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Épül a faluházi terasztető 
 

 
 

Cikkünk a 114. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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●Helikopteres mentés 

 

Csengele félmillióval szállt be 

 

Régóta húzódik Csongrád megyében a baleseti sérültek légi 

úton való szállításának megoldása. Sokáig a legmegfelelőbb hely-

szín kiválasztása folyt, míg végül 90 millióból a szentesi légibázis 

megvalósítása mellett döntöttek. 

Telt, múlt az idő, de előrelépés nem történt az ügyben. Ezért  

a Csongrád Megyei Közgyűlés elhatározta, hogy nem vár tovább. 

Felajánlott 10 millió forintot e célra, és felhívással fordult a megye 

59 önkormányzatához, hogy ők is támogassák a nemes célt. Csen-

gele az elsők között csatlakozott 500 ezer forintos hozzá-

járulásával. 

A helikopter már rendelkezésre áll. Mihelyst elkészül a bázis, 

már repülhet is a megyénkbe.                                                              
 

 

 
 

Épül-szépül a falu 

 

Az előző számunkban számoltunk be arról, hogy zúzott kővel 

feltöltötték a Faluház melletti homokos piacteret. Azóta elkezdték, 

sőt be is fejezték a templom előtti parkoló burkolását ugyanolyan 

módszerrel, mint a piactérét. A két munka összköltsége nem érte el 

az 1 millió forintot. 

Régóta nagy problémát jelentett, hogy a Faluház főbejárata 

felett lévő nyitott terasz nem volt megfelelően szigetelve, így a víz 

eláztatta az előtér plafonját. Most a fedetlen részt Sisák János ács – 

a tőle megszokott szép munkával – beburkolta, így remélhetőleg 

végleg megszűnnek a beázási foltok. 

M. M.  
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●Szocreál motorkiállítás Majsán 

 

Elektromos motor 220 Volttal 
 

Április 4-én – a valamikori Felszabadulásunk ünnepén – a 

volt szocialista tábor kétkerekű járműveit mutatták be a kiskun-

majsai művelődési házban. A gyűjtemény annak a Benedek Róbert- 

nek a kollekciója, akivel a csengelei motoros találkozók konfe-

rálójaként szoktunk találkozni. 

Világszabadalomként bemutatásra került egy Babetta is, mely 

220 Voltos árammal működik, igaz csak addig, ameddig a vezeték 

elér. De láthattunk Simsonokat, Rigákat, Jáwákat, Komárt és régi 

magyar motorokat  is (Danuvia, Pannonia, Csepel). 

A kiállítás április 18-ig tekinthető meg. 

M. M.  
     

 
 

A Majsa Rádió riporterével mutatták be a kétkerekűeket 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Készülnek a Nemere filmek 
III., befejező rész 

 

A régóta falunkban élő író, Nemere István elég régen adott in-

terjút lapunknak. Legutóbb a múlt év nyári kiskunmajsai előa-

dásáról számoltunk be. A népszerű szerző most is, mint mindig, 

készségesen állt rendelkezésére a Csengelei Krónika kérdező-

jének.  

 

 

Hányadik könyvénél tart? 

- A 486. jelent meg nemrég. 

Ebbe beleszámítanak a második kiadások is? 

- Nem, csak az elsők. Nem fog bekerülni a Fantasztikus nagynéni 

sem, ami most jelent meg Szegeden egy kiadónál. És meg fog 

jelenni az egész sorozat, mert megvették az újra kiadási jogát. Na-

gyon gyönyörű kiadásban jelent meg a Fantasztikus nagynéni, és 

gondolom, hogy a többi is így fog. Ez a 486 mind első, magyar-

országi kiadás.   

Az idén meglesz az 500-ik?    

- Igazából már megvan, mert 20-nál több könyvem van a kiadóknál 

széjjelszórva. Hogy ezek mikor és milyen sorrendben jelennek 

meg, az nem tudható, meg közben is írok. Nem tudom, hogy az 

idén megjelenik-e az 500. könyvem. 

Azért kérdeztem rá az 500. könyvre, hogy amikor az meg fog 

jelenni, lesz-e nagy buli? 

- Gondoltam rá, hogy kellene valamit rendezni. De ez nem olyan 

típusú buli lenne, ahol hajnalig ropják. Meg lesznek persze hívva a 

jobb kiadók – nem mindegyik –, akik már becsaptak többször, azok 

nem lesznek meghívva. Kiadók, egy-két terjesztő, újságírók termé-

szetesen. Néhány jó olvasó is. 

Olyanok is vannak? 

- Persze! Van egy pár ember, aki olyan, mint a focistáknál a vezér- 
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szurkoló. Folyamatosan ott vannak az interneten, írják a véle-

ményüket, néha valami apróságban segítenek. Van egy olvasóm, 

aki kivadássza, bárhol is jelennek meg novelláim, évtizedekre 

visszamenőleg. Számítógépes listát is készített már erről, sőt 

kinyomtatva, beköttetve elküldte nekem, mint egy könyvet. 

Nagyon cseppfolyós még a dolog, nem dőlt el, hogy mikor és hol 

lesz, ki lesz-e hegyezve bármire is, vagy csak úgy összejövünk. 

Ez Csengelén lesz, vagy Budapesten? 

- Mindenképpen Budapesten kell megcsinálni, mert a legtöbb 

ember valószínűleg nem jönne ezért Csengelére. 

A hatvanadik  születésnapjára sokan eljöttek! 

- Arra eljöttek, de az más jellegű volt. Sokkal kevesebb vendégre 

lehetne számítani. Olyanok sem jönnének el esetleg, akikre én 

számítanék, akik jó lenne, ha ott volnának.  

Mostanában elég sok rázós témájú könyve jelenik meg. Kezd-

jük az "Árulók a magyar történelemben"-nel! Azt megállapít-

hatjuk, hogy lesújtó véleménye van a Kádár-rendszerről. Ez 

személyes sérelmek, vagy inkább ideológiája miatt van? 

- Inkább ideológia, mint személyes. Bár sorolhatnék én is egy pár 

dolgot, de igazából nem bántottak szó szerint. Csak úgy bántottak, 

mint bárki mást. Én is 35 éves voltam, amikor elmehettem Bécsbe, 

három napra, és nekem is mindenféle engedélyeket kellett kérnem a 

munkahelyemtől, meg mindenhonnan. A könyvkiadást is felhoz-

hatom. Ma bármit leírhat és megjelentethet az ember, az akkor 

messze nem így volt. Sok harcot kellett vívni azért, hogy valami 

megjelenhessen még újságban is, nem hogy könyvben. De a lényeg 

persze az ideológia.  

Akkor kimondhatjuk, hogy azért Önt annyira nagyon nem 

üldözték a Kádár-rendszerben? 

- Persze, nem állítottam én soha, hogy üldöztek. Az viszont kiderült 

a 90-es években, hogy Magyarországon és Lengyelországban is fi-

gyeltek, 23 éven keresztül. Ezt meg is írtam valamelyik napilap-

ban. Erről megvannak a dokumentumok, egy részét ki is adták ne-

kem. Ebből tudom, hogy a rendszerváltás után egy hónappal írták 

csak be a dossziémba, hogy a társadalmi veszélyességem megszűnt.  
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(fotó: Molnár Mihály) 

 
1989 október-novemberében lettem én veszélytelen a társadalomra, 

előtte úgy látszik, az voltam.  

Azt tudom, hogy a jelentők nevét nem adják ki, de ki lehet 

következtetni, hogy kik lehettek azok. Ön rájött ezekre? 

- Ha vezettem volna naplót, mint sok más író, Déry Tibor is, akkor 

nevetve lelepleztem volna az illetőt, már akkor. Volt egy jelentés, 

1985-ben készülhetett, melyet Tatabányán adtak fel telexen a 

budapesti központi III/III-asnak, mi szerint délelőtt munkatársunk 

meglátogatta esztergomi otthonában Nemere Istvánt, és le van írva, 

hogy miről beszélgettünk. Ha nekem van egy naplóm, melyben 

leírom, hogy kik jártak nálam – pláne délelőtt, mert akkor is 

délelőtt dolgoztam – akkor most tudhatnám, hogy ki volt az. 

Gyanúm van, de az kevés. Több jelentés is volt, hogy újságíró 

körökben ezt meg ezt mondtam. Ott is volt egy beépített ember, 

meg többfelé is.  
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Érdekelné, hogy ki volt az a "haverja", aki besúgta? 

- Így van. Legalább azt az egyet, hogy a gyanúm helyes-e. Mert az 

illető még ma is funkcióban van.  

Íróról van szó? 

- Írogatott, de nem azt csinálja most. 

Arról hallott-e, hogy pár évvel ezelőtt volt egy közvélemény-ku-

tatás, amelyben felmérték azt, hogy Magyarország történelmé-

ben ki a legnépszerűbb ember? Ebben Kádár Jánost hozták ki 

elsőnek, és ha jól emlékszem, Szent István volt a második. Azt 

is el tudom képzelni, hogy első királyunkról is lesújtó vélemé-

nye van, de mit szól ahhoz, hogy Kádár az első?  

- Kádárról azért lesújtóbb a véleményem, mint Szent Istvánról. 

Dobjunk rá egy kicsit szélesebb fényt az egész ügyre! Van egy 

korszak, Kádár második vagy harmadik korszakáról van szó, 

vagyis már a vége felé, a 70-es, 80-as évek, amikor van egy 

viszonylagos jólét, ami nem igazán jólét persze, de később erre az 

emberek úgy emlékeznek, hogy biztonságban éltek, mert munkája 

mindenkinek volt, csak éppen nem dolgozott a nagy többség. De 

hát a többiek eltartották őket. Eltartották őket abból, amit nekünk 

nem fizettek ki. Mindenkinek kevés volt a fizetése, de azért 

munkahelye volt, elvolt ott szépen, Trabant, telek stb. Lehetett 

utazni, mondjuk Csehszlovákiába is, meg egy pár ilyen helyre, 

később már nyugatra, 3 évenként. De hát ők mondták meg, hová 

mész, mit csinálsz, meddig mehetsz el, mit mondhatsz, és így 

tovább. Az egyszerűbb emberekben ez úgy rögzült – mostanról 

visszanézve, amikor minden bizonytalan –, hogy az egy valóságos 

aranykor volt. Most nem biztos semmi, és rá van bízva az emberre, 

hogy neked kell hajtani, ha azt akarod, hogy legyen belőled valaki. 

Nem a párttitkár, meg nem az állam fogja eldönteni. Nem kapsz 

lakást, nem kapsz állást, hanem szerezd meg magadnak. Ez a 

normális, mert a világban jobbára ez így van. Azok az emberek, 

akik akkor sokkal jobban éltek, azok révén jön ki egy ilyen 

közvélemény-kutatási eredmény, amit én elhiszek. 

Egy ideig nem lehetett tudni, hogy a Keira McEnzie álnév 

mögött Ön rejtőzik. Miért volt ez? 

- Itt arról volt szó, hogy a kiadó azzal keresett meg, hogy van nekik  
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ötletük a történetre, a szereplőkre, a szerző nevére, mindenre van 

ötletük, csak nem tudják megírni a történetet. Ha meg tudták volna 

írni, akkor nyilván nem is tudok róla. De mivel nem tudták megírni, 

de mindent kitaláltak szépen, megkérdezték, hogy elvállalom-e a 

könyv megírását. Három kötet erejéig elvállaltam, ebből kettő 

összefügg, az egyik a másiknak a folytatása. Ők arra számítottak, 

hogy ez nem is fog kiderülni, maradt volna így. Csak aztán az 

olvasók rájöttek, hogy ezek is az én könyveim. Egyikük megírta az 

interneten, aztán már nem lehetett titkolni.  

A könyvei listáján még mindig szerepel egy könyv, melynek 

adatai nem nyilvánosak. Ez is McEnzie könyv? 

- Nem! Ugyanaz a kiadó, csak másik név. 

Visszatérve a McEnzie könyvekre: kimondhatjuk, hogy 

Nemere hozott anyagból is dolgozik? 

- Egyszerűen úgy veszem a dolgot, hogy van egy kihívás. Ha 

ennyire megszabják a feltételeket, akkor gúzsba kötve is tudok-e 

táncolni. Az egész sztorit azért én találtam ki. Az első könyvnél az 

volt az alaptörténet, hogy mi van akkor, ha egy maffiózó be tud 

kerülni a pápai trónra, és ott mit tud csinálni? Ennyi volt a 

megkötés. Ebből írtam négyszázvalahány oldalt. 

Van egy olyan álneve is, hogy Klaus von Lottinge. Az első 

kérdésem vele kapcsolatban, hogy a "Nászút golyózáporban" 

című könyve megjelent-e német nyelven? 

- Nem jelent meg, semmi köze a németekhez. 

Viszont a hátoldalán német újságidézetek dicsérik a könyvet. 

Nem az olvasók becsapása ez? 

- Ezt a kiadó találta ki saját fejűleg. Ezeket ráírták minden gátlás 

nélkül. Ezek annyira gátlástalanok voltak, hogy soha nem fizették 

ki ezeket a könyveket. Már az is gyanús volt, hogy ragaszkodik 

ehhez a névhez, amely abszolút ismeretlen, be sincs vezetve. 

Választhatott volna olyan álnevet, ami már ismert, vagy amelyről a 

gyűjtők egyenesen tudják, hogy az enyém. Nem, ők ragaszkodtak 

ehhez a teljesen ismeretlen névhez. Ez abszolút nem volt egy fair 

dolog.  

(-r -ly)      
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Fafaragónk Sándorfalván 

 

 
 

Koccintás a sándorfalvi polgármesterrel 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
Vincze János csengelei fafaragó sikereiről már többször be-

számoltunk. Legutóbb egy sándorfalvi kiállításon mutatta be 

szobrait. 

A tárlatot a város polgármestere, Kakas Béla nyitotta meg. 

Megköszönte azt, hogy a népi iparművészek zsűrizett alkotásaikat 

bemutathatják településük lakosságának is. A falu első számú 

vezetője elárulta, hogy ő is sokáig foglalkozott kerámiázással. A 

kiállítókat egy-egy, a város történetéről szóló könyvvel, valamint 1-

1 üveg borral lepte meg. Vincze Jánost – meglepetésére – elsőként 

hívták ki az ajándék átvételére. A megnyitó után állófogadás volt a 

résztvevők számára.  

Amatőr fafaragónk számára az volt a legnagyobb elismerés, 

hogy ott helyben két szobrot is megrendeltek tőle.  

M. M. 
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Miről írt a Csengelei Krónika? 
 

15 éve a földosztás előtti állapotról tájékoztatta olvasóinkat 

Bencsik Ferenc, a Földkiadó Bizottság elnöke. 1500-1600 kérelem 

érkezett be földterületekre, melynek határideje március 24-én lejárt. 

A Földkiadó Bizottság igazi megpróbáltatása a parcellák kijelölése, 

amit igazságosan nem lehetett végrehajtani az eltelt hosszú 

évtizedek miatt. Történt néhány önkényes földfoglalás is. 

10 éve a falusi alapfokú művészeti iskolák első Csongrád 

megyei találkozójáról adtunk hírt, melyet Csengelén rendeztek 

meg. A megye 12 településéről kb. 350 vendég érkezett. Az isko-

lában képző- és iparművészeti kiállítást is rendeztek. Közülük a 

következő csengeleiek részesültek díjazásban: Pálinkás Ágnes, 

Tóth Csilla, Rényi Virág, Nagy Orsolya, Erdélyi Otília, Hegedűs 

Csilla, Horváth Katalin, Nagy Brigitta, Gyovai Mónika, Magyari 

Nikoletta, Gyovai Krisztián. A zenészek közül arany díjas lett Vö-

rös József. Ezüst díjban részesült a fúvós kvartett (Vörös József, 

Vörös Judit, Czombos Regina, Gyovai Mónika), a társastánc cso-

port és a néptánc csoport (Pálinkás Gergely, Szabó Attila, Rényi 

Virág, Tóth Csilla). Felkészítő tanárok voltak: Fejes Sándor, Lan-

tosné Horváth Irén, Lantos István, Czirok Zoltán, Czirokné Krizsán 

Zsuzsanna és Rényi László.  

5 éve az új erdősarki bolt felavatásárától közöltünk tudó-

sítást. Az ünnepélyes aktusra kb. 50 fő jött el. Elsőként az egyik 

Kuklis lány szintetizátoron eljátszotta a Himnuszt, majd a tulaj-

donos, Kuklis András mondott beszédet. Elmondta, hogy az új üz-

let a 21. század követelményeinek megfelelően épült. A 100 négy-

zetméteres bolt bekerülési költsége 12 millió forint volt, a berende-

zésre pedig 1 milliót költöttek. Az avatószalagot a község polgár-

mestere vágta át, majd Laczkó Ferenc plébános szentelte fel az új 

épületet. A megnyitó ünnepség után mindenki megszemlélhette a 

szép kivitelezésű boltot. Végül a vendégsereget a tulajdonos ebédre 

látta vendégül. Szépen fogyott a marhapörkölt és az ital is.                                                                                             
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●Polgárőrség 

 

Ezüst kereszt Bozó Bélának 
 

Lapunk mellett az országos sajtó is beszámolt arról, hogy a 

rendőrség kötelékében szolgáló, de a Csengelei Polgárőr Csoport-

ban is tevékenykedő Bozó Béla talpraesett elsősegélynyújtásával 

megmentette egy csengelei kislány életét.  

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke is nagyra értékelte 

ezt a tevékenységet, és ezért a Polgárőr Érdemkereszt ezüst foko-

zatával tüntette ki a falunkbeli polgárőrt. Az elismerést a Csongrád 

Megyei Polgárőr Szövetség közgyűlésén adták át. 

A közgyűlésen kiemelésre került falunk annak okán is, hogy 

egy eltűnt idős személy felkutatását milyen frappánsan oldották 

meg a csengelei polgárőrök. 

M. M.  
 

 
 

Bozó Béla a kitüntetéssel és az oklevéllel 
(fotó: Molnár Mihály) 
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A földbérleti rendszer Csengelén 
VII. rész 

 
Még a II. világháborús harcok befejeződése előtt a nagy-

birtokrendszer megszűnéséről és a földműves nép földhöz juttatá-

sáról az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. március 15-én kelt 

600/1945. ME számú rendelete intézkedett. Szeged helyettes pol-

gármestere, dr. Pálfy György 1945. április 4-én kelt hirdetményével 

felhívta a földbérlők figyelmét arra, hogy a "haszonbérleti jog-

viszony a földreform végrehajtásával, de legkésőbb 1945. október 

15. napján megszűnik. […] A városi haszonbérlők legnagyobb 

része a rendelet 35. §-a értelmében igényjogosultsággal bír. Hogy 

azonban mekkora területre, azt a földigénylő bizottság van hivatva 

eldönteni." 

A földosztó bizottság limitálta a kiosztható birtokok nagy-

ságát, így a régi nagybérlők nem tarthatták meg teljesen korábbi 

területeiket. Ez a földhözjuttatottak és a nagygazdák között fe-

szültséget keltett, ami gyakran tettlegességhez vezetett. A római 

katolikus plébánia is kapott 30 holdat, de azt a régi bérlő nem 

hagyta használni. Balog Jenő plébános a hatóságok intézkedését 

kérte, mivel egyházi emberként azért "mégsem mehet ökölre" a vele 

ellenkező személlyel. A régi nagygazdák megfélemlítése érdekében 

több csengelei (Sisák István, Sejben Lajos, Virág Sándorné stb.) 

ellen büntetőeljárást indítottak a földreform elleni izgatás címén. 

1946 szeptemberében az Országos Földbirtokrendező Tanács 

a helyszínen ellenőrizte a földreform végrehajtását. Csengelén 180 

panaszt vizsgált ki, több juttatás mértékét csökkentette, de így is 20 

család nem tudott földhöz jutni. A rossz minőségű föld ellenére a 

csengeleiek ragaszkodtak a szülőföldjükhöz, dunántúli telepesnek 

csak négyen jelentkeztek. A sok panasz ellenére a hatóságok kor-

rekten próbáltak eljárni az ügyekben.  

Molnár Mihály 

 

(folytatjuk) 
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Kedvenc receptjeim 
 

Roston sült hal 

 
Hozzávalók: 1,2 kg sütni való konyhakész hal, 4 cikk fok-

hagyma, 5 dkg vaj, olaj, őrölt feketebors, só 

A halat sózzuk, borsozzuk, és alaposan bekenjük olajjal. Ros-

ton szép pirosra sütjük, miközben időnként megfordítjuk. A vajat 

összekeverjük a zúzott fokhagymával, és találásnál a haldarabokat 

megkenjük vele. 

Nemere Ilona 
 
 

 
 

 

Visszatekintő 

 

Ezt írták Csengeléről 60 éve: 

 

A századik március megünneplése Csengelén 

 

Csengele fiatalsága vidám műkedvelő előadás keretében ünnepelte 

meg a szabadságharc századik évfordulóját. Színre került a Falu-

rossza. A nagysikerű műkedvelő előadást és az utána következő 

bálat Fodor Albert és Fodor Albertné tanítók rendezték meg és a 

díszleteket is ők tervezték. A szereplők: Pataki József, Balogh 

Etuska, Túri Ica, Kovács Pannika, Mészáros Rózsika, Kalmár Béla, 

Magyar Ferenc, Kalmár János, Túri János, Papp István és Csorba 

József megérdemelt sikert arattak. Az előadást követő hangulatos 

bál után a bálozók zeneszóval járták be Csengelét. 

 

(Megjelent a Szegedi Hirlap 1948. március 18-i számában)  
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H i r d e t é s e k 

 

25 mázsa tritikále eladó. Érdeklődni: Tisóczki Péter 06-30/6 

815 772.  

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029 

Kisteleki háromszobás, téglaépítésű családi ház, a központhoz 

közel, eladó! Érdeklődni: 06-30/8 555 259  

Eladó Csengelén a Vadgerlés u. 18. szám alatti összkomfortos, 2 

és fél szobás családi ház, melléképületekkel. Vegyes tüzelésű ka-

zán, fa, szén, gáz is, konvektoros. Ugyanitt eladó 1 db üstház, 1 db 

szőlőprés, kb. 400 db műanyag cserép, 1 db Hajdú típusú, 200 lite-

res villanybojler olcsón. Érdeklődni lehet: Pálnok Sándor Csen-

gele, Vadgerlés u. 18.  (62) 286 267  (30) 4 448 598 
 

Hajnal – Bazár 
Megújult árukészlettel várjuk vásárlóinkat!!! 

 

◉ Import tisztított női, férfi és gyermekruhák   ◉ Avon termékek 

◉ Cipők             ◉ Plüss figurák 

◉ Táskák 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 8.30 – 15.30 

Szombat: 8 – 12 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!!! 
 

Kiskunmajsa, Félegyházi u. 15. 
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100 db körbálás szalma (szállítással is), 80-120 kg közötti súlyú 

hízók, valamint egy 4 lapos villanytűzhely újszerű állapotban 

eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Józsefnél a Tápboltban 06-

30/3 228 453  

Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgo-

zót keresek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban 

Sándor Józsefnénál. 

Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa. 

Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: 

Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. 06-30/9 677 763 

A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal 06-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

06-30/6 377 970 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-

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

vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-

30/3 282 375 
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobile és Vo-

dafone szolgáltatók készülékeire. 

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

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

 

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, magánszemélyeknek. 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 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. 

  06-70/2 803 013 
 

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

                       Havonta kétszer megjelenő közéleti lap 
 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei  Krónikás  Egyesület  

Szerkesztőség és kiadóhivatal:  6765 Csengele,  Felsza- 

badulás u. 2/A.    (62) 286 335         (30) 6 216 223        

E-mail: csengele@freemail.hu            Példányszám: 130            

Felelős  kiadó  és  felelős  szerkesztő:    Molnár  Mihály                             

A lap  szerkesztése a Nemzeti Civil Alapprogram  támo- 

gatásából  vásárolt  számítógépen  készül. © Copyright reserved! A lap másolá-

sa csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad 

a szerkesztőség álláspontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


