
 

 

 
 18. évfolyam 13. szám                               2010. július 1. 

 
 

Ballagnak a nyolcadikosok 
 

 
 

A ballagásról szóló írásunk a 194. oldalon kezdődik! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Július 
 

1. 

1891-ben ezen a napon született Breinovics Vilmos (†1961) 

mérnök, aki 1938-ban a csengelei lelkészlakot tervezte.  

1926-ban ezen a napon született dr. Orosz Zoltán, aki 1963-

1972 között Csengele orvosa volt.  1949-ben ezen a napon 

villámcsapástól meghalt Tóth Ferencné Süli Julianna, a ke-

zében tartott gyermeke viszont megmenekült a haláltól.  

2. 

1920-ban ezen a napon született Magyar Antal, aki az 1949-

es községgé alakuláskor a képviselő-testület tagja lett. Postai 

kézbesítőként is dolgozott.  1951-ben ezen a napon született 

Süli Sándorné Kun Szabó Anna, aki 1974-1980 között az 

óvodában dolgozott dajkaként.  1957-ben ezen a napon szü-

letett Peleskei Mihály, aki az 1991/92-es tanévben a belte-

rületi iskolában tanított.  

3. 

1884-ben ezen a napon született Tóth Péter (†1961) útkapa-

ró, aki a Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csen-

gelei alosztályának ellenőre volt 1917-től.  1939-ben ezen a 

napon született Sinka Ilona, aki 1958-1995 között tanított 

Csengelén.  

4. 

1947-ben ezen a napon hunyt el Juhász Antalné Varga Ro-

zália, aki 1923-tól Csengele szülésznője volt.  1961-ben 

ezen a napon hunyt el Tóth Péter útkaparó, aki a Szeged-

Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület Csengelei alosztályá-

nak ellenőre volt 1917-től.  

5. 

1947-ben ezen a napon született Czakó Jánosné Törköly 

Julianna, aki 1974-1976 között a Honfoglalás majori ÁFÉSZ 

boltot vezette. Alapításától tagja a népdalkörnek.  1962-ben 

ezen a napon született Kovács Péter, aki 1996-1997 között 

Csengele plébánosa is volt.  1999-ben ezen a napon hunyt 

el Süli Lajos, akit az 1949-es községgé alakuláskor képvi-

selőnek választottak. 1991-től a Csengele Községi Sport 

Egyesület szertárosa volt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  193  - 

 

 

6. 

1941-ben ezen a napon született Bitó Józsefné Kiss Márta, 

aki 1961-1996 között Csengelén tanított.  1998-ban ezen a 

napon hunyt el Géczi József György postai kézbesítő, aki 

1985-1998 között az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka 

volt. 

7. 

1909-ben ezen a napon határozta el Szeged város tanácsa a 

csengelei orvosi állás létesítését (csak 1914-ben töltötték 

be).  1945-ben ezen a napon született Nikolényi Györgyné 

Adorján Annamária, aki 1968-1984 között Csengelén taní-

tott.   

8. 

1941-ben ezen a napon hunyt el Haleszi Mihály, aki 1929-

től választmányi tagja volt a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesületnek.  1962-ben ezen a napon született Molnár 

Mihály, aki 1987-2003 között a rendőrség csengelei körzeti 

megbízottja volt. 1992-től szerkesztette a Csengelei Krónika 

lapot. Négy helytörténeti tárgyú könyvet jelentetett meg. 

1991-től a Csengelei Polgárőr Csoport titkára.  1971-ben 

ezen a napon született Pigniczki Tibor, aki 1992-2003 között 

a csengelei focicsapat játékosa volt.  1976-ban ezen a na-

pon született Franczia Zoltán, aki 1993-1999 között a Csen-

gele Községi Sport Egyesület focistája volt.  

9. 

1910-ben ezen a napon született Csókási István (†1974), aki 

1936-1970 között postai kézbesítő volt. 1949-ben képviselő-

nek és elöljárósági pénztárosnak választották meg.  1960-

ban ezen a napon született Harkai István, aki 1984-1992 kö-

zött a falu mozigépészeként tevékenykedett. 1990-1994 kö-

zött önkormányzati képviselő volt. A Földrendező Bizottság 

elnökeként is munkálkodott.  

10. 
1953-ban ezen a napon született Túri János asztalos 

kisiparos. 

11. 

1917-ben ezen a napon született Süli Lajos (†1999), akit az 

1949-es községgé alakuláskor képviselőnek választottak. 

1991-től a Csengele Községi Sport Egyesület szertárosa volt. 

 1960-ban ezen a napon hunyt el Szűcs Mihály, aki a Sze-

ged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csengelei alosztá-

lyának számvizsgálója volt 1917-től.   
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12. 
1949-ben ezen a napon II. világháborús aknarobbanás kö-

vetkeztében vesztette életét Bencsik László és Kormányos 

Béla.  

13. 

1926-ban ezen a napon született Nagy Imréné Buknicz 

Piroska (†1980), aki 1964-1967 között a Daka-kocsmában 

volt felszolgáló.  1949-ben ezen a napon avatták fel a Csen-

geléről Kiskunmajsa irányába haladó 2,5 km hosszú maka-

dámutat.  

15. 

1915-ben ezen a napon született Lippai Józsefné Tisóczki 

Viktória (†1992), aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP alap-

szervezet nőszervezője lett. Az 1949-es községgé alakulás-

kor másodbíróvá választották.  
 
 

 

Elballagtak a nyolcadikosok 

 
Június 12-én, délelőtt rendezték meg az idei általános iskolát 

elvégzők búcsúztatását. A szokásokhoz híven a nyolcadikosok 

először körbejárták az iskola tantermeit, majd a faluházba vonultak 

át Heim Géza iskolaigazgató és Lantos István osztályfőnök vezeté-

sével. 

A Himnusz elhangzása után a búcsúzó diákok sorban köszön-

tek el a nevelésüket végzőktől. Egy-egy szál virágot kapott egykori 

óvónőjük, tanítóik és tanáraik, és az iskola gondnokáról sem feled-

keztek meg. Az iskola zászlaját megőrzésre átadták a következő 

tanév nyolcadikosainak. 

Heim Géza iskolaigazgató az ünnepségen adta át „A csenge-

lei iskolért” plaketteket a díjazottaknak. A tanulók közül 8 éven át 

tartó kitűnő tanulmányi eredményéért, és kiemelkedő közösségi 

munkájáért Hegedűs Dóra, Kormányos Adrián, Sánta Fanni és 

Törköly Vivien részesült ebben az elismerésben. A szülők közül 

Kormányosné Váradi Ildikó kapta meg a plakettet nyolcévi szülői 

munkaközösségben végzett munkájáért. A szülői munkaközösség 

nevében  Czakó  Ildikó  egy-egy ajándékkal köszönte meg Hegedűs  
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A búcsúzó nyolcadikosok (fotó: Molnár Mihály) 
 

Attiláné és Sántáné Czombos Mónika sokéves munkáját. 

A nagyvilágba kiröppenő fiatalokat községünk polgármestere 

látta el lelki útravalóval.  

Egy dal közös eléneklése után a Szózattal zárult a búcsúz-

tatás. A végzősök a faluház előtti térről engedték a fellegekbe a 21 

léggömböt. 

A ballagás videó felvétele megtekinthető a Csengelei infor-

mációk című internetes honlapon (www.csengele.web44.net). 

M. M.   
          

 

Nekünk csak ilyenek jutnak! 
 

2001. szeptember 8-án szentelték fel a csengelei templomot, 

melyen a kormányzatot Várhegyi Attila kulturális államtitkár kép- 

viselte. Hogy mi ebben a bibi? Az, hogy az államtitkár úr ellen már 

ekkor büntetőeljárás folyt hűtlen kezelés miatt, mivel szolnoki pol-

gármester korában 190 milliós kárt okozott városának. A bíróság 

ezért jogerősen 1 év börtönre ítélte, két évre felfüggesztve. Tehát 

egy bűnöző képviselte a kormányt ezen az emelkedett hangulatú 

szertartáson. 

A közel egy évtizedes történet a nyolcadikosok idei balla-

gásán jutott eszembe. A nagybetűs ÉLET-be kiröppenő iskolásokat 

ugyanis polgármesterünk látta el lelki útravalóval, aki július hó-

napban fog bíróság elé állni lopási ügyében. 

Hát, nekünk csak ilyenek jutnak!   

Molnár Mihály 
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Két kopjafa Csengelének 
 

Mint már korábban beszámoltunk róla, a kisteleki művészeti iskola 

felnőttek részére rendezett fafaragó tanfolyamot, és ezen a falunk-

béli Vincze János is részt vett. A különféle famegmunkálási módok 

között a kopjafák készítésével itt ismerkedett meg, majd Szom-

bathelyi Árpád tanácsai alapján önállóan faragott ki kettőt. Az egyi-

ket a csengelei hősi halottak emlékére a templom melletti parkban, 

a másikat a csengelei halottakra emlékezve a temetőben állította 

fel. 

M. M. 
 

 
 

A temetőben felállított kopjafa az alkotóval 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Önkormányzati ülés 
 

Csengele község képviselő-testülete 2010. június 24-én tar-

totta soron következő ülését. 

A polgármester beszámolója első felében a belvízi védeke-

zéssel foglalkozott. Elmondta, hogy 2010. június 1-jén I. fokú bel-

vízvédelmi helyzetet hirdetett, amelyet 2010. június 9-én szűntetett 

meg. Ezalatt 38 bejelentés érkezett, melyeket fontossági sorrendben 

igyekeztek megoldani. A védekezésben nagy segítséget kaptunk a 

Kiskunfélegyházi Tűzoltóságtól, de volt ahol a lakossági össze-

fogás is segítette a védekezést (pl. a Dózsa utcában).  

A legsúlyosabb helyzet az Árpád utcában volt, a játszótéren 

70 cm-es víz is állt. A csatorna kiásásával nem lehetett a véde-

kezést kezdeni, előbb a vizet le kellett a területről szivattyúzni. Ezt 

3-5 alkalommal tették meg. A csatorna kitűzéséhez szakembert, 

építészt vettek igénybe, aki lézeres műszerrel jelölte ki a munkák 

helyét. Hasonlóképpen lett kijelölve a Dózsa utcai csatorna helye 

is. Belterületen összesen 25 db műanyag átereszt helyeztek el. Az 

önkormányzatnak a védekezéssel összefüggésben hozzávetőleg 2 

millió Ft kiadása volt, ennek közel fele a közhasznú munkások 

munkabére. Ennek egy részét a Kormány a vis maior keretből vár-

hatóan megtéríti. 

A belvíz levonultával megkezdődtek a helyreállítási munká-

latok, melyek előre láthatóan még huzamosabb ideig eltartanak. A 

külterületi dűlőutak jelentős része tönkrement, ezeket a későbbi-

ekben szintén ki kell javítani. Ennek a megoldására szeretne az 

önkormányzat − 3-4 millió Ft-ért − egy használt önjáró glédert vá-

sárolni.  

Az iskolatető felújítása jó ütemben halad, a tetőtérből kb. két 

pótkocsira való szemetet szedtek össze, és szállítottak el.  

A Kistelek és Vidéke Többcélú Társulás a gyermekszegény-

ség elleni pályázaton nyert. A program kiemelt célja a baksi cigány 

családok megsegítése, azonban a programban Csengele is részesül.  

A polgármester megköszönte Vincze Jánosnak, hogy a hősi 

emlékmű mellé, valamint a temetőbe kopjafákat készített.   
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Czakó János megköszönte a polgármesternek, hogy olyan 

gyorsan és hatékonyan intézkedett az Árpád utcai belvízhelyzet 

elhárítása érdekében. Az utca lakóinak összefogását azonban hiá-

nyolta, az utcabeliek az árokásásban nem segítettek.  

A testület jóváhagyta az idei évi költségvetési rendelet módo-

sítását. Ez az egyes igénybe vett szociális ellátások és az eredeti 

tervszámok közötti különbségeket vezette át. Jóváhagyásra került a 

helyi építési szabályzat módosítása is: ez az ifjúsági táborozóhely 

céljára igénybe venni kívánt ún. arborétum területe helyett a foci-

pálya melletti területet jelöli ki fásítás helyeként. 

Elfogadták a képviselők a normatív állami támogatások − 

ezek biztosítják többnyire a közoktatási feladatok ellátásának fede-

zetét − elszámolásáról szóló belső ellenőrzési jelentést. 

A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a temetőút kiépí-

tése kevesebbe került, mint amire az eredeti tervek szerint 

számítani lehetett. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 

13.395.229 Ft-ot, de legfeljebb a beruházás költségének 53%-át 

vállalta megtéríteni. A többlettámogatás összegét, 789.855 Ft-ot 

vissza kell téríteni; ezt a testület elrendelte. 

A következő határozati javaslatban a polgármester felhatalma-

zást kért a Kisteleki Rendőrkapitányság 2009. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló bekérésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Dr. Frank Antal kapitányságvezető a 2010. áprilisi ülésre beterjesz-

tette a beszámolóját. A polgármester és a jegyző észrevételei sze-

rint a beszámoló nem kellő részletezettségű, nem valós adatokat 

tartalmaz. A döntés előkészítése érdekében áprilisban a döntést a 

testület elhalasztotta. A rendőrség munkájával az a legnagyobb 

probléma, hogy az intézkedések a kisebb súlyú közlekedési sza-

bálysértések megtorlására szorítkoznak, míg a településen előfor-

duló bűncselekmények felderítésének hatékonysága nem kielégítő. 

Vincze János nehezményezte, hogy a kapitányságvezető meghall-

gatására a mostani ülésen sem került sor; helyesebbnek tartotta 

volna, ha az ügyben az ő meghallgatása után döntünk. A testület a 

felhatalmazást megadta.  

Az előterjesztések megtárgyalását követően ifj. Kormányos 

Sándor kért szót. Köztudott, hogy a Délmagyarország hozzávetőleg  
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két hete cikket jelentetett meg, miszerint lopott a csengelei polgár-

mester, és emiatt az ügyészség vádat emelt ellene. Elmondta, hogy 

szerinte az ügy nem csupán a polgármester magánügye, az a falu 

egészéé. A képviselő-testületnek el kell gondolkodnia azon, tűri-e a 

történteket, teszünk-e valamit a történtek ellensúlyozására.  

Dr. Tóth Tibor jegyző elmondta, hogy a média kizárólag a 

szenzációt hajhássza. Az az újságíró, aki a reális tájékoztatásra 

törekszik, az éhen hal. Az efféle cikkeknek nincsenek következ-

ményei, hacsak az érintett nem kezdeményez sajtó-helyreigazítási 

eljárást.  

Sánta Ferenc szerint az ügynek helyi vonatkozása van: a Dél-

magyarország Csengeléről nem szokott írni, csak ha valamilyen 

ügyre kifejezetten felhívják az ottani újságírók figyelmét. Sánta 

Ferenc tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, a hatósá-

gok egy jó kapcsolati tőkével rendelkező klikk utasításai szerint 

járnak el, az eljárás egy koncepciós per. (Azaz ellene rosszakarói-

val szövetkezett a rendőrség, a Szegedi Városi Ügyészség, a Csong-

rád Megyei Főügyészség, valamint a vádat emelő harmadik ügyész-

ség is, de a politikai ellenfelei már a bíróságot is befolyásolják!) A 

biztonsági kamera felvételén szerinte az sem látszik, hogy lopás 

történt volna, ezért teljességgel lényegtelen, hogy a felvételen ő 

látható-e. Az üggyel csak le akarják járatni, hogy ne tudjon 

elindulni a következő választáson. (Az eljárás 2009 januárja óta 

tart, a vádemelésre 2010 januárjában került sor!) Ez azonban csak 

megerősítette, hogy neki a választásokon indulnia kell. Úgy véli, 

addig, amíg nincs jogerős ítélet, az ügyről az újságok nem írhat-

nának. [A polgármester közszereplő, ezért kell néven nevezni őt, 

hogy a választói tisztában legyenek minden őt érintő kérdéssel. Sok 

olyan közszereplő bűnügyéről is tudósítanak a lapok, mely ellen 

még nem történt vádemelés, csak a nyomozás folyik! – A szerk.]A 

polgármester a cikk íróját mélységesen elítéli.  

Vincze János hozzászólásában azt jegyezte meg, hogy ő úgy 

tudta, az eljárást megszüntették. Őt emiatt meglepetésként érte a 

vádemelés híre. 

A polgármester erre elmondta, hogy az eljárást az ügyészség 

első  körben  bizonyíték  hiányában  valóban megszüntette. Ekkor a  
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sértett a döntés ellen panasszal élt. Az ügyészség − nyilvánvalóan 

az elfogultság gyanúja elkerülése érdekében − kérte az ügyből való 

kizárását. Az ügyben a kijelölt másik ügyészség bírálta el a panaszt 

és emelt vádat.  

A polgármester az ülésen úgy emlékezett, ő már többször 

elmondta a testületnek, hogy van egy ilyen eljárás ellene, amelyben 

megpróbálják őt lejáratni (valójában a testületnek erről soha nem 

tett említést, Vincze János néhány perccel korábban egyenesen 

meglepetésének adott hangot, hogy az ügy még folyamatban van). 

Sánta Ferenc kijelentette: ahhoz, hogy ne tudjon indulni a 

választásokon, kell egy jogerős ítélet. Bár az se biztos, hogy meg-

akadályozná az indulásban! Ott van például Kolompár Orbán aki 

százmillókat sikkasztott, és még most is politizál.  

Ifj. Kormányos Sándor annak a meggyőződésének adott han-

got, hogy a vád szerinte megalapozatlan. Véleményéhez a jelen lé-

vő képviselők többsége egymás után csatlakozott. Ennek kapcsán 

azért szükségét láttam megjegyezni: igaz ugyan, hogy a polgár-

mester nyilvánvalóan nem szorul rá, hogy lopjon, azonban az 

általános élettapasztalat az, hogy az ügyészség indokolatlanul nem 

emel vádat. A vádhatékonyság az elmúlt húsz évben 90-95% között 

mozgott, azaz a megvádolt személyek 90-95%-át utóbb jogerősen 

el is ítélték. A számok nem hazudnak, azok alapján pedig kétséges 

Sánta Ferenc ártatlansága. A bűnösségről azonban a bíróság dönt, 

remélhetőleg minél hamarabb… [Az ügyben július 12-én tartanak 

tárgyalást – A szerk.]. 

Az ülés végén kezdeményeztem, hogy az önkormányzat a 

mezőgazdasági őstermelők részére a korábbi évekre visszamenőle-

gesen az iparűzési adóra adóamnesztiát hirdessen: ez megakadá-

lyozná, hogy azokkal szemben, akik önhibájukon kívül nem érte-

sültek az iparűzési adóalanyiságukról, ne indulhasson ellenőrzés. 

Kértem, hogy az adóamnesztiáról szóló rendelettervezetet (melyet a 

jegyzőnek átadtam) a testület a következő ülésen tárgyalja. 

 
Dr. Apró Zsolt  

képviselő 
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Fekete pont 
 

„Gusztustalan, ocsmány és 
erkölcstelen cselekedet” 

 

A Veszprém megyei Iszkáz község plébánosa, Kocsis Tamás 

a virágvasárnapi szentmisén, a prédikációjában gusztustalan, ocs-

mány és erkölcstelen cselekedetnek nevezte azt, hogy egy ajkai 

alapítvány a 85 éven felülieknek annyiszor 100 forintot ad, ahány 

évesek. Felháborítónak nevezte, hogy az idős embereket, akik egy 

életet ledolgoztak, csak ennyire értékelik.   

Hogy ehhez mi köze a csengeleieknek? Falunkban is évente 

egyszer köszöntik a 70 éven felülieket. A fenti számítás szerint a 70 

éveseknek 7000 Ft, a 71 éveseknek 7100 Ft, a 72 éveseknek 7200 

Ft, a 73 éveseknek 7300 Ft stb. járna. De ha a 7000 Ft-os ajándék is 

gusztustalan, ocsmány és erkölcstelen, akkor a Csengelén kapott 

1400 Ft-os csomag ugyan mi?  

Ehhez csak annyit teszek hozzá, hogy miközben 1400 Ft-tal 

szúrják ki az „egy életet ledolgozott” idős emberek szemét, addig a 

polgármesteri hivatalban évente több millió forint jutalmat oszta-

nak szét. Ez alól az elmúlt év sem volt kivétel, pedig az önkor-

mányzatok túlnyomó többségében a pénzügyi válság miatt jutalma-

zási stop volt. De ezzel Csengelén nem foglalkoztak, lubickoltak a 

falu millióiban, mint Dagobert bácsi a rajzfilmben.   

Na, hát ez az igazi gusztustalanság! 

Zorró 
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Tanyabetörések 
 

A Lippai-sarok közelében három tanyába hatoltak be ismeretlen 

bűnözők, valószínűleg június 10-12. közötti időben. Az ingatlanok  

közül kettő Csengele, egy pedig Kistelek területére esett. A tolva-

jok nem csináltak nagy fogást, hiszen csak egy 40.000 Ft értékű 

kandallót, 8 tyúkot és egy kb. 10 ezer Ft értékű szivattyút vittek el.                                                                                                                    
                                                                                                         

 

 

 
 

 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 25 éve: 
 

Kistelek vonzáskörzetében – Tanácstagok, 

tisztségviselők 

 

Csengele 

1. Törköly Péter tanácstag 

2. Kuklisné Vajda Mária tanácstag 

    Vígh Péterné póttanácstag 

3. Bencsik Ferenc tanácstag 

    Pigniczki József póttanácstag 

4. Heim Gézáné tanácstag 

5. Hegedűs Erzsébet tanácstag 
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6. Kordás István tanácstag 

    Lengyel János póttanácstag 

7. Gémes Sándorné tanácstag 

    Csókási Zoltánné póttanácstag 

8. Túri János tanácstag 

    Forgó Jenő póttanácstag 

9. Tóth Istvánné tanácstag 

    Géczi József póttanácstag 

10. Gazsovits József tanácstag 

      Kucsora János póttanácstag 

11. Vörös Rudolf tanácstag 

12. Vincze János tanácstag 

13. Kis Ferenc tanácstag 

      Balogh Károly póttanácstag 

14. Csókási István tanácstag 

15. Franczia Jenőné tanácstag 

      Fődi János póttanácstag 

16. Balázs Antal tanácstag 

      Süli István póttanácstag 

17. Törteli Istvánné tanácstag 

      Törköly Mihályné póttanácstag 

18. Csókási Lajos tanácstag 

19. Minkó Ferenc tanácstag 

      Tisóczki Ferenc póttanácstag 

20. Bitó József tanácstag 

21. Erdélyi Ferenc tanácstag 

      Gera Pálné póttanácstag 

22. Hegedűs Sándor tanácstag 

      Gémes Sándor póttanácstag 

23. Kiss László tanácstag 

      Sándor József póttanácstag 

A község tanácselnöke: Kordás István; elnökhelyettes: Tóth István-

né; vb-titkár: Franczia Jenőné. A végrehajtó bizottság további tag-

jai: Heim Gézáné, Bitó József, Gazsovits József, Bencsik Ferenc. 
 

(Megjelent a Délmagyarország 1985. június 25-i számában) 
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H i r d e t é s e k 

 

Simson N51-es, kék színű segédmotoros kerékpár eladó. Érdeklődni: 

06-30/2 098 273.   

Eladó a Csengele, Tanya 68. szám alatti ingatlan, 1 hold földdel, 3 

fúrott kúttal, kis akácfa erdővel. Érdeklődni lehet a +36 30 4 189 708 

telefonszámon. 

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóliával 

együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137 

Szántást (8000 Ft/hold) és tárcsázást (4500 Ft/hold) vállalok! Balázs 

Tibor +36-30/9 677 763. 

Új állapotú, felültöltős Whirlpool A+A700 automata mosógép haláleset 

miatt eladó. Érdeklődni: +36-30/8 173 864 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbikert 

eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. +36-30/2 

098 096  

Ipari árammal, fúrott kúttal, a falu mellett zártkert eladó! Érdeklődni: 

id. Béres Lajos, Csengele, Kossuth u. 5. +36-30/2 098 096 

Tárcsázást (5.000 Ft/hold+ÁFA), szántást (9.000 Ft/hold+ÁFA) és 

aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János +36-30/8 536 229 

Kitűnő állapotú kéttengelyes utánfutó és egy 4 lapos villanytűzhely 

újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Józsefnél a 

Tápboltban +36-30/3 228 453  

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  +36-30/2 626 029 
 

Megnyitottam  

Virág-ajándék-bazáráru és édesség 

üzletemet  
a Csengele, Felszabadulás u. 27. szám alatt, a piactér mellett.  

Szeretettel várom kedves vásárlóimat! 
 

Nagymihályné Erika 

06-30/2 724 346 
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Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgozót 

keresek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban Sándor 

Józsefnénál. 

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

itt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: Balázs Tibor, 

Csengele, Tanya 531. +36-30/9 677 763 

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

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal +36-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor +36-30/6 

377 970 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, víz-

melegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-

hetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: +36-30/3 282 375 

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 je-

lek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk 

egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, 

vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemélyek-

nek. 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 +36-30/3 228 453 
 

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. 

+36-70/2 803 013 vagy +36-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 

======================================================== 
  

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap                                 

 
 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Krónikás Egyesület  

Szerkesztőség  és  kiadóhivatal:   6765  Csengele,  Felszabadulás  u.  2/A.    

+36 30 6 957 919    E-mail: csengele@freemail.hu   Példányszám: 115                     

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Gémes Antal 

© Copyright reserved! A lap másolása csak a kiadó előzetes írásbeli en-

gedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad a szerkesztőség állás-

pontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  
========================================================= 

 

                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   

                                                                      jelenik meg. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


