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A Szomszédolóról szóló írásunk a 141. oldalon olvasható! 
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NAPTÁR – Május 

 

1. 

1925-ben ezen a napon született Putnoki János bányász, aki 

1953-1957 között csengelei tanácselnök volt. 1956-ban nem-

zetőrként is tevékenykedett.  1972-ben ezen a napon szüle-

tett Djurucsin Goran, aki a balkáni háború alatt Magyaror-

szágon talált menedéket. 1993-1994 között a csengelei foci-

csapat tagja volt.  1974-ben ezen a napon adták át a napkö-

ziotthonos óvodát. 

2. 
1915-ben ezen a napon született Zsigó János, aki a II. vi-

lágháborús harcok során 1944. október 6-án az újkígyósi elá-

gazásnál eltűnt.  

3. 

1929-ben ezen a napon született Korom Mihály (†1988), aki 

az 1960-as években a volt malom helyén működő termény-

forgalmi cseretelepet vezette.  1945-ben ezen a napon szü-

letett Baranyi József, aki 1992-től táp-takarmány, tüzelőa-

nyag, építőanyag és zöldség-gyümölcs kereskedéssel foglal-

kozik. 1980-ban 2 millió km balesetmentes vezetésért em-

lékplakettet kapott.  

4. 

1900-ban ezen a napon született Mustoha Pál (†1988), aki 

1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi 

tagja volt.  1968-ban ezen a napon született Molnár Sándor, 

aki 1995-ben a csengelei focicsapat játékosa volt.  1984-

ben ezen a napon született Horváth József, aki 2000-től tagja 

a citerazenekarnak. 

5. 

1893-ban ezen a napon született Szabó Mihály (†1957), aki 

a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek 1929-től jegyzője, 

1934-től 1941-ig ellenőre volt. A Független Kisgazdapárt 

csengelei szervezetének választmányi tagja lett 1944-ben. 

Tagja volt a földosztó bizottságnak. Az 1949-es községgé 

alakuláskor képviselőnek választották meg.  1948-ban ezen 

a napon született Horváth Ferenc régész, aki 1975-ben a Bo-

gárháti  templom romjait  tárta  fel.  Ennek közelében, 1998-  
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5. 

ban egy kun vezéri sírt talált. 2002-ben jelent meg "A csen-

gelei kunok ura és népe" című könyve. A 2004-es faluna-

pokon "Kunok Csengelén" címmel tartott előadást.  1983-

ban ezen a napon született Vörös József, aki falunkból első-

ként jutott be a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. Szá-

mos hazai és külföldi versenyen részesült elismerésben.  

2009-ben ezen a napon hunyt el Komjáti Sándor, aki az 

1952-től 1973-ig rendőrként teljesített szolgálatot falunkban. 

Több cikluson keresztül tagja volt a községi tanácsnak.    

6. 
1988-ban ezen a napon hunyt el Víg Sándorné Fábián Erzsé-

bet, aki 1954-1965 között a Kelőpataki iskolában, 1965-

1988 között a belterületi iskolában tanított. 

7. 

1932-ben ezen a napon Seiler Lajos bronzkori agyagedé-

nyeket szolgáltat be a szegedi múzeumban, melyeket a Mé-

telyes dűlőben talált.  1978-ban ezen a napon hunyt el Val-

kovics Péterné Tímár Piroska, aki 1976-ig a községi tanács 

hivatalsegéde volt. 

8. 

1921-ben ezen a napon született Kulmann István (†1943), 

aki a II. világháborúban a Don-kanyarban ismeretlen körül-

mények között hősi halált halt.  1930-ban ezen a napon 

született Fejes Sándor, aki 1994-2002 között az általános is-

kolában tanított. 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel 

tüntették ki.  1945-ben ezen a napon szovjet hadifogságban 

hunyt el Kun-Szabó István bognár.  

9. 

1891-ben ezen a napon született Magyar Antal (†1975), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től.  1912-ben ezen a napon született Movik Antal, 

aki 1978-1980 között a belterületi iskolában tanított.  1912-

ben ezen a napon született Halász Zoltán, aki a II. világhá-

borúban ismeretlen körülmények között hősi halált halt.  

1914-ben ezen a napon született Samu Illés, aki a II. világ-

háborúban ismeretlen körülmények között hősi halált halt. 

10. 
1879-ben ezen a napon született Papp János (†1964), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület elnöke volt. 1936-ban 

Szeged város törvényhatósági bizottságának tagja lett.  
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11. 

1889-ben ezen a napon született Túri Ferenc (†1960), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től.  1924-ben ezen a napon a Belsőcsengelei iskolá-

ban felavatták az I. világháborúban hősi halált halt Tölcséry 

Ferenc tanító emléktábláját.  1944-ben ezen a napon szüle-

tett Túri István, aki 1979-2008 között a vízművet kezelte. A 

METÉSZ csengelei szervezetének elnöke volt 1997-1999 

között.  1949-ben ezen a napon jelent meg a Magyar Köz-

löny azon száma, melyben a belügyminiszter elrendelte 

Csengele községgé alakítását (az önálló község 1949. de-

cember 21-én alakult meg).  2006-ban ezen a napon II. 

világháborús aknagránátokat találtak szántás közben a Tóth 

tanyánál, melyeket a tűzszerészek elszállítottak.  

12. 
1967-ben ezen a napon a községbe látogat Komócsin Zoltán, 

az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, országgyűlési kép-

viselő. 

13. 
1974-ben ezen a napon született Koncz Márta könyvelő. 

Csengelén nevelkedett, 1997-től Ausztráliában él. 2010-ben 

gyapjú figuráit állította ki a falunapokon. 

14. 

1891-ben ezen a napon született Erdélyi Péter (†1966), aki 

1939-1940 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület al-

elnöke volt. Esküdtként is tevékenykedett. Az egyházközsé-

gi képviselő-testület tagja volt 1947-től.  1960-ban ezen a 

napon született Farkas Anna, aki 1981-1982 között a belterü-

leti iskolában tanított  

15. 

1919-ben ezen a napon született Deutsch Edéné Katona Ró-

zsa, aki 1939-1944 között a csengelei postahivatalt vezette.  

A II. világháború során a kitelepülőkkel eltávozott, ezért 

állásából elbocsájtották. Tanítóként dolgozott tovább. Pál-

monostora község első díszpolgárává választotta.  Egy, az 

1940-es években megjelent kiadvány szerint ezen a napon 

van Csengele névnapja.  1974-ben ezen a napon kapta meg 

a Magyar Honvédelmi Szövetség az engedélyt a csengelei 

lőtér építéséhez.  1999-ben ezen a napon adták át az óvoda 

kibővített konyháját a hozzáépített ebédlővel.   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  141  - 

 

 

Pusztaszer „szomszédolása”  
 

Nemrég a csengeleiek jártak Pusztaszeren, hogy kulturális 

műsorukat bemutassák. Az akkori vendéglátó falu április 17-én 

viszonozta a látogatást. 

Elsőként Csengele község polgármestere köszöntötte a  ven-

dégeket és a közönséget, majd Csengele történetéről és jelenéről 

adott tájékoztatót.  

Máté Gábor pusztaszeri polgármester elmondta, hogy kissé 

gondban voltak, milyen műsorral jöjjenek vendégségbe, hiszen ná-

luk nem működik művészeti iskola. Végül azonban változatos 

programot sikerült összeállítaniuk. A helyi polgármesternek átadott 

ajándékcsomagról elmondta, hogy annak minden része Pusztaszer-

hez kötődik. A benne lévő fatál, füstölt sajt, biokenyér, őrölt pap-

rika és tészta falujukban készült, a hozzá mellékelt DVD-n pedig 

Pusztaszert mutatják be. Elmondta azt is, hogy nagyra értékeli 

csengelei kollégájának munkáját, őt példaképének tekinti. 

A „szomszédolók” műsorában volt néhány különlegesség is. 

A Pro-Art táncosai bécsi keringőt adtak elő, de nem klasszikus mu-

zsikára, hanem a Harry Potter zenéjére. A pusztaszeri polgármester 

fiát, Máté Bencét 2010-ben, Londonban az év természetfotósának 

választották. A vízi madarakról készült fotóiból egy kb. 7 perces 

diaporáma (vetített állóképek zenei kísérettel) bemutatót tartott.  A 

mű elkészítése kemény munka lehetett, mivel a képek mozgása és a 

kísérőzene nagyon pontosan fedte egymást. 

Szerepelt a programban két és négykezes zongoraszám, disz-

kótánc, ugrós néptánc is. 

A pusztaszeri lányokból álló western táncosok már szerepel-

tek korábban egy csengelei lovasbemutató műsorában. A közönség 

folyamatos tapsa mellett több táncot mutattak be country zenére, 

melynek végén kicsi lányok és fiúk is bekapcsolódtak. 

A szomszédolóról készült videó tudósítás megtekinthető a 

Csengelei hírek internetes honlapon (www.csengele.web44.net).     
 

M. M.         
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Kigyulladt egy autó 
 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 

 

Április 12-én este nyolc után néhány perccel tűzoltó autó sziréná-

zására figyelhetett fel Csengele lakossága. Először a helyi önkéntes 

tűzoltók vonultak ki, majd negyed óra múlva megérkeztek a kis-

kunfélegyháziak is. Mint kiderült, a MEBO Csengele Kft. telep-

helyére vezető úton ismeretlen okból kigyulladt egy Lada kombi 

személygépkocsi. A helyi tűzoltók próbálkoztak a lángok eloltásá-

val, de ez már nem segített, a jármű teljesen kiégett. A nagy hőfo-

kot mutatta, hogy az alumínium rendszámtáblák elolvadtak. Sze-

rencse a szerencsétlenségben, hogy a beépített gáztartály viszont 

nem robbant fel. 

M. M. 
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Önkormányzati ülés 

 

Csengele község önkormányzata 2011. április 28-án tartotta 

soron következő ülését a polgármesteri hivatalban. A képviselők 

közül Katona Attila hiányzott külföldi útja miatt.  

Első napirendi pontként a polgármester számolt be a két ülés 

közötti eseményekről. Az egészségügyi napokat az idén is meg-

rendezték, a részvétel hasonló volt az előző évihez. A tüdőszűrésen 

525 fő vett részt, ebből 225 fő fizetett a vizsgálatért. Az egészség-

ügyi masszírozást 37 fő vette igénybe. Vércukor-vérnyomás-ko-

leszterin mérésen 132 fő jelent meg. A vizsgálatokhoz szükséges 

tesztcsíkokat egy gyógyszertár biztosította. Véradásra 24 fő jelent-

kezett. Urológiai szakrendelésen 15-en vettek részt.  

Tóth Tibor képviselő felvetette, hogy a közreműködőket egy 

elismerő oklevéllel lehetne jutalmazni. A polgármesteri válasz sze-

rint az orvosok és más közreműködők tiszteletdíjat kaptak.  

A polgármester beszélt arról, hogy folyik az általános iskola 

energetikai pályázatának kidolgozása. Tóth képviselő kérdésére el-

hangzott, hogy a pályázatokat elméletileg 3 hónap alatt kellene 

elbírálni, de ezt nem igazán szokták betartani. Kormányos Sándor 

alpolgármester ehhez hozzáfűzte, hogy tudomása szerint fel fogják 

gyorsítani a pályáztatásokat. 

A falunapokról elhangzott, hogy május elején fogják megbe-

szélni a részletes programokat a reszortfelelősökkel. A költség-

vetésben 1,4 millió forint van jóváhagyva a kiadásokra. A külföldi 

testvérközségek delegációit meghívták már, de a németek részvé-

tele még bizonytalan. Annyi bizonyos, hogy lengyel motorosok 

jönnek majd, akiket az ópusztaszeri egyházi szálláson fognak elhe-

lyezni.  

A közmunka foglalkoztatásról elmondta a polgármester, hogy 

elkészítették a második pályázatot. A támogatott létszámról még 

nem lehet tudni, a keret viszont negyedére csökkent. Csengele 150 

km hosszú dűlőútjainak karbantartásához viszont nagy szükség 

lenne közfoglalkoztatottakra.  
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Sánta Ferenc beszélt a „Szomszédoló” című rendezvényekről. 

Először Csengele vendégeskedett Pusztaszeren, majd a pusztasze-

riek jöttek hozzánk. Véleménye szerint mindkét bemutató jól sike-

rült, megismerhették egymás kultúráját. 

Tájékoztató hangzott el arról, hogy belső ellenőr járt a pol-

gármesteri hivatalban, ahol a pénzkezelést ellenőrizte. Megállapí-

tásait később fogja közölni.  

Az általános iskola igazgatói munkakörére kiírt pályázat ha-

tárideje lejárt, 1 fő jelentkezett. Először az iskolai bizottság fogja  

véleményezni a jelöltet, majd az önkormányzat dönt május hónap-

ban.      

A József Attila parkba térfigyelő kamerát szeretnének kihe-

lyezni a rongálások megelőzésére. Jelenleg a helyszín felmérése 

folyik. Tóth Tibor képviselő felvetette, hogy a faluközpontba, a 

faluház elé is kellene egy szökőkút.  

A polgármester tájékoztatója végén elmondta még, hogy hús-

vétkor a szegedi nemzeti színházban alkotmányozási gálaműsor 

volt, melyen ő is részt vett.  

A polgármesteri beszámolót a képviselők egyhangúlag elfo-

gadták.    

A 2010. évi zárszámadást a képviselők szintén egyhangúlag 

elfogadták.  

A következő napirendi pont az önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának megtárgyalása volt. Dr. Tóth Tibor 

jegyző bevezetésként elmondta, hogy az előírások szerint a válasz-

tások után felül kell vizsgálni ezt a szabályzatot. Az új rendel-

kezések szerint már nem lehetnek benne törvényi idézetek, mint 

korábban. A papírral való takarékosság miatt az ülés anyagait e-

mail-ben küldik el ezentúl. Kérdésére három képviselő kérte to-

vábbra is a nyomtatott anyagok kiküldését.  

Tóth Tibor képviselő javasolta, hogy az ülések jegyzőköny-

veit 5 napon belül készítsék el, és azt küldjék ki a képviselőknek, 

hogy átnézhessék. A jegyzői válasz szerint a törvény 15 napot ír 

elő, ettől kevesebbet nem lehet meghatározni. 

Hozzászólásomban felvetettem, hogy ha nyilvános ülés van, 

akkor  azt  a  házasságkötő  teremben kellene tartani, nem a polgár- 
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mesteri irodában, hogy az esetleges lakossági érdeklődők is elfér-

jenek. A polgármester gazdálkodási jogköreinek meghatározásakor 

javasoltam, hogy a korábbi 10 millió forintos keretet csökkentsék le 

50 ezer forintra. Példának felhoztam Kisteleket, ahol minden vá-

sárlásnál kikérik a képviselők véleményét. Felvetésemre dr. Tóth 

Tibor jegyző elmondta, hogy korábban 10 milliós keret volt a sza-

bályzatban, de most ezt kivették, nincs felső határ. A kérdéshez 

többen hozzászóltak, melynek eredményeként 1 vagy 10 milliós 

keret körvonalazódott ki elfogadhatónak. A 10 millió mellett Sánta 

Ferenc, Kormányos Sándor és Lantos István, az 1 millió mellett 

Varga Árpád, Tóth Tibor és Molnár Mihály szavazott, így ez a kér-

dés eldöntetlen maradt, majd Katona Attila képviselőre hárul a 

mérleg nyelvének felelőssége. A polgármesteri keret szabályozásán 

kívül a képviselők a szabályzatot egyhangúlag elfogadták. 

A következő napirendi pont során több jogszabályt változta-

tott meg a testület. Ilyen volt a helyi közművelődési feladatokról, a 

polgármesteri hivatal alapító okiratáról, a közbeszerzési szabályzat-

ról szóló jogszabály. Ennek során főleg aktualizálások történtek 

név és jogszabályi változások miatt. 

Az önkormányzat meghatározta második félévi munkatervét. 

Nyáron nem lesz ülés, majd szeptemberben és novemberben egy-

egy. Szükség esetén rendkívüli ülés is lehet. A közmeghallgatás  

novemberben lesz. 

Két földügyet is tárgyalt a képviselő-testület. Az egyiknél a 

Lippai-saroknál akarnak egy önkormányzati földet megvenni, de a 

hivatal nem tudta azt beazonosítani, így a döntést elhalasztottuk. A 

másik esetben a volt disznóátvevő telep területét, 2668 négyzet-

métert vásárolja vissza az önkormányzat az eladási (120 Ft/négy-

zetméter) áron.  

A kiskunmajsai víztársulat újra kíván alakulni. A testület 

Rónyai Antalt (Vetter-Hungary Kft.), Lódri Sándor gazdálkodót és 

Kormányos Sándor alpolgármestert delegálja a társulatba. 

Az utolsó napirendi pont során egyéb hozzászólások voltak. 

Tóth Tibor képviselő érdeklődött arról, hogy akit segély ügyben 

beküldött a polgármesteri hivatalba, azzal mire jutottak. A polgár-

mesteri válasz szerint a szociális ügyintézők kint voltak a kérdéses  
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tanyán, és az érintett gyorssegélyt kapott. Kormányos Sándor 

alpolgármester felvetette, hogy a piactér melletti kerítést rendbe 

kellene hozni. A polgármesteri válasz szerint a falunapokra kicse-

rélik a nádszövetet. Lantos István képviselő beszámolt arról, hogy 

az iskolai kis pályánál tönkrement drótkerítést ki kellene cserélni. 

A polgármester közölte, hogy mérjék fel, mennyi és milyen drót-

háló kell, a rendbehozatalnak nincs akadálya. 

Más tárgy nem lévén az ülés kb. 2 és fél óra után véget ért. 

 

Molnár Mihály 

képviselő 

 

 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 65 éve: 
 

A csengelei nagybérlők terrorral akadályozzák 

termelőmunkájukban az új gazdákat 
 

(Szeged, május 15.) Csengele Szeged egyik legmesszebb 

fekvő tanya-központja. A vasút drága, kocsija, lova kevés gazdának 

van. Egyébként is a mezőgazdasági munkák sürgőssége miatt nem 

szaladhatnak mindennap a városba, hogy a nép ellenségeinek a föld 

visszavételéről terjesztett meséit ellenőrizzék. 

A Magyar Kommunista Párt legutóbbi nagygyűlésén a kérdé-

sek és panaszok valóságos özönét zúdították a gyűlés szónoka felé. 

Ebből a panaszáradatból lassan kibontakozott a nagybirtok igazi 

arca. 

Az újgazdák elkeseredetten panaszolják, hogy a régi nagy-

bérlők már nem csak a suttogó propagandával harcolnak a most 

földhözjuttatottak ellen. Sokszor tettlegességgel akarják elűzni az 

újgazdákat a demokráciától kapott birtokaikról. A nagybérlő 

agyonveréssel fenyegeti  az  újgazdát,  ha  folytatni  meri a termelő- 
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munkát. Olajos Istvánné, Magony Menyhért és még egynéhány új-

gazda esete bizonyítja, hogy a nagybérlők már fenyegetéseik be-

váltására készülnek. 

Olajos Istvánnét, akinek férje a mai napig is hadifogságban 

van, Faragó Pál felesége, fia és leánya verték véresre azért, mert 

állatait legeltetni merte a földbirtokreform által juttatott földön. De 

így járt Magony Menyhért is, akit Hatvani András vert meg hason-

ló okok miatt. De sorolhatnám a neveket a végtelenségig. A rend-

őrségi jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy a csengelei reakció ugyan-

olyan eszközökkel harcol a földreform ellen, mint a legutóbb lelep-

lezett fasiszta terroristák a magyar demokrácia ellen. A csengelei 

újgazdák azt követelik, hogy a hatóságok szerezzenek érvényt a 

törvényeknek. Internálják azokat, akik rémhírterjesztéssel és terror-

ral akarják akadályozni a termelőmunkát. Ennek a követelésnek 

azonnal érvényt kell szerezni.                                                    B. D.     

 

(Megjelent a Délmagyarország 1946. május 16-i számában) 

 

 

Kedvenc receptjeim 
 

Madridi tokány 
 

Hozzávalók: 80 dkg marhapacsni, 2 nagy fej vöröshagyma, 2 húsos 

zöldpaprika, 15 dkg gomba, 1 dl ketchup, 1 cikk fokhagyma, 1 mok-

káskanál mustár, kevés olaj, őrölt feketebors, só. 

 

A húst apró kockákra vágjuk, és forró olajon kifehérítjük. Felöntjük 

annyi vízzel, hogy éppen csak ellepje. Belekeverjük a ketchupot, a 

fokhagymacikkeket, a mustárt, sót, borsot. Lassan pároljuk. Ami-

kor a hús egészen puha, hozzátesszük a megtisztított, nyolc cikkre 

vágott vöröshagymát, és a csíkokra vágott zöldpaprikát. Utoljára a 

nagyobb darabokra vágott gomba kerül bele. Készre pároljuk, és 

forrón tálaljuk 

Nemere Ilona   
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●Pénztárca ügy 

 

Bizonyítást rendelt el a bíróság 

 
Csengele polgármestere ellen folyó büntetőeljárásnak április 

27-én újabb állomása volt. Korábban a szegedi városi bíróság bizo-

nyítottság híján felmentette Sánta Ferencet a vádak alól, viszont az 

ügyész azonnal fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen. 

A Csongrád Megyei Bíróság három bíróból álló tanácsa áp-

rilis végén tartotta a fellebbviteli tárgyalás első napját. Ezen a ta-

nácsvezető bíró bejelentette, hogy bizonyítást rendel el, és a követ-

kező tárgyalási napra bekéreti a lopásról készült DVD-felvételeket. 

Indoklása szerint az első fokon eljáró bíró ugyan foglalkozott a vi-

deók bemutatásával, viszont a jegyzőkönyvben nem részletezte 

azokat. 

A következő tárgyalási napot június 8-ra tűzték ki.               
 

 

 

Pingpong verseny Majsán 
 

A verseny helye: Széchenyi István Általános Iskola Sportcsarnoka, 

(Kiskunmajsa, Iskola u. 17.)   
 

Utánpótlás leány és fiúk részére egyéni és páros  
2011. május 28-án (szombaton) 9.30 órától 

 

I. korcsoport: 2002-ben és később születettek részére, kezdési idő: 

9.30 óra 

II. korcsoport: 2000-2001-ben születtek, kezdési idő 9.30 óra 

III. korcsoport: 1998- 1999-ben születtek, kezdési idő: kb. 10.30 

óra 

IV. korcsoport: 1996-1997-ben születtek, kezdési idő kb. 12 óra 

V.  korcsoport:  1993-1995-ben születtek, kezdési idő kb. 13 óra 
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Összevont páros verseny (vegyes páros is lehet), kezdési idő: kb. 

14.30 óra  

 

 

Szenior egyéni és páros versenyszámok 
2011. május 29-én (vasárnap) 9.30 órától 

 

Férfiak:  

1. korcsoport (18- 30 év között), kezdési idő: 9.30 óra 

2. korcsoport (30-40 év  között), kezdési idő: 9.30 óra  

3. korcsoport (40 –50 év között), kezdési idő: kb. 10.30 óra   

4. korcsoport (50-60 év között), kezdési idő: kb. 10.30 óra 

5. korcsoport (60 év felett), kezdési idő: kb. 11 óra 

Összevont korcsoport (1-5. korcsoport győztesei), kezdési idő kb. 

12.30 óra 

 

Nők: I. korcsoport (30 év felett), kezdési idő kb. 11 óra 

 

Összevont páros verseny (vegyes páros is lehet), kezdési idő: kb. 

13 óra  
 

Nevezési határidő: 2011. május 26-ig  e-mailon, vagy telefonon. 

Busi Lajos:       busi58@freemail.hu        tel.: 06-30/8 574 980 

Ambrus Ferenc:  tibekr3@freemail.hu      tel.: 06-70/4 503 430 

Rigó Endre:   rigoendre@citromail.hu    tel.: 06-30/9 115 411 

Jelentkezés a versenyek kezdési időpontja előtt fél órával. 

 

Nevezési díj: szenioroknál 1000 Ft/fő, amely ebédet is tartalmaz. 
 

A verseny lebonyolítása 16 asztalon történik, Joola labdákkal. A 

korcsoportok versenyei körmérkőzéses selejtezőkkel kezdődnek és 

kieséses rendszerben folytatódnak a nevezések számától függően. 

A páros versenyek végig kieséses formában bonyolódnak. Díjazás: 

az egyéni versenyszámok I-III. helyezettjei éremdíjazásban része-

sülnek, a győztesek serleget is kapnak. A páros versenyek I-III. 

helyezettjei érmet kapnak.                                                               
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Rendőrségi hír 

 

Szintén egy budapesti lakos tett feljelentést egy csengelei lakos el-

len, aki április 16-án, Csengele külterületén, a sértett földterüle-

téről akácfákat vágott ki, az elsődleges adatok szerint 100.000 Ft 

lopási kárt okozva. 

 (promenad.hu) 

 

 

H i r d e t é s e k 
 

Elveszett kb. 5 kilogrammos, teljesen vörös kandúr cicám. Dr. 

Toronátli Renáta  06-62/286 121 

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.), Telenor, T-Mobile és Vodafone 

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: 110                     

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. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


