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NAPTÁR - Február
1956-ban ezen a napon hunyt el Balogh nela foldmtives3ki
tagja volt az egyhéuközségi képviselő-testiiletnek. . 2004-
ben ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki t961-I964között
tanyai iskolákban tanított. 1972-1977 között községi párttit-
kár volt.
l906-ban ezen a napon született Nagy Ferenc rttq80), ak,
1928-1978 között a temető gondnoka volt. 1949-tő1 tag|a
volt az egyhéaközségi képviselő-testtiletnek. . 1931-bón
ezen a napon született Punkhardt Margit, aki I95I-I954
között a belterületi iskolában tanított. . 1953-ban ezen ana-
pon született Tóth Tibor, aki számítőgép vezérlésű maró-
gépeivel többszörös vásárdíjas. 1979-1990 között az MHSZ
Csengelei Lövészklub titkára volt. 1990-1994 között önkor-
ményzati képviselő yolt. l997-ben ''A csengelei iskoláért''
lakettel tiintették ki.

I943-ban ezen a napon született Franczia Jenőne Stili Ira1
aki l962-től a községi tanács pénzügyi előadója, majd
csoportvezetője, VB-titkáta volt. 1990- 1995 közőtt a polgár-
mesteri hivatal igazgatási csoportvezetőjeként tevékenyke-
dett. 1995-200l között megbízott jegyző volt. . 1970-ben
ezen a napon született Törkölyné Harkai Erika, aki L992-
1996 és 1999-2002 között a takarékszövetkezet csengelei
kirendeltségének vezetőie volt.
Csengele egyik névnapja (a másik: július 24.).
1999-ben ezen a napon - több mínt 2 éves átaiakítás után -
újra megnyílt az Örcsmalom vendéslő.
l913-ban ezen a napon született Movik Á"t"rné Bári"t
Julianna, aki 1978-1980 között a beltenileti iskolában taní-
tott. . í928-ban ezen a napon született Kiss László (í2OO2),
aki 1961-1965 között azEgyetértés Tsz elnöke volt.
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8.

9.

l915-ben ezen a napon született Kormányos Sándor
(t1979), aki 1949-ben oklevelet és pénzjutalmat kapott a
termelési versenyben elért jó eredményéétt. Az 1950-es
években postásként dolgozott. . 1956-ban ezen a napon szü-
letett Kormányos Istvánné Pallagi Klára, aki alapításátől tag-
ja a népdalkömek. . I97l-ben ezen a napon született Tóthné
Franczia Beáta, aki 1989-1990 között az általános iskolában
tanított.

Mezőgazdasági Esyesület választmánvi tasi a volt 1 929 -tő1.

10.

I927-ben ezen a napon született Nagy Imre (t1989), aki
1962-1967 között a Daka-kocsmátvezette. . 1961-ben ezen
a napon született Juhász Antal, aki I99I-I995 között a csen-
gelei focicsapat taga volt. . I966-ban ezen a napon született
Yarga Zoltán, aki 1985- l987 kőzött az álta|ános iskola képe-
sítés nélküli napközis nevelője volt. Alapító tagja volt a falu
labdarugó egyesületének.

13.

1928-ban ezen a napon született Gombos lőzsef, akit 1948-
ban az alsócsengelei MDP alapszewezet ifiúsági vezetőjének
választottak meg. . l954-ben ezen a napon született Szőnyi
Imre, aki 1991-1998 között a csengelei focicsapat játékosa
volt, . I975-ben ezen a napon hunyt el Tóth Jánosné Hege-
dűs Hermina, akit az 1949-es községgé alakuláskor a képvi-
selő-testtilet tagtrának vá|asztottak . 1987-ben ezen a napon
hunyt el Túri István, aki l929-ben a Csengelei Mezőgazda-
sági Egyesület választmányának, I931-ben az iskolagond-
nokságnak lett atagja.

14.

l92l-ben ezen a napon született Rácz Gyula, aki a II. vi-
lágháboruban, az Arad környéki harcokban 1944-ben eltűnt.. l964-ben ezen a napon született Sándor Józsefné Deák
Erzsébet virágboltos. 2008-tól a Csengelei Polgárőr Csoport
titkárhelyettese.

15"
i951-ben ezen a napon
as években esküdtként
gazdasági E, gyesületnek

hunyt el Sisák Sándor, aki az 1920-
tevékenykedett. A Csengelei Mező-
I929-től választmányi tasia volt.
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[sengeleiek a szegedi regionáIis

hrradrrkban

Az országos sajtó is foglalkozott azza\, hogy a háziorvosok
keretéből január hónapban I8 ezer forintot elvettek. Ennek kapcsán
a szegedi tévéstudió is készített egy összeállítást, melybe az I.

számű csengelei orvosi rendelőben készült riport is belekerült. A
január 14-én sugárzotthiradőban az egyik beteg szőlt anől,hogy az
életét köszönheti a háziowosának, míg dr. Torontáli Renáta arról
beszé|t, hogy ha nem rendezik a praxisok finanszírozását, akkor na-
gyon sok haziorvosi rendelő nem fog tudni működni, meft a rendel-
kezésre álló keretből nem lehet fenntartani.

Ianuár I9-én, a reggeli híradóban a hungaricumokról készí-
tettek tudósítást annak apropóján, hogy még a múlt évben a kiste-
leki kistérség mutatta be értékeit, Mint már korábban beszámol-
tunk, ezen három csengelei kiállító is részt vett. A rövid riportban az
egyik szereplót, Yincze János fafaragőt is megszólaltatták. Ő anól
beszélt, hogy a mai fiatalok már nem tudhatják, hogy hogyan
készült valamikor avq, ezt ő szoborban örökítette meg. l

Varga duktor a Delmagyarurszághan

A megyei napilap január ll-i számában hosszabb írást közölt dr,
Varga Ferenc csengelei háziorvosról, annak aptopőján, hogy 38
éwel ezelőtti szolgálati helye, Besenyszög díszpolgári címet
adományozott számára, A riport főleg besenyszögi emlékeiről szólt,
de mai falujában szerzett tapasztalatairól is szólt. Egyrk fontos
megállapítása,. ,,- Az a recept minden gyógyításban és nevelésben is:
minden körülmények között szeretni kell a gyerekeket, mert nekik
semmi olyan rossz tulajdonságuk nincs, amit nem a felnőttektől
kaptak."
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O Nyolcvan éve történt

Milotay lstván Gsengeléről
tudósított

Milotay István (I883-1963) kacskaringós életpdlydt futott
be. Jogot tanult, majd rövid ideig a közigazgatás területén mű-
ködött. 1907-tű viszont már a Budapesti Hírlap munkatúrsaként
dolgozott. 1914-ben megalapította az Új Nemzedék című lapot,
melynek főszerkesztője volt. 1920-ban új folyóiratot alapított, a
Magyarságot, melynek felelős szerkesztőjeként tevékenykedett.
Később pdlyáján még jobbra tolódott, és létrehozta az Úi Ma-
gyarsdg című lapot, melynek 1944-ig volt felelős szerkesxtője.
Több ízben volt orszógglűlési képviselő. Fasiszta szellemű írdsa-
iért Hitlertű kitüntetést kapott. I944-ben nyugatra, majd Dél-
Amerikába távozott. 1956-ban Svájcban telepedett le, ott is hunyt
el.

Milotay foglalkozott Szeged földjeinek bérbeadási rendsze-
rével, és ennek kapcsán júrt 1930 őszén a város tanyavildgtíban
is. A Magyarság című lapban megjelent riport csengelei vonat-
kozású részét ismertetjük meg olvasóinkkal.

,,Átol<házán kívül talán Csengele a legmostohább része az
egész szegedi határnak. Az elképzelhető leghitványabb homokfold.
Nem csoda, ha itt van a legtöbb baj a bérlőkkel s a bérleti rendszer
hibáinak éshátrányainak itt van a klinikai telepe.

Kiköttink az öreg Losonczy György tanyáján, Mintegy két-
száz ember sereglett itt össze. Késő délutánvan, s alig ereszkedünk
velük szőba, mozgás támad az emberekközt, utat nyitnak, s előre
tolakszik közülük egy jól öltözött, szimpatikus fiatalember. Jó is-
merőse az ittenieknek, a városi kézbesítő . ő hozza ki a mindenféle
hivatalos iratokat. De azért nem haragszanak rá. Nem tehet róla
szegény. Szívesebben hordana ő is pénzesleveleket, ha tehetné.
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Most éppen száznegyven darab fizetési meghagyást akar szét-
osztani. Az előző nap milr kihordott százhatvanat, azelőtt százat, ez
összesen négyszáz. Van pedig az egész Csengelén mindössze hat-
száz, azaz hatszáz kisbérlő. De a többi kétszáz se kerülheti el sor-
sát: ha m4 yagy tegnap nem kapott ftzetési meghagyást, holnap
vagy holnapután majd meg fogja kapni.

Az öreg Losonczy György tizennyolc ér,vel ezelőtt költözött
ide Csengelére, a puszta sívó homokra. Két évtízed alatt a maga
erejéből épített egy négyszobás, tomácos házat, egy nyári kisebb
házat, pedig amikor idejött, csak egy összedűlt falderekat és tíz
darab hitvány eperfát talált a parcelláján. Azőta ő maga kétszáz
jegenyenyárfával könilültette az egész tanyát és fölnevelt közel
háromszáz gyümölcsfát, két hold erdőt és telepített három hold faj-
szőlőt. Gyönyörűség járkální benne a kert mögött. Meg van lo-
csolva, kapálva, permetezve, karőzva, felfuttatva. Olyan az egész,
mint egy jól gondozott virágoskert. Mikor idejött, volt tizenhat
darab marhája,lova, szép számos birkanyája, volt az apjénak négy
hold örökfoldje, az évek során annak árát is mind beleölte a gazda-
ságba. Most egy tehene van. Minden jőszágát el kellett adnia, hogy
a bérflzetésnek eleget tehessen. Mégis el van maradva kétévi ha-
szonbérrel, több mint kétezer pengővel. Húsz holdat a bérletből már
föl is kellett adnia, most már csak húszban gazdálkodik. A kétévi
tartozás nyomán több mint hatszáz pengő perköltség nyomja vállait.
Az öt mázsa rozsot termő egyik parcelláérí 180 kilogramm, a másik
parcelláért 1 9 5 kilo gramm bűzabért ftzet katasztrálts holdanként. A
hozadéhkal arányban nem álló magas haszonbér, a nagy család, a

sorozatos gyenge termések következtében fizetési nehézségek közé
kenilt. Jöttek azigyészi fölszólítások, majd aper, közben kénytelen
volt folvenni az anyősa jőtállásárahátomezer pengő kölcsönt. Ebből
az 1928. év végéig fölmenilt perköltségekre befizetett nyugták
szerint összesen 647 pengő 43 filért. De a megindult lavinát már
nem tudja föltartőztatni. Ma a sző szoros értelmében katasztrőfa
előtt á1l.

Csengeléről egyébként kilakoltatták az utőbbi időben Bozóki
Jánost, Béres Pált (az anyjával lakik nyolc gyerekkel), Bagi Pált, (a
bátyjánál lakik öt gyerekkel), özv. Jőljárt Istvánné hadiözvegyet
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(ftánál lakik egy kis nádfészerben), Papp Antalt, Hell Ferencet (egy
másik bérletére költözött, ott csinált egy kis viskót, a háza üresen
áll) ós Horváth Vilmost.

A város úgy nyilatkozík a tömérdek penől és a megindult
kilakoltatásokról, hogy a bérlők már három-négy éve nem ftzetnek,
muszáj volt ellenük eljárni. De nem hisszük, hogy ennek a kilakol-
tatásnak eredménye lenne, Mert ötöt, tízet, szánat a bérlők közül ki-
tehetnek, eláwerezhetnek, a parcellákat új bérlőknek adhatják, de
azok is legfeljebb csak az első rátákat tudják majd megfizetni és
végre nem fog akadni jelentkező. Három, négy vagy ötezer bérlőt
pedig mégse lehet kir2ni, kicserélni, földönfutóvá tenni. A rend-
szert kell megváltoztatni, bérreviziőt kell csinálni, általános, reális
leszállitást és mindenekfölött haladékot kell adni az egymlllió pen-
gőnyi hátralékra. A városnak nem lehet az az érdeke, hogy Rutén-
földet teremtsen itt, az Alföld közepén s az ezer meg ezer pörrel s

az ezek nyomán folhalmozódó rengeteg perköltséggel még jobban
megnyomodtsa, minden foltápászkodásra képtelenné tegye saját
legjobb adőfizető polgárait. Ha a Szent Márk-téri építkezésekkel
szemben, abban a nemes versenyben, melyet az egyetem céljaira a
kultuszkormánnyal oly vetélkedve folytatott, milliókat és milliókat
tudott igazán bőkezűen áldozni, ennek a harmincezer embernek, a
tanyabérlők ezreinek egzisztenciája is megérdemel legalább ekkora
figyelmet. Hiszen j&észt belőlük é1 a város, az ő é1,1izedeken át
pontosan ftzetett bérösszegeikből és adópénzeikből fejlődött és
növekedett azzá, ami. S ha ezek az emberek nem is városi kulturát
teremtettek itt palotákkal, szobrokkal, templomokkal, de teremtet-
tek és létrehoztak egy sivatag határból egy másik kulturát, amely-
nek nagysága, realitása és belső értéke se marad a varosi cívllizáciő
mögött. Kérdezzék meg erről az egyetemi árkádok alatt akár
Kőrösi Csoma Sándort, akár Ztínyi Miklóst, akár Pázmány Pétert,
akár Ti-sza Lajost, Bessenyei Györgyöt vagy Semmelweis lgnácot,
mind ezt foglák mondani. Es ha meg fogják kérdezni az egyetemi
tanár urakat, Laky, Győrffy, Kogutowitz professzorokat és a töb-
bieket is, mind eztfogák mondani.
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A^ k&dezhetné már most az olvasó, hogy a tanyabérlőknek ez a
sokezernyi okos, élelmes, összetartó, munkás népe csak egyénen-

kint védekezik és kizd ez ellen a lehetetlen he|yzet ellen, meztele-
nül, egymagán, a szerződésadta jogok s a hatósági fölény páncéllá-
ba öltözött várossal szemben s úgy vívja ezt az aránytalan küzdel_

met" Hát eddig úgy vívta, de most egy-két esztendeje pár lelkes
ember, kozttik a legszívósabb, a legfáradhatatlanabb, Nippold János

mérnök, éjt-napot egybetevő munkával a szövetkezés gondolatának
csinál közöttiik egyre sikeresebb propagandát, Ez a szöyetkezeti
mozgalom azt úzte ki célul, hogy a bérbeadás mai rendszerét
gyökeresen megreformálja. Amint Kerék Mihály mondja értékes

memorandumában, az áwerés helyébe olyan szisztémát akarnak

léptetni, amely megszüntetí az erőviszonyok mai egyenlőtlenségét
és a kisembereket megmenti az áwerés esetlegességeitől. Ez a

szövetkezeti megoldás a varos és a bérlő viszonyát egészen új ala-
pokra fektetné. A város a szövetkezetrel szerződnék és a bérlők a
szövetkezettől kapnák a fcildet. Az érverés önmagától kiküszöbö-
lődnék, mert valamennyi parcellát a szövetkezet venné bérbe, a
verseny tehát ki lenne zátva. A város garanciát kapna a szerződési
feltételek pontos teljesítésére, a bérlők pedig arra, hogy reális ha-

szonbért fizetnek és nem teszik őket tönkre az igyészi és perkölt-
ségek. Mindkét fél megtalálná ily módon a számítását, a súrlódási
felületek csökkennének és a kisemberek érdekei is kellő védelem-

ben részesülnének, Ez a szövetkezeti mozgalom az utőbbi időben
már olyan arányokat öltött, hogy most közel 1500 bérlőtagot szám-

1ál, akik l5.000 katasztrálts hold terulekn gazdálkodnak. A város,
jóllehet minden tőle telhető eszközzel elő kellene mozditania ezt a
megoldást, nem nézi jó szemmel a bérlők ilyen szervezkedését,
alakuló közgy.tilésüket a rendőrség is betiltotta azzal a megokolás-

sal, hogy zavantá az éppen akkor működő városi revizíős bizottság
munkáját. Legközelebb az egész kisbérleti rendszer nagy kérdése a

szövetkezeti akcióval együtt a város törvényhatősága elé kerül. Nem
tudjuk, mi lesz a további sorsa, de mindenki előtt nyilvánvaló, hogy
a dolgok nem mehetnek úgy, mint eddig és maradhatnak mostani
állapotukban. Magának a földmívelésügyi kormánynak is sok-
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kal nagyobb érdeklődéssel kellene kísérnie ezt a szegedi nagy pört,
mert ez nem egy vicinális, helyi érdekű kérdés, de az Alfoldnek és
a csonka országnak is egyik legnagyobb problémája, amelynek he-
lyes megoldásától ezer és ezer kisembemek és az ország második
nagy városának jövendője ftigg.

Ha a rutén fold és a rutén nép megmentésére annak idején ál-
lami akciót tudtunk indítani, sőt állandó kormánybiztosságot szer-
vezttink szociális és gazdasági bajainak enyhítésére, a szegedi ta-
nyavllág, a kisbérlők sorsát se hagyhatjuk magára. A nagy áwizbőI
Szeged szintén csak állami beavatkozás, irányttás mellett tudott új
életre kelni. Ezt az ötvenezer holdas hatétrt, a kisbérlők birodalmát
is árvíz fenyegeti most. Még nem csapott össze feletttik, de már
szinte a szájukig ér, már megmozdította alattuk a talajt, s ha gyors
segítség nem érkezik, a megrendítő katasztrőfa elkerülhetetlen. Az
a másik Szeged odabenn az egyetemi paloták körül, a Szent Márk-
tér arnyékában, ugyanezen a talajon épült. Mi lesz belőle, ha ide-
kiinn megindul az ár?...

*

Késő este van, mikor Csengeléről útnak cihelődünk. A tanyák abla-
kában itt is, ott is felgyullad a lámpafény, A hold magasan áll s a
mélységes őszi csendben messze hallatszik minden kutyaugatás. A
jegenyék éles árnyéka kereszttil nyulik az űton. Mintha végelen tá-
volságig minden aludnék könilötttik. Nagy messziről utolér egy-
egy szélsóhajtás. De egy-egy ilyen kis sóhajban mennyi panasz és

nyugtalanság bujkál. Oly tiszta, éles a levegő s mégis oly nehéz,
olyan nyomasztó lélegzetet venni belőle..." l

," 
",í/l§ ,=
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O Darts verseny

Rekorddöntés a
Tanya-Anja Kupán

A Korona söröző 2010, janufu 30-án tartotta soron következő
nyíldobó versenyét. Wolfgang Steiner, a Tanya-Anj a panziő tulaj-
donosa ajánlott fel ebből az alkalomból díjakat, így ezt a

bajnokságot a cégéről nevezték el.
A vetélkedés a szokásos bajnokságok szerintjátszódott |e. Az

elért eredményeket összesítve alakult ki a végső sorrend.
Az első játék a Mester 501 volt. A döntőben Vígh Attilának

sikerült elsőként lenullázni a pontjait. Turi Kornél 24 ponttal
második, Mészáros Péter 158 ponttal harmadik lett.

A Krikett végső kiizdelmében Vígh Attilának sikerült elsőként
kirakni atáblájat, és 110 hibaponttal első lett. Mészáros Péter 113
ponda a második, Csókási Tibor 120 pontja a harmadik helyezést
hozta.

A dupla be-kiszállós 301-ben Mészáros Péternek sikerült
elsőként lenulláznia a pontjait. Kopasz Józsefnek ekkor még 55
pontja volt, így második lett. Nagy Gábomak 83 ponttal a harmadik
helyezés jutott.

A Shanghai versenyszám elődöntőjében Vincze Pálnak sike-
rült egy ritka bravúrt véghezvinni: az első körben megdobta a
szimplítt, duplát és triplát, véget vetve ezzel a mérkőzésnek. A kö-
zépdöntőben Nagy Gábor is Shanghai-t dobott, de őneki ez csak az
5. körben sikerült. A döntőben Mészáros Péter került a csúcsra 93
pontjával. Yincze Pál 84 ponttal második, Nagy Gábor 65 ponttal
harmadik lett.

A legtöbb pont dobása (High Score) versenyszámban Nagy
Gábor csúcsot döntött, a középdöntőben 837 pontot dobott. Ezzel
saját, 2008. szeptember 26-i 782 pontos dobását múlta felül, A dön-
tőt is ő nyerte meg 651 pontos eredményével. Putnoki János 516
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pontja a második, Mészátos Péter 510
helyezésre volt elegendő.

A versenyszámok összesítése után az
ki:

pontja a harmadik

alábbi sorrend alakult

1. Mészáros Péter 49 pont
2"Yígh Attila 44 pont
3. Nagy Gábor 36 pont
4"YínczePál 32pont
5. Kopasz József 31 pont
6. Túri Kornél 30 pont

l(Dl Ke d, n n c r e c ep tj eim

7. Csókási Tibor 27 pont
8. Putnoki János 21 pont
9. Nagy D. Bence 20 pont

I{. Tisóczki Ferenc 20 pont
1 1. Szabó István 14 pont
I2.TőthGyörgy 3 pont

M.M.

Papírban sült aprőhal
Hozzávalók: 1,5 kg kisebb hal (lehet kárász, keszeg, apró ponty,
törpeharcsa stb.), 2 citrom, só

A halakat megtisztítjuk, fejüket levágjuk, és a halakat alaposan,
több vizben megmossuk. Kívül-belül sózzuk, és kevés citromlevet
csöpögteti,ink a hasüregükbe. Ezután a halakat egyenként perga-
menpapírba csomagoljuk, fehér cérnával átkötjük a csomagokat, és
tepsibe egymás mellé rakjuk. Önttink alá egy kevés vizet, fonó sü-
tőbe toljuk, és 20 percig sütjük, de időnként a papírt meglocsoljuk
egy kis vízzel. Ollóval felvágjuk a papírt, a sült halakat tálalőtálra
rakjuk, és citromkarikákkal díszítjük.

Nemere llona
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Vízszintes: 3. A Dzsungel könyve kígyója 5. Egyik könyvének címe 9. Deák-
... Lajos (1885-1934, festő) 12. Amerikai néger eredetű zene 13. Bécs
közepe! 14, Azsiai hosszméfték 15. Zorrő jele 16. Olasz kettő 17. Német egy
19" Magához rér 20. Skálahang 2I. Arab szellem 24, Kálium vegyjele 25.
Mercedes-Benz osztály 26. Ebben a beosztásban is dolgozott 29, A
Belügyminiszíérium utóda, röv 30. Fán és ftjldön is terem 31. Cazdasági
épúleí 32. Növényfajta 33. ... bien! fiól van|) 35" Napszak, régiesen 37.
Ipszilon 38. ... Gold (osztrák techno zenekar) 40. Német íerTorszeryezet volt
41. Természetes rostanyagokat feldolgozó holland cég 44. Mímelt 47.
Szabolcsi község 48. Palást 49.Yég nélkiili kelés| 50. Papagájfajta 5I. Ennek
a lclpnak is munkatársa volt 54. Török autójelzés 55. Kazahsztán internetes
kódja 57. Német város 58. Nióbium vegyjele 59. Könyvespolc 61. Nem úgy!
63. Dunántuli város 64. Nem köt le 65. Almá ... (izraeli színésznő és
humorista) 66. Pannon Egyetem, rőv. 67. Luxemburgi autójelzés 68. Tova
69. Ennek a lapnak is dolgozotí 73. Keserű az ilyen csoki 74. Nem az! 75.
Vizes terület 76. keftőzve: szép 77. Testi sérülés okozása 80. ... Károly
(közélelmezési miniszter volt) 82. Zambíai autójelzés 83. Mely személy 84.
Földre terít 86. Híres volt a cigányzenésze 88. Nagyon öreg 89. Sipító
egynemű betűi 90. Az írónő leánykori családi neve 92. Gyerünk, paci! 93. A
menyasszony apja 94. Fél zeke! 95. Japán pénznem 96. ... Sándor (költő
volt) 97. Magyar ... (egyik kötetének címe) 99. Silbak l01. Kuku-... (közép-
ázsiai tő) 102. Kevert Nóri! 103. Megvalósította l0] . Az Aare mellékfolyója
109. Fél Stefiín! ll0. Ebbe az építészeti lapba is írt

Függőteges: l. Belső burkolat 2. Maga 3. Króm vegyjele 4. Élesíttesse 5.
sport egyesület, röv. 6. A ginszeng kínai neve 7. Névelő 8. Sárga színű ás-
ványi anyag I0. Kicsiknek szóló kónyve ll. Ebbe a barkácslapba is írt 12. Itt
született 18. Idegen eredetű nói név 20, SzoImízációs hang 22. Leképezési
idő lerövidítése, angol röv.23, Pite egynemű betűi 21.FéI kéve! 28. Morze
hang34. Fél tucatnak 36. GerelY dob 39. Megáll az autőva142. Német város
43. ... mond (nem ért vele egyet) 45. Begy páros betűi 46.Lakatmárka49.
Van ilyen ház ts 51. Római 50 52. Matrac való bele 53" Terhességet vizsgáló
teszt neve 56. Apró szemű édesség 59. Szovjet repülőgép típus 60. Nyújt 62.
Szerb válogatott vízilabdás 66. Rovartojás 69. A fociban van jobb és bal is
7 0. . . . Eva, televíziós szerkesztő 7 1 . Norvég, ciprusi, máltai és portugál gép-
kocsik jelzése ]2. Felmenő ági rokon 13, Továbbá 74" Nem az| 78. Tánc az
1940-es években 79. Takaútja az udvart 81. István hawaii változata 85.
Verőknek 87. Nem engedte be 88. Pá! 90. Üreg 91. Amerikai rock egyúttes,
Báthory Zoltán is taga volt 98. Ifiúsági szervezet volt 100. Az autő fontos
berendezése 104. Igekötő 105, Róna egynemű betűi 106" Tellúr vegyjele
1 08. Bámulat kifeiezőie
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Beküldendők a keresztrejtvény szürke színnel jelzett sorai. A meg-
fejtéseket az előftzetési helyeken, illetve a szerkesztőségben lehet
leadni. A helyes megfejtőknek Nemere Ilona 5 db, a nyertesek ne-
vére dedikált kotetet ajánlott fel. Beküldési hataridő:2010. február
20' 

*r<*
A január l-jei számunkban, Csengele történetéről szóló keresá-
rejtvényünk helyes megfejtői között január 2l-én megtörtént a sor-
solás. Ennek eledményeként a Forgó Jenő benzinkutas által fela-
jánlott 5000-5000 Ft-os üzemanyag utalványokat Gémes Antal és

Hegedűs Erzsébet nyerte meg. Az utóbbi nyefies az utalvány1 fela-
jánlotta a Polgárörség számára.

H i r d e t é s e k
Szekrénysor és ülőgarnitúra eladó! Erdeklődni: Hegedűs Erzsébet,
Petőfi u.2. szám.
Szóntást (8000 Ft/hold) és tárcsázást (4500 Ft/hold) vállalok!
Balázs Tibor a +36-30/9 677 763.

200 kg körüli híző és őrölt paprika eladó. Erdeklődni lehet a 06-
621286 0J4" vasv a +36-3015 830 923 telefonszámokon,
Uj állapotú, felulrcltős Wirlpool A+Á700 automata mosógép
haláleset miatt eladó. Erdektődni, E +36-30/8 173 864
A sportpályáh9z 100 méterre,
bikert eladó. Erdeklődni: Béres
l +l;-sotz 098 096

ipari árammal, fúrott kúttal
Lajosné, Csengele, Kossuth

hob-
u. 4.

Ipari árammal, fúrott kuttal, a falu melletí zártkert eladó! Erdeklődni:
id, Béres Laios, Csenpele, Kossuth u. 5. E +36-30/2 098 096
Eladó bontásból szátmazó
kisablakok, ajtók és 2 db
Andrásnál a Május I.u" 27

3 db háromszárnyas, redőnyös ablak,
gázkonvektor. Érdeklődni lehet Kuklis
. szám alatt. ( (62) 286 I90

Pultost keresek a Vénusz presszóba. Erdeklődni a helyszínen, vagy
a +36-30/2 6I4 070 telefonszámon,
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Tárcsázást (5.000 Ft/hold+AFA), szántást (9.000 Ft/hold+AFA) és
aratástvállalok. Érdeklődni: Szé1l János É +36-30/8 536 22g
Kitűnő állapotú kéttengelyes utánfutó és egy 4 lapos villany-
tűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Jó-
zsefnél a Tápboltban $ +36-30l3 228 453
2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es foliaváz eladő! É, +36-3012 626 029
virágbo ltomba alkalmi munkav állal ó i könylv e l rendelkező dol go-
zót keresek virágkatői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban
Sándor Józsefnénál.
Akácfa, fűzfa és olajfa kuglízva, héahoz szállítva 1800 Ft/mázsa.
Ugyanitt érett marhaírágya szállitással együtt 230 Ftlmázsa. Érd.:
Balázs Tibor, Csengele. Tanya 531. Ü +36-3019 617 763
A Csengele, Honfoglalds u. 9. szám alatti családi ház igényesnek
eladó! Erdeklődni: Valkovics Antal d+36-30/3 043 366
Aratást, bá|ázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor
i +36-30/6 377 970
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-
nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen
vagy szeíelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon:
+36-3013 282 375
Kártyás mobiltelefonok azonnali
vegyesboltj ában (Felszabadulás u.

d afon e s z o l gál t at ók ké s zül ékeire.

elektronikus feltöltése Novák Imréné
lB.), Pannon GSM, T-Mobile és Vo-

Gépi hímzés!
iCéglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre
szóló tortilközők stb. gépihímzését vállaljuk egyedi elképzelés sze-
rint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti kö-
röknek, magánszemél yeknek. Várj uk szeretettel !

Bővebb tájékoztatás:

TTM CREATOR HAZ
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Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Krónikás Egyesület

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6765 Csengele, Felszabadulás v 2lA.
é"+36_3016 ils zzs E_mail: csengele@freemail.hu példányszám: l25
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@ copyrighí reserved! A lap másolása csak a kiadó előzetes írásbeli en_

gedéíyéve7 leherséges. Az újság szívesen fogad a szerkesztőség állás_

pontjávatellentétes,,:!_::!:a!:]!::Y:::!:::::Y_::::_


