
 

 

 
 XVII. évfolyam 7. szám                           2009. április 1. 

 

Szegedi szoborzsűrizés  
 

 
 

Vincze János fafaragóról készült írásunk a 99. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Április 

 

1. 

1921-ben ezen a napon született Szarvas Mihály (†1994), aki 

1945-ben polgárőr volt.  1969-ben ezen a napon született 

Bangó Péter, aki 1991-1993 között csengelei focista volt. 

1999-2005 között a Csengelei Polgárőr Csoport titkárhelyet-

teseként tevékenykedett. 2008-tól csoportvezető-helyettesi 

tisztséget tölt be.  1972-ben ezen a napon született Lantosné 

Horváth Irén, aki 1994-1999 között közművelődési előadó-

ként tevékenykedett. 2002-2008 között napközis nevelő volt 

az általános iskolában. 2008-tól magyartanárként dolgozik. 

A művészeti iskolában drámát tanít.  A 2004-es falunapokon 

rajzait és festményeit állította ki a Faluházban.      

2. 

1920-ban ezen a napon született Dorogi Gézáné Csiszár 

Ilona Györgyi (†1987), aki 1959-től községi könyvtáros volt. 

1963-1977 között a közművelődés szervezését is irányította 

a könyvtárosi munka mellett.  1997-ben ezen a napon ala-

kult meg a Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi Szövet-

sége helyi szervezete. 

3. 

1923-ban ezen a napon született Kun-Szabó Andrásné Bar-

tos Mária, aki 1943-1953 között Csengelén tanított.  1989-

ben ezen a napon született Csókási Péter, akit 2004-ben "A 

csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.  1997-ben ezen a 

napon az Aranyhomok Mezőgazdasági Szövetkezet közgyű-

lése a végelszámolás mellett döntött.  1998-ban ezen a na-

pon hunyt el Vincze László, aki az 1950-es és 1960-as évek-

ben tagja volt a községi tanácsnak. 

4. 

1907-ben ezen a napon született Gazsovics József (†1974) 

kovács, aki 1956-ban az Ideiglenes Nemzeti Bizottság elnö-

ke volt.  1966-ban ezen a napon hunyt el Erdélyi Péter, aki 

1939-1940 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

alelnöke volt. Esküdtként is tevékenykedett. Az egyházköz-

ségi képviselő-testület tagja volt 1947-től.  
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5. 
2005-ben ezen a napon kezdődött meg falunkban a szelektív 

hulladékgyűjtés. 

6. 
Ezen a napon született Vígh Zoltán, aki a SZEOL és a Szar-

vasi Vasas NB II-es csapatok után 1993-1997 között a csen-

gelei labdarúgócsapat játékosa volt. 

7. 

1921-ben ezen a napon született Csatáry Zoltán, aki 1954-

1955 között óraadó tanárként tanított a belterületi iskolában. 

 1932-ben ezen a napon született dr. Oláh József, aki közsé-

günk fogorvosa volt 1977-1980 között 

8. 

1980-ban ezen a napon született Víg Tibor, aki 1994-ben 

atlétikai versenyszámban megyei bajnok, majd az országos 

döntőn a bajnokcsapat tagja volt (egyéniben III. helyezett). 

1994-2000 között a csengelei focicsapat tagja volt. 

9. 

1927-ben ezen a napon született Kiss Mihály, aki az 

1953/54-es tanévben a belterületi iskolában gyakorló tanár 

volt.  1934-ben ezen a napon született Magony Istvánné 

Martus Viktória (†2008), aki az ÁFÉSZ felvásárlója, majd 

1989-ig a TÜZÉP-telep vezetője volt.  1963-ban ezen a na-

pon született Csúriné Takó Mária, aki 1982-1989 között 

csengelei óvónő volt, az utolsó két évben vezetőként. 

10. 

1946-ban ezen a napon született Bencsik József, aki 1974-

1996 között postai kézbesítő volt. 1968-tól vőfélyként is 

tevékenykedett.  1958-ban ezen a napon született Bárkányi 

György, aki 1982-1987 között a belterületi iskolában taní-

tott.  

12. 

1926-ban ezen a napon született Tisóczki Mihály, aki 1953-

1960 és 1963-1975 között a községi tanács VB-titkára volt. 

Hivatali visszaélés miatt börtönbüntetésre ítélték.  1947-ben 

ezen a napon született Csókási Tiborné Vígh Aranka, aki 

1982-1983 között képesítés nélküli óvónő volt az óvodában. 

1988-1999 között fogorvosi asszisztensként dolgozott.  

1968-ban ezen a napon hunyt el Sisák István, akit a Csen-

gelei Mezőgazdasági Egyesületnek több alkalommal alelnö-

kévé választottak. 1940-1949 között tagja volt az egyház-

községi képviselő-testületnek.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  92  - 

 

 

13. 

1923-ban ezen a napon született Halász Elek (†1993), aki 

1959-től postai kézbesítő volt.  1940-ben ezen a napon a 

nagy vihar ledöntötte a várostanya (erdészház) tetőzetét.  

1953-ban ezen a napon hunyt el Csicsai János, aki Csen-

gelén kapta vitézi telkét. A csengelei leventék főoktatója 

volt.  1969-ben ezen a napon hunyt el Répa Jenő, aki 1918-

tól az 1930-as évek elejéig a Kordás-féle szélmalomban dol-

gozott molnárként. 1934-ben motormalmot épített. 1928-

1932 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület jegyzője 

volt. 1941-1948 között tagja volt az egyházközségi képvi-

selő-testületnek.   

14. 
1992-ben ezen a napon érkezett falunkba Ering első nagyobb 

(27 fős) delegációja. 

15. 

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

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1969-ben ezen a napon született Baloghné Forgó 

Katalin, aki 1984-1985 között NB I-es kézilabdázó volt.  

1981-ben ezen a napon született Magony Rita, aki 2002-től a 

polgármesteri hivatal alkalmazottja. 2005-ben a nőnapi bál 

szépévé választották.  2008-ban ezen a napon hunyt el Ro-

kolya József bognár. 
 

 

 

 

 

 

Helyesbítések és kiegészítések a 

telefonszámjegyzékhez 
 

Erdélyiné Varga Andrea 

Felszabadulás u. 50. 

286 330 

vargakiralyandi@invitel.hu 

Novákné Vízhányó Erzsébet 

Felszabadulás u. 43. 

286 294, 06-30/6 382 070 

novakne0309@freemail.hu 

Tisóczki Péter Kossuth Lajos u. 22.  286 249,  06-30/8 615 772  
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Elhunyt Peter Hoffmann 

 
Szomorú hírt kapott nemrég szerkesztőségük: március 16-

án, 80 éves korában meghalt az egykori eringi polgármester, a 

Csengele-Ering testvérközségi kapcsolat elindítója. 

Rohan az idő. Mintha nemrég lett volna 1992. április 23, 

amikor először járt községünkben Peter Hoffmann, mint telepü-

lése polgármestere. A németek magyar testvérközséget kerestek, 

és Csengelére esett a választásuk. Polgármestersége alatt pezsgett 

a két település közötti kapcsolat: 1993-ban 27 eringi jött falunk-

ba, focisták utaztak hozzájuk, és egy busznyi német gyerek nyaralt 

nálunk. 1995-ben eringi vízimentők táboroztak az óvodában. 

1996-ban és 1998-ban csengelei fiatalok utazhattak Bajorország-

ba. Közben a felnőtteket is sorban meghívták az eringi faluün-

nepekre. 1998-ban Peter Hoffmann saját maga hozta el Csenge-

lére azt a Mercedes tűzoltóautót, melyet a helybeli önkéntesek 

kaptak ajándékba. 

Időközben polgármester csere történt Eringben, de Hoff-

mann úrnak továbbra is szíve csücskében volt Csengele. Halá-

lával nagy veszteség érte a testvérközségi kapcsolatot.  

Molnár Mihály         
 

 
 

Az 1997-es falunapokon sikerült dalra fakasztani  

Peter Hoffmannt (jobb oldalt)  
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Ismét kiválóan teljesítettek a 
csengelei diákok  

 

2002 óta minden év májusában az ország összes általános 

iskolájában anyanyelvből (szövegértés) és matematikából egységes 

felmérést ír az összes 4-6-8. osztályos diák. A következő év márci-

usában kapják az intézmények az országos kiértékelést. 

A felmérések eredménye minősíti az intézményben folyó ok-

tató-nevelő munkát. A tesztek emberpróbálók, 66 kérdés van téma-

körönként és 2 x 45 perc idő jut a megoldásra. 

A tanulók egyéni teljesítményét az országos standard képes-

ségpontok skálájához mérik, majd átlagolják egy-egy osztály ered-

ményét, és országos ranglistát állítanak fel. Az elmúlt évi kiváló 

eredmények után izgatottan vártuk az újabb értékeléseket. 

 
 

A csengelei diákok eredményei 

 (2009. március) 

 
6. osztály: felmérést írt 21 tanuló 

 

 
Matematika 

Anyanyelv 

(szövegértés) 

Csengelei diákok átlaga 561 pont 609 pont 

Országos átlag 499 pont 519 pont 

Községek átlaga 472 pont 490 pont 

Budapest átlaga 524 pont 547 pont 

 

Az összehasonlító táblázatból kitűnik, hogy a hasonló adottságú 

iskolák közül a hatodik osztályban (1120 iskola) a 14. helyen 

állunk matematikából. Anyanyelv esetében ugyanennyi (1120 isko-

la) közül csak 1 előzött meg bennünket. 
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8. osztály: felmérést írt 25 tanuló 

 

 
Matematika 

Anyanyelv 

(szövegértés) 

Csengelei diákok átlaga 580 pont 573 pont 

Országos átlag 497 pont 506 pont 

Községek átlaga 473 pont 478 pont 

Budapest átlaga 512 pont 524 pont 

 

Az összehasonlító táblázatból kitűnik, hogy a nyolcadikos 

tanulók teljesítményét 1120 iskola közül matematikából csak 11 

iskola előzte meg, anyanyelvből (szövegértés) csak 4. 

Az elért eredmények az intézményünkben oktató-nevelő 

munkát végző pedagógusok következetes szakmai munkájának tud-

hatók be. A magyart tanító Heim Gézáné tanárnőnek, a matema-

tikát tanító Balázsné Németh Emese tanárnőnek, de valamennyi 

kolléga, tanítók, napközivezetők együttes teljesítménye is megmu-

tatkozik a tanulók évről-évre elért kiváló teljesítésében. 

 

Heim Géza igazgató 

 

 

 

Tanulói elismerések 
 

Az iskolai március 15-i ünnepségen Heim Géza igazgató a 

legjobb tanulóknak elismerő okleveleket adott át.  

Igazgatói dicséretet kapott: Szécsényi Vivien és Seres Bálint 

(1. osztály), Balog Hajnalka és Csókási Evelin (2. osztály), Csáki 

Szandra és Sánta Martin (3. osztály), Farkas Ákos és Turcsán Dóra 

(4. osztály), Pigniczki Dóra és Udvar Barbara (5. osztály), Lantos 

Viktória és Tóth Bettina (6. osztály), Kiss László és Kormányos 

Adrián (7. osztály), Mészáros Bálint és Berényi Pandóra (8. osz-

tály).                                                                                                 ■ 
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Bűnmegelőzési előadások 

 
A Kisteleki Rendőrkapitányság a kapcsolattartókon keresztül 

felmérte azt a helyzetet, miszerint mely iskolák milyen konkrét 

dolgokra lennének kíváncsiak, és ennek ismeretében fogják a rend-

őri előadásokat összeállítani. 

Az elkészült forgatókönyv szerint Csengelére április 3-án 

fognak jönni, ahol osztályfőnöki óra keretében fogják tájékoztatni a 

fiatalokat az őket érdeklő kérdésekről. Május 25-én a diákön-

kormányzat rendez bűnmegelőzési napot, melyen játékos vetélke-

dőkön keresztül ismerkedhetnek a fiatalok a közlekedési szabá-

lyokkal. Erre is várják a rendőrség képviselőit is.                           ■ 

     

 

1 %-ot a polgárőröknek! 

A Csengelei Polgárőr Csoport köszönetet mond minda-

zoknak, 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. 

 
 

   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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Sándorfalva "szomszédolása" 
 

Annak idején a Délmagyarország című lap szerkesztősége 

indította el a Szomszédoló elnevezésű programsorozatot, melyben a 

megye települései mutatják be egymásnak kulturális műsorukat. Az 

ötlet annyira jó fogadtatásra talált, hogy az eredeti szervező kilé-

pése ellenére sem maradtak abba a "szomszédolások".  

Ez évben településünk Sándorfalvát kapta társnak. Ők már-

cius 22-én jöttek falunkba előadni produkciójukat. A Faluházban 

kb.  100 érdeklődő előtt léptek színpadra. Műsorukban szerepeltek 

szintetizátoron játszó gyerekek, fiatal és felnőtt versmondók, Dan-

kó Pista szerzeményeket éneklő kórus, valamint sramlizenére tán-

colók. A kórus sokoldalúságát mutatta, hogy népszerű operettek-

ből is adtak elő részleteket (Szép város Kolozsvár, Te rongyos élet 

stb.).     

A "szomszédolást" Csengele március 29-én honorálta. Ekkor 

léptek fel Sándorfalván a falunkat képviselők.   

A sándorfalviak bemutatkozása megtekinthető a Csengelei 

információk elnevezésű honlapon (www.csengele.web44.net).  

M. M. 
      

 
 

A vendégek operett slágereket is előadtak 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Változik a busz menetrend 

 

A Tisza Volán 2009. április 1-jétől Csengelét is érintő válto-

zásokat léptet életbe az autóbusz menetrendben. 

A Szegedről munkanapokon 16 óra 20 perckor induló járat 

vonalvezetése megváltozik, ezután Balástya után egyből Csenge-

lére megy, Kisteleket kihagyva. Ez a járat viszont csak a belterüle-

tig fog közlekedni, a vasútállomásra nem fog kimenni, így onnan a 

belterületre induló 17 óra 53 perces busz megszűnik. 

A vonatcsatlakozás miatt viszont szabadnapokon új járatot 

helyeznek forgalomba, mely 17 óra 15 perckor indul a vasútállo-

mástól és 17 óra 23 perckor érkezik Csengele központjába.   

A szabad- és munkaszüneti napokon Szegedről 16 órakor in-

duló járat Kistelekről 10 perccel korábban, 16 óra 40 perckor indul, 

így a Csengelei vasútállomásra is 10 perccel hamarabb érkezik. 

A munkaszüneti napokon korábban 17 óra 30 perckor a csen-

gelei vasútállomásról Kistelekre induló járat a továbbiakban 17 óra 

15 perckor fog indulni. 

A munkaszüneti napok kivételével naponta 17 óra 5 perckor 

induló, a csengelei vasútállomás és Kistelek között közlekedő járat 

menetidő változás miatt 2 perccel hamarabb érkezik Kistelekre. 

Új járat lesz a munkanapokon 17 óra 35 perckor   Kistelekről 

Csengelére közlekedő busz, mely falunkba 18 órakor érkezik. 

Kísérleti jelleggel két új járatpárt helyeznek forgalomba. Az 

egyik Csengele központjából 18 óra 40 perckor indul munkanapo-

kon, és a vasútállomásra 18 óra 48 perckor érkezik. Onnan 19 óra 5 

perckor indul vissza, és a faluközpontba 19 óra 13 perckor érkezik. 

A korábban munkanapokon 18 óra 45 perckor Kistelekről 

Pusztaszeren át Csengelére közlekedő járat megszűnik.     
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Vincze János fafaragása újabb 
tárlaton szerepel 

 

A falunkban élő és alkotó fafaragó, Vincze János továbbra 

sem tétlenkedik. Nemrég tartották meg Szegeden a megyei népi 

iparművészeti zsűrizést, melyre négy új szobrával nevezett be. 

Ezek közül a "Bilincsben" című alkotását a bíráló bizottság "B"-

kategóriásnak minősítette. A korábbiakhoz viszonyítva most igen 

szigorú volt a zsűri. Volt olyan fafaragó, aki már több évtizede mű-

veli ezt a műfajt, közel állva ahhoz, hogy elnyerje a népi iparmű-

vész címet, viszont most négy szobrából egyetlenegyet sem fogad-

tak el.    

A zsűriszámot kapott tárgyakból a szegedi Megyeházán kiál-

lítást rendeztek. A tárlatot március 23-án nyitották meg, az érdek-

lődők április 16-ig tekinthetik meg 8 és 18 óra közötti időben. Vin-

cze János szobra mellett hímes tojások, textil- és fa gyermek-já-

tékok, hímzések, szőttesek, csuhék, szalmafonások, gyöngyéksze-

rek, kerámiák is láthatók.                                                         M. M.      
 

 

Motoros szezonnyitó 
 

A Homoki Viperák Motoros Baráti Kör tagjai érzik a tavasz 

közeledtét, ugyanis április 12-re a Kígyós-Gárgyáni régi iskolánál 

szezonnyitót hirdettek.  

Délelőtt Enduró versenyt rendeznek amatőrök számára. Ebéd 

után indulnak a megszokott vetélkedők: motorhang szépségver-

seny, lassúsági verseny és egy erőszám. Lesz tojásdobálás is, ami-

ben az győz, aki a legmesszebbről hajított tojást épségben el bírja 

kapni. A motoros felvonulás Kiskunmajsára vezet, majd onnan 

visszatérnek a kiindulási helyre. Este a '80-as évek rockját játszó 

Wilde Water együttes ad koncertet. 

Belépődíj, nevezési díj nincs.                                           B. R. 
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Női darts-bajnokság 
 

Vörös Csilla 

ötszörös bajnok 
 

A Korona söröző március 20-án tartotta második női nyíl-

dobó bajnokságát. A versenyen 9 versenyző küzdött az első helye-

zésekért. Az előbbi bajnokság résztvevőiből most kettő nem tudott 

eljönni, viszont helyettük két új jelentkezett. 

Az első versenyszám a legtöbb pont dobása (High Score) 

volt. A döntőben Vörös Csilla 504 ponttal szerezte meg a bajnoki 

címet. A második Vörös Tiborné lett 412 ponttal. A harmadik he-

lyen Csányi Krisztina végzett 336 ponttal. 
 

 
 

A bajnoki címet elértek a verseny szervezőjével 
(fotó: Molnár Mihály) 
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A Shanghai játékban a győztes Magyar Krisztina lett 58 pont-

tal. Egy ponttal lemaradva második helyen Csányi Krisztina vég-

zett, míg a harmadik Kontesz Krisztina lett 33 ponttal. 

A Mester 301 döntőjében Vörös Csilla nullázta le a pontjait, 

így megszerezve második bajnoki címét. Második Sisák Ildikó lett, 

akinek ekkor még 46 pontja volt. Kontesz Krisztina 63 pontos 

eredménye a harmadik helyezést hozta.  

A Krikett döntőjében szintén Vörös Csilla végzett az élen, 20 

hibaponttal. Csányi Krisztina 49 hibaponttal második lett, míg a 

harmadik helyen Vörös Tiborné végzett 204 hibaponttal. 

A dupla be-kiszállós 301 a fiúknál is mumusnak számít. A lá-

nyok is tartottak tőle, de ennek ellenére elég gyorsan be tudtak 

szállni a pontfogyasztásba. A finisben Sisák Ildikó fogyasztotta el 

elsőként a pontjait, megszerezve az első helyezést. A nagy esélyes 

Vörös Csilla 2 ponttal a második helyre szorult. Vörös Tiborné 17 

pontjával harmadik lett. 

A szebbik nem képviselői elég pörgősen játszották a ver-

senyszámokat, így maradt idő két új versenyszám beiktatására is. 

Ezek páros vetélkedők voltak, és hogy igazságos legyen a csopor-

tosítás, a versenyzőket egymáshoz sorsolták. A négy csapatból 2-2 

megmérkőzött egymással. A továbbjutók az első helyért, a veszte-

sek pedig a harmadik helyért játszhattak. 

A páros Krikett első helyezettje a Vörös Csilla-Kontesz 

Krisztina duó lett, hibapont nélkül. Második helyen a Magyar 

Krisztina-Sisák Ildikó páros végzett 169 hibaponttal, míg a har-

madik a Mészáros Gyöngyi-Csányi Krisztina együttese lett 278 hi-

baponttal. 

A páros Mester 301-ben a Mészáros Gyöngyi-Vörös Csilla 

páros lett az első 2 ponttal, ezzel megszerezve Vörös Csilla ötödik 

bajnoki címét. A második helyen Víghné Juhász Anett-Csányi 

Krisztina együttese végzett 8 ponttal, míg a harmadik a Sisák 

Ildikó-Kontesz Krisztina duó lett. 

A bajnokság 6 órás küzdelem után úgy ért véget, hogy a ki-

lenc indulóból öt legalább egy bajnoki címet megszerzett. 
 

Molnár Mihály     
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H i r d e t é s e k 
 

14.000 km-t futott 2003-as évjáratú Harley Davidson Sporster 

883-as motorkerékpár eladó. Érdeklődni: 06-20/9 194 641 

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 

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. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  103  - 

 

 

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.  
========================================================= 

 

 

 

 


