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NAPTÁR – Október 

 

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. 

16. 

1913-ban ezen a napon született Lantos Lukács (†1979), aki 

1948-tól tagja volt a DÉFOSZ-zenekarnak.  1967-ben ezen 

a napon született Csókási László fuvarozó vállalkozó, aki 

1994-2000 között a presszó tulajdonosa volt. 

17. 

1917-ben ezen a napon hozott határozatával Szeged város 

közgyűlése még egy szülésznői állást szervezett Csengelére. 

 1923-ban ezen a napon született Papp Istvánné Papp 

Terézia (†2001), aki 1947-1995 között a belterületi iskolá-

ban tanított. 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tün-

tették ki. A csengelei népdalkört alapításától haláláig vezet-

te. 

18. 

1971-ben ezen a napon született Kormányos Sándor, aki 

1995-től a Csengelei Gazdakör elnöke. 1998-tól önkormány-

zati képviselő.  1978-ban ezen a napon született Pigniczki 

Árpád, aki 1995-2003 között a csengelei focicsapat játékosa 

volt.  1996-ban ezen a napon hunyt el Horpácsi (Jachan) Ig-

nác, aki Csengele első lelkipásztora volt 1936-tól.  

19. 

1925-ben ezen a napon született Gémes Lajos (†2008), aki 

kezdetektől tagja volt a citerazenekarnak.  1931-ben ezen a 

napon született Gazsovics József (†1997), aki 1975-1988 

között az Aranyhomok Tsz elnöke volt. Tagja volt a községi 

tanács végrehajtó bizottságának.  
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20. 

1921-ben ezen a napon született Erdélyi Péter, aki a II. 

világháború során ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1921-ben ezen a napon született Rácz Mihály 

(†1983), aki az 1960-as évek végén postás volt.  1943-ban 

ezen a napon született Tóth Györgyné Balogh Mária, aki 

1975-1998 között dolgozott a községházán.  1943-ban ezen 

a napon született Gácser Antalné Bálint Mária, aki 1985-

1989 között az óvoda szakácsa volt.  1943-ban ezen a na-

pon hunyt el Dékány József kocsmáros, aki a Csengelei Me-

zőgazdasági Egyesület könyvtárosa volt 1936-tól.  1972-

ben ezen a napon született Törköly István, aki 1999-től csa-

tornaőr.  

21. 

1936-ban ezen a napon született Csengelén Balogh Károlyné 

Harmath Rozália, aki az Élelmezésipari Dolgozók Szakszer-

vezetének a főtitkára volt.  1944-ben ezen a napon haltak 

hősi halált Csengelén Borbály József sümegcsehi, Szigetváry 

Mihály sáskai és Sípos Gyula tiszaszentkeresztúri lakosok.  

1944-ben ezen a napon hunyt el Fehér Józsefné Németh Vik-

tória, aki a II. világháborúban a front csengelei átvo-

nulásakor comblövés miatt elvérzett.  1944-ben ezen a 

napon Alsócsengele légterében a szovjet légelhárítók lelőttek 

egy Messerschmidt repülőgépet. A pilóta ejtőernyővel 

sikeresen földet ért.  1944-ben e nap estéjén a szovjet 

csapatok birtokába került Csengele.  1980-ban ezen a napon 

hunyt el Nagy Ferenc, aki 1928-1978 között a temető 

gondnoka volt. 1949-től tagja volt az egyházközségi 

képviselő-testületnek.  2004-ben ezen a napon hunyt el 

Magyar István, aki kovács- és lakatos-mester volt. 

22. 

1897-ben ezen a napon született Répa Jenő (†1969), aki 

1918-tól az 1930-as évek elejéig a Kordás-féle szélmalom-

ban dolgozott molnárként. 1934-ben motormalmot épített. 

1928-1932 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

jegyzője volt. 1941-1948 között tagja volt az egyházközségi 

képviselő-testületnek.  1938-ban ezen a napon született dr. 

Varga  Ferenc,  aki 1972-től  gyógyít Csengelén. Jelentős ér- 
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22. 

deme volt a labdarúgó pálya és az öltőző létrehozásában, va- 

lamint a Csengele-Ering kapcsolat kialakításában. 1990-

1994 között önkormányzati képviselő volt. 2009-ben Be-

senyszög község díszpolgárává választották.  1944-ben 

ezen a napon esett el a csengelei harcok során Hertelenedi 

József, aki a Zala megyei Molnári községből származott. A 

hősök sírjában van eltemetve.  1944-ben ezen a napon a 

front átvonulásakor fejlövés következtében elhunyt Tisóczki 

Antal.  1944-ben ezen a napon született Nikolényi György, 

aki 1968-1972 között a Pántlika úti iskolában tanított.  

1950-ben ezen a napon rendezték meg az első tanácsválasz-

tást.  1961-ben ezen a napon hunyt el Sisák István (†1961), 

aki rendőr tiszthelyettes volt a Horthy-korszakban. 1936-ban 

vonult nyugállományba. 

23. 

1932-ben ezen a napon született Komjáti Sándorné Csorba 

Piroska, aki 1956-1973 között a községi tanács pénzügyi 

előadója volt.  1936-ban ezen a napon született Víg Sándor-

né Fábián Erzsébet (†1988), aki 1954-1965 között a Kelőpa-

taki iskolában, 1965-1988 között a belterületi iskolában taní-

tott.  1937-ben ezen a napon született Bitó József, aki 1961-

2002 között Csengelén tanított. 1981-1990 között az 

MSZMP községi titkára volt. 1994-2006 között önkormány-

zati képviselő és alpolgármester.  1943-ban ezen a napon 

gyilkolták meg Török Sándor esküdtet.  1944-ben ezen a 

napon gránátrobbanás következtében vesztette életét Hor-

váth Lajos, aki 1940-1944 között tagja volt az egyházköz-

ségi képviselő-testületnek.  1998-ban ezen a napon megér-

kezett Ering ajándék tűzoltó autója Csengelére.  

24. 

1945-ben ezen a napon született Forgó Sándorné Tisóczki 

Erzsébet, aki 1979-1982 között képesítés nélküli dajka volt, 

majd ugyanott 1988-1998 között főzőnőként tevékenykedett. 

 1949-ben ezen a napon hunyt el Kordás Mihály, aki 1880-

tól 400 holdon folytatott gazdálkodást. Csengele legnagyobb 

szélmalma az övé volt. Legtöbb adót fizetőként tagja volt 

Szeged  város   törvényhatósági   bizottságának.  1935-ben  a  
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24. 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület dísztagjának választot-

ták. 1941-1944 között tagja volt az egyházközségi képvise-

lő-testületnek.  1961-ben ezen a napon hunyt el Darányi 

József, aki 1931-től az iskolagondnokság tagja volt. Tagja 

volt az egyházközségi képviselő-testületnek, és esküdtként is 

tevékenykedett. 

25. 

1897-ben ezen a napon született Balogh Károly földműves. 

1940-től tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek, 

1944-től haláláig világi elnökként tevékenykedett.  1959-

ben ezen a napon hunyt el Csúri Mihály földműves, aki 

Csengelén 1948-ben a legjobban teljesítette beszolgáltatási 

kötelezettségét.  1959-en ezen a napon hunyt el Sutka Pál, 

aki 1921-1930 között a földművelés mellett kovácsmunkával 

is foglalkozott. 1931-ben szatócsboltot nyitott.  1960-ban 

ezen a napon született Gyovai József, aki 2002-2004 között 

a Csengelei Motoros Klub elnöke volt.  1989-ben ezen a 

napon hunyt el Angermayer Károly, aki 1970-1975 között az 

Egyetértés TSz főkönyvelője volt. 

26. 
1961-ben ezen a napon született Csókási Zoltánné Novák 

Veronika, aki 1982-től – megszakítással az általános isko-

lában tanít. 1994-1996 között a Fortuna presszót vezette.  

27. 

1918-ban ezen a napon született Szabó Imre (†1996), aki 

1945-ben polgárőr volt.  1920-ban ezen a napon született 

Gémes Antal, aki 1945-ben rendőr volt.  1933-ban ezen a 

napon született Frányó Károly, aki 1965-1978 között a Vad-

gerlési, 1978-1994 között a belterületi iskolában tanított.  

1948-ban ezen a napon született Fekete Ferenc, aki 1983-

1998 között postai kézbesítő volt.  1950-ben ezen a napon 

tartotta alakuló ülését a 79 tagú községi tanács. 

28. 
1965-ben ezen a napon hunyt el Kordás Istvánné Obajdin 

Vincencia Ágnes, aki 1954-től haláláig Csengelén tanított.   

29. 

1908-ban ezen a napon született Pölös István, aki a II. világ-

háborús harcokban – valószínűleg Magyarország területén – 

halt hősi halált.  1944-ben ezen a napon tűnt el Süli József a 

II. világháborús harcok során Kiskunfélegyháza és Kecske- 
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29. 

mét között.  1956-ban ezen a napon szúrta agyon Szabó Mi-

hály Magony Imrét egy verekedés során.  1960-ban ezen a 

napon született Bozóné Molnár Éva, aki 1983-1987 között 

csengelei óvónő volt.  1961-ben ezen a napon született Vö-

rös Tibor, aki 1981-1990 között az Öregmalom vendéglő fel-

szolgálója volt. 1991-től a Csengele Községi Sport Egyesü-

let labdarúgó szakosztályának vezetője.  1965-ben ezen a 

napon született Győrfiné Forgó Edit, aki 1979-ben az úttörő 

olimpia országos döntőjében távolugrásban 5. helyezett lett. 

30. 

1930-ban ezen a napon született Csőke Imre (†1987), aki az 

1950-es évek elején bolti eladó volt, majd postásként is tevé-

kenykedett.  1934-ben ezen a napon született Magony Imre, 

akit 1956-ban Szabó Mihály agyonszúrt.  1959-ben ezen a 

napon született Víg Tiborné Balázs Rozália, aki 2001-től 

postai kézbesítő. 

31. 

1931-ben ezen a napon született Kerekes Józsefné Kotormán 

Erzsébet, aki 1974-1988 között az óvodát vezette. A Haza-

fias Népfront munkájában is részt vett.  1965-ben ezen a 

napon elkészült a Pántlika úti iskola villamosítása.  1976-

ban ezen a napon szentelte fel dr. Udvardy József megyés-

püspök a ravatalozót a temetőben.   

 

 

 

 

Újra indul a pszichiátriai 
rendelés Csengelén 

 
Dr. Kasznár-Tóth Ildikó pszichiáter helyi rendelése újra indul. A 

szakorvos minden hónap utolsó keddjén fogadja a csengelei betege-

ket. 13.30 és 15.00 óra között az I. számú háziorvosi rendelőben 

(Felszabadulás u. 17.), 15.00 és 16.30 között a II. számú háziorvosi 

rendelőben (Május 1. u. 23.) fog rendelni.                                      
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Önkormányzati választás 
 

19 szavazat döntött   
 

Az október 3-i csengelei helyhatósági választáson az 1715   

fő arra jogosultból 967 fő jelent meg, ami 56,38 %-os részvételi 

hányadot eredményezett. A polgármesteri voksolásnál 6, a képvi-

selőinél 25 érvénytelen szavazat volt. 

A polgármester-jelöltek közül Sánta Ferenc végzett az élen 

397 szavazattal (41,31 %). Dr. Apró Zsoltra 378-an voksoltak 

(39,33  %), míg Nagy Gáborné 186 szavazatot kapott (19,35 %).  

A képviselői választás eredményeként a következők lettek az 

önkormányzat tagjai (zárójelben a négy évvel ezelőtti eredménye-

ket közöljük): 
 

1. (1.)  Lantos István (FIDESZ-KDNP)  469 (585) szavazat  

2. (9.)  Katona Attila (független)    455 (351) szavazat 

3. (12.)  Molnár Mihály (független)   420 (277) szavazat 

4. (4.)  Varga Árpád (független)    419 (416) szavazat 

5. (3.)  Kormányos Sándor (független)  367 (469) szavazat 

6.    Tóth Tibor (független)     337 szavazat 
 

A képviselő-testületbe be nem jutott jelöltek: 
 

7.     Nagy Gáborné (független)    319 szavazat 

8. (2.)  Rényi László (független)    309 (486) szavazat 

9. (7.)  Czakó János (FIDESZ-KDNP)  257 (380) szavazat 

10.       Gyovai Tibor (független)    243 szavazat 

11. (8.)  Juhász József (független)    213 (355) szavazat 

12.   Sánta Ferenc (FIDESZ-KDNP)  211 (408) szavazat 

13.   Dénes Balázs (független)    205 szavazat 

14.   Széll János (független)     183 szavazat 

15.    Árvai Kálmánné (független)   170 szavazat 

16.    Mészáros Zoltán (független)   139 szavazat 

17. (11.)  Széll Lajos (független)     133 (307) szavazat 

18. (17.)  Kun-Szabó Tibor (független)   129 (173) szavazat 
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Ami a választási eredmények 
mögött van 

 

2006-ban a jelenlegi polgármester egy ellenjelölt mellett 75 

%-os eredményt tudott elérni. Az idei választásra ez az előny jócs-

kán megcsappant: a sokat emlegetett beruházások ellenére 10 vá-

lasztóból 6 nem akarta, hogy a régi ember vezesse tovább a telepü-

lésünket. A bukástól csak az mentette meg, hogy az ellenzék két 

jelöltje között megoszlottak a szavazatok, de dr. Apró Zsolt még 

így is csak 19 szavazattal maradt le. Polgármesterünk győzelmének 

nem igazán örülhet, hiszen a választók többsége már nem szívesen 

látja a posztján. 

A képviselői választások is azt mutatták, hogy nem jó ómen 

volt a Sánta-féle csapattal indulni. Katona Attila kivételével az ösz-

szes polgármester által kijelölt személyt megbüntették a választók. 

Ez legalább 100 mínusz szavazatot jelentett jelöltenként a négy 

évvel korábbi eredményekhez képest. Rényi Lászlónál ez már 177-

re emelkedett, pedig ő 2006-ban még a második helyen jutott be a 

képviselő-testületbe. Lantos István alpolgármester megőrizte ugyan 

első helyezését, de ő is 116-tal kevesebb voksot kapott a négy évvel 

ezelőtt elértnél. 

A nem Sánta-féle csapatban induló Varga Árpád megőrizte 

negyedik helyezését, és minimálisan még emelkedett is a szavaza-

tainak száma. Molnár Mihály a korábbi 12. helyéről a harmadik 

helyre ugrott elő, 143 vokssal növelve korábbi teljesítményét. 

Érdekes eredmény a polgármester képviselő-jelöltként elért 

eredménye. Ha dr. Aprónak sikerült volna legyőznie, akkor még 

képviselőként sem került volna be a testületbe a 12. helyezésével. 

A négy évvel korábbi eredménye mára a felére olvadt. 

Az eredményeket nézve úgy tűnik, hogy a választók továbbra 

sem a pártokra, hanem az emberek nézeteire szavaztak. A pártpo-

litika továbbra sem kívánatos számukra a falunkban. 

M. M.            
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Húsz éves iskolai 
találkozó 

 

 
 

1990-ben végzett az általános iskolában az az osztály, mely 

2010. október 9-én tartotta két évtizedes megemlékezését. Elsőként 

a temetőben meglátogatták első osztályfőnökük, Víg Sándorné, 

valamint fiatalon elhunyt iskolatársuk, Forgó Sándor sírját.  

A még élő 20 fős iskolai csapatból csak egy fő pedig nem jött 

el a találkozóra. A férjekkel-feleségekkel végül összesen 34-en ele-

venítették fel a régi szép időket a Vénusz presszóban. Az egykori 

osztályfőnök, Borbola Erzsébet is örömmel találkozott az időköz-

ben családot alapított nebulóival. 

Emlékezésül a találkozón részt vett egykori osztálytársak 

névsora: 

 

Balázs Attila        Gazsovics József 

Bencsik Zoltán       Horváthné Bencsik Szilvia 

Czakó János        Huszka Edit 

Doráné Samu Márta      Kontesz Krisztina 

Forgóné Balogh Edit     Seresné Géczi Ildikó 

Franczia Zoltán       Szabó Lajos 
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Szűcs István                Túri Tivadar 

Tanács Erzsébet       Vincze Róbert 

Török Mónika        Vinczéné Ceglédi Márta  

 

C. M. 

 

 
Rendőrségi hírek 

 

Egy csengelei lakos élt feljelentéssel, élettársával szemben, 

aki szeptember 23-án este a feljelentőt közös albérletükben több-

ször megütötte és megrúgta, valamint fojtogatta, mely közben 

olyan kijelentéseket tett, hogy a sértettet megöli. Az ügyben súlyos 

testi sértés kísérlete miatt rendelt el nyomozást a rendőrség.  

Csengele község jegyzője tett bejelentést az önkormányzati 

választás napján, mivel ismeretlen elkövető a település kultúrházá-

nak falára az egyik polgármester-jelöltet becsmérlő feliratot festett. 

Az ügyben rongálás és rágalmazás miatt folytatják a büntetőeljá-

rást.  

Egy csengelei lakos telefonon tett bejelentést egy általa is-

mert, szintén csengelei személy ellen, miszerint a bejelentett sze-

mély vadász, de egyik vadásztársaságnak sem tagja, és alkalman-

ként orvvadászni jár. A hűtője mindig tele van illegálisan beszerzett 

őzhússal. A bejelentés alapján tartott házkutatás során lefoglalásra 

került mintegy 7 kg fagyasztott őzhús, egy értékesnek tűnő őz tró-

fea és egy őz alsó állkapcsa. Az ügyben lopás miatt, szakértő bevo-

násával folyik a nyomozás.  

(promenad.hu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  301  - 

 

 

Önkormányzati ülés 

 

A képviselő-testület a ciklus utolsó ülését 2010. szeptember 

30-án tartotta. Az ülés összehívására kifejezetten azért került sor 

még a választások megtartása előtt, mert – miként a polgármester 

elmondta – bizonyos határidős ügyekkel nem lett volna szerencsés 

megvárni az új képviselő-testület megalakulását. Ennek szellemé-

ben polgármesteri beszámolóra nem került sor. 

Első napirendi pontként a testület az önkormányzat a 2010. 

év I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót tárgyalta meg. Az 

önkormányzat a bevételi előirányzatait 64%-ban, míg a kiadási 

előirányzatokat 38%-ban teljesítette: az elmaradás a fejlesztési kia-

dásoknál jelentkezik. Ezzel szemben a működési célú kiadások az 

első félévben az egész évre tervezett keret 55,8%-át tették ki; ennek 

az a magyarázata, hogy az önkormányzati költségvetésben megha-

tározó szerepet tölt be az általános iskola, és az első félévre jóval 

több tanítási nap esik, mint a másodikra. A fejlesztések közül az 

első félévben került befejezésre a József Attila tér és a Szent Imre 

tér rendezése, az előbbi költsége 17,6 millió Ft, melyből 3,5 millió 

Ft volt az önrész, míg az utóbbi költségei mindösszesen 4,1 millió 

Ft-ot tettek ki, ebből az önrész hozzávetőleg 800 ezer Ft volt. A 

temetőút szilárd burkolattal történő ellátása 23,8 millió Ft-ba került 

(ebből 11,2 millió Ft az önrész), míg az iskolatető felújítása a 

tervek szerint 27 millió Ft-ba kerül (ebből 13,7 millió Ft az önrész). 

Jelentős, 25 millió Ft-os fejlesztési célú pályázati forrást nyertünk 

továbbá a Kompetencia Alapú Oktatás program bevezetésére, ez 

100%-os támogatás. A turisztikai célú pályázatok (Csengele-ház, 

ifjúsági táborozóhely) beadásra kerültek, hiánypótlás alatt állnak. A 

képviselő-testület a beszámolót vita nélkül elfogadta.  

A következő napirendi pont az általános iskola és óvoda 

beszámolója volt, melyet a testület szintén vita nélkül jóváhagyott. 

Heim Géza szükségesnek tartotta megköszönni az önkormányzat 

segítségét az iskolatető felújításában. Kitért emellett az általam 

megfogalmazott  polgármester-jelölti   programra   annyiban,  hogy  
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szerinte nincs szükség arra, hogy a csengelei diákok magasabb is-

kolákban tanuljanak tovább, hiszen a diplomásokból túlképzés van, 

míg a jó szakmunkásra mindig is szükség lesz. A munkanélküliek 

8,8%-a felsőfokú végzettségű (az már nem hangzott el, hogy a 

munkanélküliek 91,2%-a középfokú, vagy annál alacsonyabb isko-

lai végzettséggel rendelkezik). Az Arany János Tehetséggondozó 

Program kapcsán pedig azt hangsúlyozta, hogy a programnak igen 

szigorú feltételei vannak, amelyeket teljesíteni kell. Amikor választ 

kívántam adni a felvetettekre, Sánta Ferenc kérte, hogy a választási 

kampány pontjait ne képviselő-testületi ülésen vitassuk meg, mely 

kérést tiszteletben tartottam, így vitára e körben nem került sor. A 

felvetett problémakör kapcsán a polgármester úr azt azért szüksé-

gesnek látta elmondani, hogy minden évben vannak divatszakmák, 

így korábban volt olyan évfolyam, amikor tucatnyi tanuló ment 

fodrásznak, mikor a faluban összesen, ha kettő-három fodrász tud 

tisztességgel megélni. Ez ma is létező probléma. Lantos István eh-

hez annyit fűzött hozzá, hogy a pályaválasztáskor meghatározó je-

lentőségű a szülők hozzáállása, és ha a szülők nem hajlanak az osz-

tályfőnök jó szándékú tanácsára, akkor a gyermeket az iskolának el 

kell engednie olyan irányú képzésekre is, amelyeknél már eleve lát-

ható, hogy a gyermek nem lesz alkalmas az adott szakmára. 

Az önkormányzat határozott a Bursa Hungarica Ösztöndíj-

programhoz történő csatlakozásról. Kérdeztem, hogy a felhívást 

meg kívánják-e jelentetni a Csengelei Hírekben is. A megjelen-

tetési szándékukról a jegyző és a polgármester úr biztosított. 

A képviselő-testület elfogadta a 2010. év végéig szóló köz-

foglalkoztatási tervet. 

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy Szabó Lajos ré-

szére kerüljön meghosszabbításra az év végéig a bérleti jogviszo-

nya az általa bérelt szociális bérlakásban. Ehhez a képviselő-tes-

tület ellenszavazat nélkül hozzájárult. 

Lantos István felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy 

november 6-án a Szent Imre-napi búcsú, és egyházi nap kapcsán az 

általános iskolások különféle műsorokkal készülnek. A rendezvé-

nyen a Százszorszép Gyermekszínház is előad egy darabot.   
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Az ülés végén a polgármester megköszönte a képviselő-tes-

tület tagjainak az eddigi munkáját.  

Tisztelt Olvasóim! 

Bizonyára értesültek róla, hogy az új képviselő-testületnek 

már nem leszek tagja, a testületi ülésekről emiatt már nem tudom a 

lakosságot tudósítani. Bízom benne, hogy a lakosság tájékoztatása 

érdekében az utóbbi néhány évben végzett munkám nem marad 

folytatás nélkül!  

Köszönöm az eddigi tudósítói munkám iránt tanúsított meg-

tisztelő figyelmüket! 

Dr. Apró Zsolt 
 

Köszönet a lakosságnak! 
 

Köszönöm Csengele lakosságának a szavazatokat és azon be-

lül azoknak, akik arra biztattak, hogy induljak újra a képviselő vá-

lasztáson. 

Felelősséggel dolgozni nem kis feladat, márpedig látva, hogy 

néha nem a falu lakosságának igényeit szolgáló fejlesztések történ-

nek, lehetőséget kell keresni arra is, hogy az építő, fejlődést előse-

gítő ötletek ne csak az utcán legyenek megbeszélve. Az évenkénti 

falugyűlés nem pótolja (érdeklődés hiányában), hogy megtudja a 

vezetőség, mit szeretne a falu. Az öndicséret helyett kérdezzük már 

meg: ”Hogyan éltek emberek? Mi a problémátok? Tudunk-e önkor-

mányzati szinten segítséget nyújtani ehhez?” 

Ezt szeretném képviselni, és azon képviselő jelölt társaim ké-

réseit, akik mindannyian azért jelentkeztek, hogy a faluban élő em-

berek érdekeit szem előtt tartva munkálkodjanak az önkormány-

zatban. 

Képviselői fogadóórák visszaállítását is szorgalmazom, ké-

sőbbi időpontban jelezni fogom. 

Köszönettel Önöknek, megtisztelve érzem magam és mindent 

megteszek azért, hogy a megelőlegezett bizalomnak megfeleljek! 
  

Tóth Tibor 
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H i r d e t é s e k 

 

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek ja-

vításra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 3 236 305 

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. 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbikert 

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

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  +36-30/2 626 029 
Eladó egy kétrekeszes, 120 cm széles, 85 cm mély vadkacsaház.  

Telefon: 06 30 9 598 442 
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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                                 
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