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Ajándék szobor a Faluháznak 

   

 

 

A szoborról szóló írásaink a 9. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Január 

 

1. 

1913-ban ezen a napon született Csókási György Antalné 

Juhász Ilona (†1960), aki községi szülésznő volt az 1930-as 

évek végétől haláláig.  1930-ban ezen a napon született 

Csókási Istvánné Túri Ilona női szabó, aki az 1950-es és 

1960-as években a Nőtanács pénztárosa volt.  1942-ben 

ezen a napon született Laczkó Ferenc, aki 1999-től Kistelek 

plébánosa, oldallagosan Csengelét is ellátva. Jelentős érde-

me volt a falu templomának felépítésében.  1950-ben ezen 

a napon önálló településsé vált Csengele, és megindult az 

önállósított anyakönyvezés is.  1956-ban ezen a napon 

született Tisóczki Ferenc, aki 1977-1980 között postai kéz-

besítő volt. Kaukázusi juhászkutya tenyésztésével foglalko-

zik, állataival több díjat nyert. 1976-1984 között a csengelei 

focicsapat játékosa volt. Az Önkéntes Tűzoltó és Faluőr 

Egyesület parancsnokhelyettese.  1970-ben ezen a napon 

egyesült a Honfoglalás és Vadgerlés Tsz, és létrejött az 

Egyesült Tsz.  1975-ben ezen a napon egyesült az 

Egyetértés, az Aranykalász és az Egyesült Tsz, létrejött az 

Aranyhomok MGTSZ.  2007-ben ezen a napon a 

Magmaplus Kisteleki Hőszolgáltató és Vízközmű Kft. vette 

át a vízszolgáltatást a községben 

2. 

1943-ban ezen a napon kezdte meg működését az I. fokú 

közigazgatási kirendeltség.  1995-ben ezen a napon kezdte 

meg a termelést a konzervgyárban a Szigma-Pack Kft.  

2006-ban ezen a napon kezdődött meg a tanyagondnoki 

szolgáltatás. 

3. 

1920-ban ezen a napon született Szűcs Mihály, aki a II. 

világháború során ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1948-ban ezen a napon hunyt el Túri István, aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt  

1929-től. 1931-ben az iskolagondnokság tagja lett. 
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4. 

1988-ban ezen a napon született vitéz Virágh Menyhért, aki 

1929-1941 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

ellenőre, 1937-től alelnöke volt. A Független Kisgazdapárt 

csengelei szervezetének választmányi tagja lett 1944-ben.  

1974-ben ezen a napon hunyt el Csókási István, aki 1936-

1970 között postai kézbesítő volt. 1949-ben képviselőnek és 

elöljárósági pénztárosnak választották meg.  1990-ben ezen 

a napon született Tóth-Andor Bea, akit 2004-ben "A csen-

gelei iskoláért" plakettel tüntettek ki. 

5. 

1911-ben ezen a napon született Túri Ferenc (†1997), aki 

1936-1946 között postai kézbesítő volt, majd a községi ta-

nács hivatalsegédeként dolgozott. 1985-ben 25 éves önkén-

tes rendőri szolgálat után járó jelvénnyel tüntették ki.  

1979-ben ezen a napon hunyt el Kormányos Sándor, aki 

1949-ben oklevelet és pénzjutalmat kapott a termelési ver-

senyben elért jó eredményéért. Az 1950-es években pos-

tásként dolgozott. 

6. 

1896-ban ezen a napon született Sárhegyi Károly (†1965), 

aki 1942-től az Erdősarki iskolában, 1957-től a belterületi 

iskolában tanított. Az egyházközség képviselő-testületének a 

jegyzője volt.  1940-ben ezen a napon született Túri Ferenc 

(†2004), aki 1961-1964 között tanyai iskolákban tanított. 

1972-1977 között községi párttitkár volt.  1988-ban ezen a 

napon született Bencsik Róbert, akit 2002-ben "A csengelei 

iskoláért" plakettel tüntettek ki. 

7. 

1931-ben ezen a napon született Gombos Józsefné Nádasdi 

Etelka, aki 1953-1959 között a Pántlika úti iskolában taní-

tott.  1936-ban ezen a napon született Sutka Zoltán (†1998), 

akit az 1956-os magatartása miatt börtönbüntetésre ítéltek. 

1991-ben megkapta az 1956-os Emlékérmet.  1947-ben 

ezen a napon született Heim Gézáné Berta Márta, aki 1969-

től tanít Csengelén. 1977-1991 között iskolaigazgató volt.  

1991-ben ezen a napon indult meg a községben a második 

orvosi szolgálat Rényiné dr. Torontáli Renáta vezetésével. 
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8. 

1948-ban e napon Gyáni Imre főispán Hankóczi Bélával, az 

elszámoltatások Csongrád megyei megbízottjával Csengelén 

ellenőrizte az elszámolási kötelezettséget.  1978-ban ezen a 

napon született Palotás László, aki 2003-2004 között a 

csengelei focicsapat játékosa volt. 

9. 
1997-ben ezen a napon hunyt el Szüle Ferenc, aki 1944-

1960 között a motormalom gépésze volt.  

10. 

1910-ben ezen a napon született Béres János gazdálkodó, aki 

1944-től a Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének 

választmányi tagja volt. 1948-ban Jani nevű 4 éves arabs 

telivére a szegedi mezőgazdasági kiállításon első helyezést 

ért el.  1966-ban ezen a napon született Kucsora Péter, aki 

1990-től a Csenge1ei Polgárőr Csoportot vezeti.  1970-ben 

ezen a napon született Demeter János, aki 2003-tól a csen-

gelei focicsapat kapusa.  1980-ban ezen a napon hunyt el 

Tóth Pál, aki a Független Kisgazdapárt csengelei szerveze-

tének választmányi tagja volt 1944-től. 

11. 

1881-ben ezen a napon született Katona Ferencné Kordás 

Róza, aki 1936-1938 között a postaügynökség megbízott 

vezetője volt.  1915-ben ezen a napon született Túri Imre 

(†1994), aki 1944-1945-ben a rendőrség kötelékében dolgo-

zott, előbb mint polgárőr parancsnok. Az 1949-es községgé 

alakuláskor képviselőnek választották. 1949-ben a DÉFOSZ 

titkára lett. 1951-ben a földműves-szövetkezet ügyvezetője 

volt.  1940-ben ezen a napon született Varga Ferencné Ki-

rály Éva, aki 1963-1975 között a belterületi iskolában taní-

tott.  

12. 

1916-ban ezen a napon született Kecskés Kálmánné, aki 

1953-ban a belterületi iskolában tanított.  1944-ben ezen a 

napon született Sztachó Károly, aki az 1980/81-es tanévben 

a belterületi iskolában tanított.  1955-ben ezen a napon 

született Henczné Gut Julianna, aki 1978-tól körzeti védőnő. 

13. 
1945-ben ezen a napon született Szabó Lajosné Csomor Pi-

roska (†2004), aki 1979-től a községi tanács, majd a pol-

gármesteri hivatal előadója volt.  
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14. 

1939-ben ezen a napon hunyt el Pap Márton, akit az 1919-es 

tanácsi választáskor a csengelei iskolaügyi bizottság tagjá-

nak választottak. Az 1920-as években esküdt lett.  1977-

ben ezen a napon hunyt el Drinóczki Béla, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesületben több tisztséget töltött be. 

1940-1944 között tagja volt az egyházközségi képviselő-tes-

tületnek.  2002-ben ezen a napon alakult meg a Csengelei 

Ifjúsági és Művészeti Alapítvány. 

15. 

1886-ban ezen a napon született Wéner Lajos, aki 1906-tól a 

Templomhalmi iskolában tanított.  1888-ban ezen a napon 

született Bodor Márton, aki Csengelén kapott vitézi telket. 

1944-ben a Független Kisgazdapárt választmányi tagjává vá-

lasztották.  1898-ban ezen a napon született Bitó József 

(†1960) földműves, aki 1949-ben a községi képviselő-testü-

let tagjává választottak.  1965-ben ezen a napon született 

Árvai Kálmán, aki a Csengelei Polgárőr Csoport helyettes 

vezetője volt. 2008-tól az Önkéntes Tűzoltó és Faluőr Egye-

sület parancsnoka.  

 
 

Kiütötte a tűzcsapot 
 

December 23-án kora este mentőautó szirénázására figyelhe-

tett fel Csengele lakossága. 

Mint kiderült, P. Z. csengelei lakos 18 óra tájban gépkocsijá-

val közlekedett a falu szélén, a csirketelepi úton. A kiserdőnél le-

szaladt az úttestről és az árkon átugratva kiütötte az ott lévő tűzcsa-

pot, majd tovább haladva a Kelőpatak utca végén a 2 m mély csa-

tornába hajtott. A járművezetőt kórházba szállították. A sérülés fo-

kára utalhat, hogy a mentő visszafelé is szirénázva távozott a falu-

ból. Az esetleges ittasságot a rendőrség vizsgálja. 

A Magmaplusz Kft. gyorsan megkezdte a vízszolgáltatás 

helyreállítását, de a munkák végeztéig, este 9 óráig a vezetékes 

vízellátást nélkülözni kellett. 

M. M.   
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Adventi ünnepség 

 

December 20-án este az Öregmalom vendéglő különtermébe 

várta a csengeleieket Monika és Peter Zuber. A falunkban élő, 

Svájcból ide települt házaspár már a délután folyamán megkezdte a 

készülődést, hiszen évek óta egy nagyméretű Betlehemet állítanak 

fel az ünnepi megemlékezés színhelyén. 

Az esti találkozóra mintegy kéttucat vendég jött el. A Zuber 

házaspár a "Köszönöm, Istenem" című szerzeményt adta elő, az 

asszony gitáron, a férj szájharmónikán. Monika Zuber ünnepi be-

szédében Jézus születésének apropóján megemlékezett arról is, 

hogy sok fiatal céltalannak érzi életét, kiemelve közülük a fran-

ciákat és a görögöket. Példaként gyakran idézett a Szentírás újszö-

vetségi részéből.  

 

 
 

Az ünnepség helyszínén felállított Betlehem 
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A beszéd után két német nyelvű dal következett, melyet 

szintén a házaspár adott elő. Hogy a magyar résztvevők is megis-

merhessék, miről szól az ének, mindenki megkapta a magyar fordí-

tásokat. A megemlékezést a közismert "Csendes éj" zárta, melynek 

éneklésébe már a csengeleiek is bekapcsolódtak.  

A vendégek nagy része nem üres kézzel jött el a találkozóra, 

házi készítésű süteményeket hoztak a többi résztvevő részére, A 

sok sütiből bőven jutott mindenkinek, a legkapósabbra a zserbó 

sikeredett. Karácsonyi ajándékként mindenki választhatott magá-

nak az asztalra kirakott változatos egyházi irodalomból. A nyelve-

ket tanulóknak igazi csemege volt a három nyelvű (magyar, német 

és angol) Újszövetség. 

A Zuber házaspár a csengelei adventi megemlékezésekből 

hagyományt csinált, az idén már ötödik alkalommal szervezték 

meg. 

Molnár Mihály      
 

 

Sztrájk a vasúton 
 

A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete már sokadik alka-

lommal hirdetett munkabeszüntetést azzal a követeléssel, hogy a 

MÁV-tól kiszervezett dolgozók magasabb bért kapjanak, valamint 

250 ezer forintos részesedést kívánnak az állami vagyon értékesí-

téséből.  

Az első követelés jogosságával még nem is lenne semmi baj, 

de a második már igencsak megosztotta a társadalmat. A másik 

nagy vasutas szakszervezet a mozdonyvezetőké, akik nem támo-

gatták a sztrájkot, mert felelőtlennek tartották. 

A munkabeszüntetés a csengelei vasútállomást is érintette. A 

hírek szerint a forgalmi szolgálattevők sztrájkba léptek, őket azon-

ban leváltották, így nálunk nem volt fennakadás. 

Szenteste előtti napon a sztrájkot felfüggesztették, de a hírek 

szerint januárban folytatni fogják. 

M. M.     
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Kétszeres országos bajnok 

 
Lapunk mindig szívesen ad helyt a Csengeléről elszárma-

zottak sikereinek. Korábban már hírt adtunk arról, hogy falunk or-

vosának fia, Varga Ferenc íjászatban megszerezte első országos 

bajnoki címét. Nemrég szereztünk arról tudomást, hogy újra orszá-

gos bajnok lett. 

Az íjász legutóbb rövid távon (50 és 30 méter) versenyzett, és 

az összesített eredmény szerint ő végzett az élen. A megszerezhető 

4 OB címből (terem, olimpiai táv, csapat és rövid táv) így már 

kettővel rendelkezik, ezzel a csigás íj kategóriában a második lege-

redményesebb sportoló lett. 

Bízunk benne, hogy a sikersorozat nem áll meg! 

M. M.   

 

 
 

A két Varga Ferenc: apa és fia 
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Ajándék szobor a Faluháznak 

 

 
 

A szobor egy részlete 
(fotó: Molnár Mihály)  

 

Vincze János amatőr fafaragót nem kell bemutatni olvasó-

inknak. Kiállítási szerepléseiről és sikereiről gyakran beszámolunk 

lapunkban. Most egy nemes gesztusáról emlékezünk meg. 

A fafaragó már több mint egy évtizeddel ezelőtt megajándé-

kozta egyszer a csengelei Faluházat. 1997-ben egy szüretelő női 

alakot formázó alkotását ajánlotta fel a községnek. Azt még egy 

barátjával készítette, most már önálló alkotása került a közösségi 

házba. A nagyméretű, Szent Istvánt ábrázoló szobrot a Faluház ve-

zetője, Törköly Ágnes vette át, és az előtérben helyezte el. 

Fafaragónk tervbe vette egy – a falunk történetéhez jobban 

kapcsolódó – kun vezér kifaragását is. A munkát egyelőre a meg-

felelő faanyag hiánya akadályozza.                                         M. M. 
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Ezt írtuk 

 

15 éve a Földkiadó Bizottság elnökével, Bencsik Ferenccel 

készítettünk interjút. Ő elmondta, hogy kb.50 ezer aranykorona 

föld van Csengelén, ebből 16 ezer volt a termelőszövetkezeté. En-

nek egyik fele kárpótlási területté, a másik része 22 aranykoronás 

földalappá lett nyilvánítva. A földkiadási munka szerint 2-3 évet 

fog igénybe venni a sok adminisztráció miatt. Szólt arról is, hogy a 

földtörvény nem ismeri az ősiséget, tehát nem veszik figyelembe, 

hogy a terület valamikor kié volt.  

 

10 éve Dora Zoltánt kérdeztük annak apropóján, hogy a Hawaii 

szigetvilágban járt. Közel 20 ezer kilométert tett meg feleségével, 

hogy az üdülőparadicsomba eljuthasson. Először Budapestről 

Amszterdamba, onnan Los Angelesbe repültek. Innen ötórás autó-

zás után Las Vegas kaszinók csillogó fényeit tekintették meg, majd 

a Grand Canyon következett. A kirándulás után még 5200 km-t 

repültek Honoluluig, ahol több napot töltöttek el. Nem lehetett 

érezni, hogy süt a nap, hogy meleg van, és gyorsan leégett. Másnap 

már nem is mert napozni. Megtudtuk azt is, hogy a helyi lányok 

nem igazán szépek, de azért akad néhány köztük is. A holland 

lányok szépek, európaiasak.     

 

5 éve Nemere István beszélt a Csengelei Krónikának az esz-

perantó nyelvről. Az író elmondta, hogy amikor Lengyelországban 

első házasságát kötötte, akkor az egyházi szertartás eszperantó 

nyelven folyt, melyet egy eszperantista pap vezetett le. Zamenhof 

nyelvének jövőjéről szólva az angol nyelv túlsúlyát említette, pedig 

az egyáltalán nem alkalmas a világnyelv szerepére. A világnyelv-

nek egyszerűnek, könnyen tanulhatónak kellene lennie, a kiejtés a 

világon mindenütt egyforma legyen, és a kiejtés és az írott szöveg 

nem térjen el egymástól. Ez mind vonatkozik az eszperantóra, de 

egyik sem az angolra. Az angolul beszélők aránya a világ népes-

ségén belül egyre csökkenőben van.    
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Nagy a forgalom a "Csengelei 
információk" honlapon 

 
Szeptember végén hozta létre Forgó Gyula a "Csengelei in-

formációk" című internetes honlapot. Az oldal hiánypótló jellegét 

bizonyítja, hogy az első három hónap alatt több mint 4000 láto-

gatója volt. 

A honlapon számos kategóriában kereshetünk információk 

után: iskola, művészeti iskola, önkormányzat, polgárőrség, rendőr-

ség, sport, szabadidő stb. Megtekinthetők a csengelei gyújtogatás-

ról készült tévétudósítások videói, valamint a Mikulás bálról, a 

betlehemezésről és a karácsonyi koncertről készült felvételek is. A 

hírek frissességét jellemzi az, hogy gyakran már az eseménnyel 

azonos napon felkerülnek a világhálóra.    

A "Csengelei információk" a www.csengele.web44.net inter-

netes címen érhető el.                                                                       ■ 

 

 

Kedvenc receptjeim 
 

Diópuding 

 

Hozzávalók: 20 dkg cukor, 20 dkg dióbél, késhegynyi őrölt 

fahéj, 5 tojás. 

A dióbelet igen finomra daráljuk, és összekeverjük az őrölt 

fahéjjal. A tojásokat a cukorral habosra keverjük, hozzáadjuk a 

fahéjas diót, és alaposan kikeverjük. Kivajazott pudingformába 

öntjük, a formát forró vízzel teli lábosba állítjuk (vízfürdő), és 

addig főzzük, míg megköt. Kiborítjuk, és kihűlés után szeleteljük.  

 

Nemere Ilona 
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Darts verseny 

 

II. Gábor Kupa  
 

Második alkalommal került megrendezésre a karácsonyhoz 

köthető Gábor Kupa. A Korona sörözőben december 27-én megtar-

tott versenyen a szokásos bajnoksági versenyszámok voltak. Végül 

viszont az elért eredményeket összesítették, és ez adta meg a II. 

Gábor Kupa sorrendjét. 

Krikett döntőjében Nagy Gábor rakta ki elsőként a tábláját, és 

18 hibaponttal megszerezte az első helyet. Kiss Nándornak is 18 

pontja volt, viszont neki nem volt teljesen kirakva a táblája, így 

második lett. A harmadik helyen holtverseny alakult ki, amit a 

szokásos rádobással oldottak fel. Így Vígh Attila 30 hibaponttal a 

harmadik helyen végzett. 

Mester 501 döntőjében Kiss E. Levente fogyasztotta el leg-

hamarább a pontjait. 20 ponttal Nagy Gábor a második helyre szo-

rult, míg  Kiss Nándor 142 pontja a harmadik helyezést hozta meg 

számára. 

A dupla be-kiszállós 301 eredményei: I. Nagy Gábor,  II. 

Csókási Tibor (113 pont), III. Mészáros Péter (125 pont). 

A Shanghai versenyszámban Kiss E. Levente győzött 120 

ponttal. Második helyezett Csókási Tibor lett 101 ponttal, a har-

madik helyen Mészáros Péter végzett 89  ponttal (Kiss Nándor is 

89 ponttal végzett, itt is rádobással döntötték el a sorrendet). 

A legtöbb pont (High Score) dobásában Kiss E. Levente 

szerezte meg az első helyezést, 738 ponttal. Vígh Attila 592 pontja 

a második helyezésre volt elegendő. Nagy Gábor 487 ponttal került 

a képzeletbeli dobogó harmadik fokára. 

A kupa sorsát az elért helyezések alapján kapott pontszámok 

döntötték el. Az első Nagy Gábor lett volna 53 ponttal, de mint 

felajánló, erről lemondott. A második helyen holtverseny alakult ki, 

így egy kisorsolt versenyszámmal, Mester 501-gyel döntötték el a 

végső sorrendet. 
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Az első három helyezett a kupa felajánlóval 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

A II. Gábor Kupa végeredménye: 
 

I. Kiss E. Levente 51 pont   V. Csókási Tibor   40 pont     

II. Vígh Attila   46 pont   VI. Putnoki János  35 pont 

III. Kiss Nándor  46 pont   VII. Túri Kornél   21 pont 

IV. Mészáros Péter 41 pont   VIII. Nagy Bence  17 pont 

 

(További 5 versenyző nem vett részt minden számban, ezért azok 

eredményeit nem közöljük) 

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 

 

Fotó és videó felvételek készítése 
 

 -  Vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények fényképe-   

     zését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj-, pasztell- és akvarell képek árusítása  

 

Elérhetőségeim: 

Nacsa Jánosné fényképész 
Szeged, Zentai u. 10. 

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.  

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

 

 

 

 


