
 

 

 
 XVI. évfolyam 21. szám                   2008. november 1. 

 
 

Utolsó simítások a játszótéren  
 

 

 

A felújításról szóló írásunk a 312. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – November 

 

1. 1957-ben erre a napra készült el a hősök sírja a temetőben.  

2. 
1996-ban ezen a napon hunyt el Szabó Imre, aki 1945-ben 

polgárőr volt. 

3. 

 1897-ben ezen a napon kezdődött meg az oktatás a Temp-

lomhalmi iskolában.  1956-ban ezen a napon született Kuk-

lisné Vajda Mária, aki 1975-1992 között a községi könyvtárt 

vezette. A Hazafias Népfront csengelei elnöke volt. 1992-től 

a családi vállalkozás keretében bolti eladó.  1961-ben ezen a 

napon hunyt el Sisák P. János, aki 1928-ig a Csengelei Me-

zőgazdasági Egyesület elnöke volt. 1929-től választmányi 

tagként működött tovább.  1973-ban ezen a napon született 

Szabó Zsoltné Béres Anikó, aki 1993-1994 között képesítés 

nélküli óvónő volt.  

5. 

 1949-ben ezen a napon született Csíkos Józsefné Dorogi 

Erzsébet, aki 1982-től az óvoda dajkája.  1972-ben ezen a 

napon avatták fel a kápolna új szárnyát, egyben a 

lelkészséget plébánia rangra emelik.  1986-ban ezen a 

napon született Rényi Virág, aki 2000-ben megkapta "A 

csengelei iskoláért " plakettet.  2001-ben ezen a napon 

hunyt el Hegedűs Imre, aki 1991-1994 között a csengelei 

polgárőrség vezető helyettese, 1994-1995 között titkár-

helyettese volt.  

7. 

1950-ben ezen a napon született Tóth Istvánné Papp Rozália, 

aki 1969-től 2008-ig dolgozott a községházán. 1977-ben 

megbízott VB-titkár volt.  1959-ben ezen a napon indult 

meg a villanyszolgáltatás a községben.  1970-ben ezen a 

napon született Varga Árpád, aki 1991-től Kuklis András 

Kis ABC-jében eladó. 1984-ben az úttörő olimpián II. he-

lyezett lett súlylökésben. 1988-ban Belgrádban ezüstérmes 

lett diszkoszvetésben. 2005-től a polgárőrség csoportvezető-

helyettese, 2007-2008 között titkárhelyettese. 2006-tól ön-

kormányzati képviselő.   
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8. 

1914-ben ezen a napon született Szüle Ferenc (†1997), aki 

1944-1960 között a motormalom gépésze volt.  1944-ben 

ezen a napon született Nemere István, a legtermékenyebb 

magyar író, aki 2001-től Csengelén él.  1966-ban ezen a 

napon született Czirok Zoltán, aki 1992-től az általános is-

kola énektanára, 1996-tól a művészeti iskola fúvóstanára, és 

a fúvószenekar vezetője.  1985-ben ezen a napon avatta fel 

az új harangtornyot dr. Udvardy József püspök.  

9. 

1473-ban ezen a napon kelt adománylevélben Mátyás király 

elrendelte, hogy a Duna-Tisza közén lévő összes homokos 

pusztákat a szegediek a kunokkal közösen használják.  

1929-ben ezen a napon népes csengelei küldöttség járt Fodor 

Jenő helyettes polgármesternél, akitől a földbérhátralélok 

részletekben történő fizetését kérték.  1947-ben ezen a na-

pon született Mészáros János, aki 1986-tól tagja az egyház-

községi képviselő-testületnek.  1958-ban ezen a napon az 

Elnöki Tanács első elnökhelyettese, Nagy Dániel választási 

nagygyűlést tart a kultúrházban.  1968-ban ezen a napon 

született Kun-Szabó Tibor, aki 1991-től a Csengele Községi 

Sport Egyesület elnök-edzője. A Csengelei Polgárőr Cso-

portnak 1990-1991 között csoportvezető-helyettese volt. 

2005-ben újra megválasztották erre a tisztségre. 1984-ben az 

országos ifjúsági bajnokságon súlylökésben első helyezett 

lett. 

10. 
1932-ben ezen a napon hunyt el dr. Kertész József, aki 1914-

től Csengele első orvosa volt. 

11. 
1951-ben ezen a napon született Fehér Kálmán, aki 1985-től 

a szeszfőzdét vezeti 

12. 
1947-ben ezen a napon született Nagy Bandó András hu-

morista, aki 1969-től az Egyetértés Tsz építő brigádját ve-

zette. 

13. 
1923-ban ezen a napon született Gombos Sándor, aki önként 

jelentkezett katonai szolgálatra, majd 1943. január 20-án a 

szovjet fronton eltűnt.   
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14. 

1994-ben ezen a napon hunyt el Túri Imre, aki 1944-1945-

ben a rendőrség kötelékében dolgozott, előbb mint polgárőr 

parancsnok. Az 1949-es községgé alakuláskor képviselőnek 

választották. 1949-ben a DÉFOSZ titkára lett. 1951-ben a 

földműves-szövetkezet ügyvezetője volt. 

15. 

1905-ben ezen a napon született Börcsök András (†1987) 

gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zász-

lótartója volt 1943-1946 között. 1944-ben a Független Kis-

gazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja lett.  

1918-ban ezen a napon született Kecskés István (†1996), aki 

postai kézbesítő volt.  

 
 

 

Átadták a felújított 
játszóteret 

 

Magyarországon a rendszerváltozás előtt bevett gyakorlat 

volt, hogy a játszótereket társadalmi munkában, házilagosan ké-

szített játékokkal szerelték fel. A szigorú uniós előírásoknak ezek 

viszont már nem felelnek meg, a balesetveszély miatt ki kell őket 

cserélni. 

A felújításokhoz a Csongrád Megyei Közgyűlés már második 

éve támogatást biztosít. Idén Csengele önkormányzata is sikeresen 

pályázott, és 2.362.541 forinthoz jutott. Ehhez 590.635 forint önerő 

társult, így közel 3 milliót lehetett fordítani az Árpád utcai ját-

szótérre. Beszerzésre került egy játszóház, két csúszda, három lánc-

hinta, egy mérleghinta, 3 rugós játék és 1 homokozó. A kerítést is 

újra cserélték. 

Az ünnepélyes átadásra október 16-án került sor, majd az 

óvodások és iskolások birtokba vehették a felújított játszóteret. 
 

M. M.        
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Taroltak a csengelei diákok 
 

 
 

A csengelei tanulók tanárnőjükkel 
(fotó: Molnár Attila, www.promenad.hu) 

 
 

Október 14-én a kisteleki Árpád Fejedelem Gimnáziumban rendez-

ték meg a környékbeli iskolák angol és német nyelvi versenyét. A 

több éve folyó vetélkedőn most szép csengelei eredmények szület-

tek. Német nyelvből 10 tanuló mérkőzött meg. Első helyezett Tör-

köly Vivien lett, második helyen Hegedűs Dóra és Sánta Fanni 

végzett, míg harmadik Kormányos Adrián és Muhel Kata lett. Az 

első négy tanuló a csengelei általános iskolát képviselte, Muhel 

Kata pedig az idei nyáron ballagott el ebből az iskolából. Az ered-

mények alapján könnyen megállapíthatjuk, hogy Kopasz Katalin 

tanárnő pedagógia módszerei igen hatékonyak.                                       
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Újabb adatok Csengele 
hódoltságkori történetéből 

 
Közel húsz éve tudunk arról, hogy Káldy-Nagy Gyula Isztam-

bulban felkutatta a szegedi szandzsák 1570-ben készült összeírását, 

és török nyelvből magyarra fordította. Egyes kutatók részleteket fel 

is használtak belőle, de az egész anyagot nem ismerhettük. 

Ezt a hiányt pótolta nemrég a Csongrád Megyei Levéltár, és a 

Dél-Alföldi évszázadok sorozatában megjelentette Káldy-Nagy 

Gyula tanulmányát "A szegedi szandzsák települései, lakosai és 

török birtokosai 1570-ben" címmel. 

A könyvből minket különösen a Csengelére vonatkozó adatok 

érdekelnek. A korábbi közlésekből már tudhattuk, hogy 1570-ben 

Alsócsengelén 1600, Felsőcsengelén 1500 szarvasmarhát legeltet-

tek. Ebben a korszakban Felsőcsengele a mai település nyugati 

oldalát, Alsócsengele pedig a keleti oldalát jelentette.  

Csengele mai területén ekkor falu ugyan nem volt, viszont 

majorságok, szállások igen. Káldy-Nagy közlése szerint Alsócsen-

gelén az alábbiaknak voltak szállásai: Tót Lőrinc, Gandas [bi-

zonytalan olvasat] Tomás, Tisza István, Bálind László, Belus Be-

nedik, Tót Ferenc és Lék Jakab. Felsőcsengelén: Sós Ferenc, Nagy 

György, Kis Petre, Fejes Bódizs, Tót László, Finta Mátyás, Koros 

Miklós, Tót Anburus. 

Alsócsengelén a legelő- és szállásadó 1600, Felsőcsengelén 

1500 akcse volt. A jövedelem – mint egy tímárbirtok része – a 

szegedi várban szolgáló török katonák hatodik raj-csapatának ki-

lenc tagját illette. Ezek nevei is fennmaradtak. Tehát 1570-ben a 

csengelei adók jövedelmét az alábbiak élvezték: Haszán bin Hizir 

rajparancsnok, Iszamil bin Timur, Hurrem bin Abdullah, Ali bin 

Abdullah, Ahmad bin Narak, Haszán bin Mehmed, Hüszejn bin 

Szejjidi és Hizir bin Iljász.     

Hogy mennyit érhetett a Csengeléről származó 3100 akcse 

adó?  Az  akcse ebben  az  időszakban 0,7 grammos ezüstpénz volt,  
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800 ezrelékes finomsággal. Egy 1543-as adat szerint a gyalogos 

janicsár napi zsoldja 6 akcse volt, így a 3100 akcse majdnem más-

fél évi javadalmazásának felelt meg. 1556-ból származik az az  

információ, mely  szerint 500 akcséért egy lovat lehetett vásárolni. 
 

Molnár Mihály   
 

 

A templombúcsú programjai 
 

November 7. (péntek) 
 

19 óra  Iváncsits Tamás és Barátai koncertje a Faluházban Iván-

csits Tamás és gitáros együttese első ízben látogat el Csengelére. A 

keresztény könnyűzenét játszó csapat 1999 óta működik. Műso-

rukban a régebbi dalok mellett részletek hangzanak el a tavaly szép 

sikerrel bemutatott – Brenner János vértanú atyáról szóló – "A jó 

pásztor" című zenés drámából is. A koncert a zenei élmény mellett 

minden bizonnyal mindannyiunk lelki épülésére szolgál. 

 

November 8. (szombat) 
 

13-14 óra között a Faluházba várjuk a családok által otthon 

elkészített süteményeket. Nevezni lehet édes és sós sütivel egya-

ránt, az a fontos, hogy a család minél több tagja vegyen részt az 

elkészítésében. A zsűri a sorrend felállításánál figyelembe veszi a 

sütemény küllemét, ízét és hogy hány családtag vett részt az 

elkészítésben. 

13.30-17 óra között előadások a Faluházban: 

- Sápi család (Lajosmizse): Előadás és beszélgetés a családi életre 

nevelésről. 

- Telek család (Csólyospálos): Tanúságtétel arról, hogy ők hogyan 

élik meg keresztény hitüket a családban. 

- Csányi család (Szeged): Előadás az egyházmegyénkben folyó 

családpasztorációs munkáról. 
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Lesz még: 

- Játékos vetélkedő. Az előadások alatt a gyermekek számára az 

elmúlt évekhez hasonlóan a Katolikus Ifjúsági Alapítvány 

munkatársai gondoskodnak a szórakoztató játékokról. 

- Képzőművészeti kiállítás. A Biblia évéhez kapcsolódóan a gyer-

mekek bibliai történeteket bemutató alkotásaiból rendezünk kiállí-

tást a Faluházban. 

- Kézműves sarok. Mindenkinek alkalma nyílik az esti körmenet-

hez saját kezűleg elkészítenie mécsesét. Alapanyagot ingyen bizto-

sítunk. 

- Apukák kötélhúzó versenye. 

- Csodapatika. A Faluház egy csendes szögletében ideiglenes jel-

leggel megnyitja kapuit a Család-Patika, ahol családi és egyéni lel-

ki bajainkra kaphatunk orvosságot. A kiszolgálás ingyenes! 

17.15 óra Fáklyás körmenet a Faluháztól a Templomig. Menet 

közben énekelünk, és családjainkért imádkozunk. 

18 óra Ünnepi szentmise a templomban. Bemutatja Janes Zoltán 

atya, csongrádi plébános. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel látunk templombúcsúnk ünnepén, 

és az ahhoz kapcsolódó rendezvénysorozaton! 
 

Katona Attila – Zólyomi-Katona Theodóra 

lelkipásztori munkatársak    
 

 
 

 

Pingpong bajnokság 
 

Csengeleiek lettek az elsők 

 
Október 18-án került megrendezésre az idei asztalitenisz baj-

nokság. A verseny előtt egy hónnappal már meghirdettük a ren-

dezvényt, és csak később derült ki az, hogy ez a szombat éppen 

munkanap lett. Emiatt a kisteleki sportolók nem is tudtak eljönni. 
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A felnőtt verseny résztvevői 
(fotó: Törköly Ágnes) 

 

 
 

Középiskolás pingpongozók 
(fotó: Molnár Mihály) 
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A kezdésig 12 pingpongos nevezett be, ebből 7 csengelei, 5 

kiskunmajsai illetőségű volt. Két korcsoportban folyt a küzdelem. 

Négy középiskolás, és nyolc felnőtt – köztük egy kismama is – 

ütötte a fehér labdát. 

A felnőttek egyéni versenyében két négyes csoportot alakí-

tottunk ki. A sorsolás szeszélyének köszönhetően mindhárom csen-

gelei egymás ellen küzdött, így csak kettő helybéli tudott tovább-

jutni. A csoportok első helyezettjei között dőlt el az arany- és az 

ezüstérem sorsa. A második helyen végzők  a bronzért hajtottak. A 

végső eredmény a következő lett:  

I. Pigniczki Árpád  

II. Bodacz "Király" György (Kiskunmajsa) 

III. Kalocsai "Indián" Mátyás (Kiskunmajsa) 

A felnőtt páros versenyben négy duó küzdött egymással, és 

körmérkőzésekkel döntötték el az érmek sorsát. A végeredmény: 

I. Pigniczki Árpád – Tisóczki Ferenc 

II. Kalocsai "Indián" Mátyás – Benedek Róbert (Kiskun-

majsa) 

III. Bodacz "Király" György (Kiskunmajsa) – Molnár Mihály 

A középiskolás versenyzők is körmérkőzésekkel döntötték el 

a helyezéseket egyéniben. Eredményeik:  

I. Rényi János 

II. Nagymihály Gábor 

III. Lesták Ottó 

Mivel volt rá idő, a négy fiatal játékos párosban is meg-mér-

kőzött. Ennek eredményeként a Lesták Ottó és Nagymihály Gábor  

lett a győztes. Második helyezett a Rényi János – Csáki Martin duó 

lett. 

A bajnokság végig jó hangulatban, és főleg sportszerűen zaj-

lott le. Reggel szendviccsel fogadtuk a sportolókat. Mérkőzések 

közbeni italokból is volt bőségesen. Lesták Ottó egy tálca sütivel 

lepte meg a sporttársait, Tisóczki Ferenc családja pedig az ered-

ményhirdetés után körömpörkölttel vendégelte meg a megfáradt 

versenyzőket. Az érmeket Bodacz "Király" György finanszírozta. 
   

Molnár Mihály 
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Fafaragónk a kisteleki 
fesztiválon 

 
A csengelei faszobrász, Vincze János tárlatairól lapunk gyak-

ran beszámol. Nemrég algyői bemutatkozásáról írtunk, most meg 

már a kisteleki kiállításáról érkezett hír. 

A fafaragó a múlt évben is sikeresen vett részt a kisteleki 

sajtfesztiválon alkotásaival, így az idén is meghívást kapott a ren-

dezvényre. Központi helyen kapott kiállítási lehetőséget, sőt a szín-

padra is kerültek szobrai. Sokan megtekintették 40 alkotásból álló 

tárlatát, köztük Kistelek és Csengele polgármestere is. Szombat-

helyi Árpád, a kisteleki művészeti iskola igazgatója is elbeszél-

getett az alkotóval, és megállapította, hogy másfél év alatt sokat 

fejlődött a tudása. 

A csengelei fafaragó legközelebb egy szegedi pályázatra adja 

be három új művét. 

M. M. 

 

 
 

A kisteleki polgármester a kiállításnál  
(fotó: Vincze Róbert) 
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Köszönjük az 1 %-ot! 
 

A Csengelei Polgárőr Csoport a személyi jövedelemadó 1 %-ának 

felajánlásából 2007-ben 102.969 Ft támogatásban részesült. A fela-

jánlott összeget a polgárőr járőrszolgálatok üzemanyag költsé-

geinek fedezésére fordítottuk. Köszönjük támogatásukat! 
 

Kucsora Péter 

csoportvezető 

 

Csengele újra a Kék fényben 

 

A bűnügyi magazin 2008. október 12-én összeállítást közölt 

az 1988-as gyújtogatásról annak kapcsán, hogy az egyik elkövető 

20 év után szabadlábra került. A műsor után jelentkezett a Kék 

fénynél a 10 éves börtönbüntetését töltő ifj. Hajagos Tóth Imre, 

hogy mondandója van az üggyel kapcsolatban. 

Hajagos nyilatkozata október 20-án került adásba. Az általa 

előadott történet szerint ő a bűncselekmény elkövetése idején a 

szomszéd településen volt "ügyeket intézni", de mivel megérezte, 

hogy valami baj lehet otthon, ezért gyalogosan elindult hazafelé. 

Nem tudja megmondani, hogy miért, de azért egy trafikba még út-

közben betört, de onnan nem vitt el semmit. Az éjszakát a rend-

őrség fogdájában töltötte, és ott tudta meg, hogy várandós élettársa 

és kisfia kórházba került égési sérülésekkel. A riporter azon felve-

tésére, hogy a falubeliek szerint tudhatott a készülő bűncselek-

ményről, azt válaszolta, hogy ő nagyon sokat vesztett a gyújtogatás 

által, ezért senkinek sincs joga őt ezzel vádolni. Elmondta még azt 

is, hogy az újabb élettársától született lánya miatt van már csak 

értelme az életének. 

Aki nem ismeri a valós körülményeket, az akár meg is köny-

nyezhette a megható történetet. 

M. M.       
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Októberi tavasz 
 

     
 

Virágzó ibolya és citromfa a Május 1. utcában 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

 

A szeszélyes időjáráshoz mi, emberek már hozzászoktunk, 

viszont a növények könnyen megzavarodnak. A szeptember végi, 

október eleji jó idő falunkban is meglepetéseket hozott. Két, a 

Május 1. utcában történt esetről szereztem tudomást. 

Süli István szilvafája másodszor is virágozni kezdett. A 

növény valószínűleg "észhez térhetett", mert gyümölcsöket már 

nem termett. 

Gémes Erzsébet citromfájának cserepében pedig egy ibolya 

kezdett virágozni. Érdekes az is, hogy e növény magja véletlenül 

került a déligyümölcs fája mellé, valahogy a szél belefújta, és ott 

kikelt. A kertben lévő fajtársai nem követték példáját, azok nem 

virágoztak. 

A citromfát tavasztól télig az udvaron tartják. A nem túl nagy 

növény bőségesen meghálálja a gondozást, ez évben kb. 40 termést 

hozott. Fényképünk készítésekor már csak három citrom volt fenn 

az ágakon, a többit a család teaízesítésére használta fel. 

M. M.         
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H i r d e t é s e k 
 

Kistelek központjában, 4 szoba + nappalis, összkomfortos, pad-

lásteres családi ház, üzlethelyiséggel, 2 gépkocsibeállásos ga-

rázzsal eladó. Irányár: 17,5 millió forint. 06-70/6 198 117 

Tárcsázást (4.700 Ft/hold+ÁFA) és szántást (9.000 Ft/hold+ÁFA) 

vállalok.  Érd.: Széll János 06-30/8 536 229 

A csengelei vasútállomástól kb. 1 km-re, erdő mellett tanya 

eladó, melléképületekkel és 15 hold földdel. Érdeklődni: 06-

30/5 445 846. 

A Kiskunmajsai úttól 400 m-re, a Vetter Kft. közelében két hold 

szántóföld eladó! Érdeklődni: Barna László Kistelek, Tömörkény 

u. 17. 06-30/5 052 895 

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 

Eladó egy Simson segédmotoros kerékpár és egy Bajai szivattyú!  

 (62) 286 078  
 

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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Kitűnő állapotú kéttengelyes utánfutó és egy 4 lapos villanytűzhely 

újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Józsefnél a 

Tápboltban 06-30/3 228 453  

Kisteleki háromszobás, téglaépítésű családi ház, a központhoz 

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

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029 
Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgozót ke-

resek 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, állványok, víz-

melegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-

hetően. 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 

 

A kisteleki Fotó szaküzletem megszűnt! 
 

 -  Továbbra is vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények    

     fényképezését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj-, pasztell- és akvarell képek árusítása  

 

Új elérhetőségeim: 

Nacsa Jánosné fényképész 
Szeged, Zentai u. 10. 

06-70/2 803 013 vagy 06-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 
 

 

 

 

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

                      Havonta kétszer megjelenő közéleti lap 
 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei  Krónikás  Egyesület  

Szerkesztőség és kiadóhivatal:  6765 Csengele,  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.  

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

 

 

 

 


