
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. évfolyam 17. szám                    2006. szeptember 1. 

 

Vígh Dominik fogása 
 

 
 

 A rekord fogásról szóló írásunk a 254. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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A kis horgász nagy fogása 
 

A Dongér-csatornában a horgászok általában apró halakat szoktak 

fogni. Július 30-án azonban a hatéves Vígh Dominik horgára a Ke-

lőpataki híd mellett 51 cm hosszúságú, 2,2 kilogramm súlyú amur 

akadt. A nem mindennapi fogást az édesapja segítségével tudták 

csak partra húzni. 

M. M. 

 
Indul a tanév 

 
A nyári vakáció gyorsan eltelt, szeptembertől újra várja a csen- 

gelei iskola a tanulóit. A nyári szünetről, az óvoda építéséről és 

aktuális kérdésekről érdeklődtem Heim Géza iskolaigazgatótól. 
 

Nagyban folyik az óvodai építkezés. Jövő év januárjának végé-

re tervezik a befejezést. Addig hol lesznek az óvodások?  

- Nagy örömünkre az önkormányzat által beadott pályázat végül is 

eredményes volt. Július elejétől teljes energiával megindult az épít-

kezés. Az óvodások elhelyezése megoldódott. Két csoportunk a Fa-

luház újjáépült termeiben kap helyet, a nagycsoportot pedig az is-

kolában helyezzük el egy tanteremben. Külön szervezési feladat, 

hogy az étkezési és egyéb problémákat hogyan oldjuk meg. A dol-

gozók hozzáállása nagyon pozitív volt, hiszen ez a félév komoly 

problémákat okozhatott volna. De úgy gondolom, hogy megnyug-

tatóan rendeződött a helyzet. Rögtön azt is hozzá szeretném tenni, 

hogy az óvodai létszámunk az elmúlt évihez képest emelkedő ten-

denciát mutat. Az iskolában 25 nagycsoportost helyezünk el. A két 

másik csoportban is az átlaglétszám 20-21 fő körül alakul. Itt talán 

problémát okoz az ebédeltetés. Az építkezés ideje alatt a konyha 

egy bizonyos része, az étterem működni fog. Beszállított élelmi-

szerrel próbáljuk az igényeket kielégíteni. A nyár folyamán kényte- 
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lenek voltunk vállalkozót váltani. Most látszik a különbség az 

óvoda konyhája által, illetve a vállalkozók által biztosított étel kö-

zött. Egyrészt árban, másrészt minőségben. Remélem, hogy ezt a 

félévet zökkenőmentesen fogjuk átvészelni. 

A január végi befejezés az építkezés befejezését jelenti, vagy 

akkor már meg is nyílhat az óvoda? 

- Véleményem szerint a január 31-jei dátum az építkezés 

befejezése. Az időjárás függvényében a különböző hatóságok átvé-

teli procedúrája és a berendezés is bizonyos időt vesz igénybe. Mi 

úgy kalkulálunk, hogy február végén, március elején kezdődik el a 

tényleges oktató-nevelői munka. A terveket is nézve, nagyon szép 

létesítmény lesz. 

Korábban olyat is lehetett hallani, hogy amíg az új óvoda el 

nem készül, addig a régi megmarad, csak utána bontják le. Volt 

ilyen terv? 

- Nem volt ilyen elképzelés, hiszen a terület, a telek adott volt. A 

különböző infrastrukturális felszerelések – a belső vezetékek, gáz, 

víz, villany –, ami a régi épületben volt, nem tette lehetővé, hogy a 

régi megmaradjon. Az építők elszörnyedve látták a bontásnál, hogy 

milyen állapotok uralkodtak. Az új óvoda építését mindenképpen 

meg kellett csinálni. 

Foglalkozzunk egy kicsit a szünidővel is. Az iskolai tábor az 

idén hol volt? 

- Mátrafüreden táboroztunk 45 gyerekkel. Hála istennek, nagyon jó 

időnk volt, sok programmal kedveskedtünk tanulóinknak. A vissza-

jelzések szerint remekül érezték magukat. 

Vonattal mentek? 

- Nem, külön buszt rendeltünk. Ilyenkor hihetetlen mennyiségű 

csomagot, illetve a főzéshez szükséges, a szülők által ajándékozott 

nyersanyagot is szállítani kell. Ez vonattal nem megoldható. A má-

sik az, hogyha mindent összeszámolunk, az ottani kirándulások 

végrehajtása helyi járatok, illetve helyi vállalkozók igénybevéte-

lével, nagyságrendekkel többe került volna. Így az általunk meg-

rendelt busz végig a társasággal volt, és a rendelkezésünkre állt. 

Végül is az egész Bükköt, Mátrát felderítettük. Gyalogtúrákat, kü-

lönböző  versenyeket  rendeztünk.  Nagyon  sok látnivalót fénykép- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  256  - 

 

 

pel, videóval megörökítettünk. 

A gyerekek fizikailag bírták a túrákat? 

- A gyerekek jobban bírták, mint a felnőttek. Hegyen, völgyön ke-

resztül, különböző turista utakon barangolták be a hegységeket. Na-

gyon élvezték. A legkisebbek is mindenféle probléma nélkül átvé-

szelték. 

A tanévzáró ünnepségen szokták átadni „A csengelei iskoláért” 

plaketteket. Az idén kik kapták meg? 

- A tanulók közül Sándor Orsolya, aki kiváló eredménnyel végzett 

a nyolcadik osztályos vizsgákon. A továbbtanulás vonatkozásában, 

a felvételik során is olyan kiváló eredményt ért el, hogy minden 

általa megjelölt helyre felvették volna. Neki kellett dönteni. A fel-

nőttek közül Széllné Péteri Ildikó kapott kitüntetést sokéves, isko-

lát segítő munkájáért. 

Hoz-e változásokat az új tanév? 

- Mindenképpen hoz, hiszen a nyáron új közoktatási törvény lépett 

életbe. A változások közül talán a legfontosabb a pedagógusok 

óraszámának emelkedése, amelyet e tanévtől részben, a 2007/8-as 

tanévtől teljes egészében be kell vezetni. Át kell dolgoznunk az 

intézményi minőségi programunkat is. Az oktatás egyre arra irá-

nyul, hogy a valami miatt hátrányos helyzetű gyermekek együtt ta-

nuljanak a normál tanulókkal. A velük való foglalkozásra 

igyekszünk helyi szakembert kiképezni. A nyáron már két kolléga-

nő – egy az óvodától, egy az iskolától – 120 órás intenzív tovább-

képzésen vesz részt. A tanév folyamán minden érintett pedagógus 

részt vesz ezen a képzésen. A kijáró szakemberek ugyan becsülettel 

ellátták a dolgukat, de csak időhöz voltak kötve. Ezt a kérdést hely-

ben sokkal jobban meg lehet oldani, hiszen az iskola az, amely az 

oktatási feladatok mellett egyre több nevelési feladatot magára von. 

Szakszerű ellátásukhoz viszont szakemberek kellenek. A kistérségi 

társulás keretében megoldódni látszik a szakmai szolgáltatás és a 

szakszolgáltatási feladatok ellátása is. De konkrétumok csak szep-

temberben lesznek. 

A tanári karban lesz-e változás?  
- Gyakorlatilag nem lesz. Bizonyos feladatköröket összevontunk. 

Az összeszokott tanári gárda fogja ellátni az 1-8. osztályt. 
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Létszámcsökkentés  van-e tervezve? 

- Nincs tervezve az intézményünkben. Az eddigi feladatokat is 

ugyanilyen létszámmal láttuk el, és a feladatok semmivel sem csök-

kentek, inkább növekedtek az új oktatási törvény szerint is. A lét-

számunk nem változik. 

A szaktanári ellátottság milyen? 

- Az elmúlt évekhez hasonlóan jól alakul, több mint 90 %-os. Az 

úgynevezett készségtantárgyaknál is diplomás pedagógus végzi az 

oktatást. Rögtön megjegyzem, hogy a tanári állományból jelen pil-

lanatban is hárman tanárképző főiskolára járnak. Abból a gondo-

latból kiindulva, ami régi elvem is, hogy helyben oldjuk meg a 

pedagógus ellátásunkat. 

Pótvizsgázók vannak-e? 

- Két erős pótvizsgázónk van, mind a kettő a jövendő nyolcadikból. 

A pótvizsga szeptember 1-jén lesz lebonyolítva. 

Hány tanulóval kezdik a tanévet? 

- Gyakorlatilag a létszám nem változott. Az elmúlt tanév közben 

érkezett két új tanuló. Az elballagott nyolcadikosok és az új első 

osztály kiegyenlíti egymást. Tehát az elmúlt tanévi létszámmal, 

145-tel indulunk. Az óvodában a tényleges, beírt létszámunk 66, de 

várható még 4-5 gyerek, tehát 70-en felül lesznek az óvodások. 

„Gyerekhiány” van-e az intézményben? 

- Az 1-8. osztályban az átlagos létszám 18. Érdekes módon az 

elkövetkezendő években ez emelkedni fog. A következő tanévben 

25 elsős várható. Utána jönnek fel azok a korosztályok, melyben 

28-29 gyerek is van. Úgy gondolom, hogy hosszabb távon 145-150 

körül fog stagnálni a létszám. 

Hány gyermeknél kell osztályt bontani? 

- A közoktatási törvény nagyon rugalmasan fogalmaz erről. Álta-

lában 26 a bontási létszám, de a jogszabály úgy rendelkezik, hogy 

ez lehet még plusz 20 % is. De az osztálytermeinkben maximum 30 

gyerek fér el.  

Technikai fejlesztésre lesz-e pénz? 

- Az elmúlt időszakban igyekeztünk minden alapvető felszerelést 

beszerezni, ami az oktatásban nélkülözhetetlen. A számítógépes 

rendszerünket olyan szintre fokoztuk, hogy az a haladási tempónkat  
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messzemenően szolgálja. Legnagyobb problémánk az épületek 

állaga. Az elöregedett használati tárgyakat – ez alatt értem a bú-

torokat – fokozatosan cseréljük. 1970-ben, 1972-ben vásárolt szé-

keink vannak. Jól bírják, de rögtön hozzá kell tennem, hogy a kar-

bantartónk állandóan székeket javít. Minden évben egy tanterem 

kerül sorra, az ideire pályázatot is nyertünk.   

Az épületek felújítása napirenden van-e? 

- Ígéretet kaptam az önkormányzattól, hogy az intézmény felújítása 

is majd tervbe lesz véve. Keresik a megfelelő pályázatokat, mert 

bizony a főépületet még 1957-ben adták át. Nem szólva a mellék-

épületeinkről, melyek 80, 100 évesnél is többek. Ezeket szeretnénk 

megőrizni az utókor számára. 

Milyen a számítógépes ellátottság? 

- Az elmúlt évben ismét fejlődött a számítógépes ellátottságunk. A 

számítógépes teremben 15 munkahely van, erre szükségünk is lesz. 

Az ügyvitel, és egyéb feladatokra az irodákba is új számítógépek 

kerültek. A tanáriban is felfejlesztett számítógép van. Másképp 

nem is tudnánk megélni, hiszen minden lényeges dolog most már 

az Internet segítségével zajlik. Eddig még ingyenes az Internet hoz-

záférésünk, pályázaton nyertük a Sulinet hozzáférést.  

Nyáron lejártak az 5 éves vezetői kinevezések. Megtörténtek az 

újak? 

- A kinevezések megtörténtek. A pályázatom elbírálása után újabb 

5 évre kaptam igazgatói megbízást az önkormányzati képviselő-

testülettől. Az igazgatótanács ugyanazokat a kollégákat szavazta 

meg a pozíciókba, akik korábban is voltak. Az igazgatóhelyettes 

Longa Istvánné, a vezető óvónő Tóth-Andorné Farkas Éva maradt. 

Felkészülten fogadják szeptemberben az iskolásokat? 

A 2006/7-es tanév indítása sikeresen megtörtént. A tanévkezdésre 

berendezkedtek az óvodások is. Biztosan lesznek apróbb problé-

mák, de ezeket megoldjuk. Az intézményben a festések, nagyta-

karítások megtörténtek. Úgy gondolom, hogy semmivel se nézünk 

könnyebb tanév elé, mint az elmúlt évben, de az összeszokott gár-

dával sikeresen meg tudjuk oldani a felmerülő problémákat. 
 

(-r -ly)     
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Tiszaszigeten 

 

Újra elsők a polgárőr focisták 
 

Augusztus első szombatja hosszú évek óta a Csongrád me-

gyei polgárőrnapot jelenti számunkra. Idén Magyarország legmé-

lyebben fekvő településén fogadták az önkénteseket. A csengelei 

csapat Csókási Tibor jóvoltából különbusszal mehetett, köszönet 

érte. A napos időt gyakran kisebb zápor zavarta meg, de aki egy-

szer már ott volt, azt különösebben nem izgatta.  

Az ünnepélyes bevonulás után elismeréseket adtak át. Fa-

lunkból Nagymihály Zoltánné – elsőként a hölgyeink közül – ré-

szesült elismerésben. A megyei szövetségtől az oklevél és virág-

csokor mellé egy népművészeti tárgyat kapott. 

Focistáink idén is megszerezték az első helyet. Csak Fábián-

sebestyént kellett legyőzniük, mert több csapat nem indult. Maga-

biztos győzelmet arattak a jó erőkből álló ellenfél ellen, csak a 

kapusuk volt egy kicsit bizonytalan, "lepkés" kesztyűben védett. A 

végeredmény 5:2 lett javukra. Gólszerzőink: Bangó Péter (2), Pata-

ki Ferenc (2), Csókási Jenő. A csapat tagjai voltak: Bangó Péter, 

Bencsik Attila, Csókási Jenő, Kürthy Róbert, Pataki Ferenc, Sisák 

Csaba, Szabó Péter. 

Horgászásban és főzésben is indultak versenyzőink, de nekik 

nem sikerült dobogós helyet elérni. Árvai Kálmán versenyen kívül 

kukoricafőzésben mutatta be tudását. Olyan jól fogyott a portékája, 

hogy a Tóth Attila–Horváth Péter páros pörköltjéből még vacsorára 

is maradt. 

A délutáni program sztárműsora Bódi Guszti és a Fekete Sze-

mek fellépése volt. Koncertjük után hatalmas tömeg rohamozta 

meg őket autogramért, dedikálásért. 

A focigyőzelmet a Gól sörözőben ünnepeltük meg. Kupa he-

lyett az idén egy szobrocskát kaptunk, így egy nagy korsóban járt 

körbe-körbe a pezsgő. 

Molnár Mihály    
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Kik indulnak a választáson? 
 

Lapzártánkig, augusztus 28-ig a helyi választási bizottság a 

következő jelölteket vette nyilvántartásba az őszi önkormányzati 

választásokra: 

Polgármesterjelölt: Sánta Ferenc 

Képviselőjelölt: dr. Apró Zsolt, Juhász József, Katona Attila, 

Király Sándor, ifj. Kormányos Sándor, Molnár Mihály, Rényi 

László, Sánta Ferenc, Tisóczki Péter, Törköly Ágnes, Vincze Já-

nos. 

A jelöléshez szükséges kopogtatócédulák leadási határideje 

szeptember 8., így lapunk következő számában már a végleges 

listát tudjuk közölni. 

 

 

 

 

Foci krónika 
 

Vereséggel indult a bajnokság 
 

Bajnoki mérkőzés: 
 

2006. augusztus 26. Röszke II. – Csengele  4:3 (4:2) 

Csengele: Demeter, Dancsok, Góra, Túri, Pálfi, Veszprémi, Mészá-

ros, Juhos, Wenner I. B., Horváth, Wenner II. B. 

Csengelei gólszerzők: Wenner I. B (2), Horváth. 

Nem szeretek magyarázkodni, de most meg kell említenem, hogy 

csapatunk fele még nyaralt. Így a megye I. osztályból megerősített 

hazai csapat egy jó színvonalú mérkőzésen győzedelmeskedett 

ellenünk. 

Kun-Szabó Tibor 
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Kalandozások Csengele történetében 

 

Elvetélt határváltozások 

településünk múltjában 
 

Tudjuk, hogy Csengele területe évszázadokon át mindig más 

és más tulajdonában volt, míg 1726-ban Szeged város birtoka lett. 

A határral sokáig nem is volt baj, csak 1896. október 22-én került 

sor egy kis határkiigazításra. Mivel Kiskunfélegyháza és Csengele 

között nem volt természetes elválasztó vonal, már nem is tudták 

pontosan, hogy hol húzódik az. Ezért a félegyházi és szegedi tanács 

küldöttsége közös területbejárást tartott és kijelölte a helyes határ-

vonalat. Napjainkig ez meg is maradt. Később még ugyan próbál-

koztak a határmódosításokkal, de mind hamvába holt maradt.   

1948-ban Csongrád megye törvényhatósági bizottsága határo-

zatot hozott arról, hogy Szeged város és Csongrád megye között te-

rületcseréket javasol. E szerint Csengele a jövőben Csongrád me-

gyéhez tartozott volna, Pusztamérges és Öttömös viszont Szeged-

hez. Csengele önálló községként a kisteleki járás körzetébe került 

volna. A kérdésben népszavazást terveztek, de a végső szót a Be-

lügyminisztérium mondta volna ki. Mint bizonyára sokan tudják, 

kisteleki járás soha nem jött létre, és településünk is 1949 végéig 

Szeged külterületéhez tartozott. 

A belügyminiszter csak 1949-ben határozta el Csengele önál-

ló községgé nyilvánítását. 1949. december 21-én, Sztálin születés-

napján alakult meg a helyi képviselő-testület, majd 1950. január 1-

től kezdve önálló életet élt falunk. 

Újabb határváltoztatás szükségessége 1952-ben merült fel új-

ra. Molnár Dezső VB-titkár a március 7-i tanácsülésen bejelentet-

te, hogy "véleménye és a végrehajtó bizottság, valamint a Pártve-

zetőség véleménye szerint megengedhetetlen állapot az, hogy az 

alsócsengelei gazdák 12 km-re járjanak fel ügyes-bajos  dolgaiknak 
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elvégzésére Csengele községhez, míg Kistelek község hozzájuk 4-5 

km távolságra fekszik. Ugyancsak lehetetlen helyzet az, hogy a 

Csengele községtől 5 km-re eső vasútállomás és környéke kisteleki 

terület és a kisteleki lakosoknak innen 20 km távolságra kell bejár-

niuk Kistelekre, hogy hivatalos elintézni valójukat a községi ta-

nácsnál elintézzék. Javasolja, hogy a tanácsülés mondja ki határo-

zatilag, hogy Alsócsengele elnevezésű határrészt Kistelek község-

hez és a Csengele vasútállomás környékének Kistelekről Csenge-

léhez való csatolására a Járási Tanácshoz az előterjesztést tegye 

meg a végrehajtó bizottság". 

A tanácsülésen Budai János és Katona Pál tanácstagok java-

solták, hogy ebben a kérdésben meg kell tudni az alsócsengelei la-

kosság véleményét, és csak utána lehet döntést hozni. A tanácsülés 

ebben is maradt, és az 52-3/2-a/1952. tanácsülés számú határoza-

tával kimondta, hogy Alsócsengele elcsatolását az ottani lakosok 

népgyűlésének érdemleges határozatától teszi függővé. 

Hogy végül is történt-e még ezen kívül valami az ügyben, 

tartottak-e népgyűlést ebben az ügyben, az nem valószínű, mert a 

későbbi tanácsüléseken ez a téma már nem merült fel. Így maradt 

az a – kétségtelenül furcsa – állapot, hogy a Csengele vasútállomás 

ma is Kistelek város területén található.     

1956 nyarán a megyei pártlap, a Viharsarok egy újabb ötlettel 

állt elő. Magony Imre csengelei községi agronómus többek pana-

szát gyűjtötte össze "Interpellálnak a csengeleiek" címmel. Ebben 

Magony szóvá tette, hogy "mivel hozzánk nagy távolságra fekszik a 

járási székhely és a megyeszékhely is, Csengele községnek sokkal 

helyesebb volna, ha a kiskunfélegyházi járáshoz és a kecskeméti 

megyeszékhelyhez tartozna. Ez közlekedési, gazdasági, tájjellegi és 

egyéb szempontból is sokkal kedvezőbb volna, mint a jelenlegi közi-

gazgatási beosztás".  

Az agronómus felvetése érdekes lehetett, de azt az illetékesek 

nem támogatták. A nemsokára kitörő forradalom után pedig a hata-

lomnak kisebb dolga is nagyobb volt annál, hogy ilyen ügyekkel 

foglalkozzon. Így falunk továbbra is Csongrád megye és Szeged 

járás községe maradt. 

Molnár Mihály        
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Ünnepi egyházi kiadvány 
 

Az Egyházközség megalakulásának 75. évfordulója alkalmá-

ból a Szent Imre búcsúra (november 5.) megjelentet egy színes 

képekkel illusztrált kötetet, ezzel adózva az elődöknek, a templom-

építés résztvevőinek. 

A könyv 1500 Ft-os áron előjegyezhető a Plébánia Hiva-

talban a hivatali időben (délelőtt 9-11 között).     

Katona Attila 

 
 

Könyv az 1956-os csengelei 
eseményekről 

 

A Csengelei Krónika szerkesztősége helytörténeti könyvei-

nek sorozatát folytatva az 1956-os forradalom 50. évfordulója 

alkalmából megjelenteti a "Csengele 1956" című kiadványt.   

A több mint 100 oldalas kötet visszaemlékezések és korabeli 

dokumentumok alapján dolgozza fel a falunkban történt forradalmi 

eseményeket, valamint az azt követő megtorlást. 

Néhány fejezetcím a könyvből: Előzmények; Nagygyűlés a 

tanácsházánál; A nemzetőrség; Önbíráskodások; A gyilkosság; 

Élet a forradalmi napok után; A megtorlás; Kizárások a tanács-

tagságból; Közbiztonsági őrizetesek;  A bírósági tárgyalások sora; 

Amnesztiák; 56-os csengelei ki kicsoda; Képmellékletek. 

A sorszámozott könyveket most is csak elővételben lehet 

megvásárolni, melybe a tulajdonos nevét kérésre belenyomtatjuk. 

Előrendelést 2006. szeptember 29-ig a Faluházban lehet leadni Tör-

köly Ágnesnél. A puha borítós változat 1500 Ft-ért, a kemény bo-

rítós 3500 Ft-ért jegyeztethető elő. 

Molnár Mihály      
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Kiegészítések és helyesbítések a 

telefonszám-jegyzékhez 
 

Béres Ferenc Tanya 476. 06-30/4 709 572 

Béres István Tanya 476. 06-30/4 659 169 

Béres István ifj. Tanya 65. 06-70/2 953 781 

Béres Melinda Tanya 476. 06-30/5 017 015 

Gémes László ifj. Tanya 500. 06-30/5 129 027 

Hegedűs Rudolf Tanya 569. 06-30/5 269 863 

06-30/4 936 775 

Túri János Árpád u. 24. 286 149, 06-70/5 724 030 

Vörös István Felszabadulás u. 35. 286 018, 06-30/4 276 061 

 

Kérjük a telefontulajdonosokat, hogy a változásokat tudassák a 

Csengelei Krónika szerkesztőségével, mert csak így tudjuk a jegy-

zéket folyamatosan javítani! Üzenet leadható a Faluházban Tör-

köly Ágnesnél is.  

 
 

 
 

H i r d e t é s e k  

 

Tanya eladó kövesút mellett 5 hold földdel. Villany, nortonkút van. 

Buszmegálló 5 percre. Érdeklődni lehet a helyszínen Túri Ferenc-

nél a Csengele, Tanya 682. szám alatt.   

Jó állapotban lévő, étkezőbe való sarok ülőgarnitúra asztallal együtt 

eladó. Érdeklődni: Sántáné Czombos Mónika Csengele, Árpád u. 

17.  06-70/5 149 275   
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1980-as évjáratú Lada 1500-as személygépkocsi több mint 1 év 

műszakival, felújított motorral, új gumikkal, korához képest jó 

állapotban sürgősen eladó. Érdeklődni: Kiss Mihály Csengele, Ta-

nya 603. Telefon: 06-30/3 475 358  

900 négyzetméteres, bekerített porta eladó az Aranykalász u. 12. 

szám alatt. Víz, villany van. Eladó továbbá egy 5 mázsás utánfutó 

magasítóval, sátorral, új vonófejjel, friss műszakival és új forgal-

mival. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: Pálnok Sándor Csen-

gele, Vadgerlés u. 18. szám. Telefon: 286 267. 

Új családi ház eladó a Csengele, Vadgerlés u. 16. szám alatt. Szo-

ciálpolitikai támogatás is igénybe vehető! Érdeklődni lehet a 06-

30/3 883 262 telefonszámon. 

Sírcsokor, koszorú, virág (ballagás, anyák napja stb.) rendelés lead-

ható a 06-30/2 658 284-es telefonszámon. Helyi temetéskor az itt 

rendelt kegyeleti virágok, koszorúk átvehetők a temető bejáratá-

nál. A kiszállítás ingyenes. – Hunyadi Ilona 

4 sebességes Simson S51 típusú motorkerékpár eladó. Érdeklődni: 

Süli István Csengele, Május 1. u. 56. Telefon: 06-30/5 830 923 

vagy (62) 286 074. 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, 

vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy 

szerelhetően. Kormányos Zoltán Csengele, Vadgerlés u. 6. Telefon: 

06-30/3 282 375.   

Négysebességű Simson S51B segédmotor-kerékpár újszerű állapot-

ban eladó. Érdeklődni lehet a 06-30/5 037 173 telefonszámon. 
 

 

Mindenfajta villamos háztartási gép (fűnyíró, 
szivattyú, daráló stb.) teljes körű szervizelését, 

tekercselését vállalom. 
 

MOLNÁR TIBOR 
Csengele, Május 1. u. 1. szám  286 058 
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Hobbikert eladó a Május 1. utca végén. A telken nortonkút van. 

Háromfázisú áramvételi lehetőség kialakított. Érdeklődni: Kuklis 

András Csengele, Május 1. u. 21. szám. 
Eladó a Csengele, Akácfa u. 5. szám alatti ház! Érd.: (62) 286 644 

Hobbitelek eladó a focipálya mellett, a Béke utca folyta-

tásában. Nortonkút, 380 V-os villany van. Érd.: Hell Rudolf 

Csengele, Akácfa u. 10.  (62) 286 203 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

Imréné vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-

Mobil és Vodafone szolgáltatók készülékeire. 

Eladó 3 db 11,5 kg-os és 1 db 23 kg-os PB-gázpalack. Érdeklődni 

lehet a 06-30/9 258 372 telefonszámon.  

Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz 

szállítás megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefon-

számon.  

Faluhoz nagyon közeli tanya 7 hold földdel eladó. Érdeklődni lehet 

Magony Antalnénál Csengele, Tisza u. 21. 06-70/2 113 951   

Csengelén, faluhoz közel tanya eladó 6 hold földdel. Központi 

fűtés, gáz, ipari áram van. Érdeklődni lehet Vörös Ferencnél 

Csengele, Tanya 619. 06-20/4 449 765. 
 

Gumiszerelést, -javítást és 
centrírozást vállalok! 

 

Új gumiabroncsok kedvező áron kaphatók! 
 

Longa István  
autó- és gumiszerelő 

 

Csengele, Felszabadulás utca 
Telefon: (06-30) 3 538 409 
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Gépi hímzés! 
 

Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai 
jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk 
egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, 
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várjuk szeretettel! 
 

Bővebb tájékoztatás: 
 

TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75. 

Telefon/fax: (06-62) 541 570 
 

 
2 és fél szobás családi ház garázzsal és melléképülettel eladó a 

Csengele, Dózsa György u. 19. szám alatt. Gáz és központi fűtés is 

van. Irányár 5,7 millió Ft. Érdeklődni lehet a 06-30/3 943 553 

telefonszámon.  
Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető. Hitelbírálat 

helyben. Törlesztési határidő: 1 évtől 4 évig terjedően. Érdeklődni 

lehet a 286 017 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.  
Az Aranykalász u. 27. szám alatti építési telek, fóliasátorral eladó. 

Érdeklődni: Olajos József Csengele, Dózsa u. 21. szám 06-30/7 

432 417. 
Eladó 600 -öles zárt kert 3 db fóliasátorral. Érdeklődni: Túri 

István vízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám alatt.  
A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített, 

nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta 

eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Érdeklődni: 

Pigniczki Éva, Csengele, Május 1. u. 22.   286 191   
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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 06-30/3 228 453 

 

Új szolgáltatások a Fotó szaküzletben 
 

- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

felvételek háznál és műteremben. Igazolványkép 

- Hagyományos és digitális fotókidolgozás 

- Képek digitalizálása CD-re, régi képek felújítása 

- Digitális gépről, kártyáról CD-írás, képek korrigálása kérésre 

- Video átírása DVD-re 

- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok 

- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek 

- Olaj-, pasztell- és akvarell képek 

- Szaktanácsadás 

Nacsa Jánosné fényképész 

Kistelek, Kossuth Lajos u. 16. 

 257 786, este: 329 659 06-30/5 479 521 

 
 

========================================================= 

                      

      A Csengelei Polgárőr Csoport 

                 havonta kétszer megjelenő lapja 

    

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó: Kucsora Péter 

Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás utca 2/A.  E-mail: csengele@freemail.hu 

Alapító szerkesztő: Molnár Mihály               Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefné 
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