
 
 

  

 

 
 19. évfolyam 7. szám                                2011. április 1. 

 
 
 

Megjöttek a gólyák  
 

 

 

Cikkünk a 109. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Április 

 

1. 

1969-ben ezen a napon született Bangó Péter, aki 1991-1993 

között csengelei focista volt. 1999-2005 között a Csengelei 

Polgárőr Csoport titkárhelyetteseként tevékenykedett, 2008-

tól csoportvezető-helyettes.  1972-ben ezen a napon szüle-

tett Lantosné Horváth Irén, aki 1994-1999 között közműve-

lődési előadóként tevékenykedett. 2002-2008 között napkö-

zis nevelő volt az általános iskolában, azóta tanárként te-

vékenykedik. A 2004-es falunapokon rajzait és festményeit 

állította ki a Faluházban.  

2. 

1920-ban ezen a napon született Dorogi Gézáné Csiszár Ilo-

na Györgyi (†1987), aki 1959-től községi könyvtáros volt. 

1963-1977 között a közművelődés szervezését is irányította 

a könyvtárosi munka mellett.  1997-ben ezen a napon ala-

kult meg a Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi Szövet-

sége csengelei szervezete.  

3. 

1923-ban ezen a napon született Kun-Szabó Andrásné Bar-

tos Mária, aki 1943-1953 között Csengelén tanított.  1972-

ben ezen a napon hunyt el Béres János gazdálkodó, akinek 

Jani nevű 4 éves arabs telivére az 1948-as szegedi mezőgaz-

dasági kiállításon első helyezett lett.  1989-ben ezen a na-

pon született Csókási Péter, akit 2004-ben "A csengelei is-

koláért" plakettel tüntettek ki.  1997-ben ezen a napon az 

Aranyhomok Mezőgazdasági Szövetkezet közgyűlése a vég-

elszámolás mellett döntött.  1998-ban ezen a napon hunyt el 

Vincze László, aki az 1950-es és 1960-as években tagja volt 

a községi tanácsnak.  

4. 

1907-ben ezen a napon született Gazsovics József (†1974) 

kovács, aki 1956-ban az Ideiglenes Nemzeti Bizottság elnö-

ke volt.  1966-ban ezen a napon hunyt el Erdélyi Péter, aki 

1939-1940 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület al-

elnöke volt. Esküdtként is tevékenykedett.  
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5. 
1937-ben ezen a napon született Kecskés Péter tanító, aki az 

1955/56-os tanévben a Vadgerlési iskolában volt gyakorló 

éves.  

6. 
Ezen a napon született Vígh Zoltán, aki a SZEOL és a Szar-

vasi Vasas NB II-es csapatok után 1993-1997 között a csen-

gelei labdarúgócsapat játékosa volt. 

7. 

1921-ben ezen a napon született Csatáry Zoltán, aki 1954-

1955 között óraadó tanárként tanított a belterületi iskolában. 

 1932-ben ezen a napon született dr. Oláh József, aki köz-

ségünk fogorvosa volt 1977-1980 között.  

8. 

1980-ban ezen a napon született Víg Tibor, aki 1994-ben at-

létikai versenyszámban megyei bajnok, majd az országos 

döntőn a bajnokcsapat tagja volt (egyéniben III. helyezett). 

1994-2000 között a csengelei focicsapat tagja volt. 

9. 

1927-ben ezen a napon született Kiss Mihály, aki az 

1953/54-es tanévben a belterületi iskolában gyakorló tanár 

volt.  1934-ben ezen a napon született Magony Istvánné 

Martus Viktória (†2008), aki az ÁFÉSZ felvásárlója, majd 

1989-ig a TÜZÉP-telep vezetője volt.  1963-ban ezen a na-

pon született Csúriné Takó Mária, aki 1982-1989 között 

csengelei óvónő volt, az utolsó két évben vezetőként.  

10. 

1946-ban ezen a napon született Bencsik József, aki 1974-

1996 között postai kézbesítő volt.  1958-ban ezen a napon 

született Bárkányi György, aki 1982-1987 között a belterü-

leti iskolában tanított.  

12. 

1926-ban ezen a napon született Tisóczki Mihály, aki 1953-

1960 és 1963-1975 között a községi tanács VB-titkára volt. 

Hivatali visszaélés miatt börtönbüntetésre ítélték.  1947-ben 

ezen a napon született Csókási Tiborné Vígh Aranka, aki 

1982-1983 között képesítés nélküli óvónő volt az óvodában. 

1988-1999 között fogorvosi asszisztens volt.  1968-ban 

ezen a napon hunyt el Sisák István, akit a Csengelei Mező-

gazdasági Egyesületnek több alkalommal alelnökévé válasz-

tottak. 1940-1949 között tagja volt az egyházközségi kép-

viselő-testületnek, többször esperesi küldöttnek választották.  
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13. 

1923-ban ezen a napon született Halász Elek (†1993), aki 

1959-től postai kézbesítő volt.  1940-ben ezen a napon a 

nagy vihar ledöntötte a várostanya (erdészház) tetőzetét.  

1953-ban ezen a napon hunyt el Csicsai János, aki Csenge-

lén kapta vitézi telkét. A csengelei leventék főoktatója volt.  

1969-ben ezen a napon hunyt el Répa Jenő, aki 1918-tól az 

1920-as évek közepéig a Kordás-féle szélmalomban dolgo-

zott molnárként. 1934-ben motormalmot épített. 1928-1932 

között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület jegyzője volt. 

1941-1948 között tagja volt az egyházközségi képviselő-tes-

tületnek.   

14. 
1992-ben ezen a napon érkezett falunkba Ering első nagyobb 

(27 fős) delegációja. 

15. 

1920-ban ezen a napon született Kiss Péter Sándor, aki a II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1969-ben ezen a napon született Baloghné Forgó Ka-

talin, aki 1984-1985 között NB I-es kézilabdázó volt.  

1981-ben ezen a napon született Magony Rita, aki 2002-től a 

polgármesteri hivatal alkalmazottja. 2005-ben a nőnapi bál 

szépévé választották.  2008-ban ezen a napon hunyt el Ro-

kolya József bognár. 
 

 

 

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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Vincze János újabb sikerei 

 
A Csongrád Megyei Önkormányzat kulturális részlege min-

den évben megrendezi a népi iparművészek seregszemléjét. A zsű-

rizést a budapesti Hagyományok Háza szakemberei végzik. 

A csengelei fafaragó, Vincze János az idei megmérettetésre 

négy alkotással jelentkezett, melyből a Borász, Bognár és Furulyá-

zó csikós című szobrait a bírálók „B” kategóriás népi iparművé-

szeti terméknek nyilvánítottak, és a megyei kiállításra javasoltak. 

A tárlatot 2011. március 28-án nyitották meg Szegeden, a 

megyeháza aulájában, és április 15-ig lehet megtekinteni.  

M. M. 

 

 
 

Vincze János három szobrával szerepel 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Rendőrségi hírek 

 
Nyomozást rendeltek el Kisteleken ismeretlen tettes ügyében, 

aki 2011. február 17. és március 10. közötti időben egy Csengele 

külterületén lévő mezőgazdasági területen álló villanyoszlopról a 

villanyórát a vezetékeit kitépve eltulajdonította.  

Egy kisteleki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 

március 13-áról 14-ére virradó éjszaka a feljelentő csengelei tanyá-

jába az épület ajtaját berúgva behatolt, és onnan egy Stihl láncfű-

részt, 3 mobiltelefont és egy kávéfőzőt tulajdonított el összesen 

100.000 Ft értékben.  

A MÁV fegyveres biztonsági őrei az elmúlt hétvégén két 

alkalommal is bejelentéssel éltek, mivel a Budapest-Szeged vasúti 

vonal mellől március 12-én 11 óra körüli időben Kistelek külterü-

letéről 6 méternyi, valamint ugyanaznap 18 óra körüli időben Csen-

gele külterületén további 4 db 120 cm hosszú rézkábelt tulajdoní-

tottak el. A lopással 7.000 Ft, a rongálással 20.000 Ft kárt okoztak 

összesen az elkövetők.  

Egy albertirsai lakos tett feljelentést interneten keresztül a 

Kisteleki Rendőrkapitányságon, mivel március 10. és 14. között is-

meretlen elkövető a Csengele külterületén lévő tanyájára betört és 

onnan mintegy 230.000 Ft értében tulajdonított el szerszámokat és 

használati eszközöket. 

(promenad.hu) 
 

 

Csengelei videó toplista 
 

2008. szeptember 20-án jelent meg az interneten a „Csengelei 

információk” elnevezésű honlap (www.csengele.web44.net), mely-

nek gondozója Forgó Gyula. A szerkesztésben Törköly Ágnes, Ka-

tona Attila és Molnár Mihály segít neki. 

A  honlap kezdetben  csak  televíziókból  átvett, csengelei vo- 
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natkozású videókat közölt. Éppen ebben az időszakban öntötte el a 

médiát a csengelei gyújtogatás fővádlottjának szabadulása, így sok 

tévé is foglalkozott az üggyel. Később saját készítésű anyagok is 

megjelentek, tudósítva a fontosabb helyi rendezvényekről, esemé-

nyekről.  

Az alábbiakban a videók nézettségi adatai alapján összeállí-

tott toplistát közöljük a 2011. március 26-i állapot szerint. 
 

 
Helye-

zés A videófelvétel címe (feltöltés időpontja) 
Megte-

kintve 

1. 
Mikulásbál 2008 (2008. december 12.) 165 

Mikulásbál 2009 (2009. december 11.) 165 

2. Jelmezbál 2009 (2009. február 16.) 130 

3. Csengelei Falunapok 2010. (2010. május 25.) 128 

4. Mikulás a polgárőr gyerekeknél (2009. december 6.) 112 

5. Kézi aratás (2010. július 1.) 106 

6. 50 éves találkozó (2009. október 6.) 94 

7. Karácsonyi koncert 2008 (2008. december 30.) 87 

8. 
Iváncsits Tamás koncertje (2010. március 21.) 

85 
Anconai szerelmesek (2009. július 27.) 

9. Mikulás a polgárőr gyerekeknél (2010. dec. 5.) 81 

10. Általános iskolai ballagás 2010. (2010. június 16.) 80 

11. Lovas felvonulás (2009. június 5.) 79 

12. Mikulás bál 2010. (2010. december 9.) 78 

13. Motoros találkozó (2009. június 5.) 77 

14. Belvíz (2010. december 12.)  68 

15. Óvodai ballagás (2009. június 12.) 66 

16. Ballagás 2009 (2009. július 24.) 64 

17. Autóverseny (2010. augusztus 9.) 62 

18. Körzeti Híradó (2010. február 14.) 60 

19. Belvízhelyzet (2011. január 15.) 59 

20. Farsangi bál 2010 (2010. február 16.)  56 

21. 
Félévi bemutató (2009. március 2. ) 

55 
Tűz a Pigniczki tanyán (2011. január 15.) 
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22. 
Farsangi bál 2011 (2011. február 18.) 

53 
Torgyán József (2010. március 28.) 

23. Betlehemezés 2008 (2008. december 24.) 50 

24. Óvodai ballagás 2010 (2010. június 12.) 49 

25. 4. Vőfélytalálkozó (2011. március 22.) 48 

26. 
Falunapi kulturális műsor (2009. június 5.) 

46 
Versmondó verseny (2009. március 29.) 

27. 
Karácsonyi koncert 2010 (2010. december 30.) 

44 
Szobor születik (2009. augusztus 12.) 

28. Falunapi kiállítások megnyitója (2009. június 5.) 43 

29. 
Varga Ferenc díszpolgári cím átadása (2009. jún. 24.) 

40 
Rendőrségi bemutató (2010. augusztus 9.)   

30. Polgárőr közgyűlés 2010. (2010. november 30.) 39 

31. Versmondó verseny 2010. (2010. április 18.) 37 

32. Szent Imre búcsú (2008. november 15.) 35 

33. 
Éjféli mise (2009. december 29.) 

34 
Szent Imre nap 2010. (2010. november 12.) 

34. 
Betlehemezés 2009 (2009. december 26.) 

29 
Anyák napja 2009 (2009. május 3.) 

35. 

Kereszt szentelés (2010. augusztus 24.) 

24 

Karácsonyi koncert 2009 (2010. január 5.)  

Pingpong bajnokság (2011. február 26.) 

Bérmálás (2009. augusztus 5.) 

Regionális híradó (2010. március 17.) 

Technika óra Vincze Jánosnál (2009. október 21.) 

Szomszédolás Sándorfalván (2009. április 3.) 

36. 

Szomszédoló 2009 (2009. március 23.) 

23 Polgárőr közgyűlés 2009 (2009. december 3.) 

Természetfilm fesztivál (2010. augusztus 10.) 

37. Jobb velünk a világ (2009. október 13.) 22 

38. 

Betlehemezés 2010 (2010. december 23.)  

21 Fúvós est Csengelén (2010. augusztus 25.) 

Katolikus Krónika 2009. 08. 30. (2009. aug. 31.) 

39. Oktatás polgárőröknek (2011. március 4.) 20 
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40. Szent Imre családnap (2009. november 12.) 19 

41. 
Gábor Kupa (2010. december 29.) 

18 
Falugyűlés (2009. november 29.) 

42. 
CSAMI félévi bemutató (2011.február 9.) 

17 
Elsőáldozás (2010. május 10.) 

43. Ivóvíz program (2010. december 27.) 16 

44. 
Farsangi ifjúsági találkozó (2011. március 10.) 

15 
CSAMI félévi bemutató (2010. február 28.) 

45. 
Hittanos karácsonyi műsor (2009. december 27.) 

13 
Szent Kereszt Csengelén (2009. szeptember 30.) 

46. 
Megyei zenészverseny 2009 (2009. május 12.) 

11 
Szomszédoló Csengelén (2010. március 26.) 

 

 

 

Megjöttek a gólyák 
 

Március 20. körül megérkeztek Csengelére a gólyák, és a hí-

mek elfoglalták fészkeiket. A párok később állnak össze, és az csak 

a költési időszakra szól. 

Csengelén a gólyák az 1959-es villamosítás után szaporodtak 

el, 1958-ban még egyetlen pár sem élt falunkban. Ez nem is csoda, 

hiszen napjainkban minden gólyafészek villanyoszlopon található. 

1998-ban már 6 párt számoltak össze. 

A fészekaljba 4-6 tojás szokott kerülni, melyen a szülők má-

jus hónap elejétől kotlanak. Kb. egy hónap alatt kelnek ki a fiókák, 

melyre a szülők felváltva vigyáznak, míg az egyik élelmet, vizet 

hord. A kis gólyák a kilencedik hét körül hagyják el a fészket.   

M. M. 
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Újra támad a belvíz 

 

Az év végi-év eleji belvíz után februárban fellélegezhettek a 

belvízzel fenyegetett csengeleiek, hiszen egészen február 17-ig 

csapadék-mentes időszak volt. Február 24-én 14,8 mm csapadék 

hullott ugyan, de a havi összesítés így is csak 26 mm-t tett ki.  

Március első hat napjából négyben volt eső, de ez összesen is 

csak 11 mm-t tett ki. Ezután 10 napig csapadékmentes, nagyrészt 

napos idő volt, a vizes területek kezdtek visszaszorulni.  

Március 16-án azonban újra esős időszak következett Csen-

gelén. Eleinte kisebb mennyiség esett, majd 19-én 20,8 mm, ami az 

egész február havit is meghaladta. Ezután öt nap szünet követke-

zett, majd 26-án újra rázendített az ég, így március 27-ig összesen 

54,1 mm csapadék zúdult falunkra. A szivattyúkat újra be kellett 

indítani, hogy az elöntött területekről a vizet elvezessék.       
 

Molnár Mihály 
 

 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 45 éve: 
 

Az agronómus tartja a szavát 
 

Négy évvel ezelőtt, 1962 nyarán nehéz fogadalmat tett Varga Fe-

renc agronómus a csengelei Aranykalász Tsz közgyűlése előtt. 

– Ha maguk hajnali 4 órakor ébrednek, akkor én háromkor kelek 

fel; amennyiben  este tízkor fekszenek le, úgy én 11 órakor… 

A magas, talpraesett ember nyílt beszéde tetszett a szövetkezeti 

gazdáknak: felfogadták agronómusnak. Csak "szónoki fogás", vagy pusz-

tán könnyelmű kijelentés? – lehet, hogy megfordult néhány ember fejé-

ben ez a gondolat. Ma már senki sem kételkedik az agronómus ígéreté-

ben. Nyáron az ő motorja ébreszti a határt. 
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Két nyerges kozák 

– Miért kel ilyen korán? 

– Jó, ha előbb kint vagyok a határban, ilyenkor szemlélem meg, 

hogy hol milyen munkát sürget a növény. Ennek alapján szervezzük meg 

a másnapi teendőket. 

A későn fekvésnek az első éveken rejtett célja is volt. Alkonyatkor 

az agronómus és Gazsovics elnök felnyergelték lovaikat és esti portyára 

indultak. Ketten kétfelé. A mezőről már hazafelé tartottak a szövetkezeti 

gazdák. Egy-egy szekéren herét, szénát, vagy más terményt pillantott 

meg Varga Ferenc. Illedelmesen előre köszöntötte a gazdát, mert ezt a pa-

raszti tiszteletadást sokra tartotta. 

– Van-e értelme, hogy hazavisz a közös terményből? – kérdezte 

csendesen.  – Maga is, más is hozzányúl, osztáskor aztán alig marad… 

Szépen vigye vissza és rakja le. Nem szólunk róla senkinek, de többé 

ilyet ne tegyen. 

Az emberséges figyelmeztetésnek nagy ereje volt, a gazda igen-

igen restelkedett. Hamar híre ment, hogy "két nyerges kozák" járja estén-

ként a határt. Az emberek lassan leszoktak a potyázásról – ez az ered-

mény. Az agronómus portréjához azonban hozzátartozik az indítóok is: 

magáénak érezte a közös gondjait, vagyonát és küzdött a tsz feleme-

léséért. 
 

Aranyat érő tapasztalat… 

Az első közgyűlésen azt is megmondta az új agronómus: 

– Városi ember vagyok, mezőgazdasági technikumot végeztem, 

mindössze másfél éves gyakorlatom van. Azért kelek korábban és fek-

szem későbben, hogy mindent megtanuljak, amit a csengelei gazdák tud-

nak. 

Az ilyen beszédtől, kétségtelen, dagadt a gazdai önérzet. Varga 

szavából azonban őszinteség szólt. A homoki gazdálkodást csak könyv-

ből ismerte, az itteni parasztok évtizedes tapasztalata aranyat ért a kom-

munista szakember számára. A tsz korábbi vezetői elfelejtették mindazt, 

amit a csengelei jó gazdák tudtak. A pénzes növények kihaltak a közös 

földből, a homok meg egyre soványabb lett. A munkaegység értéke 1962-

ben mindössze 17 forint volt. 

Egyik este beszélgetés közben valaki megemlítette, hogy egykor 

milyen szép pénzt hozott néhány élelmes gazdának a dohánytermesztés. 

Az agronómus és tsz-elnök elgondolkodott ezen, majd elhatározták, hogy  

5 holdon próbálkoznak. Tavaly már  harminc  hold dohányt  termesztett a  
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tsz, ebből 210 ezer forint tiszta jövedelme volt, a tagoknak pedig (és ez 

sem mellékes!) 110 ezer forint munkabért fizettek ápolásáért. 

- Idén 50 holdon újfajta kerti dohányt termesztünk. Ez többet 

terem, drágább, és zölden szállítható – újságolta Varga elvtárs. 
 

… és meghonosítása 

A másik ötlet: beszélgetés közben szóba hozták az emberek, hogy 

valamikor egy csengelei gazda micsoda pénzt csinált a száraz művelésű 

káposztából! … A tsz vezetői számítgatni kezdtek: mit hozna a kertészet? 

– Persze, öntözéssel… 

– Akkor előbb artézi kutat kell fúratnunk. 

Nos, idén 20 holdon kertészkednek felületi és árasztásos öntözés-

sel. 

Varga agronómus nem szeretné, ha szakmai hozzájárulását eltúloz-

nák: ezért egyre hangoztatta, hogy a helybeli születésű tsz-elnök tapasz-

talata milyen nagy segítség volt munkájában. 

– Csengelén a rozs volt minden… A szőlő- és gyümölcstelepítés 

például teljesen hiányzott a közösből. Gazsovics József elnök korábban 

barackost telepített tanyája körül. Szép termést szedett. Elhatároztuk, 

hogy a közösben is meghonosítjuk, 1963-1964-ben 100 hold őszibarackot 

és 135 hold almát, cseresznyét és kajszit telepítettünk. Három év múlva 

termőre fordulnak. 

– Nőnek hozzá a szakemberek is, a tsz hat fiatalt küldött szőlészeti, 

gyümölcsészeti szakiskolába. Most harmadévesek.  

 

Kinek a javára? 

Az agronómus látta, hogy 900 hold legelő nincs kellően kihasz-

nálva. Kevés a közösben az állat. 1962-től a juh- és a szarvasmarha-ál-

lományt egyaránt meghatszorozták. Lehetőségeik a szarvasmarha-hízla-

lásnak kedveznek, idén 230 darabot szerződnek le. Két éve visszakapta 

rangját a burgonyatermesztés is, idén 160 holdon vetnek. 

A lelkiismeretes szakmai vezetés nyomán így honosodtak meg a 

pénzes növényfélék a csengelei közös homokon a tsz és a parasztcsaládok 

javára. A munkaegység értéke így növekedett: 1963-ban 23 forint, egy 

évre rá 35 forint, tavaly pedig (részes művelés mellett) 40 forint volt. 

Ezek után még egy adat kívánkozik: az utóbbi két évben mintegy 30 új 

tagot vettek fel a tsz-be, átlagos életkoruk alig haladja meg a 30 évet. 

Többet az ipartól "hódítottak" vissza.                                    Balogh Ödön  
 

(Megjelent a Dél-Magyarország 1966. március 24-i számában) 
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Darts bajnokság 
 

Újabb shanghai-os bravúr 
 

A Korona söröző 2011. március 25-én tartotta soron követke-

ző nyíldobó bajnokságát. A versenyen 12 játékos küzdött a bajnoki 

címekért. 

A Krikett versenyszám döntőjében elsőként Vígh Attilának 

sikerült kiraknia a tábláját és 70 hibaponttal megszerezte a győzel-

met. Nagy D. Bence 139 hibaponttal második, Mészáros Péter 199 

hibaponttal harmadik lett. 

A Mester 501 végső küzdelmében elsőként Mészáros Péter 

nullázta le a pontjait. Nagy D. Bence 4 pontjával a második, Nagy 

Gábor 8 ponttal a harmadik helyet szerezte meg. 

A dupla be-kiszállós 301 utolsó fordulójában Nagy Gábornak 

sikerült elfogyasztani a pontjait, megszerezve ezzel a bajnoki 

címet. Ifj. Tisóczki Ferencnek ekkor még 2 pontja volt, így máso-

dik lett. Mészáros Péternek a 8 pontja a harmadik helyezést hozta. 

 

 
 

Darts bajnokok a szervezővel (fotó: Molnár Mihály) 
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A Shanghai versenyszámban három Shanghai-dobást láthat-

tunk. Mészáros Péter a középdöntőben az 5. körben "zenéltette" le 

a gépet. Csókási Tibor a döntőben az első pályán játszott és az első 

körben megdobta a szimplát-duplát-triplát, ezzel megszerezve a 

bajnoki címet (11 ponttal). A hoppon maradt három nulla pontos 

játékos újabb Shanghai játékot kezdett, melynek megint Mészáros 

Péter vetett véget Shanghai-dobással, most a 3. körben. A maradék 

két versenyzőnek egyaránt 6-6 pontja volt, így ők három High 

Score-dobással döntötték el a harmadik helyezést. Pigniczki Árpád 

77-et, míg Nagy Gábor 61 pontot ért el, így Pigniczki szerezte meg 

a harmadik helyezést. 

A legtöbb pont dobása (High Score) döntőjében 597 ponttal 

Mészáros Péter lett a győztes. Csókási Tibor 591 ponttal második, 

Nagy Gábor 477 ponttal harmadik lett. 

M. M. 
 

 

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 
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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 

======================================================== 
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                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   
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