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A darts bajnokság győztesei  
 

 
 

A bajnokságról szóló írásunk a 271. oldalon kezdődik! 
 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Október 

 

2. 
1974-ben ezen a napon született Sántáné Czombos Mónika, 

aki 1994-1995 között képesítés nélküli óvónő volt. 

3. 

1933-ban ezen a napon született Katona Antal, aki 1997-től 

tagja a népdalkörnek.  1974-ben ezen a napon született Pig-

niczki Tiborné Tóth Margit, aki 1996-tól óvónőként dolgo-

zik az óvodában.  

6. 

1921-ben ezen a napon született Horváth András (†1944), 

aki a II. világháborúban az erdélyi harcok során vesztette 

életét.  1940-ben ezen a napon született Rácz András 

(†2000), aki 1973-1975 között a rendőrség körzeti megbí-

zottja volt.  1944-ben ezen a napon született Varga László-

né Tóth Mária, aki 1982-2005 között tanított a belterületi is-

kolában, 1991-1996 között iskolaigazgató volt. 2003-ban "A 

csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.  1951-ben ezen a 

napon született Novák Imréné Rabi Katalin, aki 1984-1994 

között az ÁFÉSZ boltot vezette, majd ugyanezt a boltot 

1994-2001 között bérelte Kiss Ferenctől. 2001-től az Öreg-

malom vendéglő melletti vegyesboltot vezeti.  

7. 

1918-ban ezen a napon született Hargitai (Höhn) Imre 

(†1977), aki 1945-1951 között a Belsőcsengelei iskolában, 

1963-1964 között a Pántlika úti iskolában tanított. 1945-től 

kántori tisztséget is ellátott. 1945-1949 között az egyházköz-

ség képviselő-testületének jegyzője volt.  

8. 
1922-ben ezen a napon született Tóth István (†2003) 

bérfűrészelő. 1941-ben avatták vitézzé. 1971-1978 között az 

önkéntes tűzoltók parancsnoka volt. 

9. 

1883-ban ezen a napon született Magyar János (†1956) bog-

nár, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több veze-

tő tisztséget töltött be. 1945-ben tagja volt a Földosztó Bi-

zottságnak. Az egyházközségi képviselő-testületben is több 

megbizatást látott el. 
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10. 

1940-ben ezen a napon született Vincze János, aki 1986-tól a 

temető gondnoka. 1998-ban az egyházközség világi elnöké-

nek választották. 1994-től önkormányzati képviselő. Fafara-

gásaival először 2007-ben, a falunapokon mutatkozott be.  

1944-ben ezen a napon halt hősi halált Rácz József Kiskun-

halason.  1975-ben ezen a napon született Vincze Róbertné 

Ceglédi Márta, aki 2001-2007 között postai kézbesítő volt. 

Jelenleg a posta-hivatal alkalmazottja.  1991-ben ezen a 

napon született Sándor Orsolya, akit 2006-ban "A csengelei 

iskoláért" plakettel tüntettek ki.  

11. 

1893-ban ezen a napon született Balogh József földműves, 

aki a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szövetsége 

Csengelei Helyi Csoportja vezetőségének póttagja volt 1919. 

április 27-től.  1898-ban ezen a napon született Gyovai 

József (†1977), aki az 1950-es években tagja volt a községi 

tanácsnak.  

12. 

1924-ben ezen a napon avatták fel Balassa Ernő szegedi fes-

tőművész allegorikus képét a csengelei hősi halottak emléké-

re.  1928-ban ezen a napon született Tóth Imre (†2007), aki 

alapításától tagja volt a népdalkörnek. 

13. 
1965-ben ezen a napon született Tóth-Andorné Farkas Éva, 

aki 1988-tól óvónőként, 1996-tól vezető óvónőként dolgozik 

az óvodában.   

14. 
1972-ben ezen a napon született Lantos István, aki 1996-tól 

tanít az általános iskolában. 2002-től önkormányzati képvi-

selő, 2006-tól alpolgármester.  

15. 

1925-ben ezen a napon született Bencsik László, aki 1949-

ben II. világháborús aknarobbanás miatt életét vesztette.  

1947-ben ezen a napon hunyt el szovjet hadifogságban Bozó 

József csendőr, aki Csengelén született.  1970-ben ezen a 

napon hunyt el Szűcs Mihály, aki 1957-1968 között postai 

kézbesítő volt.  1973-ban ezen a napon született Tóth Gá-

bor, aki 1995-2000 között a csengelei focicsapat játékosa 

volt. 
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Újra a csatornázásról 
 

Korábban már írtunk arról, hogy több Kistelek környéki 

önkormányzat – közte a csengelei is – alternatív módszerrel is pró-

bálkozott annak érdekében, hogy ne kelljen megvárni a bizonytalan 

kimenetelű pályázati pénzek elnyerését a szennyvízcsatornázáshoz, 

hanem egy közvetítő cégen keresztül adományból kívánták azt 

megvalósítani.  

A települések milliókat adtak a RoBA-Millenium Kft.-nek, 

amely ennek fejében azt ígérte, hogy a befizetett pénzeket több-

százszorosan juttatja vissza a 12 Tölgy Alapítványon keresztül, 

amiből majd finanszírozni lehet a milliárdos beruházásokat. Ma-

gyarországon kb. 1 milliárd forintot gyűjtöttek így össze – Csen-

gele 3 milliót adott –, melyet Svájcban kamatoztatnak már évek 

óta. Akik próbálták már visszaszerezni a pénzüket, azok nagy része 

nem tudott hozzájutni a külföldön lekötött pénzhez, arról nem is 

beszélve, hogy eleve 20 % a kft-t illeti meg akkor is, ha nem tud 

pénzt szerezni. A cég sokszor ígérte, hogy most már biztosan meg-

jön az ígért pénz, de ezek idáig még mindig elmaradtak. 

Három önkormányzat már feljelentést tett az ügyben, amire a 

RoBa-Millenium Kft. úgy reagált, hogy ő is feljelentést tett. Az 

ügyben most már az ügyészség is vizsgálódik. 
 

(forrás: delmagyar.hu)          

 
 

Ez nem vicc! 
 

Reklámtáblának minősítették a 
templomrom emléktábláját 

 

Falunk legjelentősebb építészeti emléke a Bogárháti temp-

lomrom, melyet 1975 januárjában kezdtek el feltárni dr. Horváth 

Ferenc régész vezetésével. A régészeti munkák után csengelei lako- 
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sok társadalmi munkában réti mészkőből újraépítették az alapot az 

utókor számára. 

Dr. Horváth az autópálya építés miatt 1998-ban újra viszsza-

tért a területre folytatni a 13 évvel azelőtt félbe hagyott munkát. 

Ekkor került elő a világszenzációnak számító kun vezéri sír is. 

A feltárást vezető régész megőrizte az 1975-ben társadalmi 

munkában segítő falunkbeliek névsorát, és azt a templom történetét 

bemutató tábla hátoldalára feltüntette. A tábla avatása 1998-ban 

kisebb ünnepség keretében történt meg, melyen sok régi segítő is 

megjelent. 

Közben 2005 év végén átadták a forgalomnak az M5-ös 

autópályát, ami a templomrom közvetlen közelében helyezkedik el. 

Ezzel különösebb probléma nem is volt, de a megnyitást követő 

negyedik évben az Alföld Koncessziós Autópálya Zrt.-nél valaki a 

fejéhez kapott, és a következő levelet küldte a templomrom 

területének a tulajdonosának: 
„Tisztelt Címzett! 
Hivatkozva a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. § 

(3) bekezdésére, valamint a 42/A. § (1) bekezdés a.) pontjára, az 
AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. az alábbiakkal fordul 
Önhöz. 

Az M5-ös autópálya jobb pálya 131+060 km szelvényben az 
autópálya tengelyétől számított 34,2 m-re „Helyreállítási munkák-
ban részt vettek” feliratú reklámtáblát helyeztek ki. 

Jelezni kívánjuk, hogy a hivatkozott jogszabályhelyek értel-
mében  a  reklámtáblák kihelyezése  és  ottléte  jogszabályellenes,  
mivel a közútkezelői határokon belül a reklámtáblák, reklám-
hordozók kihelyezése veszélyezteti a forgalombiztonságot. Az 
autópályák esetében a közútkezelői határ 10 méter.    

A forgalombiztonsági szempontokat szem előtt tartva ezúton 
felszólítjuk Önt, hogy a táblák eltávolításáról, a közútkezelői 
határon kívül helyezéséről soron kívül intézkedjenek. Ellenkező 
esetben Társaságunk hatósági eljárást kezdeményez, valamint az 
Ön költségére és veszélyére intézkedik a táblák eltávolításáról. 

Közreműködésüket előre is köszönjük.” 

A levelet Thomas Höfner vezérigazgató és Maria Rosenberg 

vezérigazgató-helyettes írta alá. És  biztos, ami  biztos alapon angol 
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1998: A régész és a polgármester együtt avatta az emléktáblát 
(fotó: CSK-Archívum)   

 
 

nyelven is elküldték az irományt, hátha a csengelei polgár nem tud 

magyarul.  

Ez a levél a felületes ügyintézés iskolapéldája. Azt mindenki 

tudja, hogy nem a vezérigazgató, vagy a helyettese intézkedett az 

ügyben, bár az ügyintéző nincs feltüntetve. Azt nagyon pontosan 

meghatározták, hogy 34,2 métere van a tábla a pálya középpont-

jától, de arra már nem vettek fáradtságot, hogy közelebbről is meg-

nézzék a táblát. Ha ezt megteszik, akkor rájöttek volna, hogy foko-

zott régészeti lelőhelyen van az ismertető elhelyezve, plusz a terü-

letet a helyi önkormányzat 2008-ban helyi védelem alá is helyezte. 

Az megint más kérdés, hogy a forgalmat miként veszélyeztet-

heti az emléktábla, ha közel négy év kellett hozzá, hogy egyáltalán 

észrevegyék.  Egyébként is az úttal  párhuzamosan van  elhelyezve,  
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így az autópályán elrobogók gyakorlatilag csak az élét láthatják.  

A terület tulajdonosa válaszlevelében találóan fogta meg az 

ügy lényegét: „... nem a templomrom és tábla van elfogadhatatlan 

helyen, hanem az autópálya. A templomrom jelenleg műemléki 

védelem alatt áll. Miért oda építették az autópályát?!? Ha le 

akarják bontani, kérjenek engedélyt a Műemléki Felügyelőségtől. 

Azt feltételezni sem merem, hogy nem tud magyarul olvasni az, aki 

a táblát, amelyen sajnos már elég sok halott neve szerepel, 

reklámtáblának minősítette. Vagy el sem olvasták? Talán csak nem 

analfabéták!?” 

A tábla eltávolítására felszólító levélre a választ már egy 

hónapja elküldték. Azóta az AKA nem reagált. 

M. M.           

 
     

Önkormányzati ülés 

 

Csengele község önkormányzati képviselő-testülete 2009. 

szeptember 24-én, a polgármesteri hivatalban tartotta soron követ-

kező ülését. 

Első napirendi pontként, zárt ülés keretében a szociális bérla-

kásokra beérkezett pályázatokat bírálták el. A szavazás eredmé-

nyeként Szabó Lajos 1 évre, Törköly Ágnes 5 évre, Kun-Szabó Ti-

bor 2 évre kapta meg a lakhatási jogot.  

A következő napirendi pontban a települési rendezési terv 

módosításáról tárgyaltak. Ennek során a Kelőpatak utca melletti 

kiserdőt ifjúsági táborhelynek minősítették át. A biológiai egyen-

súly fenntartása érdekében a kivágott fák helyett a focipálya mellett 

lévő csatornánál fognak újakat ültetni. 

Ezután a Magmaplus Kft. beszámolója következett a vízmű 

üzemeltetéséről. Az írásban előterjesztett tájékoztatóban szerepelt, 

hogy a 2008-as évben 67.623 köbméter vizet termeltek és ebből 

37.027 köbmétert értékesítettek. Az 5.889.296 Ft-os bevétel fedezte 

a kiadásokat. Az elmúlt évben négy utcában hárítottak el csőtörést, 

és 101 vízórát cseréltek ki. A vízminőség paraméterei általában jók,  
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csak két összetevővel van probléma. Éves átlagban a magántarta-

lom a megengedett 50 mikrogramm/liter helyett 59, a vastartalom a 

200 mikrogramm/liter határérték helyett 320,57. Az ammónium 

tartalom is megközelíti a határértéket, de nem haladja meg. A szó-

ban előadott kiegészítés szerint a vízmű engedélyét 2019-ig meg-

hosszabbította a környezetvédelmi felügyelőség. Elvégezték a híd-

roglóbusz felülvizsgálatát, melynek során megállapították, hogy a 

külső burkolat felújításra szorul, és a belső rész homokszórásos 

tisztítását és festését is el kell végezni.  

Sánta Ferenc polgármester beszámolójában elmondta, hogy 

az iskolai vizesblokk és az aula építésére beadott pályázatukat 

2010-re halasztották, mert nem volt meg a szükséges gyermek lét-

szám. Az iskola tetőszerkezetének felújítására is pályázni fognak. 

Az  önkormányzat  megnyerte a József  Attila  tér rendezésére  kiírt  

pályázatot. Ennek a kivitelezési munkálatai már megkezdődtek. A 

parkban szabadtéri körszínpad, sétány és szökőkút is lesz, a Petőfi 

és Május 1. utcák kereszteződésénél pedig egy kör alakú járda. A 

Szent Imre tér rendezésére beadott pályázatról szóban már pozitív 

információkat kaptak, az írásbeli értesítés szeptember végén, októ-

ber elején várható. Ennek során a tér öntözőberendezést kap, az 

emlékműnél pedig dísztér kerül kialakításra. Ifj. Kormányos Sán-

dor képviselő áramcsatlakozási lehetőséget kért az ünnepségek 

hangosításához, ami a polgármesteri válasz szerint meg is lesz. 

Lantos István alpolgármester felvetette az emlékmű előtti villany-

oszlop eltávolítását, de ez kb. másfél millió forintba kerülne, és ez a 

pályázat keretébe nem fér bele. A temetőút építése is pozitív elbírá-

lásban részesült, a közbeszerzési eljárás folyamatban van. Egy 

kompetencia alapú oktatásra kiírt 25 milliós TÁMOP-os pályázaton 

is indul az önkormányzat. A Kelőpatak utca melletti kiserdőn kié-

pítendő tárborozó helyre 24 milliós támogatást nyertek. Indulni 

kívánnak a gyermekszegénység elleni pályázaton is. Itt Katona At-

tila képviselő megjegyezte, hogy Balástyán volt egy találkozó eb-

ben az ügyben a civil szervezetek részére. Az ott hallottak szerint 

pl. gyermekek táboroztatására is lehet pályázni. Kb. 71 milliós költ-

séggel a külterületi buszmegállóknál öblök kiépítésére, váróhelyi-

ségek építésére is pályáznak. A Faluház 670 ezer forintot nyert esz-  
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közbeszerzésekre. Rossz hírként közölte a polgármester, hogy jövő 

évben kb. 10 millióval többet kell az önkormányzatnak költeni az 

iskolára, mert csökkennek a támogatások. Az iparűzési adót 2010-

től már az APEH fogja beszedni, és nem tudja, hogy ebből mennyit 

fognak visszautalni az önkormányzatok részére, és a kamatok is 

hiányozni fognak. Dr. Apró Zsolt képviselő megjegyezte, hogy eb-

ből nem vonhatnak el, mert ez alkotmányellenes lenne. Felvető-

dött, hogy újra foglalkoztatni lehetne dr. Kasznár Ildikó pszichiá-

tert, aki korábban is kijárt Csengelére. Ő havi 30 ezer forintért 

továbbra is helyben ellátná a betegeket. 

Lantos István alpolgármester elmondta, hogy felmérést vé-

geztek az óvodában az idegen nyelv tanításának szükségességéről. 

A szülői értekezleten 15 fő jelezte az angol iránti elkötelezettségét, 

68 főnek mindegy volt, hogy milyen nyelvet oktassanak, csak le-

gyen idegen nyelvi képzés. Az angolt viszont csak akkor tartják 

célszerűnek oktatni, ha azt az iskola alsó osztályaiban is tanítják.  

Heim Géza ehhez hozzáfűzte, hogy a közoktatási törvény 

szeint maximálva van az óraszám. A 4. osztálytól van kötelező 

nyelvoktatás. Az előírások szerint az idegen nyelv oktatásához 

nyelvtanári végzettség kell, nem elegendő a nyelvvizsga. A jelen-

legi német tanár vállalta, hogy angolra is tovább képzi magát, vi-

szont a jövő évben erre már nincs tervezve pénzügyi keret.                       

Varga Árpád képviselő felvetette, hogy a polgárőrség által 

vásárolt játékok mellé nem lehetne-e újabb udvari játékokat vá-

sárolni az óvodába. [A képviselő valószínűleg azokra a játékokra 

gondolhatott, melyet az aprópénzek gyűjtésével, közadakozásból 

vásároltak. A polgárőrség a pénz beváltásában és a játékok beszer-

zésében működött közre. – A szerk.] A polgármesteri válasz szerint 

azt nem a polgárőrség vette, hanem ő nyerte pályázaton. A játékok 

nagyon drágák, figyelni kell a pályázati lehetőségeket. 

A képviselő-testület a polgármesteri beszámolót egyhangúlag 

elfogadta. 

A polgármester bejelentette, hogy a Délmagyarországban 

egész oldalas tiltakozó írást fog megjelentetni 15 Csongrád megyei 

település – közte Csengele – polgármestere a kormány stabilizációs 

programja elleni tiltakozásul. 
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A következő napirendi pontban a költségvetés I. félévi végre-

hajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása volt. Az önkormányzat 

bevétele 160.884.000 Ft, kiadása 125.858.000 Ft volt. Az önkor-

mányzat bizottságai egyetértettek a beszámolóval, és a lépviselők is 

egyhangúlag elfogadták. 

Az általános iskola és napköziotthonos óvoda beszámolóját 

Heim Géza iskolaigazgató tartotta. Az írásbeli előterjesztéséhez 

még hozzáfűzte, hogy korábban dr. Apró Zsolt képviselő észrevé-

telezte a nyolcadikosok továbbtanulási célját. Az intézmény főleg 

az olyan szakiskolai képzést helyezi előtérbe, mely érettségit is biz-

tosít. A törvény előírásainak megfelelően a Csengele honlapra fel 

kell tenni az oktatási intézmény szervezeti felépítését. Felhívta a fi-

gyelmet, hogy a táborozási pályázatoknál vigyázni kell, nehogy a 

pályázatok üssék egymást. A polgármester javasolta, hogy a nyers 

pályázatokat egyeztessék az önkormányzattal. 

A képviselő-testület döntése értelmében Csengele továbbra is 

részt vesz a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati rendszerben. 

A polgármester javasolta, hogy 4000 Ft/fő tankönyvtámoga-

tást kapjanak a nappali tagozaton tanuló általános, középiskolai és 

felsőoktatási diákok. Ifj. Kormányos Sándor felvetette, hogy olya-

nok is ingyen kapnak tankönyvet, akik nem szorulnak rá. Kistele-

ken ezen úgy segítettek, hogy az ingyenes könyveket a tanév végén 

vissza kell adni, ami azért visszatartó erő. Hein Géza iskolaigaz-

gató szerint nekik nincs joguk felülvizsgálni a szülők személyi kö-

rülményeikről tett nyilatkozatait. A könyvek visszakérésének pedig 

nem sok értelme van, mert azokat a következő tanévben már nem 

lehet használni. A képviselők megszavazták a 4000 Ft-os támoga-

tást. 

Az önkormányzat hatályon kívül helyezte az elektronikus 

ügyintézésről szóló 2005-ös rendeletét. 

A polgármester bejelentette, hogy pénteken delegáció érkezik 

a testvérközségből. Vasárnap szentmisén vesznek részt. Ifj. Kor-

mányos Sándor megkérdezte, hogy publicitást akarnak-e adni az 

eseménynek. A polgármesteri válasz szerint nem, a szombati ren-

dezvény zártkörű lesz, mert azt másképp nem lehet lebonyolítani. 

Katona Attila képviselő szólt arról,  hogy  az egyházmegye  sajtósát 
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értesítette az eseményről, ő fogja a sajtót és tévéket értesíteni. 

Dr. Apró Zsolt képviselő felvetette, hogy célszerű lenne a 

helyi újságban tájékoztatást megjelentetni a szennyvízcsatornázás 

állásáról, hogy melyik pályázat él. A polgármester jó ötletnek tar-

totta a felvetést. 

Dr. Apró az Arany János tehetséggondozó alapról érdeklődött 

a polgármestertől, aki elmondta, hogy nem foglalkozott az üggyel, 

mert meg kívánja várni a jövő évi költségvetést. 

Dr. Apró felhívta a figyelmet, hogy a közbeszerzési törvény 

előírásai szerint minden dokumentumot fel kell rakni a település 

honlapjára. A rendeletek, jegyzőkönyvek másfél éve hiányoznak, 

pedig ezzel lehet átláthatóvá tenni az önkormányzat működését. Dr. 

Tóth Tibor jegyző szerint a rendeletek Csongrád megye honlapján 

fenn vannak. Erre a munkára külön informatikus kellene, és ez 

nincs meg Csengelén. Dr. Apró szerint pedig ez kötelező lenne. 

Sánta Ferenc polgármester a kötelező dolgokkal kapcsolatban 

megjegyezte, hogy a közelmúltban késtek a jubileumi jutalmak 

kifizetésével. Pedig megtehették volna, hogy nem fizetik ki, és 

akkor az érintettek mehettek volna pereskedni a munkaügyi bíró-

ságra. A békesség miatt kifizették a járandóságot, ami 4 személy-

nél 3.900.000 Ft-ot tett ki. Megítélése szerint hiába van törvényi 

kötelezettség, ha nincs lehetőség a kifizetésekre.                                         

                                     

 

Darts bajnokság 
 

Három Shanghai-dobás 
 

Nyári szünet után folytatódott a Korona söröző nyíldobó baj-

noksága. A szeptember 18-i versenyen 13 férfi játékos küzdött a 

bajnoki címekért.   

A Krikett versenyszám döntőjében Vígh Attila rakta ki első-

ként a tábláját, és 35 hibaponttal megszerezte az első helyezést. 

Mészáros Péter 260 hibapontjával második, Vincze Pál 347 hiba-

pontjával harmadik lett. 
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A Mester 501 végső küzdelmében Mészáros Péter fogyasz-

totta el leghamarább a pontjait, megszerezve ezzel a bajnoki címet. 

Vígh Attila 8 pontjával második lett, míg az új játékos, Szabó Ist-

ván 107 ponttal a harmadik helyen végzett. 

A dupla be-kiszállós 301 döntőjében Nagy Gábor végzett az 

élen. Túri Kornélnak a 2 pontja a második helyezésre volt elég. 

Mészáros Péternek 38 ponttal harmadik helyezést sikerült elérnie. 

A Shanghai versenyszámban ritka teljesítményt értek el a 

versenyzők: Nagy Gábor az elődöntőben a 4. körben, Túri Kornél a 

középdöntőben a 6. körben, Mészáros Péter a döntőben a 6. körben 

vetett végett Shanghai-dobással (szimpla-dupla-tripla) a küzdel-

meknek. Mészáros Péter 94 ponttal győzött, Túri Kornél 46 ponttal 

második, Csókási Tibor 34 ponttal harmadik lett. 

A legtöbb pont dobása döntőjében Vígh Attila jócskán elhú-

zott a többiektől, és 723 ponttal lett bajnok. Vincze Pál 543 ponttal 

a második helyen, Nagy Gábor 523 ponttal a harmadik helyen vég-

zett.             

                                                                         Molnár Mihály 
 

 

Dicséretek a polgárőrségnek 

 

Szeptember 18-án elnökségi ülést tartott a Csongrád Megyei 

Polgárőr Szövetség, melyre a megye polgárőr szervezeteinek veze-

tői is hivatalosak voltak. 

Itt Szatmári Béla, a kisteleki polgárőr régió koordinátora szá-

molt be a végzett munkáról, melyben kitért az ópusztaszeri au-

gusztus 20-i ünnepség polgárőr biztosítására. Ebben 4 település 22 

polgárőre vett részt. Külön kiemelte a csengelei polgárőrök tevé-

kenységét, akik az ő más elfoglaltsága miatt kitűnően levezé-

nyelték a nagy látogatottságú rendezvény biztosítását. 

A régiófelelős beszámolójához Magyari Béla megyei elnök 

fűzött kiegészítést, melyben elmondta, hogy a Csongrád Megyei 

Közgyűléstől is elismeréseket kapott a polgárőrség az augusztus 

20-i polgárőr biztosításról.                                                       M. M. 
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Varga Zoltán újabb sikere 

 
Varga Zoltán íjász – aki Csengelén nevelkedett és jelenleg 

Szegeden él – eredményeiről lapunk már többször tudósított. Most 

újabb szép eredményéről szereztünk tudomást. 

Szeptember elején Mártélyon került sor az Országos Grand 

Prix íjász verseny 5. állomására. Az induló kb. 150 versenyző kü-

lönleges, úgynevezett háromdimenziós célokra lőtt. Ezek alatt kü-

lönféle állatfigurákat (kacsa, fácán, őz, medve, szarvas stb.) kell 

érteni. A helyes célzást nehezítette az is, hogy a maketteket 10 és 

60 méter között különféle távolságokban helyezték el. Egy ver-

senyzőnek 24 állásból kellett lőnie. 

A végeredmény alapján a falunkból elszármazott Varga Zol-

tán nyerte el a Mártély Kupát, ezzel az Újszegedi Torna Clubnak, 

és valamennyire egykori falujának, Csengelének is dicsőséget szer-

zett. 

M. M.    

    

 
 

A mártélyi dobogó legfelsőbb fokán: Varga Zoltán 
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H i r d e t é s e k 
 

Magyar barna lignit szén eladó! 1500 Ft/mázsa. Érdeklődni: 06-

20/2 036 252 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbi-

kert eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. 

06-30/2 098 096  

Ipari árammal, fúrott kúttal, a falu mellett zártkert eladó! Érdek-

lődni: id. Béres Lajos, Csengele, Kossuth u. 5. 06-30/2 098 096 

Eladó Csengelén 2 db nagytejű (4 liter/nap) anyakecske és 3 db 3 

hónapos gida. Érdeklődni: 06-20/3 236 305 

A Csengele, Felszabadulás u. 33. szám alatti ház eladó. Érdek-

lődni: Hegedűs Erzsébet, Csengele, Petőfi u. 2. 

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  

Pultost keresek a Vénusz presszóba. Érdeklődni lehet a helyszínen, 

vagy a 06-30/2 614 070 telefonszámon. 
 

 

Szüreti bál  
a Vénusz presszóban  

2009. október 17-én (szombaton) 19 órától! 

 Élőzene, 

 vacsora, 
ingyenes belépés. 

Vacsorajegy elővételben kapható! 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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Tárcsázást (5.000 Ft/hold+ÁFA), szántást (9.000 Ft/hold+ÁFA) és 

aratást vállalok.  Érd.: Széll János 06-30/8 536 229 

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. 
 

 

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

szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés sze-

rint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti kö-

röknek, 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 
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Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Krónikás Egyesület. Példányszám: 125            

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 
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gedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad a szerkesztőség állás-

pontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  
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