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Tisóczki Ferenc bronzérmes lett  
 

 
 

A pingpong bajnokságról szóló írásunk a 80. oldalon kezdődik! 
(fotó: Kálovics Béla) 
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NAPTÁR – Március 

 

1. 

1552-ben ezen a napon volt a dorozsmai csata, mely után a 

Szeged környéki települések elnéptelenedtek. Valószínűleg 

ekkor pusztult el a Templomhalmi templom is.  1940-ben 

ezen a napon indult meg a csengelei állami anyakönyvezés 

Takács Mihály iskolaigazgató vezetésével.  1953-ban ezen 

a napon született Olajos József, aki 1976 óta buszsofőrként 

dolgozik. 1968-1973 között tagja volt a csengelei focicsapat-

nak. 2003-ban "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.  

2. 
1956-ban ezen a napon született Seidl Ambrus plébános, aki 

1997-1999 között Csengelét is ellátta. Ő kezdte tervezni a 

templom építését.   

3. 

1934-ben ezen a napon született Csorba János, aki 1998-tól 

tagja az egyházközségi képviselő-testületnek.  1959-ben 

ezen a napon született Vörös Józsefné Kurucz Rozália, aki 

1977-1989 között óvónő volt.  1971-ben ezen a napon 

született Hegedűs Flórián, aki 1993-1994 között a csengelei 

focicsapat játékosa volt.  1976-ban ezen a napon követett el 

öngyilkosságot Rácz Tibor, aki 1962-től tanácselnök volt. 

4. 

1854-ben ezen a napon indult meg a közlekedés a Csengelén 

keresztül haladó Kiskunfélegyháza-Szeged vasútvonalon.  

1919-ben ezen a napon született Dudás Pálné Bán Margit, 

aki 1946-1961 között a Pántlika úti iskolában tanított.  

1996-ban ezen a napon hunyt el Szalai József, akit az 1956-

os forradalom alatti magatartása miatt internáltak. Tagja volt 

az Ideiglenes Nemzeti Bizottságnak és nemzetőr is volt.  

1996-ban ezen a napon nyílt meg a mezőgazdasági bolt.  

6. 

1907-ben ezen a napon született Lippai József (†1984), aki 

1948-ban a felsőcsengelei MDP alapszervezet gazdaságve-

zetője lett. 1949-től a Népfront Csengelei Népi Bizottságá-

nak titkára volt.  1915-ben ezen a napon született Váradi 

György, aki a II. világháborús harcok során ismeretlen kö- 
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6. 

rülmények között hősi halált halt.  1935-ben ezen a napon 

született Lippai Ilona, aki az 1950-es években az Állami 

Hengermalom adminisztrátora volt.  1955-ben ezen a napon 

született Minkó Ferenc (†2002), aki 1980-1989 között köz-

ségi KISZ-titkár volt. Az 1970-es és 1980-as években ő volt 

a csengelei focicsapat intézője.  1972-ben ezen a napon 

született Széll Zsolt, aki 1997-től postai kézbesítő.  2003-

ban ezen a napon hunyt el Tóth István bérfűrészelő. 1941-

ben avatták vitézzé. 1971-1978 között az önkéntes tűzoltók 

parancsnoka volt. 

7. 

1927-ben ezen a napon született Szőke László, aki 1969-

1974 között a belterületi iskolában tanított.  1960-ban ezen 

a napon hunyt el Bitó József földműves, akit 1949-ben a 

községi képviselő-testület tagjává választottak.  

8. 

1946-ban ezen a napon született Juhász József, aki 1967-

1986 között a községi tanács tagja volt. 1990-től 2010-ig 

önkormányzati képviselőként tevékenykedett.  1970-ben 

ezen a napon született Mészáros Aranka óvónő, aki 1991-től 

dolgozott az óvodában, 1995-1996 között vezetőként. 

9. 

1904-ben ezen a napon született Tóth Jánosné Hegedűs Her-

mina (†1975), akit az 1949-es községgé alakuláskor a kép-

viselő-testület tagjának választottak.  1968-ban ezen a 

napon született Czirokné Krizsán Zsuzsanna, aki 1996-tól 

táncot tanít falunkban. A Csengelei Ifjúsági és Művészeti 

Alapítvány kuratóriumi elnöke.  1968-ban ezen a napon 

született Novákné Vízhányó Erzsébet, aki 1991-1996 között 

virágboltosként tevékenykedett. 2000-től dolgozik az általá-

nos iskolában napközis nevelőként. 2005-ben megkapta "A 

csengelei iskoláért" plakettet.  1996-ban ezen a napon ren-

dezett nőnapi bálon mutatkozott be nyilvánosan a citerazene-

kar és a népdalkör. 

10. 

1898-ban ezen a napon született dr. Bérczi Béla (†1977) 

orvos, aki 1926-1928 között Csengelén gyógyított.  1936-

ban ezen a napon született Bárkányi Jánosné Kurucsai Ilona 

(†1993), aki 1955-1976 között több csengelei tanyai 

iskolában tanított. 
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11. 

1905-ben ezen a napon született Kun Szabó Kálmán, aki a II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1947-ben ezen a napon született Bencsik Ferencné 

Agárdi Margit, aki 1966-1994 között fodrászként dolgozott.   

13. 
1922-ben ezen a napon született Vincze József (†1945), aki a 

II. világháborús harcok során Sopronban haslövés következ-

tében hősi halált halt.  

14. 

1905-ben ezen a napon született Balogh József lakatos, aki 

sok közéleti tisztséget töltött be. 1956-ban tagja volt az Ide-

iglenes Nemzeti Bizottságnak, melyért internálták.  1958-

ban ezen a napon született Rényi László, aki 1994-1998 és 

2002-2010 között tagja volt a képviselő-testületnek. 2001-től 

a népdalkör és citerazenekar vezetője.  1972-ben ezen a na-

pon hunyt el Kopasz Pál, akit az 1949-es községgé alakulás-

kor a képviselő-testület tagjává választottak.  

15. 

1912-ben ezen a napon hunyt el Krachtusz Gusztáv, aki 

1902-1908 között a Belsőcsengelei iskolában tanított.  

1929-ben ezen a napon született Tóth Imréné Németh Jolán, 

aki alapításától tagja a népdalkörnek.  
 

 

 

 

 

 

 

1 %-ot a polgárőröknek! 

 
A Csengelei Polgárőr Csoport köszönetet mond minda-

zoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-át a polgárőr mozgalom támo-

gatására ajánlották fel. A befolyt összeget a polgárőr szolgála-

tokkal kapcsolatos költségek fedezésére fordítottuk. 

Kérjük, hogy idén is nyújtsanak segítséget a munka folyta-

tásához!  

A Csengelei Polgárőr Csoport adószáma: 18463653-1-06. 
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Önvédelmi kiképzés  
 

Bozó Béla csengelei körzeti megbízott – aki egyben a pol-

gárőrség egyik helyettes vezetője – ötletére önvédelmi oktatást és 

intézkedés-technikát tanítottak a csengelei polgárőrség hét tagja 

számára, akikhez három faluőr is csatlakozott. A kiképzésen azok 

vettek részt, akik a rendőrökkel közös szolgálatot fognak ellátni.  

Elsőként az önvédelmi fogásokat tanulták meg, majd a közös 

rendőr-polgárőr szolgálat során előforduló helyzetekre való reagá-

lást, a megfelelő biztosítást sajátították el. A két és fél órás edzés 

végén a helyes bilincselést gyakorolták. A biztonságos technikákat 

a kisteleki rendőrkapitányság egyik körzeti megbízottja mutatta be, 

aki rendőrségi kiképző. 

A foglalkozásról készült videótudósítás megtekinthető a 

Csengelei információk internetes honlapon (csengele.web.44.net) 

M. M.     
 

 
 

Bilincselés bemutatása 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Önkormányzati ülés 

 

Csengele község önkormányzata február 11-én tartotta soron 

következő ülését a polgármesteri hivatalban, melyen mind a hat 

képviselő jelen volt. 

Elsőként a polgármester számolt be az előző ülés óta eltelt 

időszak alatti eseményekről. Elmondta, hogy még mindig II. fokú 

belvízvédelmi készültség van érvényben Csengelén, melyet akkor 

rendeltek el, amikor egy tanya összedőlt. A tanya lakóit rokonoknál 

helyezték el, és a későbbiekben albérleti elhelyezést fognak kapni. 

Alsócsengelén csatornákat mélyítettek, és egy csatlakozást is kiépí-

tettek a kisteleki csatornához. A Lippai-sarok közelében több tanya 

környéke víz alatt áll, azok bejáróinak feltöltéséhez az önkor-

mányzat segítséget nyújt. Hatvan darab átereszt biztosított az ön-

kormányzat ingyenesen a csatornázásokhoz. Problémát okozott a 

belvízvédelmi munkáknál, hogy nem volt olyan jármű, amivel köz-

lekedhettek volna. Ezért vásároltak egy terepjárót a tűzoltóknak, a 

régi Opelt pedig eladták. Vásároltak egy forgó kotrót is a csatornák 

karbantartásához.          

A faluőrségnek vásárolt másfél milliós terepjáró beszerzése 

kapcsán felvetettem, hogy erről a képviselők előzetesen nem érte-

sültek, és az átmeneti gazdálkodásról hozott rendeletünk szerint a 

költségvetés elfogadásáig nem is lehetett volna beruházást eszkö-

zölni. A polgármesteri válasz szerint a belvízvédelmi készültség 

felülírja az önkormányzat rendeleteit, és egyébként 10 millió forin-

tig saját hatáskörben dönthet beszerzésekről.  

A polgármesteri beszámolót a képviselők elfogadták. 

Következő napirendi pontként a 2011. évi költségvetés meg-

tárgyalása volt. Az előterjesztés szerint falunk bevétele ez évben 

344.517.000 Ft lesz, ugyanannyi, mint a kiadás. A szociális kiadá-

sok közül rendszeres szociális segélyre 532 ezer forintot, rendsze-

res gyermekvédelmi támogatásra 350 ezer forintot, rendszeres és 

eseti lakásfenntartási támogatásra összesen 350 ezer forintot, tartó-

san beteg felnőttek ápolási díjára 850 ezer forintot, eseti gyermek- 
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védelmi támogatásra 1.100.000 Ft-ot, temetési segélyre 200 ezer 

forintot, köztemetésre 100 ezer forintot, közgyógyellátásra 1,7 

millió Ft-ot terveztek. A személyi jövedelemadóból 6 millió forint, 

iparűzési adóból 49.902.000 Ft, gépjárműadóból 15 millió forint, 

helyszíni és szabálysértési bírságból 60 ezer forint, közterület 

foglalási díjból 40 ezer forint, lakbérből 400 ezer forint, vadászbér-

leti és egyéb bérleti díjból 1,3 millió forint, kamatból 3 millió forint 

a tervezett bevétel.  

A hozzászólók közül elsőként Tóth Tibor az iskola felújításra 

tervezett 10 millióról érdeklődött. A polgármesteri válasz szerint a 

felújítás pályázat függő. Ha lesz ilyen, akkor az ennek az önrésze 

lesz. Heim Géza iskolaigazgató megjegyezte, hogy a legsürgősebb 

feladat az új vizesblokk elkészítése. 

Tóth Tibor a külterületi buszvárók építéséről kérdezte a pol-

gármestert. A válasz szerint, ha nem nyer az erre beadott pályázat, 

akkor is kb. 500 ezer forintot fordítanak a meglévők cseréjére. Ahol 

nem volt eddig, ott egyelőre nem is lesz. 

Tóth Tibor a Móra és Bem utcai útjavításokra vonatkozó ér-

deklődésével kapcsolatban elhangzott, hogy egy négyzetméter asz-

falt kb. 10 ezer forintba kerül. A képviselő a hulladékudvar rekons-

trukciójára szánt 10 milliós keretről érdeklődött. A válasz szerint a 

szeméttelep rekultivációjáról van szó, amit 2013-ig el kell végezni. 

A szemetet össze fogják dózerolni, tömörítik, és 1 méter vastagsá-

gú földréteget hordanak rá, amire szárazságtűrő bokrokat ültetnek.  

A 1,5 milliós informatikai beszerzésről Tóth Tibor képviselő 

azt az információt kapta, hogy a keret a számítógépek fenntartására 

szolgál, amit nem szoktak teljesen kimeríteni. A képviselő a folya-

matban lévő pályázatokról azt az információt kapta, hogy a Csen-

gele ház, a táborozóhely és a szennyvízberuházás van jelenleg elbí-

rálás alatt. 

Kormányos Sándor alpolgármester arról érdeklődött, hogy az 

M5-ös autópálya felhajtóra tervezett 15 millió elég lesz-e. A pol-

gármesteri válasz szerint ez a beruházás több száz milliós költségű 

lesz.  

Tóth Tibor képviselő megkérdezte, hogy a közvilágítás kor-

szerűsítésére  miért  nulla  forint  van  tervezve.  A  válasz  szerint a  
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munkák már elkészültek, energiatakarékos izzókat szereltek fel. 

Felvetettem, hogy Kun-Szabó Tibor edzői fizetés iránti kérel-

mét célszerű lennek a költségvetés tárgyalásakor tárgyalni, hogy ne 

kelljen a költségvetést módosítani emiatt. A polgármesteri válasz 

szerint a módosítás egyszerűbb megoldás. 

Tóth Tibor képviselő felvetette, hogy a tartalékból lehetne át-

csoportosítani a munkahelyteremtésre, például támogatást adhat-

nának az építkezési munkákhoz. A polgármester szerint viszont 

nem önkormányzati feladat a munkahelyteremtés, azt csak támo-

gatni lehet, de az sincs tervezve. Építkezésekhez nem adhatnak tá-

mogatást, de például szállítással segíthetnek. 

Kormányos Sándor szólt arról, hogy egyes települések közös 

zöldségtermesztést folytatnak, ezzel munkahelyeket teremtve. A 

polgármester szerint ezek nem életképes vállalkozások, ha meg-

szűnik az állami támogatás, akkor azok tönkremennek. 

A hozzászólások és kérdések után a képviselő-testület a 2011. 

évi költségvetést egyhangúlag elfogadták.  

A testület döntött a 2010.évi költségvetés módosításáról. Az 

önkormányzathoz többféle állami támogatás érkezett be, és több-

féle kiadásra került sor. Tóth Tibor képviselő kiemelte, hogy más-

fél millió forint a kamatbevétel. Az önkormányzat egyhangú szava-

zattal a módosítást elfogadta.           

A képviselő-testület módosította a helyi iparűzési adóról 

szóló rendeletet. Az állandó jellegű tevékenység esetén maradt a 2 

%-os adó, az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 

után naponként 5000 Ft-ot kell fizetni.   

A közmunka program változása miatt a testület módosította a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló rendeletét. 

Korábban közcélú munka volt, amit most közmunka programnak 

neveznek. Csengele 30 főre pályázott, akiket 7-8 fős csoportokra  

osztva napi 4 órában kívánnak foglalkoztatni. Tóth Tibor képviselő 

felvetette, hogy elegendő-e a létszám a gépek üzemeltetésére. A 

polgármesteri válasz szerint kevés az ember, de vannak még a múlt 

évről áthúzódó munkások is. A kotró és a traktor működtetéséhez 

egy személyt állandóra felvesznek. 
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A képviselő-testület módosította a hulladékkezeléssel kapcso-

latos rendeletét. Lényeges dolgok nem változtak, csak az abban 

szereplő adatokat kellett aktualizálni (zsákok színe, telefonszám 

stb.). A szemétdíj nem változott, a szemétszállító cég tudomásul 

vette az önkormányzat korábbi állásfoglalását, mely csak az inflá-

ció mértékéig engedélyezte a díjemelést. Tóth Tibor képviselő hoz-

zászólásában elmondta, hogy dicséret illeti a szemétszállítókat, 

mert minden szemetet elszállítanak.  

A képviselő-testület aktualizálta az önkormányzat vagyon-

gazdálkodásáról szóló rendeletét is. 

Laczkó Magdolna tájékoztatást adott a 2011. évi közfoglal-

koztatásról. Elmondta, hogy a régi közhasznú és közcélú foglal-

koztatások megszűntek. A közmunkákra fordítható keret a felére 

csökkent. Hosszabb és rövidebb idejű foglalkoztatások lettek, fa-

lunkban 4 órás lesz. Tóth Tibor képviselő felvetette, hogy nem 

lehetne-e állandó dolgozókat alkalmazni az óvodai konyhára. A 

polgármesteri válasz szerint a 70 %-os állami támogatást ki kell 

használni. Kormányos Sándor alpolgármester javasolta, hogy akár 

kicsi munkával is, de itt kell tartani az embereket. 

A képviselő-testület elfogadta a teljesítmény követelmények 

alapjául szolgáló kiemelt célokat. Dr. Tóth Tibor jegyző megje-

gyezte, hogy minden évben meg kell határozni a kiemelt célokat. 

Az ez évi annyiban különbözik az előző évitől, hogy az idén nem 

lesz választás. 

A faluház eszközbeszerzéseihez való pályázathoz 500 ezer 

forint önrészt szavazott meg az önkormányzat. 

A Csengelei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgató-

ja kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a korábbi 

évekhez hasonlóan az idén is 2,5 millió forint működési támogatást 

biztosítson. A képviselők ehhez hozzájárultak. 

Dr. Tóth Tibor jegyző bejelentette, hogy aktualizálni kell a 

dr. Balikó Katalin fogorvossal 1996-ban kötött megállapodást, 

mivel új helyen van már a rendelés, és közalkalmazotti jogviszony 

helyett már vállalkozóként gyógyítja a falu lakosságát.  

Az önkormányzat módosította a polgármesteri hivatal alapító 

okiratát. Erre azért volt szükség, mert a szakfeladatok változtak, és  
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a TÁMOP-pályázat elkülönítet bankszámlája is felvételre került.  

Kun-Szabó Tibor kérelmében arra kérte az önkormányzatot, 

hogy az utánpótlás csapatok nagy száma miatt edzői munkája elis-

meréseként havi nettó 80 ezer forintos fizetést adjon, mert ellenke-

ző esetben nem tudja tovább vállalni ezt a feladatot. 

Első hozzászólóként elmondtam, hogy egyetlen civil szerve-

zet vezetője se kapjon fizetést, mert az lavinát indítana el, és a 

tűzoltó parancsnok, vagy a népdalkör vezetője is előállhat ilyen kö-

veteléssel. 

Katona Attila képviselő megjegyezte, hogy a focicsapat kapja 

a legtöbb támogatást, a többi civil szerzet az egyházzal együtt sem 

kap annyit. 

Kormányos Sándor alpolgármester azt kérdezte Kun-Szabó-

tól, hogy a focisták hozzájárulnak-e a költségekhez. A válasz sze-

rint nem. Korábban 1000 Ft-ot próbált beszedni, de akkor meg 8 

gyerek nem jött tovább focizni. Edzői képesítéssel már volt 120 ez-

res ajánlata is, de szeretne a faluban tovább működni. Az utánpótlás 

csapatok mind csengeleiekből állnak, és két éven belül a nagy csa-

pat is kizárólag helyiekből fog állni. 

A polgármester javasolta, hogy kisebb összegű klubtagsági 

díjat kellene szedni.  

Lantos István képviselő elmondta, hogy 50 gyerek jár edzés-

re, és minden hétvégén meccsre mennek. 

Kormányos Sándor alpolgármester felvetette, hogy a kért 

pénzért olyan embert is lehetne foglalkoztatni, aki a többi sportot is 

(pl. úszás) szervezné. 

Lantos István közölte, hogy ezek a feladatok már meg vannak 

oldva. Szerinte is a szülőknek be kellene szállni a költségekbe. 

Tóth Tibor képviselő szerint a zenész tanulók is fizetnek tan-

díjat. Dicséretes, amit Kun-Szabó edzőként végez, de az 1,2 milliós 

támogatás sem kicsi. 

A polgármester javasolta, hogy a focicsapat támogatását to-

vábbi 400 ezer forinttal emeljék meg, és utána az egyesület gaz-

dálkodjon a pénzzel. Kun-Szabó Tibor azt kérte, hogy a megítélt tá-

mogatást egyben utalják át a sportkör részére, hogy az ott kama-

tozzon. 
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A sportkör megemelt támogatását a képviselő-testület egy-

hangúlag elfogadta.   

A testület döntött a polgármester és alpolgármester illetmé-

nyéről, melyek az előző évi szinten tartott. A polgármestert 450 

ezer forintos illetmény, és 128.250 Ft-os költségátalány illeti meg 

havonta, az alpolgármester tiszteletdíja havi 40 ezer forint.  

A csengelei temető egyházi fenntartású. A temetői szabály-

zatot az önkormányzat jóváhagyta. A polgármester felvetette, hogy 

a szertartás színvonalát emelné, ha öltönyt viselnének a teme-tést 

végzők. Katona Attila bejelentette, hogy folyamatban van a hi-

ányzó öltönyök beszerzése. 

Zárt ülés keretében a két üresedésben lévő, Árpád utcai 

szociális bérlakás kiutalása került a testület elé. Több hozzászólás 

után három nappal elhalasztották a döntést. Végül a titkos szavazás 

eredményeként Udvar Tibor családjáé és Ambrus Csilla-Ceglédi 

Csaba párosé lett a lakhatás joga. 

Molnár Mihály         

                 

        

Külföldön is olvassák a 
„Csengelei információk”-at  

 

Két és fél évvel ezelőtt hozta létre Forgó Gyula a Csengelei 

információk lenevezésű internetes oldalt. Látogatottságát jelzi, 

hogy hamarosan eléri a 75 ezret a letöltött oldalak száma. 

Érdekes képet mutat az utolsó 500 felhasználó összetétele: 

magyarok mellett az USA-ból, Romániából, Szlovákiából, Nagy-

Britanniából és Finnországból is voltak látogatók. Magyarországról 

legtöbben Szegeden (33,6 %), Kecskeméten (27,8 %) és Sziget-

szentmiklóson (10,8 %) érdeklődnek falunk hírei után. A szomszéd 

városok, Kistelek és Kiskunmajsa csak a 6. és 7. helyen szerepel-

nek.                                                                                                    
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Rendőrségi hírek 
 

Egy bolgár állampolgár tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 

február 6-án hajnali fél 3 körüli időben az M5 autópálya csengelei 

pihenőhelyén – műszaki hibára hivatkozva – a sértett figyelmét 

elterelve, a gépkocsi utasteréből eltulajdonította övtáskáját, mely-

ben vezetői engedély, biztosítási kártya, 200 Euro és 60 leva volt.  

Egy kisteleki lakos fordult a kisteleki rendőrséghez, mivel a 

Csengele külterületén lévő körülkerített, de lakatlan tanyájába is-

meretlen személy február 12. és 19. között jogtalanul behatolt és 

annak udvaráról, valamint csukott, de nem zárt csűrjéből használati 

tárgyakat tulajdonított el 40.000 Ft értékben.  

Egy Csengelén dolgozó sarkadi lakos tett feljelentést ismeret-

len tettes ellen, aki február 18. és 23. között egy Csengele külterü-

letén lévő, átépítés alatt álló épületbe az ablak betörésével behatolt 

és onnan egy TV-készüléket és egy fúrógépet tulajdonított el össze-

sen 30.000 Ft értékben.  

 (promenad.hu) 
 

 

 

Asztalitenisz bajnokság 
 

Negyven nevező 
 

Február 20-án asztalitenisz bajnokságnak adott helyet a csen-

gelei faluház. A 9 órás kezdésre 40 sportoló érkezett, a csengeleiek 

mellett Kistelekről, Balástyáról, Csólyospálosról, Jakabszállásról és 

Kiskunmajsáról is.  

A 14 év alatti lányok részére kiírt versenyre hárman nevez-

tek, így minden induló érmes lett. Az eredmények: 

I. Busi Szabina (Kiskunmajsa) 

II. Fődi Ilona (Csengele) 

III. Fődi Krisztina (Csengele) 
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A 14 év alattiak fiúk kategóriájában két csengelei és négy 

majsai versenyzett. Az eredményeik: 

I. Grezsa Márton (Kiskunmajsa) 

II. Czinkóczi Márk (Kiskunmajsa) 

III. Battancs Gergő (Kiskunmajsa). 

Női egyéniben 8 játékos indult. A harmadik helyezett Kis-

kunmajsán lakik, de évek óta Csengelére jár edzésre. Az alábbi 

eredmények születtek: 

I. Parragh Szilvia (Kiskunmajsa)  

II. Parragh Sándorné (Kiskunmajsa) 

III. Lajos Noémi (Kiskunmajsa/Csengele) 

Férfi egyéniben 20 sportoló versenyzett. A nagyszámú je-

lentkező miatt egyenes kiesési rendszerben folyt a küzdelem, mely 

a következő végeredményt hozta:  

I. Gémes Tibor (Csólyospálos) 

II. Grezsa Tamás (Kiskunmajsa) 

III. Busi Lajos (Kiskunmajsa). 

Női párosban négy duó indult. A körmérkőzések eredménye-

ként az alábbi sorrend alakult ki: 

I. Parragh Sándorné-Parragh Szilvia (Kiskunmajsa) 

II. Kuklis Anita-Vörös Csilla (Csengele) 

III. Péter Szabó Edit-Hideg Andrea (Kiskunmajsa) 

Férfi párosba 11 pár nevezett. A körmérkőzések két csoport-

ban folytak. A csoportelsők az első helyért, a második helyezettek a 

bronz éremért küzdöttek. A végeredmény a következő lett: 

I. Tóth Tibor-Gémes Sándor (Balástya) 

II. Kiss Dániel-Grezsa Tamás (Kiskunmajsa) 

III. Tisóczki Ferenc-Pigniczki Árpád (Csengele). 

 A vendéglátás költségeiből Lajos Noémi, Lesták Mátyás, 

Tisóczki Ferenc, Pigniczki Árpád és Tóth Tibor vette ki részét. 

Törköly Ágnes faluházvezető az okleveleket, Molnár Mihály pedig 

az érmeket biztosította a rendezvényhez.   

A majsaiak csapatkapitánya, Busi Lajos bejelentette, hogy a 

következő bajnokságot ők fogják megrendezni.  

M. M. 
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Érmet szerzett pingpongosok 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

 

H i r d e t é s e k 
 

A Csengele, Felszabadulás u. 2/C. szám alatti 2 szintes családi ház 

gazdasági épületekkel eladó! Irányár: 10,5 millió forint. Érdek-

lődni lehet a 06-30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámo-

kon.   

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek 

javításra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 

3 236 305 

Simson N51-es, kék színű segédmotoros kerékpár eladó. Érdek-

lődni: 06-30/2 098 273.   

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóliá-

val együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137 

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

lázs Tibor +36-30/9 677 763. 

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

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

+36-30/2 098 096  
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 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  84  - 

 

 

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: 110                     

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Gémes Antal 
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                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   

                                                                      jelenik meg. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


