel ezelőtt. Ha nem lenne az önkormányzati tá-

mogatás, akkor be kellene zárnunk az iskolát. 

A 1 %-os felajánlásokkal meg vagytok elégedve? 

- Idén egy köszönő cikket is megjelentettünk már. Kb. 230 ezer fo-

rint jött be ezekből a felajánlásokból. Ezt nagyon szépen köszön-

jük. Ez pozitív visszajelzés az iskola számára a szülők részéről, 

hogy értékes dolgokat tanulnak a gyerekek. Ez az 1 %-os bevétel a 

többi költség mellett nem túl nagy összeg, de minden forintra szük-

ségünk van. 

Egy korábbi interjúdból kiderült, hogy a vonós hangszereket 

nem igazán kedveled. Zongorátok viszont van. Nem gondolkoz-

tatok rajta, hogy ilyen hangszert is tanítsatok? 

- Két okot tudok mondani rá, hogy miért nincs zongora oktatás. Az 

egyik az, hogy nincs tanár, aki kijárjon. A másik ok pedig az, hogy 

én magam sem szorgalmazom, mert ha még egy valamilyen zenei 

tanszakot – és ez nem csak zongora tanszak – beindítanánk, akkor a 

fúvószenekar utánpótlása kerülne veszélybe. Állítom, hogyha egy 

másik zenei tanszak megjelenne, akkor nem lenne biztosítva a 

fúvószenekar utánpótlása.  

Olyan sok lenne a jelentkező a zongorára? 

- Kevés esetén is. Ha 4-5 jelentkező lenne, már az is elvenné a gye-

rekeket. A 24 fúvós tanulóval, tanárokkal, felnőttekkel együtt 38-an 

vagyunk a csengelei fúvós zenekarban. Ez egy városi zenekarnak is 

a becsületére válna. Például a kisteleki városi fúvós zenekar 32 főt 

számlál. Többen vagyunk a csengeleiben, mint a kistelekiben.  

A két zenekar között van átjárás? 

- A kisteleki zenekarból járnak ki állandó kisegítők, négyen. A kis-

teleki zenekarban viszont egyedül Muhel Zoli állandó kisegítő. 

Ő viszont egy erősség! 

- Igen, erősség. Kisteleken most egy fiatal dobosunk van, aki mellé 

kell egy tapasztalt.  

A félévi bemutatón láttuk a színjátszó csoportokat. Mindkettőt 

Lantosné Horváth Irén készítette fel. Az tudjuk, hogy Heim 

Gézáné nyugdíjba ment. Pálinkásné Kordás Ágnes miért lépett 

vissza? 
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- Sajnos Áginak is a végzettsége miatt kellett abbahagynia a taní-

tást. Sajnálom, mert nagyon aranyos, megbízható munkaerő volt. 

Nem véletlenül került sor Lantosné Horváth Inci beiskolázására. Ő 

egy két éves iskolát vállalt, amely drámapedagógus végzettséget 

fog adni, ha minden igaz, akkor most április végén. Márti néninek 

magyar végzettsége volt, amit már nem fogadnak el. 

Mind a két csoportot Lantosné fogja irányítani? 

- Mindenképpen, mert csak neki lesz meg a végzettsége. A beisko-

lázását a művészeti iskola támogatta, ezért szerződés szerint is neki 

kell majd foglalkozni a színjátszókkal.  

Milyen programokat terveztek a művészeti iskolások számára? 

- Már szülői értekezletet is kellett tartanunk, mert olyan gazdag 

program ígérkezik, melyhez a szülők anyagi hozzájárulása is kell. 

Ezt meg kellett beszélni, meg kellett szavazni. Egy versenyen már 

túl vagyunk, pont a tegnapi napon, március 4-én rendezték meg 

Szentesen a Megyei Kortárszenei Versenyt, melyen két növendék-

kel indultunk: Nagy D. Bencével és Farkas Ákossal. Tavaly ezen a 

minősítésen kiváló eredményt értünk el. Idén a gyerekek nagyon 

szépen szerepeltek, de – én sem értettem miért – nem kaptak díjat. 

Mégis csak volt neki némi magyarázata. 107 induló volt, 20 díjat 

osztottak ki. Nem csak a mi iskolánkban fejlődik nagyon szépen a 

zeneoktatás, hanem a többiben is. Olyan kiváló produkciókat is 

hallottunk, amelyek tényleg bravúrosak voltak. A mi gyerekeink is 

jóformán hibátlanul játszottak, de mindig nem lehet minden díj a 

miénk. Nagy erővel készülünk a kulturális Szomszédolóra, március 

29-én Sándorfalvára megyünk bemutatni a műsorunkat. Április 9-

én Deszken veszünk részt a megszokott Maros-menti találkozón, 

versenyen. Itt megint a hangszeres gyerekeink fogják megméret-

tetni magukat. Április 25-én itt, Csengelén rendezzük meg a 

Csongrád megyei kistelepülések művészeti iskoláinak hangszeres 

versenyét, klasszikus zene kategóriában. 

Akkor ebben nem lesz kortárs zene? 

- A klasszikus zene nem a reneszánsz, barokk, klasszicista vagy ro-

mantikus zenét jelenti. A klasszikus zene nem könnyűzenét jelent.  

Egyébként te a kortárs zenétől nem karmolod össze magad? 
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- Ha tegnap ott lettél volna a szentesi kortárs zenei versenyen, nem 

karmoltad volna össze magad. A kortárs zenében is hála istenek 

Kodály szavai érvényesülnek, hogy a silány zenét ne terjesszük. 

Kiválasztódnak azok a szerzemények, amelyek nem állják meg a 

helyüket. Ezektől a pöttöm gyerekektől is olyan szép, élvezhető, jó 

darabokat hallhattunk, mely részemről is egy kicsit meglepetés 

volt. A csengelei gyerekek is szeretik játszani, csak megfelelő dara-

bot kell választani számukra. 

Folytassuk a programokat! 

Május 8-12 között a fúvós zenekar és a mazsorett csoport 60 fővel 

elutazik Erdélybe, Szentegyházára, egy filharmóniai napokra. 8-án 

este egy fáklyás felvonuláson veszünk részt. 9-én pedig hét 

együttes részvételével megrendezett koncerten szerepelünk, félórás 

bemutatót adunk.  

Az erdélyi magyarokról eddig az volt elterjedve, hogy igen 

szerény körülmények között élnek. A kultúrára meg sokat köl-

tenek? 

- Két dolgot szeretnék erről elmondani. Az első: már nem annyira 

szegények az erdélyi magyarok, mint 10-15 évvel ezelőtt. Hála is-

tennek ők is a fejlődés útjára léptek. Sőt úgy érzékelem, hogy mos-

tanában sokkal jobban fejlődnek, mint Magyarország. A másik pe-

dig az, hogy mi voltunk már Erdélyben a mazsorettekkel, fúvósok-

kal, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. A szegénységüket 

szeretettel kompenzálták. A gyerekek szeretnek oda visszamenni. 

Ez abból is látszik, hogy – sajnos – meg kellett húznunk egy határt, 

és van akinek itthon kell maradnia. Nem tudunk mit csinálni, mert 

a meghívásunk csak 60 főre szól.  

Hogyan áll a falunapi kulturális műsor szervezése? 

- A kulturális rész május 30-án, szombaton lesz. A menetzenét, a 

felvonulást a mazsorettekkel mindenképpen szeretnénk megren-

dezni. Utána az ütőegyüttes, a népdalkör és citerazenekar is fel fog 

lépni. Minden évben hívtunk vendégeket is. Idén a Makói Magán 

Művészeti Iskola utánpótlás zenekarát látjuk vendégül, ami állító-

lag 45 főből áll. Erre én is eltátottam a számat, nagyon kíváncsi 

vagyok rá, hogyan fognak megszólalni. Az utánpótlás azt jelenti, 

hogy 10 és 20 év közötti tagok alkotják.  Erről jut eszembe, hogy  a 
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mazsorett csoport és a fúvós zenekart május 16-án Makón fog sze-

repelni egy fúvószenekari találkozón. Évekkel ezelőtt a csongrádi 

fúvósok és a mazsorettek szerepeltek már a falunapokon. Őket az 

idén visszahívjuk. Szeptemberben viszont mi fogunk hozzájuk 

menni egy találkozóra.  

Nyári tábort terveztek-e az idén? 

- Pont az erdélyi út miatt nem tervezünk. Idén ez a négynapos ki-

rándulás, fellépés, fesztivál lesz a gyerekeknek a tanulmányi út. A 

felkészülés pedig itthon fog megtörténni. A nyár folyamán kétszer 

fogunk fellépni Csengelén. Az egyik alkalommal egy főzőverse-

nyen, a másik pedig a sportnap lesz. Kun-Szabó Tibor kért fel ben-

nünket, hogy a mazsorettek és a fúvós zenekar ezeken a rendezvé-

nyeken lépjen fel. Még mindig nem értünk a nyár végéhez. 2002-

ben voltunk Erdélyben vendégszerepelni Szentegyházán, ahová 

most visszamegyünk. Augusztus 21-én a rétyi zenekart fogjuk ven-

dégül látni. A Faluházban szeretnénk egy koncertet szervezni ne-

kik. Még nem biztos, de én nagyon szeretném, hogy a szentegyházi 

filharmónia – mely 40 fős zenekarból és egy 100 fős énekkarból áll 

– is eljöjjön erre a rendezvényre. Így egy szép erdélyi napot tud-

nánk megszervezni. 

(-r -ly) 

 

 
 

 

   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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Emelkedik a szemétdíj 

 

A csengelei önkormányzat március 5-i, rendkívüli ülésén döntött a 

szemétszállítási díj mértékéről. A Szegedi Környezet-gazdálkodási 

Kht. korábban 42 %-os díjemelési igénnyel lépett fel, de ezt a tes-

tület túlzónak találta, és elutasította. A képviselők most olyan hatá-

rozatot hoztak, mely szerint a szemétszállítás havi díja 1700 Ft lesz, 

azzal a kikötéssel, hogy a 2010-es évben egyáltalán nem lehet az 

árat emelni. Az új díjszabás 2009. április 1-től érvényes. Az egy 

összegben fizetők 10 % kedvezményben részesülnek. 
 

Dr. Apró Zsolt 

 

 
 

Mikor mennyi volt a havi 
szemétdíj?  

 
2005:  976 Ft  2006: 1118 Ft  2007:  1232 Ft    2008: 1356 Ft 
 

 

 

Új hivatalvezető a postán 
 

A csengelei postahivatalt 1972. július 22-től Ceglédi János vezette, 

aki most, 39 évi postai szolgálat után nyugdíjba vonult. Utóda 

Olajos Zsuzsanna lett, aki március 5-én vette át a vezetői tisztséget. 

A kistelekről kijáró ifjú hölgy 1994 óta dolgozik a Magyar Pos-

tánál. Őt korábban is láthattuk falunkban, hiszen gyakran helyet-

tesítette a csengelei hivatalban dolgozókat. 

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. 

 
 

 
 

Darts 
 

12 éves bajnok 
 

A Korona söröző február 28-án tartotta soron következő nyíl-

dobó bajnokságát. A versenyen 17 versenyző küzdött az első helye-

zésekért. 

A Krikett versenyszám döntőjében Kiss E. Leventének sike-

rült elsőként kiraknia a tábláját, és 64 hibaponttal megszerezni a 

győzelmet. Nagy Gábor 82 hibaponttal második, Túri Kornél 98 

hibaponttal harmadik lett. 

A mester 501 hajrájában egy 12 éves sportolónak, Nagy D. 

Bencének sikerült a 7. körben elfogyasztani a pontjait. Ekkor Kiss 

E. Leventének még 40 pontja volt hátra, így második lett. A har-

madik helyre a bajnok apja, Nagy Gábor szorult 48 ponttal. 

A dupla be-kiszállós 301 döntőjében Kopasz József nullázta 

le elsőként a pontjait, így megszerezve a bajnoki címet. Nagy Gá-

bor 20 pontja a második, Mészáros Péter 98 pontja a harmadik he-

lyezésre volt elegendő. 

A Shanghai verseny most sem múlt el Shanghai-dobás nél-

kül: Kopasz József a középdöntő 3. körében zenéltette le a gépet. A 
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Három bajnok a verseny szervezőjével 
(fotó: Molnár Mihály)  

 

döntőben viszont Kiss E. Leventének kedvezett a szerencse, és 139 

ponttal első lett. Kopasz József 77 ponttal a második, Haraszti 

Roland 45 ponttal a harmadik helyen végzett. 

A legtöbb pont dobásának a középdöntőjében is előfordult 

egy érdekes eset. Az utolsó, 10. körben Kopasz József továbbjutó 

helyen volt, de Kiss Nándor az utolsó körben 95 pontot dobott, így 

elütötte Kopaszt a döntőtől. A végső összecsapásban Kiss E. Le-

vente 621 pontot ért el, így megszerezte újabb bajnoki címét. A 

fiatal versenyző, Nagy D. Bence 486 ponttal második, Kiss Nándor 

446 ponttal harmadik lett. 

A háromszoros bajnok Kiss E. Levente a verseny végén egy-

egy pohár pezsgővel vendégelte meg sportoló társait. 

 

Molnár Mihály   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  86  - 

 

 

H i r d e t é s e k 
 

Eladó bontásból származó 3 db háromszárnyas, redőnyös ablak, 

kisablakok, ajtók és 2 db gázkonvektor. Érdeklődni lehet Kuklis 

Andrásnál a Május 1. u. 21. szám alatt.  (62) 286 190  

Április 1-jei kezdéssel pultost keresek a Vénusz presszóba. Érdek-

lődni lehet a helyszínen, vagy a 06-30/2 614 070 telefonszámon. 

Volkswagen Polo 1.2 típusú személygépkocsi, 2003-as évjárat, 

benzin üzemű, új gumikkal, sötétített üveggel, 48 ezer km-rel ela-

dó. Érdeklődni: Balog János 06-30/2 098 273 

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  

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. 

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 villany-

tűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Jó-

zsefnél a Tápboltban 06-30/3 228 453  

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029 

Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgo-

zót keresek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban 

Sándor Józsefnénál. 

Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa. 

Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: 

Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. 06-30/9 677 763 

A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal 06-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

06-30/6 377 970 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-

nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 

vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-

30/3 282 375 
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobile és Vo-

dafone szolgáltatók készülékeire. 

Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz szállítás 

megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefonszámon. 
 

 

Gépi hímzés! 
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre 

szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés 

szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti 

köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk szeretettel! 
 

Bővebb tájékoztatás:  
 

TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75., telefon/fax: (06-62) 541 570 
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz, 

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder 

stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-

hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező 

árak! 

Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig. 
 

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1. 

 286 241 06-30/3 228 453 
 

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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