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Az elsőáldozásról  szóló írásunk a 178. oldalon olvasható! 
(fotó: Nacsa Jánosné) 
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NAPTÁR – Június 

 

2. 

1988-ban ezen a napon hunyt el Korom Mihály, aki az 1960-

as években a volt malom helyén működő terményforgalmi 

cseretelepet vezette.  1993-ban ezen a napon hunyt el 

Halász Elek, aki 1959-től postai kézbesítő volt. 

3. 

1938-ban ezen a napon született Sutka Zoltánné Hell Er-

zsébet, aki alapításától tagja a népdalkörnek.  1950-ben 

ezen a napon született Lippai József, aki 1978-1980 között a 

KISZ-szervezet titkára volt.  1995-ben ezen a napon 

kezdődtek el az első csengelei falunapok.  

4. 

1970-ben ezen a napon született Kiss Nándor, aki 1990-1992 

között képesítés nélküli napközis tanár volt az általános 

iskolában. 1998-tól a MEBO Kft. ügyvezető igazgatója. 

1998-2002 között önkormányzati képviselő volt.  1980-ban 

ezen a napon hunyt el Katona Ferencné Kordás Róza, aki 

1936-1938 között a postaügynökség megbízott vezetője volt. 

5. 

1493-ban ezen a napon kelt a budai káptalan határleírása, 

melyben falunk nevét említi Chengele formában.  1995-ben 

ezen a napon avatták fel az I-II. világháborús emlékművet, 

melyen 71 áldozat neve szerepel.    

6. 

1937-ben ezen a napon születet Varga Ferenc, aki 1962-től 

az Aranykalász Tsz agronómusa, 1970-től főagronómusa 

volt.  1948-ban ezen a napon a helyi focicsapat megmér-

kőzött a Szeged-Felsőközponti Munkás Torna Egylettel 

Csengelén.  1977-ben ezen a napon született Törköly Ág-

nes, aki 1999-től a Faluházat vezeti. 2001-től a Csengelei 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolatitkára, a Csen-

gelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány felügyelő bizottsá-

gának elnöke. 2001-ben a nőnapi bál szépének választották.   

7. 
1958-ban ezen a napon született Mészáros Jánosné Gyenes 

Mária, aki 1992-től tagja az egyházközségi képviselő-testü-

letnek. 
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8. 

1892-ben ezen a napon született Pap Antal (†1958), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben társelnök, helyettes 

könyvtáros, majd 1938-tól ellenőr volt.  1933-ban ezen a 

napon született Frányó Károlyné Fekete Erzsébet, aki 1965-

1981 között a Vadgerlési, 1981-1989 között a belterületi 

iskolában tanított.  1948-ban ezen a napon született Táncsa 

Tamásné Dorogi Mária, aki 1969-1970 között a belterületi 

iskolában képesítés nélküli tanító volt.  1975-ben ezen a 

napon született Ambrus Gábor, aki 1998-2003 között a csen-

gelei focicsapat játékosa volt.  1989-ben ezen a napon 

hunyt el Balogh Sándor, aki 1957-től boltos, majd a 

ZÖLDÉRT felvásárlótelep adminisztrátora volt.  1997-ben 

ezen a napon alakult meg a Független Kisgazdapárt helyi 

alapszervezete 15 taggal.  

9. 

1927-ben ezen a napon született Kasza Ferenc (†1988), aki 

postai kézbesítő volt.  1975-ben ezen a napon született 

Csáki Tünde, aki 2001-2002 között napközis tanár volt az 

általános iskolában.  1977-ben ezen a napon hunyt el 

Gyovai József, aki az 1950-es években tagja volt a községi 

tanácsnak.  

10. 

1960-ban ezen a napon született Papp Illésné Kővágó Fran-

ciska, akit 2004-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tün-

tettek ki.  1960-ban ezen a napon született Lengyel János, 

aki 1981-től 1992-ig a kelőpataki tehenészeti telepet vezette. 

1992-től a Kelőpataki Kft. ügyvezetője, 1990-1994 között 

önkormányzati képviselő volt.  2004-ben ezen a napon 

helyezték üzembe a T-Mobile átjátszó berendezést. Ezzel 

megoldódott a 30-as előjelű mobil készülékekkel való 

hibátlan telefonálás.     

11. 
1969-ben ezen a napon született Szécsényi Attila, aki 1992-

1996 között a csengelei focicsapat játékosa volt.   

12. 

1855-ben ezen a napon született Lóky József, aki 1897-1900 

között a Templomhalmi iskolában tanított.  1920-ban ezen 

a napon született Valkovics Péterné Tímár Piroska (†1978), 

aki 1976-ig a községi tanács hivatalsegéde volt.  1950-ben  
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12. 

ezen a napon született Gera Ferenc, aki 1972-1973 között az 

általános iskola gondnoka volt. 1968-1969 között a KISZ-

szervezet titkára volt.  1953-ban ezen a napon született 

Tóth Tiborné Csókási Ilona, aki 1971-től a gyógyszertár asz-

szisztense.  1966-ban ezen a napon született Magony Jó-

zsefné Kornokovics Zsuzsanna Kornélia, aki 1995-1997 kö-

zött a takarékszövetkezet csengelei kirendeltségének pénztá-

rosa volt. 1998-tól a polgármesteri hivatal alkalmazottja.  

1988-ban ezen a napon született Erdélyi Otília, akit 2002-

ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki. 1999-től 

tagja a Csengelei Fúvószenekarnak.  2005-ben ezen a na-

pon Laczkó Ferenc plébános felszentelte a Templomhalmi 

iskola előtti felújított keresztet. 

13. 

1940-ben ezen a napon született Tisóczki Péter, aki 1965-től 

az ÁFÉSZ-bolt iparcikk részlegét vezette.  1943-ban ezen a 

napon született Csókási Ferenc, aki az ÁFÉSZ csengelei táp-

takarmányboltját vezette.  1966-ban ezen a napon született 

Varga Györgyi, aki 2003-tól dolgozik óvónőként az óvodá-

ban.  1967-ben ezen a napon született Balázsné Németh 

Emese tanár, aki 1989-től tanít Csengelén.   

14. 
1945-ben ezen a napon halt hősi halált haslövés következ-

tében Vincze József. Sopronban van eltemetve.  1995-ben 

ezen a napon nyitotta meg benzinkútját Forgó Jenő.  

15. 

1918-ban ezen a napon született Kopasz Ferenc (†1995) 

kovács, aki rövid ideig a tanyájában boltot működtetett.  

2005-ben ezen a napon Csengele legyőzte Székkutas foci-

csapatát, ezzel megnyerve a megye III-as Szuper Kupát.  
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A XVII. Csengelei 
Falunapok programjai 

 
 

Június 11. (szombat) 
 

08
00  

Kiállítások megnyitója a Faluházban (Vincze János fafaragó 

és a művészeti iskola 15. évfordulója alkalmából készült 

kiállítás tekinthető meg a Faluházban) 

09
00

  A Csengelei Fúvószenekar és mazsorett csoportok felvonu- 

  lása a falu utcáin. Indulás a polgármesteri hivataltól. 

10
15

  A Falunapok ünnepélyes megnyitója a József Attila téren 

10
30

-11
30

 Kulturális műsor a József Attila tér kőszínpadán  

         (Csengelei Népdalkör és Citerazenekar, tánccsoportok,   

  Csengelei Ütőegyüttes) 

11
30

-13
00

 Térzene a polgármesteri hivatal mellett felállított   

  sátorban 

13
30

-tól Zenekarok és mazsorettek átvonulása a Motoros    

  Találkozóra a Faluházhoz 

13
00

-14
00 

Ebéd 

21
00

  Karaoke buli a Gól sörözőben 

 

 
 

A Motoros Találkozó programjai a Faluház körül: 
 

09
30

 Gyülekezés 

11
30

 Ünnepélyes megnyitó 

12
00

 Ebéd 

13
00

-16
00

 Vetélkedő 

16
30

 Motoros felvonulás 

17
30

 A vetélkedők eredményhirdetése 
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Június 12. (vasárnap) 
 

08
30

-09
30

 Szentmise 

09
30

-12
00

 Póni lovagoltatás és íjászat az állatorvosi rendelővel  

  szembeni telephelyen 

09
30

  Koszorúzás az I-II. világháborús emlékműnél 

10
00

  Torta-túra az általános iskola udvarában 

13
00 

Munkakutya bemutató a Faluház mellett 

14
00

  Lovas kocsis felvonulás a Faluháztól indulva, közben póni 

  puszta ötös, lovak szabadidomítása majd a felvonulás   

  folytatása, visszaérkezés a polgármesteri hivatalhoz. 

18
00

  Utcabál a polgármesteri hivatal melletti sátorban. A tombola           

  fődíja: kerékpár. 

21
30     

Fáklyás színpadi előadás a József Attila téri kőszínpadon 

24
00

  Tolvai Renáta fellépése az utcabálon 
 

Június 13. (hétfő) 
 

08
00

-17
00 

Falunapi kispályás labdarúgó torna 

17
00

  Bajnoki labdarúgó mérkőzés Csengele – IKV Alsóváros  

  csapatai között 

 

Önkormányzati ülés 
 

Csengele község önkormányzata május 19-én tartotta rend-

kívüli ülését a polgármesteri hivatal házasságkötő termében. 

Zárt ülés keretében az általános iskola igazgatói állásának 

betöltéséről döntött a képviselő-testület. A pályázati kiírásra egye-

dül Longa Istvánné jelentkezett, akit a testület egyhangúlag meg-

választott, így augusztus 1-jétől ő fogja ellátni az igazgatói teen-

dőket.  

Szintén zárt ülés keretében döntöttünk Bencsik Attila kérel-

mének ügyében. Ő szociális  bérlakásban  lakik, és 5 év után lejár a  
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bérleti időszak. Kérte, hogy további 5 évvel hosszabbítsák meg a 

bérlési lehetőséget. Mivel erre a lakásrendelet lehetőséget adott, a 

képviselő-testület egyhangúlag hozzájárult a kérelem teljesítéséhez. 

A zártat nyílt ülés követte, melynek során előterjesztések 

hangzottak el.  

A testület tárgyalt a Szervezeti és Működési Szabályzatnak 

azon részéről, mely a polgármesteri hatáskört szabályozza. A ko-

rábbi ülésen szavazategyenlőség alakult ki az 1 és 10 milliós hatá-

roknál. A témához most is sokan hozzászóltak, és megállapítható, 

hogy a korábbi tűzoltóautó és kotrógép vásárlás miatt alakultak ki 

ellentétek. Ketten is felvetették,  hogy a Csengelei Krónika nem 

részletes tudósítása miatt a választópolgárok kérdőre vonták őket, 

hogy korábban miért szavaztak a 10 millió mellett. A polgármester 

korábban már elnézést kért, hogy nem tájékoztatta előre a testü-

letet a beszerzésekről, és ígéretet tett, hogy a jövőben nem fog ilyen 

előfordulni. A hosszú eszmecsere során sokan kifejtették vélemé-

nyüket. Elhangzott, hogy a polgármesternek sok esetben – pl. az 

iskolai fizetések átutalásakor – több millió forinttal kell bánnia, így 

az 1 milliós határ miatt azt nem tudná teljesíteni. Az ellentétek 

feloldására javasoltam, hogy fogadjuk el a 10 milliós értékhatárt, és 

ha a polgármester nem tájékoztatja előre a képviselőket a nagy 

értékű eszközbeszerzésekről, akkor viszont csökkenteni fogjuk a 

hatáskört. A javaslatomat a képviselők elfogadták, így egyhangúlag 

megszavaztuk, hogy a polgármester 10 millió forintig köthet szer-

ződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat. 

A 10 millió feletti szerződéseknél a képviselő-testület utólagos jó-

váhagyása szükséges. 

A polgármester bejelentette, hogy a Csengele ház kialakí-

tására elnyertük a támogatást, viszont 1,8 millió forinttal kevesebb 

pénzt fognak adni. A testület előtt két lehetőség állt: vagy eláll a 

pályázat megvalósításától, és hagyja veszni az elnyert 10 milliót, 

vagy a hiányzó részt pótolja. Az önkormányzat az utóbbi lehetőség 

mellett foglalt állást. A kivitelezésre három cég – egy pusztaszeri 

és kettő kistelei – jelentkezett. A legjobb ajánlatot a kisteleki Sisák 

Kft. adta, aki 12.194.481 Ft-ért vállalta az építési munkákat, így a 

képviselő-testület egyhangúlag az ő megbízásuk mellett döntött. 
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A Csongrád Megyei Közgyűlés olyan koncepciót fogadott el, 

mely szerint a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyer-

mekotthonok Igazgatóságát (TEGYESZ) átszervezik. Ennek során 

a katolikus egyház kezébe adják át ezeket a feladatokat, így a me-

gyei önkormányzatnak nem kell azokat kiegészítő támogatásban 

részesíteni. Ennek során óvodákat, iskolákat, gyermek- és diákott-

honokat vesz át az egyház, mely előzetesen vállalta, hogy ezeket 

vallási vagy világnézeti megkülönböztetés nélkül fogja működtetni. 

A megyei közgyűlés kikérte a csengelei önkormányzat véleményét 

is az átszervezésről. Katona Attila képviselő hozzászólásában el-

mondta, hogy az egyház azért kap teljes támogatást ezekre a cé-

lokra, mert az egyháznak nincsenek adóbevételei, mint például az 

önkormányzatoknak. A polgármester megjegyezte, hogy például 

már a baksi általános iskola is egyházi kezelésbe került, az alulfi-

nanszírozott önkormányzatok nem bírják a normatívához szükséges 

kiegészítést finanszírozni. Az átszervezési elképzeléssel a polgár-

mester és négy képviselő egyetértett, Tóth Tibor és Molnár Mihály 

a szavazás során tartózkodott. 

A következő napirendi pont az iskola és az óvoda napkol-

lektorokkal való ellátásához a pályázati önrész biztosítása volt. A 

pályázat megnyerése esetén az iskola és az óvoda tetejére szerelt 

napelemekkel meg lehet termelni a két intézmény villamos ener-

giáját, túltermelés esetén pedig azt az áramszolgáltató megvásá-

rolja. Az áramtermelés jól jön a tervezett hőszivattyús fűtéshez, 

mert a szivattyú működéséhez szükséges áramot meg tudjuk ter-

melni. Így ingyen lenne a fűtés, ingyen lenne a világítás. A felmé-

rések szerint a bekerülési költség 58,6 millió forint. Ehhez az ön-

kormányzatnak 8,8 millió önrészt kellene biztosítani. A képviselő-

testület egyhangúlag hozzájárult a pályázati önrész biztosításához.  

A polgármester bejelentette, hogy a Felszabadulás utcai árko-

kat betonvályúkkal akarja kibéleltetni pályázati forrással. Az  ehhez 

szükséges terveket most kezdik el elkészíteni, mert korábban a 

tervező beteg volt. Kormányos Sándor alpolgármester megkér-

dezte, hogy milyen mély lesz, hogy az esővizet bele lehessen ve-

zetni.  A  polgármesteri  válasz szerint továbbra is bele lehet majd a  
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esővizet vezetni. Elhangzott az is, hogy néhány helyen a büdös 

szennyvizet is az árkokba vezetik.  

Tóth Tibor képviselő javasolta, hogy a faluközpontban lévő 

karámot a falunapokig el kellene bontani. A polgármester elis-

merte, hogy a mostani korlát nem a legszebb, de gyorsan meg kel-

lett csinálni egy baleset miatt. Az autósok miatt szükség van rá. 

Felkérte a képviselőt, hogy az új korlátot tervezze meg, de ne ke-

rüljön százezrekbe.         

A közlekedési kultúrával kapcsolatban Bozó Béla körzeti 

megbízott bejelentette, hogy a rendőrséggel azon dolgoznak, hogy 

megfékezzék azt a csengelei motorost, aki a főútcán szokott szágul-

dozni. Ehhez többen hozzáfűzték, hogy ezt minél hamarabb meg 

kellene tenni, amíg nem történik baleset.    

A polgármester bejelentette, hogy a József Attila tér meg-

figyelésére kamerát akarnak felszereltetni, mert sok rongálás törté-

nik ezen a részen. A jegyző tájékoztatása szerint a kamera tárolja a 

felvett képet. Tóth Tibor képviselő felvetette, hogy több kamerára 

lenne szükség, hogy a település fontosabb utcáit le lehessen vele 

fogni, ezzel a rendőrség munkáját is segíthetnék. Az önkormányzat 

árajánlatot fog kérni a több kamerás rendszerről.      

Lantos István felvetette, hogy az általános iskola előtt lévő 

nyárfákat ki kellene vágni, mert az allergiát keltő, és egy gyermek 

nemrégen emiatt rosszul lett. A polgármesteri válasz szerint a fákat 

a piacosok védik, és ő sem javasolja, hogy kivágják, mert a helyére 

ültetett csemeték sokára nőnének fel. A nyárfapihés időszak amúgy 

is nemsokára elmúlik, főleg, ha eső is lesz.  

Varga Árpád arról kért információt, hogy hogyan lehet azzal 

szemben fellépni, aki a portáját nem tartja rendben, az gazos. Ő egy 

Petőfi utcai ingatlant hozott fel. Dr. Tóth Tibor jegyző kérte, hogy 

írásban tegyék meg a bejelentést, és akkor a polgármesteri hivatal 

felhívhatja az érintettet a gaz elleni védekezésre, vagy akár el is 

lehet rendelni a közérdekű védekezést, melyet az érintettnek kell 

kifizetni.  

Molnár Mihály 

képviselő 
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Tizenhárom gyermek 
elsőáldozott 

 

 
 

(fotó: Nacsa Jánosné) 

 
Május 22-én a Laczkó Ferenc plébános által bemutatott szentmise 

keretében 13 csengelei gyermek áldozott elsőként. Az eseményről 

készült videófelvétel megtekinthető a Csengelei információk elne-

vezésű internetesen honlapon (www.csengele.web44.net).                                                                            
 

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő június 6-án (hétfőn) 19 órától 

tartja következő fogadóóráját a faluházban.                                      
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Visszatekintő 

 
Ezt írták Csengeléről 85 éve: 

 

Kószó István dr. államtitkár beszámolója Csengelén  
 

Kószó István dr. államtitkár, Szeged III. kerületének nemzet-

gyűlési képviselője választói kérelmére vasárnap tartotta meg be-

számoló beszédét a csengelei választói előtt. A beszámolóra az 

államtitkárt Szegedről Tóth Imre dr. kormányfőtanácsos, Nyáry 

György dr. kereskedelmi iskolai igazgató, Zehntbauer János Máv. 

nyug. főfelügyelő, Pávó Ferenc dr. tb. tanácsnok, Vetró Lajos föld-

birtokos, Breinovics Vilmos mérnök, Felsőtanyáról László János 

plébános, Buchholcz János dr. t. orvos, Bartos Károly állomásfő-

nök, Balogh Sándor Máv. nyug. főintéző, Boros József, Veres Jó-

zsef iskolai igazgató kísérték el. Csengele állomáson Sisák János 

egyleti elnök, Zubek Ferenc tanító, Oroszlány Dezső rendőrfelü-

gyelő, Csordás József földbirtokos, vitéz Tóth Lajos, Trilltsch 

Nándor és Zsák József tanítók, Bedőházy László állomásfőnök és 

sok választó zeneszóval fogadták a népszerű képviselőt, akit Zubek 

Ferenc tanító és Mészáros János Máv. nyug. főintéző beszéddel 

üdvözöltek, amit Kószó István dr. szivélyesen köszönt meg. Ezután 

megindult a hosszú kocsisor, amely 11 órakor érkezett meg a kül-

sőcsengelei iskolához, ahol az ideiglenesen felállított oltárnál Lász-

ló János felsőtanyai plébános mondott szentmisét és beszédet, 

amelyben a csengelei polgárságot a keresztény hitre és hazaszere-

tetre buzdította. 

A szentmise után az államtitkár mondotta el beszámoló be-

szédét, melynek bevezetésében óva intette választóit, hogy ne ülje-

nek fel a tanyákon is kísérletező demagógoknak, akik a valláser-

kölcsi és nemzeti eszméket tiporva újra veszedelembe sodornák azt 

a kisgazda társadalmat, amely csak Isten- és törvénytisztelettel bol-

dogulhat. 
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Részletesen előadta azt a munkát, amelyet a Bethlen kormány 

a szociáldemokraták folytonos akadékoskodása ellenére kifejt. Ne-

vezetesen a mezőgazdasági hitel megszerzése által az elmúlt évben 

25 millió aranykoronát bocsátottak rendelkezésre, most pedig 25 év 

alatt törlesztendő kölcsön folyósítása van folyamatban, amelyben a 

bérlők is részesedni fognak. Kiterjesztést nyer ez mezőgazdasági 

ingó, jelzáloghitel alakjában is. A földhaszonbérek arányos leszállí-

tása már kezdetét vette. Az utak kiépítése és javítása, ami a csenge-

lei gazdákra életkérdés, megindul. Hangsúlyozta a levente intéz-

mény fontosságát és azt úgy szabályozzák, hogy nagyobb anyagi 

megterhelés nélkül az ifjúság játszva tanulhasson. A vetőmagvak 

kiosztását, továbbá az adók elviselhetőbbé való tételét ismertette, 

utóbbi kérdésnél közölte, hogy a társhaszonbérlők adózására és a 

bérlők adóbevallására jelentékeny könnyítések vannak folyamat-

ban. Végül a termények értékesítésének fontos kérdésében közölte, 

hogy a kormány 3 millió aranykoronát fog erre a célra áldozni, 

amivel különösen a tanyai lakosságnak nagy segítségére lesz. A 

népnevelés terén megindult építőmunka vázolása után megköszönte 

és kitartásra buzdította magyar gazdatestvéreit, akik köréből került 

ő is a nemzetgyűlésbe. 

A választók nagy tetszéssel fogadták képviselőjük minden 

kérdést kimerítő másfél óráig tartó előadását, amelyet beszéd köz-

ben is sűrűn helyeseltek. 

Ezután Tóth Imre dr. kormányfőtanácsos mondott hévvel telí-

tett szép lelkesítő beszédet, amely nagy hatással volt a hallgató-

ságra.  

Mészáros János köszönte meg a képviselőnek eddigi ered-

ményes fáradozását és kérte, hogy továbbra is segítse őket tevé-

kenységükben. Indítványára egyhangú lelkesedéssel Kószó István 

dr. képviselőnek bizalmat szavaztak, Sisák János a csengelei mező-

gazdasági egyesület elnökének javaslatára ezután Bethlen István 

gróf miniszterelnökhöz táviratot intéztek, melyben Sisák János el-

nök a csengelei választók nevében őt szívből üdvözli és tántorít-

hatatlan bizalmukról biztosítják. A népgyűlés után Parraghy István 

vendéglőjében társasebéd volt, melyen László János plébános, Tóth  
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Imre dr., Veress József, Kószó István dr. és Pávó Ferenc dr. mon-

dottak felköszöntőket.  

Ebéd után Kordás Mihály és családja magyaros szeretettel 

látta vendégül a szegedieket és felsőtanyaiakat, akik az esti vonattal 

tértek vissza Szegedre. 
 

(Megjelent a Szegedi Új Nemzedék 1926. május 18-i számában) 
 

 
 

 
 

 

 

Rendőrségi hír 
 

A kisteleki rendőrkapitányság közterületi szolgálatot ellátó munka-

társai kezdeményeztek büntetőeljárást egy kiskunmajsai lakos 

ügyében, akit május 21-én ellenőriztek Csengele külterületén. Az 

igazoltatás során azt állapították meg, hogy a fiatalember által 

vezetett Ford Escort típusú személygépkocsin egy Volkswagen 

Passatra kiadott forgalmi rendszám volt felszerelve, a járművet 

egyébként véglegesen kivonták a forgalomból, sem műszaki érvé-

nyességgel, sem kötelező felelősségbiztosítással nem rendelkezett. 

Az ügyben egyedi azonosító jel meghamisítása bűncselekmény 

miatt folytatják a nyomozást és a jármű vezetője ügyében szabály-

sértési eljárást is kezdeményeztek. 

(promenad.hu) 
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H i r d e t é s e k 
 

 

Eladó egy SUZUKI Wagon R+. 1298 cm3, 2002/11 évjáratú, 

fekete, 5 személyes, rendszeresen karbantartott. Felszereltsége: 

klíma, két légzsák, szervókormány, EPS, rádiósmagnó, elektromos 

ablak, centrálzár Műszaki érvényes 2012/11. hónapig. Jelenleg 

106.800 km van benne. 93 ezernél lett cserélve a vezérműszíj, a 

gyertyák és a fékek. Jó állapotú Pirelli nyári gumik vannak rajta és 

adom hozzá az egy télen futott Hankook téli gumikat is. Ár: 

770.000 forint. Érdeklődni Katona Attilánál lehet a 06-20/2 207 

907 telefonszámon. 

20-as Schwinn-Csepel gyermekkerékpár 15 ezer forintért ela-

dó. Érdeklődni lehet Gémes Erzsébetnél a Korona sörözőben 

(Május 1. u. 52.). 

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

Torontáli 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: 06-30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámokon.   

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 

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

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

+36-30/2 098 096  
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Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa. 

Ugyanitt 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, állvá-

nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 

vagy szerelhetően. 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-
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                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   

                                                                      jelenik meg. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


