
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. évfolyam 21. szám                      2006. november 1. 

 

 

Vörös a koreai oklevéllel 
 

 
 

 A zenésszel készült interjúnk a 322. oldalon kezdődik!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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Harmadik helyezéssel tért haza 

 

Egy csengelei 
harsonás Ázsiában 

 

Vörös József a csengelei művészeti iskolában, Czirok Zoltán 

tanítványaként kezdett el harsonán tanulni. A szegedi Tömörkény 

István Művészeti Szakközépiskola elvégzése után a budapesti 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója lett. Jelenleg a 

negyedik évfolyamot végzi. Sok országos szintű versenyen vett 

részt, ahol szép eredményeket ért el. Legutóbb a dél-koreai Jeju 

városban rendezett nemzetközi rézfúvós fesztiválon III. helyezést 

ért el. 

 

Mondjál már bővebbet erről az Ázsiában rendezett versenyről! 

- Augusztus 10-étől 20-ig tartott ez a verseny Dél-Koreában, Jeju 

nevű városban. Minden rézfúvós hangszer külön kategória volt: 

trombita, kürt, tuba, harsona. Én a tenorharsonások kategóriájában 

indultam. Három forduló volt, az elsőben még 14-en voltunk. Ki-

lenctagú zsűriben német, dél-koreai, francia, amerikai szakembe-

rek voltak. 8-an jutottunk tovább a második fordulóba. Innen hár-

man kerültünk a döntőbe, egy amerikai, egy francia és én. Az ame-

rikai innen is kiesett. A harmadik díjat én kaptam, a francia srác 

második lett, az első díjat pedig nem adták ki. Ilyen kemény volt. 

Mondhatjuk ezt világversenynek? 

- Igen, hiszen bárhonnan lehet rá jelentkezni. Voltak Európából, 

Amerikából és Ázsiából is. Ez már a negyedik verseny volt, kété-

vente rendezik meg. Négy évvel ezelőtt is voltak kint magya-rok, 

és azt mondják, hogy egyre magasabb a színvonal. Ahogy egyre 

jobban kezdik megismerni ezt a versenyt, annál többet várnak el. 

Magyarországon, a zeneakadémián is szokott lenni minden ősszel 

verseny, ami már negyvenvalahányadik lesz az idén. 
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Hogy kerültél ki? Volt valami selejtező Magyarországon? 

- Nem, ez jelentkezés alapján működik. Az interneten kerestünk 

nemzetközi versenyeket, és ezt találtuk. Meg már mondtam, hogy 

Budapestről voltak már kint más fiatalok is. Ők mondták, hogy 

próbáljam meg. Felkészültem rá, jelentkeztem, kimentem, és egy 

harmadik helyezéssel jöttem haza. Más nemzetközi versenyeken, 

például Münchenben, ahol sok jelentkező várható, ott CD-t kérnek 

be előre a jelentkezőktől. A zsűri majd ez alapján eldönti, hogy ki 

lesz az a 60 ember, akit meg fognak hívni.  

Dél-Korea nem a szomszédban van. A repülőjegy sem lehetett 

olcsó. Saját zsebből fizetted? 

- A repülőjegy oda-vissza 300 ezer forintba került. Amszterdamba 

a MALÉV-vel mentünk, onnan pedig a koreai légitársasággal re-

pültünk tovább Szöulba. Innen egy másik járattal repültünk a fellé-

pés helyszínéül szolgáló szigetre.  

És ki fizette a repülőjegyet? 

- Megpályáztuk a pénzt. Budapesten van sok szakszervezet, egye-

temi baráti kör, meg magához az egyetemhez is lehet pályázni. A 

nemzeti kulturális alaphoz az egyetem is pályáz, ahová szemé-

lyenként is lehet fordulni. Innen kaptam 250 ezer forintot, meg a 

csengelei polgármesteri hivatal is támogatott. Plusz a szüleim, 

nagyszüleim is hozzájárultak. 

Koreában hol laktatok? 

- Kollégiumban. Az egyetemi városrészben volt a kollégium. Mel-

lette 20 méterre volt az intézmény, ahol volt a verseny, 30 méterre 

volt az étkezde, ahol lehetett enni.  

Megtanultál pálcikával enni? 

- Igen. Mi mindig koreai ételt ettünk, hogy megismerjük az ottani 

konyhát. Halakat, meg mit tudom én, miket ettünk, amik ott van-

nak. Rizs töménytelen mennyiségben volt.  

Ízlett? Azt mondják, hogy Ázsiában nagyon fűszeresen esznek. 

- Nekem ízlett, nem lett tőle semmi bajom. Nem is fűszeresnek, 

inkább csípősnek mondanám. Mindent csípősen, nagyon csípősen 

esznek. A magyar Erős Pista hozzájuk képest nem csípős.  

Városnézésre volt-e időtök? 

- Tíz  napig voltunk kint. Az utolsó két nap pont szombat-vasárnap- 
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ra esett. Pénteken délután meg volt a döntő, meg tudtuk hogy ki 

hogyan végzett. Az eredményhirdetés, a díjkiosztó gálaünnepség 

vasárnap este volt. Így két napunk volt arra, hogy csavarogjunk. 

Nyolcan voltunk kint magyarok, és béreltünk egy autót, körbejártuk 

a szigetet. Anyagi szempontból nagyon olcsó ország Dél-Korea, 

kb. feleannyiba kerülnek a dolgok, mint nálunk.  

A híradókban sűrűn lehet látni dél-koreai tüntetéseket is. 

Ilyennel nem találkoztatok? 

- Nem, semmi ilyen nem volt. Nagyon kedvesek az emberek, gyö-

nyörű szép hely. Buddha templomokat nézegettünk. Ez a sziget egy 

vulkánon van, azt is megnéztük. Persze nem lehetett odamenni a 

kürtőhöz, csak a közelébe, pedig azt mondják, hogy már nem mű-

ködik. Nem füstölög semmi, de lehet, hogy egyszer újraéled.  

Úgy tudom, hogy Angliában is jártál az idén. 

- Igen, Birmingham-ben. A Nemzetközi Harsona Szövetség rendez 

minden évben egy fesztivált. Minden évben más országban, más 

földrészen kerül rá a sor. Tavaly New Orleans-ban volt, most pedig 

Birmingham-ben. Erre is interneten keresztül lehet jelentkezni. Kü-

lönböző kategóriák vannak: jazz, zenekari, szóló, kamara verseny 

stb. Van 10-15 féle kategória, amibe lehet jelentkezni. Én a Robert 

Masteller/Conn-Selmer kategórában indultam. CD-t kellett elkül-

deni. Ez alapján hívtak meg három zenészt a döntőbe, amit most 

Birmingham-ben rendeztek meg. Csak az első helyezettet díjazzák 

egy hangszerrel. A második, harmadik helyezett egy-egy 100 

dolláros vásárlási utalványt kapott. Én megkérdeztem a zsűri- 

tagokat, akik azt mondták, hogy a pontszámok alapján én lettem a 

második. De ezt már nem tartják nyilván.  

Angliában még a latin betűket használják, de Dél-Koreában 

hogyan tudták kiejteni a neved? 

- Dél-Koreában a zsűri elnöke német volt. Négy éve már ő tölti be 

ezt a tisztséget. De ő is csak úgy szólított, hogy Josef. 

Viszont a koreai oklevélen nagyon szép helyesírással szerepel a 

neved, még az ékezetek sem hiányoznak. 

- Igen, géppel rá tudták írni. Az angol oklevélről viszont hiányoz-

nak az ékezetek. 

Mikor végzel az egyetemen? 
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Vörös József dél-koreai oklevele 
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- Negyedéves vagyok, a következő tanévben végzek, 2008-ban 

diplomázok. Ötéves ez az iskola.  

Addig még egy jó pár fesztiválon fogsz részt venni. 

- A jövő hét végén megyek Olaszországba, Torino mellé, szintén 

versenyre. Ez egy kisebb, nem egy rangos verseny. Hárman me-

gyünk Magyarországról. Majd kiderül, hogy mi lesz.  

Nem félsz attól, hogy meg fogják Czirok tanár urat rohanni a 

gyerekek, hogy harsonát szeretnének tanulni? 

- Én sem gondoltam, hogy el fogok jutni a világ másik felére, Dél-

Koreába. Két év múlva lehet, hogy újra elmegyek. Akkor talán már 

a harmadiktól jobb helyezést tudok elérni.  

Az iskola elvégzése után mik a terveid? 

- Külföldre szeretnék menni, Berlinbe, Németországba. Tanulás és 

munka szempontjából is. Sajnos Magyarországon szűnnek meg a 

zenekarok. Az Operaházból is sok embert kirúgnak. A Telekom 

szimfónikus zenekar úgy néz ki, hogy teljesen megszűnik.  

Nyelvet tanultok az egyetemen? 

- Angolt és németet.  

A zenének nem az olasz a nyelve? 

- De az, csak a kapcsolatteremtésben inkább az angolt és a németet 

lehet használni. Az olaszt Szegeden tanultam, abból érettségiztem. 

A zenei szakkifejezéseket megtanulják, és annyi az olasz tudás.  

Tehát 2008-ban végzel, és elmégy világot látni? 

- Már láttam belőle egy kicsit, de még szeretnék. 

(-r -ly) 
 

 

Betörő a vegyesboltban 
  

Október 18-ra virradó éjszakán betörő járt Novákné vegyesbolt-

jában. A bejárati ajtót befeszítve jutott be a kis üzletbe, ahonnan 

aprópénzt, cigarettát és csokoládét lopott el közel fél millió forint 

értékben. A bolt nem rendelkezik biztosítással, így a kárt a szeren-

csétlen özvegyasszonynak kell viselnie.  

M. M. 
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Megemlékezés október 
23-án 

 

Az 1956-os forradalom eseményeiről Csengelén is megemlé-

keztünk az 50. évfordulón.  

Az ünnepség reggel fél 9-kor szentmisével kezdődött, melyet 

a hősi halottakért Laczkó Ferenc plébános, pápai prelátus mutatott 

be. Szentbeszédében kiemelte, hogy a magyarságban mindig töret-

len volt a szabadság utáni vágy, s csak egy „uralmat” fogadott el: 

Isten uralmát. Ezért ajánlotta Szent István az országot a Magyarok 

Nagyasszonya pártfogásába. 

A szentmise után a kb. 30 fős ünneplő közösség a templom 

mellett álló hősök emlékművénél helyezte el a megemlékezés virá-

gait. Itt Sánta Ferenc polgármester úr mondott beszédet, melyben 

felelevenítette a forradalmi eseményeket. A megemlékezés a Him-

nusz eléneklésével ért véget. 

K. A. 

 

 
 

Mazsorettes sikerek 
 

Nemrég rendezték meg Kiskőrösön az Országos Ifjúsági Ma-

zsorett Fesztivált. Ezen a csengelei ifjúsági csoport arany, a 

"Szivárvány" csapat ezüst fokozatú oklevelet kapott. 

Gratulálunk a szép eredményekhez! 

M. M.   
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M E G H Í V Ó 
 

Szeretettel hívunk minden csengelei családot temp-
lombúcsúnk ünnepére, és az egyházközség 75 éves 
jubileumára. 
 

Tervezett programjaink: 
 

2006. november 3-án (pénteken) du. 5-7 óráig: 
gitáros énekekkel kísért ima a templomban (taizéi 
imaóra), utána szerény vacsora és beszélgetés a 
vidéki vendégekkel 
 
2006. november 4-én (szombaton): 

13 órától játékos vetélkedő gyerekeknek (Az 
éhes és szomjas résztvevők számára teát és sütit 
biztosítunk. Ehhez köszönettel elfogadunk minden-
féle segítséget.) 
  16 órától az egyházközség múltját bemutató 
kiállítás megnyitója 
  16,30-tól a hittanosok műsora 
  17 órától ünnepi szentmise Gyulay Endre püs-
pök úr vezetésével 
  18 órától az egyházközség történetéről szóló 
könyv bemutatása, dedikálása 
  

Kérjük együtt templomunk és községünk védő-
szentjének pártfogását! 

 

Szeretettel várnak mindenkit: 
az egyházközség munkatársai 
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Visszatekintő 

 

Ezt írták Csengeléről 70 éve: 

 

Az engedetlen csengelei fiú tragédiája 
 

Szörnyű tragédia hírét jelentették kedden reggel Csengeléről. 

A jelentés elmondta, hogy kigyulladt a Csengele 307. számú tanya, 

mely Kunszabó József tulajdona és porig égett. A tanyabeliek meg-

kísérelték a mentést, kannákban, dézsákban hordták a vizet, de 

minden igyekezet kárba veszett, mert a tűz a zsúptetős tanyaé-

pületen hatalmas arányokban terjedt és néhány percen belül merő 

lángtenger volt az egész épület. A kis tanya a bennlevő bútorokkal 

együtt elhamvadt. A tanyabelieknek feltűnt, hogy az idősebbik fiút, 

Kunszabó Jánost nem látják, pedig rá is szükség lett volna az oltás 

közben. 

A 28 esztendős fiatalember azonban eltűnt. Később akadt 

valaki, aki elmondta, hogy kevéssel a tűz kitörése előtt látta Kun-

szabó Jánost, amint felment a padlásra. Kevéssel utóbb kezdődött a 

tűz a padláson. A jelek szerint tehát a tüzet Kunszabó János okozta, 

az is kiderült hamarosan, hogy mi oka lehetett a szülei viskóját 

felgyújtani. 

Kunszabó János nem volt jó viszonyban szüleivel. A fiú rossz 

társaságokba keveredett, kimaradozott hazulról, nem dolgozott, ami 

miatt gyakran heves jelenete volt az édesapjával. A tűz kitörése 

előtt is hevesen összeszólalkoztak és a fiú ekkor kijelentette, hogy 

elmegy hazulról és többé vissza sem tér. Összeszedte ruháit, hogy 

közben végleg búcsút mond a szülői háznak. Úgy látszik, hogy 

közben bosszúra gondolt és hirtelen elhatározással felgyújtotta az 

épületet. 

Kunszabó János Mihály nevű öccse reggel a Jójárt-tanya 

szőlőjének egyik fáján akasztott embert pillantott meg messziről. 

Amikor a fához szaladt, akkor látta, hogy bátyja lóg a fa egyik ágán 

élettelenül. Az öngyilkosságot  még előtte való napon követhette el.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  330  - 

 

 

A nyomozás azután teljesen rehabilitálta a szerencsétlen fiatalem-

bert. 

Kiderült, hogy véletlenül okozta a tüzet és e fölötti elkesere-

désében felakasztotta magát. Az eset úgy történt, hogy amikor ru-

háit csomagolta össze, eszébe jutott, hogy a padláson szárad né-

hány holmija. Kezébe vette a nyílt lángú olajmécsest és felment a 

padlásra. A mécsest a gerendára, közvetlenül a tető alá tette és fel-

dúlt lelkiállapotában nem gondolhatott arra, hogy könnyen tűz 

üthet ki. Amikor látta, hogy a tető lángra kapott, lerohant a pad-

lásról, elszaladt és a szomszédok szőlőjében felakasztotta magát. 

 

(Megjelent a Tanyai Újság 1936. november 29-i számában) 

 
 

 

 

Kedvenc receptjeim 
 

M o l n á r p o n t y 
 

Hozzávalók: 80 dkg pontyfilé, 10 dkg füstölt szalonna, 20 dkg 

csuszatészta, 1 közepes fej vöröshagyma, 10 dkg gomba. 1 húsos 

zöldpaprika, 1 közepes paradicsom, 2 evőkanál liszt, 2 dl tejföl, 1 

mokkáskanál pirospaprika, őrölt bors, só. 

 
A halszeleteket megsózzuk, lisztben megforgatjuk, és kevés 

olajon mindkét oldalon 2 percig sütjük. 

Az apróra vágott vöröshagymát kevés olajon néhány percig 

kevergetjük, majd hozzátesszük a gombát, és puhára pároljuk. 

Megszórjuk pirospaprikával, sózzuk, borsozzuk, beledaraboljuk a 

húsos paprikát és a paradicsomot, és néhány percig együtt sütjük. 

Hozzátesszük a tejföl felét. 

Közben a csuszatésztát enyhén  sózott,  lobogva  fővő  vízben  
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kifőzzük, leszűrjük, alaposan lecsepegtetjük, és hozzákeverjük a 

tejfölös lecsóhoz. Tűzálló tálba öntjük, a keveréket, a félig sült 

halszeleteket rátesszük, és mindegyikre 1-1 szelet szalonnát borí-

tunk. Forró sütőbe toljuk, és megpirítjuk a tetején a szalonnát. A 

megmaradt tejföllel meglocsoljuk és tálaljuk. 

Nemere Ilona 
 

 

 

 

Foci krónika 
 

Három fős emberhátrány 
Bakson 

 

Bajnoki mérkőzések: 

 

2006. október 14. Balástya II.  - Csengele 2:5 (1:2) 

Csengele: Demeter, Tóth, Kiss, Túri, Pálfi, Veszprémi, Kubát, 

Mészáros, Dancsok (Vozár 55.'), Wenner I. B., Juhos (Horváth 

60.'). 

Csengelei gólszerzők: Veszprémi, Kubát, Wenner I. B. (3) 

Jó időben, jó játék, szép győzelem.  

 

2006. október 21. Baks – Csengele 6:2 (4:0) 

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

ros, Csala, Wenner I. B., Heim. 

Csengelei góllövők: Wenner I. B., Heim.   

Tartalékosan, tíz emberrel álltunk ki. A 10. percben Pálfi lesérült, 

így 9 játékosunk maradt. A 65. perctől már csak 8-an játszottunk 

tovább, mert Kisst kiállították. Fennállásunk legsúlyosabb veresé-

gét szenvedtük el, ettől függetlenül a tabella élén állunk.  

 

Kun-Szabó Tibor 
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H i r d e t é s e k  
 

Újra megnyílt a virágboltom!  
 

A Felszabadulás u. 13. szám alatti üzletemben újból fogadom kedves 

vásárlóimat. Vágott és cserepes virágok, selyemvirágok, koszorúk és 

ajándéktárgyak kaphatók. Várom régi és új vásárlóimat. 

Nyitva tartás:  
Hétfő  8-12 és 12,30-16     Csütörtök 8-12 

Kedd  8-12 és 12,30-16     Péntek  8-12 és 12,30-16 

Szerda  8-12 és 12,30-16     Szombat  8-12  
 

Sándorné Zsóka 06-30/4 231 451 
 

Flavon max 
 

növényi színanyag koncentrátum, magas antioxidáns tartalmú étrend-

kiegészítő (lekvár állagú) forgalmazását megkezdtem.  

Azoknak ajánlom, akiknek fontos a saját és családja egészsége, 

aki nem fogyaszt naponta megfelelő mennyiségű gyümölcsöt, aki 

erősíteni akarja az immunrendszerét. 

Mindenkit szeretettel várok, aki érdeklődést mutat a készítmény 

iránt, személyesen és telefonon is. 

Törkölyné Harkai Erika 

Csengele, Tisza u. 25. 

06-70/2 607 877 
 

Eladó 14 db 4,5 m hosszú, 10 x 12 cm vastagságú, új állapotú gerenda, új 

betonkeverő, 200 db B 30-as bontott tégla, 20 db 170 cm-es bontott pala, 

25 db betonoszlop. Ugyanitt bontott vályog ingyen elvihető. Érdeklődni 

lehet este 7 és 8 óra között a 06-70/3 167 462 telefonszámon.   
A község történetét feldolgozó, 379 oldalas "Csengele krónikája" című 

könyv 1 példánya eredeti áron eladó!  Molnár Mihály 06-30/6 216 223   

Kaukázusi és kuvasz keverék kiskutyák (3 fehér, 4 barna) 500 Ft/db-

os eszmei áron eladók.      Dr. Torontáli Renáta  286 121  
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Minden hétfőn sörnap a Gól sörözőben! Ezeken a napokon 

mindig egy-egy fajta sör akciósan kapható.  
 

1989-es évjáratú, világoskék színű Lada 2107 típusú személygépkocsi 

tetőablakkal, magnóval, 2007 februárjáig érvényes műszakival eladó. 

Irányár: 110.000 Ft. Érdeklődni: Kiss László, Csengele, Tanya 646. 

06-70/4 973 108 

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

Buszmegálló 5 percre. Érdeklődni lehet a helyszínen Túri Ferencnél a 

Csengele, Tanya 682. szám alatt. 

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 forgalmival. Ár megegyezés 

szerint. Érdeklődni: Pálnok Sándor Csengele, 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 leadható a 

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

kegyeleti virágok, koszorúk átvehetők a temető bejáratánál. A kiszállítás 

ingyenes. – Hunyadi Ilona 

4 sebességes Simson S51 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 szerel-

hetően. Kormányos Zoltán Csengele, Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/3 

282 375.   

Négysebességű Simson S51B segédmotor-kerékpár újszerű álla-

potban eladó. Érdeklődni lehet a 06-70/3 751 075 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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Eladó a Csengele, Akácfa u. 5. szám alatti ház! Érdeklődni: 

(62) 286 644 

Hobbitelek eladó a focipálya mellett, a Béke utca folytatásában. 

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. 

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 Telefon: 

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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