
 

 

 
 XVII. évfolyam 24. szám                 2009. december 15. 

 
 

Szeretettel köszöntjük Csengele községet 
60. születésnapján! 

 

 

Sportos Mikulás 
 

 
 

A Mikulás futásról szóló tudósításunk a 373. oldalon olvasható! 
 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – December 

 

17. 

1979-ben ezen a napon született Sisák Csaba, aki 1994-ben a 

megyei atlétikai bajnokságon III. helyezést ért el, majd 

ugyanezen évben az országos bajnok atlétika csapat tagja 

volt. 1994-1999 között a csengelei focicsapatban játszott. 

2001-től polgárőrként tevékenykedik. 

19. 

1880-ban ezen a napon született Sutka Pál (†1959), aki 

1921-1930 között a földművelés mellett kovács munkával is 

foglalkozott. 1931-ben szatócsboltot nyitott.  1940-ben 

ezen a napon született Pap Jánosné Kővágó Piroska, aki 

1975-1983 a Honfoglalás majori boltot, 1983-1988 között a 

Csöpi presszót, 1989-től 1994-ig az új presszót vezette.  

1942-ben ezen a napon hunyt el Horváth György, aki 1928-

tól a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben vezetői tisztsé-

eket látott el.  1949-ben ezen a napon született Garas Pálné 

Olajos Mária, aki 1965-1968 között a községi tanács alkal-

mazottja volt. 1966-1967 között a KISZ-szervezet titkári te-

vékenységét is ellátta.  1957-ben ezen a napon hunyt el 

Szabó Mihály, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek 

1929-től jegyzője, 1934-től 1941-ig ellenőre volt. A Függet-

len Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja 

lett 1944-ben. Tagja volt a földosztó bizottságnak. Az 1949-

es községgé alakuláskor képviselőnek választották meg. 

20. 
2000-ben ezen a napon hunyt el Rácz András (†2000), aki 

1973-1975 között a rendőrség körzeti megbízottja volt. 

21. 

1912-ben ezen a napon született Papp L. István, aki 1944-

ben polgárőr volt, majd rendőr lett. 1959-ig a községi tanács 

gazdálkodási előadója volt.  1933-ban ezen a napon szüle-

tett Kordás Istvánné Obajdin Vincencia Ágnes (†1965), aki 

1954-től haláláig Csengelén tanított.  1949-ben ezen a na-

pon elkészül a kibővített községháza. Ugyanezen a napon 

megalakul Csengele község képviselő-testülete.  
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22. 

1886-ban ezen a napon született Hegedűs István (†1914), aki 

az I. világháborúban a szerb hadszíntéren hősi halált halt.  

2002-ben ezen a napon hunyt el Vörös Rudolf, aki 1962-

1970 között a Vadgerlés Tsz, 1970-1972 között az Egyesült 

Tsz elnöke volt. 

23. 

1920-ban ezen a napon született Ambrus Ferenc szabósegéd, 

aki a II. világháborúban, 1943-ban eltűnt.  1967-ben ezen a 

napon született Csókási Gabriella, aki 1992-1993 között a 

Szeretetszolgálat elnöke volt. 1995-től az óvoda élelmezés-

vezetője. 

24. 
1937-ben ezen a napon született Balassi Pál, aki 1969-1997 

között több csengelei tsz főkönyvelője volt.  

25. 

1949-ben ezen a napon született Ceglédi Jánosné Bárkányi 

Erzsébet (†2009), aki 1972-től dolgozott a csengelei postahi-

vatalban.  1981-ben ezen a napon született Kossipos Jó-

zsefné Magyar Erzsébet, aki 2004-től a polgármesteri hivatal 

alkalmazottja.  

26. 
1960-ban ezen a napon születet Vígh Istvánné Essig Éva, aki 

1990-től az I. számú háziorvosi rendelő ápolónője. 

27. 

2008-ban ezen a napon hunyt el Gémes Józsefné Hunyadi 

Ilona, aki 1982-1986 között az általános iskola napközis ta-

nára volt. Utána két évig közművelődési előadóként tevé-

kenykedett.  

28. 
1968-ban ezen a napon született Csákiné Géczi Rozália, aki 

1988-1999 között – megszakításokkal – a helyi takarékszö-

vetkezet vezetője volt.   

30. 

1956-ban ezen a napon hunyt el Magyar János bognár, aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több vezető tisztsé-

get töltött be. 1945-ben tagja volt a Földosztó Bizottságnak. 

Az egyházközségi képviselő-testületben is több tisztséget 

látott el.  1968-ban ezen a napon született Csíkosné Frányó 

Mónika, aki 1987-1993 között napközis tanár volt az álta-

lános iskolában.  1983-ban ezen a napon született Minkó 

Ágnes, akit 1998-ban "A csengelei iskoláért" plakettel tün-

tettek ki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  364  - 

 

 

31. 

31. 1934-ben ezen a napon született Kótai László, aki 

1954/55-ös tanévben gyakorlóéves nevelő volt a Pántlika úti 

iskolában.  1946-ban ezen a napon hunyt el a Szovjetunió-

ban Rabi Mihály, aki 1945. április 3-án esett hadifogságba.  

1960-ban ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki a Csenge-

lei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-

től.  2003-ban ezen a napon hunyt el Lippai Viktória, aki 

1964-1965 között a Pántlika úti iskolában tanított. 

 
 

Sztálin születésnapján alakult 
 

Szeretettel köszöntjük 

falunkat 60. születésnapján! 

 

Akik valamennyire ismerik Csengele történetét, azok tudják 

már, hogy területén már vagy négyezer éve megtelepültek az embe-

rek, viszont a nagyarányú bevándorlás csak 1852-ben kezdődött 

meg, amikor a korábbi legelőket művelésre bérbeadták. 

A területen élők lélekszáma rohamosan fejlődött, így már az 

1930-as évek második felére már több mint háromezren éltek itt. 

Ne feledjük, volt már ekkor motormalom, vegyesbolt, postaügy-

nökség és elemi iskola az akkori Belsőcsengelén. 1937. július 20-

án 9 fős bizottság érkezett Csengelére – amint a helyi plébánia 

Historia Domusa írja – „megveti alapját ennek a településnek, 

amelyen Szeged nemes városának legelhagyottabb és legszegé-

nyebb népe fogja boldogulását megtalálni”. Az illusztris társaság 

két és fél órás szemleutat tartott. Kijelölték a lelkészlak és az 

építendő templom helyét. Az elgondolás komolyságát jelezte, hogy 

1939. október 9-én elkezdték kitermelni a templomépítéshez 

szükséges köveket, szép eredménnyel. Szeged viszont állandóan 

pénzhiánnyal küzdött, majd jött nemsokára a II. világháború, így az 

önálló falu kiépítése félbeszakadt. 
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A Szegedtől való 45 km-es távolság miatt 1941-ben ugyan 

elkészült a hivatalos ügyek helybeli intézésére hivatott I. fokú 

közigazgatási kirendeltség (a mai községháza épülete), de az is 

csak 1943 elején kezdte el működését.  

Az 1945-ös földosztás során a földbirtokok kikerültek Szeged 

város kezéből, viszont közigazgatásilag továbbra is külterületének 

számított Csengele. 

1949-ban a mai belterületen már 360-an éltek. Országos 

akció volt az egykori tanyaközpontok községesítése. A belügymi-

niszter 1949 tavaszán jelentette be kilenc Szegedhez tartozó külte-

rületi hely községgé (akkori szóhasználattal „nagyközséggé”) szer-

vezését. A miniszter Csengelére vonatkozó 5.203-17-8/1949. I/8. 

B. M. számú rendelete a Magyar Közlöny 1949. május 11-i számá-

ban jelent meg. Az önálló település megalakítását a „világ dolgozó 

népe nagy vezérének, Sztálin elvtársnak 70. születésnapjára” időzí-

tették. A korábbi I. fokú közigazgatási kirendeltség épületének 

kibővítését a hódmezővásárhelyi Magasépítő Nemzeti Vállalat dol-

gozói gyors ütemben végezték, így 1949. december 21-én már ott 

tudták megtartani „Csengele nagyközség” képviselő-testületének 

alakuló közgyűlését.  

Érdekes módon a képviselő-testület tagjait nem választották, 

hanem azokat a Magyar Függetlenségi Népfront Népi Bizottsága 

„küldte be”. Az alapító atyáink, anyáink a következők voltak: Bitó 

József, Czibolya János, Csomor József, Csókási István, Koncz 

János, Kopasz Pál, Lippai Józsefné, Lippai Mihályné, Magony 

Mihályné, Magyar Antal, Nagy Antal, Rácz Illés, Sándor Antal, 

Sándor József, Sinka István, Süli Lajos, Szabó Mihály, Tóth 

Jánosné, Túri Imre és Vincze János.  

A képviselő-testület megalakulásának kimondása után meg-

választották az elöljáróságot. A nyílt választás után Sinka István 

bíró, Lippai Józsefné másodbíró, Csókási István pénztáros, Sándor 

Antal közgyám lett. Esküdt lett Csomor József, Hegedűs Sándor, 

Nagy Antal és özv. Samu Illésné. Sinka István megválasztása után 

így szólt a jelenlévőkhöz: „A mai nappal Csengele dolgozó pa-

rasztságának bizalma a község élére emelt. Annak fejévé tett. Hiva- 
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Az alakuló ülésről készült jegyzőkönyv eleje 
 

tásommal tisztában vagyok, és ismerem azokat a feladatokat, ame-

lyek a község vezetésével reám hárulnak. […]Ez alkalommal, ami-

kor az első lépést megtettük az elavult tanyarendszer felszámo-

lására, város és falu közötti különbség megszüntetésére, egyetlen 

feladat áll csak előttem, hogy a község élén kifejtett munkámmal a 

Magyar Népköztársaságunk megerősödését és fejlődését előmoz-

dítsam.”  

Az ülés végén Lippai Józsefné másodbíró javasolta, hogy a 

Dékányné kocsmájában lévő párthelyiségbe vonuljanak át, ahol a 

Sztálin ünnepséget tartják. Az indítványt elfogadták, ellenszavazat 

nem volt. 

Bár községünk elöljárósága 1949. december 21-én megala-

kult, a hivatalos működését (pl. anyakönyvezés) csak 1950. január 

1-jén kezdte meg. 

Molnár Mihály                   
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Polgárőr közgyűlés 
 

A Csengelei Polgárőr Csoport 2009. november 28-án tartotta 

ez évi közgyűlését az Öregmalom vendéglőben, melyen a 36 

polgárőrből 33 volt jelen. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével 

Sejben Győző megbízott osztályvezető a Kisteleki Rendőrkapitány-

ság, Szatmári Béla a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség, és 

Mucsi Antal az ópusztaszeri polgárőr egyesület képviseletében. A 

közgyűlésre hivatalosak voltak az önkéntes bűnmegelőzők házas-

társai is. 

A megjelentek köszöntése után Kucsora Péter csoportvezető 

tartott beszámolót az 2009-es évről:  

„Egyesületünk nagy múltra tekinthet vissza, hiszen 10 nappal 

ezelőtt töltötte be a 19. évét. Az egykori alapítók közül ketten (én és 

Kun-Szabó Tibor) még mindig tagjai vagyunk a csoportunknak. 

A polgárőr mozgalomnak egyre sokrétűbb feladatai vannak, 

ma már nem elég az egyszerű éjszakai járőrözés. Elismerésnek kell 

vennünk, hogy településünk rendezvényein számítanak a polgárő-

rök segítségre. Falunapkor a mazsorett felvonulás biztosítására 

kifejezetten egyesületünket kérték fel, mivel másfél évtizeden keresz-

tül ezt problémák nélkül, jól teljesítettük. Ugyanígy a motoros 

találkozót és az azt követő felvonulást rendben lebonyolítottuk.  

Falunkban van még egy bűnmegelőzési egyesület. Az ez évi 

iskolakezdéskor most őket kérte fel a polgármester, így a feladatok 

megoszlanak a két szervezet között.  

A nyári időszakban három esetben nyújtottunk segítséget 

ópusztaszeri rendezvények biztosításához. Az augusztus 20-i ren-

dezvény polgárőr biztosítás levezénylésére is minket kértek fel, 

amivel a megyei közgyűlés is elégedett volt. Augusztus 20-án a kis-

teleki rendezvény biztosításába is besegítettünk, melyet a kisteleki 

polgármester írásban köszönt meg. 

A nyáron a polgárőrség országos szemétgyűjtési akciót szer-

vezett. A csengelei polgárőrök közül 3 fő vett részt ezen, és a 

kistelekieknek segítettek be a Papp-fenyves kitakarításába. 
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A halottak napja előtti héten ez évben is biztosítottuk a 

temetőt és a mellette lévő parkolót. Ennek köszönhetően már 11 éve 

nem fosztották ki egyetlen gyászoló járművét sem, és koszorúlo-

pások sem történtek. A temetőgondnok elismerését fejezte ki egy 

évtizedes munkánkért és anyagi támogatást ajánlott fel a szolgálati 

gépkocsink tankolásához. 

A 13. havi nyugdíj eltörlése miatt ez évben nem kérte a posta 

a kézbesítők kísérését. A postahivatallal együttműködési megálla-

podásunk van. Ennek keretében ellenőrizzük a zárvatartási időszak 

alatt a hivatal épületét, és felkérésre polgárőr biztosítást is nyúj-

tunk. Ezért szerény támogatást szokott biztosítani a posta. Itt meg 

kell jegyeznem, hogy a polgárőrség ezt a munkát sem a pénzért 

végzi, anélkül is fontos számunkra, hogy a postások biztonságban 

végezhessék munkájukat, ne támadják meg őket, ne rabolják ki 

őket.     

A Mikulás bál biztosítását is csapatunk végezte másfél évti-

zeden keresztül. Az idei évben is azt közölte a tanári kar, hogy 

szívesen látnak bennünket. De mivel korábban két rendezvénynél is 

tudomásunkra hozták, hogy valaki szemében nem kívánatosak a 

polgárőrök jelenléte, így az összetűzések elkerülése végett a Miku-

lás bál polgárőr biztosításról az idén lemondtunk. 

Az elmúlt évben az önkormányzatnak vállaltuk, hogy havonta 

legalább 15 szolgálatot látunk el a község területén. Ezt teljesí-

tettük is, sőt ezen felül még a környező településeknek is segítséget 

nyújtottunk.  

Nézzük a szolgálatokról szóló statisztikai adatokat! 2009-ben 

a mai napig 182 esetben, 467 fővel láttak el szolgálatot a csengelei 

polgárőrök. Összesen ez 2321 órát tesz ki. Ebből 9 esetben biztosí-

tottunk rendezvényt összesen 31 fővel, 271 órát teljesítve. A nyári 

szemétgyűjtésen 3 fő vett részt, 9 óra társadalmi munkát teljesítve.  

Az egyesület anyagi ellátásáról: A polgárőr csoport legna-

gyobb szponzora a csengelei önkormányzat. A működési kiadása-

inkra havi 50 ezer forintot biztosított ez évben. A képviselők mun-

kánkkal meg vannak elégedve, többségük nemrég írásbeli nyilatko-

zatban meg is  erősítette  ezt.  Szintén  támogatják  egyesületünket a  
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Nagymihály Zoltán 5 évi szolgálat után járó elismerést kapott 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
helyi vállalkozók is, akik nagy része megtisztelte a közgyűlésünket 

is. Köszönjük támogatásukat! 

Egyesületünk titkára, Molnár Mihály folyamatosan részt vesz 

a pályázatokon, négy év alatt másfél millió forintot szerezve egye-

sületünknek. Az elmúlt évi pályázaton 400 ezer forintot nyertünk 

kézi URH rádiók beszerzésére. Ebből a pénzből tavasszal 5 készü-

léket vásároltunk, ami a falunapi biztosításokhoz nagy segítséget 

nyújtott. A faluőrségnek is kölcsön adtuk a lovas felvonulás bizto-

sításához.           

A polgárőr csoport saját tulajdonú szolgálati gépkocsival 

rendelkezik, mely jövő év végéig rendelkezik műszaki vizsgával. 

2009-ben összesen 12.394 km-t futott a szolgálati járművünk. A 

polgárőrök szolgálatuk alatt nem csak a belterületet, hanem a 

tanyavilágot is járőrözik, növelve ezzel is a külterületen élők 

biztonságérzetét.  A  2006-ban  az  önkormányzattól  kapott buszga- 
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rázst ez év augusztusában polgármesteri felszólításra vissza kellett 

adnunk, ezért néhány hónapig az utcán állt a járművünk. Egy 

magánszemély felajánlotta garázsát számunkra, így a szolgálati 

kocsink elhelyezése megoldódott. 

Néhány szót a vezetésről. Ez év novemberében járt le a man-

dátuma egyesületünk vezetőinek, ezért november 9-én tisztújítást 

tartottunk. Ennek során a régi vezetőket megerősítették tisztségé-

ben, Kun-Szabó Tibor pedig nem kívánt tovább vezető lenni. He-

lyére Bozó Béla lett megválasztva. Munkám miatt gyakran távol 

vagyok Csengelétől, ilyenkor Molnár Mihály titkár helyettesít en-

gem. Ez 2007 őszétől működik így. Tevékenységének köszönhetően 

fellendült a polgárőr munka, és a havi 15 szolgálat minden hó-

napban teljesítésre kerül. 

Csoportunkból ez évben 1 fő lépett ki. Ő először csak egy év-

re akarta szüneteltetni tagságát, és mivel jól érezte magát közöt-

tünk, később visszatért volna körünkbe. Felsőbb szinten azonban 

nem nézték jó szemmel ezt a döntését, ezért teljesen meg kellett 

szüntetni tagságát. Tagfelvétel ez évben nem történt, így jelenleg 36 

fő polgárőr teljesít bűnmegelőzési szolgálatot a falu érdekében.  

Végezetül megköszönöm a képviselő-testület eddigi támoga-

tását!” 

Kucsora Péter csoportvezető 5 év polgárőr szolgálat után járó 

emléktárgyat, Szatmári Béla 5 évi munka után járó emléklapot 

adott át Nagymihály Zoltánnak, Nagymihály Zoltánnénak, Szabó 

Bélának és Szűcs Istvánnak.   

Az első hozzászóló Szatmári Béla a megyei polgárőr szövet-

ség képviseletében elmondta, hogy örvendetes dolog a csengelei 

polgárőrök nagy száma, például Kisteleken is kevesebben vannak. 

Gratulált az elért eredményekhez, és további sok sikert kívánt a 

munkához. 

 Sejben Győző a kisteleki rendőrkapitányságról elmondta, 

hogy a kapitányt távollétében ő képviseli. Megállapítása szerint az 

egyesület jól működik, tagsága pedig összetart. Kiemelte, hogy 

nagyon fontos tevékenység a bűnmegelőzés. A rendőrségnek nagy 

örömöt jelent, ha olyan  támogatókat talál, akik ebből  részfeladatot  
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tudnak vállalni. Jó dolognak tartotta, hogy a polgárőrség vezetésébe 

beválasztották egyik kollégáját, Bozó Bélát. Óriási eredménynek 

tartja, hogy a csengelei polgárőrök besegítenek a környező telepü-

lések, például Kistelek rendezvényeinek biztosításába, amellett, 

hogy saját falujukban is szép teljesítményt nyújtanak. A temetők 

polgárőrökkel történt őrzése is hozzájárult ahhoz, hogy bűncse-

lekmények nem történtek az egész Kisteleki kapitányság területén. 

Végezetül megköszönte a polgárőrök eddig végzett munkáját.   

Kucsora Péter csoportvezető megjegyezte, hogy 19 éven 

keresztül a kapitányok jöttek, mentek Kisteleken, viszont a rendőr-

ség és polgárőrség együttműködése felhőtlen volt. Ez köszönhető 

annak, hogy betartották azt az elvet, hogy nincsenek egymásnak 

alárendelve. Soha nem kértek a polgárőrségtől lehetetlen dolgot, 

vagy olyat, ami a lakosság ellen hangolta volna őket. Reméli, hogy 

ez a továbbiakban is így lesz.  

A következő felszólaló Mucsi Antal, az ópusztaszeri polgárőr 

egyesület elnöke volt. Elmondta, hogy több polgárőr szervezettel is 

együttműködnek, de a legjobban, legszorosabban a csengeleivel 

tudnak. Megítélése szerint Csengele lakossága büszke lehet Kucso-

ra Péterre, aki 19 éve meg tud felelni a polgárőr vezetői elvárások-

nak. Ő is büszke arra, hogy a csengelei polgárőr vezetőt a barátjá-

nak mondhatja. Az ópusztaszeri egyesület 3 éve működik. A műkö-

déshez Kucsora Péter mutatott nekik utat. Az ő segítsége nélkül 

még nem tartanának ott, ahol már vannak. 

Kucsora Péter válaszában elmondta, hogy zavarba hozta a 

sok dicsérettel. Megítélése szerint az, hogy jól működik a csengelei 

egyesület, az köszönhető a vezetőtársainak és a tagságnak is. Az 

elismertségünket jelzi az is, hogy széles körű a támogatók köre. A 

megyei és országos polgárőr napokról szólva elmondta, hogy az el-

ső polgárőr napot Csengelén rendezték meg, mely az ő ötlete volt, 

melynek megvalósításában részt vettek a polgárőr társai is. Ezek 

után alakultak ki a megyei, majd országos polgárőr napok.  

Csókási Jenő, az Ellenőrző Bizottság vezetője beszámolt ar-

ról, hogy ellenőrizték a Csengelei Polgárőr Egyesület pénzügyi el- 

számolását, melyet rendben találtak. 

Kucsora Péter a közgyűlés végén jó étvágyat kívánt a vacso- 
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rához, és bejelentette, hogy a zenét Rácz Roland és Bozó Béla 

fogja szolgáltatni, Sándor Orsolya pedig énekelni fog. Ők a fel-

lépést ingyen vállalták, melyért köszönet illeti őket. 

Molnár Mihály           
 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ TERMELŐINK RÉSZÉRE             
 

A Vetter Hungary Kft. 2009. évi paprika exportmennyisége 

14,8 %-kal meghaladta a megelőző évi mennyiséget, mely nagy 

örömünkre szolgál. Büszkeséggel töltheti el termelőinket, hogy az 

1 455 tonna áru közel 70%-a csengelei homokon került megterme-

lésre.   

A német piac továbbra is igényli a magyar paprikát, így a Kft. 

a jövőben is folytatni kívánja a magyar paprika exportját, a jó 

minőséget előállító, megbízható partnereivel együttműködve.   

Bízunk benne, hogy beszállítóink megelégedettséggel bírnak 

cégünk iránt, és 2010-ben is felkeresnek bennünket együttműködési 

szándékukkal. 
 

Tájékoztatjuk termelőinket, hogy a szerződéskötésekre 2010. feb-

ruár 10-február 26. közötti időszakban kerül sor! 
 

 A Vetter Hungary Kft. csapata ezúton köszöni minden be-

szállítójának szorgalmas munkáját és kíván minden kedves olva-

sónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! 

 

Vetter Hungary Kft. 
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Sportos Mikulás 

 

December 4-én hátrányos helyzetben élő gyerekeket várt a 

Faluház tükörtermébe a Kistelek Környéki Települések Többcélú 

Társulásának Gyermekjóléti Szolgálata. 

Két csinos krampuszhölgy bíztatására dallal várták a piros 

ruhás embert. Az öreg egy kicsit megpihent, majd tornázásra invi-

tálta az összesereglett gyerekeket. A bemelegítés után együtt 

kivonultak az utcára, és egy nagy kört futottak a Faluház körül. A 

Mikulás eleinte még bírta az iramot, de végül a gyorsabb fiatalok 

megelőzték. 

A terembe visszatérve minden meghívott előadott valamilyen 

produkciót. Énekeltek, szavaltak, melyet a Télapó egy-egy miku-

láscsomaggal honorált. 

A sietős Mikulás távozása után még a kicsiket megkínálták 

egy-egy pohár forró teával is. 

A rendezvényt több szervezet is támogatta, és a költségekhez 

a csengelei önkormányzat is hozzájárult. 

M. M.    
 

 

Ami az önkormányzati 
beszámolónkból kimaradt 

 

A Csengelei Krónika előző számában írtunk a csengelei kép-

viselő-testület november 26-i üléséről, melyhez most kisebb pótlást 

fűzünk.  

Az önkormányzat döntött arról, hogy a legrászorultabb 22 

családnak családonként 1400 Ft értékű ajándékcsomaggal fog ked-

veskedni karácsonyra. 

Zárt ülés keretében a képviselők megszavazták, hogy a pol-

gármesteri hivatal tisztviselőit és a polgármestert 2-2 havi fizeté-

süknek megfelelő jutalomban részesítik.                                         
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Lopnak a tanyavilágban 
 

November hónap közepén a régi tsz-központhoz vezető út 

melletti földterületről tulajdonított el ismeretlen tettes egy benzin-

motoros szivattyút 40 ezer forint kárt okozva. 

December 1-re virradóra egy tanyán járt egy tolvaj. Onnan 

villanypásztorhoz való áramfejlesztőt és búvárszivattyút vitt el. A 

lopási kár itt 60 ezer forint volt.                                                      

 

 
 

H i r d e t é s e k 

 

Lejárt műszakival, Trabant motorral csettegő eladó. Ugyanitt 200 

kg körüli hízó és őrölt paprika eladó. Érdeklődni lehet a 06-62/286 

074, vagy a 06-30/5 830 923 telefonszámokon. 

Új állapotú, felültöltős Whirlpool A+A700 automata mosógép 

haláleset miatt eladó. Érdeklődni: 06-30/8 173 864 

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

bikert 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 

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. 
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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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