
 

 

 
 18. évfolyam 7. szám                                2010. április 1. 

 
 

 

Megbeszélés az akció előtt 
 

 
 

A polgárőr akcióról szóló írásunk a 82. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Április 

 

1. 

1921-ben ezen a napon született Szarvas Mihály (†1994), aki 

1945-ben polgárőr volt.  1969-ben ezen a napon született 

Bangó Péter, aki 1991-1993 között csengelei focista volt. 

1999-2005 között a Csengelei Polgárőr Csoport titkárhelyet-

teseként tevékenykedett, 2008-tól csoportvezető-helyettes.    

1972-ben ezen a napon született Lantosné Horváth Irén álta-

lános iskolai tanár. 1994-1999 között közművelődési előadó-

ként tevékenykedett. 2002-2008 között napközis nevelő volt 

az általános iskolában. A 2004-es falunapokon rajzait és 

festményeit állította ki a Faluházban.      

2. 

1920-ban ezen a napon született Dorogi Gézáné Csiszár Ilo-

na Györgyi (†1987), aki 1959-től községi könyvtáros volt. 

1963-1977 között a közművelődés szervezését is irányította 

a könyvtárosi munka mellett.  

3. 

1923-ban ezen a napon született Kun-Szabó Andrásné Bar-

tos Mária, aki 1943-1953 között Csengelén tanított.  1972-

ben ezen a napon hunyt el Béres János gazdálkodó, akinek 

Jani nevű 4 éves arabs telivére az 1948-as szegedi mezőgaz-

dasági kiállításon első helyezett lett.  1989-ben ezen a na-

pon született Csókási Péter, akit 2004-ben "A csengelei isko-

láért" plakettel tüntettek ki.  1998-ban ezen a napon hunyt 

el Vincze László, aki az 1950-es és 1960-as években tagja 

volt a községi tanácsnak.  

4. 

1907-ben ezen a napon született Gazsovics József (†1974) 

kovács, aki 1956-ban az Ideiglenes Nemzeti Bizottság elnö-

ke volt.  1966-ban ezen a napon hunyt el Erdélyi Péter, aki 

1939-1940 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

alelnöke volt. Esküdtként is tevékenykedett. Az egyházköz-

ségi képviselő-testület tagja volt 1947-től.  1966-ban ezen a 

napon született Pipicz Zoltán, aki 1996-1999 között a csen-

gelei focicsapat játékosa volt.  
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5. 
1937-ben ezen a napon született Kecskés Péter tanító, aki az 

1955/56-os tanévben a Vadgerlési iskolában volt gyakorló 

éves.  

6. 
Ezen a napon született Vígh Zoltán, aki a SZEOL és a 

Szarvasi Vasas NB II-es csapatok után 1993-1997 között a 

csengelei labdarúgócsapat játékosa volt. 

7. 

1921-ben ezen a napon született Csatáry Zoltán, aki 1954-

1955 között óraadó tanárként tanított a belterületi iskolában. 

 1932-ben ezen a napon született dr. Oláh József, aki köz-

ségünk fogorvosa volt 1977-1980 között.  

8. 

1980-ban ezen a napon született Víg Tibor, aki 1994-ben 

atlétikai versenyszámban megyei bajnok, majd az országos 

döntőn a bajnokcsapat tagja volt (egyéniben III. helyezett). 

1994-2000 között a csengelei focicsapat tagja volt. 

9. 

1927-ben ezen a napon született Kiss Mihály, aki az 

1953/54-es tanévben a belterületi iskolában gyakorló tanár 

volt.  1934-ben ezen a napon született Magony Istvánné 

Martus Viktória (†2008), aki az ÁFÉSZ felvásárlója, majd 

1989-ig a TÜZÉP-telep vezetője volt.  1963-ban ezen a na-

pon született Csúriné Takó Mária, aki 1982-1989 között 

csengelei óvónő volt, az utolsó két évben vezetőként.  

10. 

1946-ban ezen a napon született Bencsik József, aki 1974-

1996 között postai kézbesítő volt. 1968-tól vőfélyként is 

tevékenykedett.  1958-ban ezen a napon született Bárkányi 

György, aki 1982-1987 között a belterületi iskolában taní-

tott.  

12. 

1926-ban ezen a napon született Tisóczki Mihály, aki 1953-

1960 és 1963-1975 között a községi tanács VB-titkára volt. 

Hivatali visszaélés miatt börtönbüntetésre ítélték.  1947-ben 

ezen a napon született Csókási Tiborné Vígh Aranka, aki 

1982-1983 között képesítés nélküli óvónő volt az óvodában. 

1988-1999 között fogorvosi asszisztens volt.  1968-ban 

ezen a napon hunyt el Sisák István, akit a Csengelei Mező-

gazdasági Egyesületnek több alkalommal alelnökévé válasz-

tottak. 1940-1949 között tagja volt az egyházközségi képvi-

selő-testületnek, többször esperesi küldöttnek választották.   
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13. 

1923-ban ezen a napon született Halász Elek (†1993), aki 

1959-től postai kézbesítő volt.  1953-ban ezen a napon 

hunyt el Csicsai János, aki Csengelén kapta vitézi telkét. A 

csengelei leventék főoktatója volt.  1969-ben ezen a napon 

hunyt el Répa Jenő, aki 1918-tól az 1930-as évek elejéig a 

Kordás-féle szélmalomban dolgozott molnárként. 1934-ben 

motormalmot épített. 1928-1932 között a Csengelei Mező-

gazdasági Egyesület jegyzője volt. 1941-1948 között tagja 

volt az egyházközségi képviselő-testületnek.   

14. 
1992-ben ezen a napon érkezett falunkba Ering első nagyobb 

(27 fős) delegációja. 

15. 

1920-ban ezen a napon született Kiss Péter Sándor, aki a II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1969-ben ezen a napon született Baloghné Forgó Ka-

talin, aki 1984-1985 között NB I-es kézilabdázó volt.  

1981-ben ezen a napon született Magony Rita, aki 2002-től a 

polgármesteri hivatal alkalmazottja. 2005-ben a nőnapi bál 

szépévé választották.  2008-ban ezen a napon hunyt el Ro-

kolya József bognár. 
 

 

Kikre szavazhatunk? 
 

Az országgyűlési képviselő-választás első fordulóján, április 

11-én a 4-es számú (csongrádi) választókörzetben az alábbi jelöltek 

indulnak: 

Bedő Tamás (Magyar Szocialista Párt) 

Csenki Mihály (Civil Mozgalom) 

Dudás Zoltán (Jobbik Magyarországért Mozgalom) 

Rabi Mihály (Magyar Demokrata Fórum) 

Torgyán József (Torgyán-Kisgazda-Koalíció) 

Vincze László Mihály (FIDESZ-KDNP) 
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Választási gyűlések 

 
A pártok által állított jelöltek közül másodszorra a FIDESZ-

KDNP színeiben induló Vincze László Mihály tartott választási fó-

rumot. A faluházban megrendezett eseményen közel 40 fő jelent 

meg (a Jobbikén kb. 50-en voltak).  

A már három választási ciklust maga után tudó országgyűlési 

képviselőjelölt tájékoztatója után Csengele község polgármestere 

hozott fel statisztikai adatokat arra, hogyan áll az ország.    

Ifj. Kormányos Sándor a gazdaság állapotáról tartott helyzet-

elemzést. Dr. Varga Ferenc a magyarországi beruházásokkal fog-

lalkozott, kiemelve, hogy nálunk a legdrágább az autópálya építke-

zés, és fölösleges beruházásokra szórják el a pénzt. Megítélése sze-

rint a FIDESZ nehéz helyzetben veszi át a kormányzást, viszont 

rajtuk is számon fogják kérni azt, hogy mit valósítanak meg. Forgó 

Jenő szintén gazdasági jellegű problémákat (ÁFA befizetés, kör-

betartozás stb.) vetett fel, és megkérdezte azt is, hogy a FIDESZ 

mit kíván tenni a cigánykérdés megoldására, mert a programjában 

nem talált erre választ.    

    
 

A Torgyán-Kisgazda-Koalíció képviselőjelöltje, dr. Torgyán 

József március 26-án, délben tartotta választási „beszélgetését” az 

Öregmalom vendéglőben. A helyszín kissé meglepő volt, hiszen 

már régóta nem rendeztek politikai gyűlést ebben a vendéglátó he-

lyiségben. A meglehetősen rossz időpont ellenére a volt miniszterre 

kb. 25-en voltak kíváncsiak, köztük más faluból érkezők is. 

A politikus beszédét azzal kezdte, hogy inkább beszélgetni 

szeretne a megjelentekkel, de előtte vázolta a jelenlegi magyar-

országi helyzetet, annak okait és az ő szervezete szerinti kilábalás 

lehetőségeit.  
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A közel egy órás bevezető után következtek a hozzászólások. 

Kun-Szabó József javasolta, hogy „egy tollvonással” véget kellene 

vetni a közpénzek ellopásának. Apró János felvetette, hogy lopják 

az erdőket, a munkanélkülieket takarítási munkákkal is meg lehetne 

bízni, valamint a népszaporulatot is szóba hozta. A jászszentlászlói  

Sörös Lajos a Gazdakörök FIDESZ-szel kötött szövetségét firtatta, 

míg Kiss Nándor a munkára rakódó magas terhekről panaszkodott. 

Lesták Mátyás a banki kölcsönök magas kamatát hozta fel.  Forgó 

Jenő az esetleges kisgazda frakció lehetőségéről kérdezett. Varga 

Árpád a polgárőrségek fontosságáról kérdezte. 

A 78 éves, de energikus, jó humorú politikus a kérdésekre 

részletes választ adott, majd a jelenlevőket megajándékozta „An-

talltól Orbánig” című könyvével, melyet dedikált is. A rendezvény 

közel két óra hosszáig tartott.  

A dr. Torgyán József fórumáról készült videós tudósítás a 

Csengelei információk című internetes honlapon megnézhető 

(www.csengele.web44.net).             

F. J. - M. M. 
 

 

 
 

Dr. Torgyán újra nagy lendülettel vetette magát a politikába 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Újra Csengelén a kántor-
rockzenész 

 
Iváncsits Tamással kb. másfél éve már találkozhattunk fa-

lunkban, amikor a faluházban koncertet adott. Ő az egyházi szol-

gálat mellett mozgalmas életet él, dalokat, rockoperákat szerez, és 

emellett még koncertezik is. 

A februárra tervezett, de betegség miatt elmaradt csengelei 

koncertjét március 19-én tartotta meg a faluházban. A zenész-

énekes feleségével, sógorával és egy fiatal hölggyel érkezett a fellé- 

pésre. A korábbi előadásukhoz képest újdonság volt a színpad 

különböző színű fényekkel való megvilágítása.  

 

 
 

Műsorukban főleg egyházi ihletésű dalok szerepeltek, de 

tartalmuk a nem vallásos emberek számára is megszívlelendő. 

Több részletet is bemutattak  a meggyilkolt Brenner János plébános 

életéről szóló „A jó pásztor” című zenés drámából, valamint a 

„Péter és Néró” című rockoperából is. 

A koncert rövidített felvétele a Csengelei információk című 

internetes honlapon megtekinthető (www.csengele.web44.net). 
 

M. M.     
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Akcióztak a polgárőrök 
 

Március 27-én polgárőr akciót szervezett az Országos Polgár-

őr Szövetség, melyhez a csengelei polgárőrök is csatlakoztak. 

Az akció a szombati piachoz igazodva, reggel 7 órakor kez-

dődött. Három polgárőr és egy rendőr két szolgálati gépkocsival 

járta a belterületet és a tanyavilágot, a besurranásos és trükkös lo-

pások megelőzésére. A polgárőröknek egy idegen személygépko-

csit jeleztek a külterületen, de aztán kiderült, hogy nem bűnözőkről, 

hanem vadászokról van szó. 

A négy órás akció sikerét az adta, hogy ez idő alatt falunkban 

nem történt semmi rendkívüli esemény. 

M. M.   
  

 

 

 

 

 
 

 

Jászszentlászlói produkciók 
Csengelén 

 

A Délmagyarország című napilap által elindított „Szomszé-

doló” elnevezésű fellépéssorozat során számos Csongrád megyei 

település mutatta már be kulturális műsorát. 

Március 28-án is egy szomszéd község, Jászszentlászló 

képviselői szerepeltek a Faluház színpadán. A különlegességet az 

adta, hogy elsőként láttunk vendégül „szomszédoló” Bács-Kiskun 

megyei települést. 

  A rendezvény videó felvétele megtekinthető a Csengelei in-

formációk elnevezésű internestes honlapon (www.csengele.web44. 

net).                                                                                                    
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A jó pap is holtáig tanul 
 

Vincze János fafaragó sikereiről gyakran tudósítunk lapunk 

hasábjain. A falunkbéli naiv alkotó nemrég nagy fába vágta a fej-

széjét, ha csak képletesen is: tovább képezi magát. 

A kisteleki művészeti iskola igazgatója, Szombathelyi Árpád 

pályázati támogatással fafaragó szakkört hozott részre, melybe 

meghívta a csengelei fafaragót is, aki a szíves invitálást elfogadta. 

A szinte minden képzőművészeti ágban otthonos igazgató tartja a 

foglalkozásokat, hetente több órában. Ilyenkor hatan ismerkednek a 

különféle faanyagokkal, és élesben is gyakorolják a faragást. A 

foglalkozás sorozat végére egy közös kiállítást terveznek a szakkör 

tagjainak alkotásaiból.  

Vincze János természetesen a szakkörön kívül is folytatja a 

szobrok készítését. A március 17-én, Szegeden megrendezett zsű-

rizés alkalmával a „Bőgatyás” és a „Postás” című alkotásai „B” 

kategóriás zsűri számot kaptak, és a Megyeházán kiállították őket. 
 

M. M. 
 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 
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Kertészeti tanácsok 
 

Be szeretnék mutatni egy termelőbarát öntöző műtrágyát: 

Solinure-t, a Scott műtrágyázási programból. 

A Solinure termékcsaládot a Scott holland műtrágya gyártó 

vállalat folyamatosan fejleszti, a termelőink mindig a legkorsze-

rűbb változattal találkozhatnak a magyar piacon. Garantált minősé-

gű és könnyen alkalmazható a legújabb növénytermesztési rendsze-

reknél is. A Solinure megbízható partner a növénytermesztésben.  

Minden Solinure összetétel tartalmazza az összes mikroele-

met, a talajon termesztett növények számára ideális arányban. 

Minden kelatizálható típusú mikroelem kelátként van jelen, így a 

tápanyag felvétel kedvezőtlen talajviszonyok esetén is biztosított. 

Ezenfelül magnézium is található a műtrágyáinkban a hiánytüne-

tek megelőzése érdekében. Kivétel a Solinure 5 típus, amelyben a 

makroelemek magas szintje miatt nincsen magnézium. 

Solinure fajták: 

Solinure 9 (12+36+12+2MgO+mikroelemek): Palánta ültetés 

utáni begyökerezéshez (pl. uborka, paradicsom, paprika, illetve 

más, palántaként ültetett növényekhez). 

Solinure 7 (24+12+12+2MgO+mikroelemek): Vegetatív fej-

lődéshez. 

Solinure 5 (20+20+20+mikroelemek): Általános használatra, 

kiegyenlített NPK hajtatáshoz és szabadföldre. 

Solinure 4 (17+06+22+2MgO+mikroelemek): Termés fejlő-

déséhez, karbamid-mentes, téli termesztéshez.  

Solinure 1 (10+05+40+2MgO+mikroelemek: Termés növeke-

déséhez, éréséhez, befejezéséhez. 

Hasznos tippek: 1000 liter tiszta vízben ne oldjon fel 150 

kilogrammnál több Solinure-t! A Solinure langyos vízben jobban 

oldódik. Ellenkező esetben készítse el az oldatot, majd alaposan 

keverje meg! Ne keverje össze más (kalcium tartalmú) műtrágyák-

kal! A különböző összetételű Solinure műtrágyák a maximális víz-

oldhatóság határáig egymással keverhetők. 

Kiss Nándor 
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Kedvenc receptjeim 

 

Gombakrémes ponty 

 
Hozzávalók: 1 kg pontyfilé, 30 dkg gomba, 1 evőkanál konyak, 1 

evőkanál sűrített paradicsom, 2 dl tejföl, 3 evőkanál olaj, 1 közepes 

fej vöröshagyma, 2 nagy cikk fokhagyma, liszt, pirospaprika, őrölt 

bors, só. 

 

Az apróra vágott vöröshagymát megfuttatjuk, hozzákeverjük a zú-

zott fokhagymát, és az apróra darabolt gombát. Sózzuk, borsoz-

zuk, pár percig kevergetve pároljuk. Hozzáadjuk a sűrített paradi-

csomot, a konyakot, és 3 evőkanál vizet. Átforraljuk, végül bele-

keverjük a tejfölt. A halszeleteket tűzálló tálra rakjuk, bekenjük a 

gombakrémmel, és előmelegített sütőben átforrósítjuk. Vajas 

krumplival tálaljuk. 

Nemere Ilona    

 

Erről írtunk 15 éve 

 

A Csengelei Krónika 1995. április 1-jei száma beszámolt a 

polgárőrök szervezte nőnapi bálról, melyben Baranyi Ildikót há-

romszorosan (nőnap, születésnap és névnap) köszöntötték. A Csáki 

László által felajánlott arany karláncot egy kisteleki vendég nyerte 

meg a tombolán. 

Az önkormányzati ülésről szóló tudósításban szerepelt, hogy 

a községi könyvtár a Faluházba költözött, ahol Horváth Irén könyv-

táros várja az olvasóközönséget. Tasi János építészmérnök szemé-

lyével a műszaki ügyintéző munkakört betöltötték. A képviselő-tes-

tület egyhangúlag jóváhagyta Borbély József jegyző kölcsönös 

megegyezés alapján történő felmentését 19 havi járandóságának 

megfizetése mellett.                                                                         
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VI. női darts bajnokság 

 

Vörös Csilla háromszoros 
bajnok lett 

 
A Korona sörözőben 2010. március 12-én rendezték meg a 

soron következő női nyíldobó bajnokságot, melyen 8 versenyző 

indult.  

Az első versenyszám a dupla be-kiszállós 301 volt, melyben 

csak négy játékos indult, így egy fordulóval vége is lett a 

küzdelemnek. Elsőként Vörös Csilla fogyasztotta el pontjait, meg-

szerezve bajnoki címét. Olajos Aliz 4 ponttal második, Csányi 

Krisztina 14 ponttal harmadik lett.  

A Krikett is négy versenyzővel folyt le. Elsőként Vörös 

Csilla rakta ki tábláját és 72 hibaponttal első lett. Csányi Krisztina 

121 hibapontja a második, Olajos Aliz 158 hibapontja a harmadik 

helyezést hozta.  

A Mester 501 döntőjében szintén Vörös Csilla fogyasztotta el 

elsőként a pontjait, megszerezve harmadik győzelmét. Magyar 

Krisztina 63 ponttal a második helyre szorult, Vörös Tiborné 64 

ponttal pedig harmadik lett. 

A Shanghai döntőjében Csányi Krisztina dobta a legtöbb 

pontot (59), megszerezve az első helyet. Magyar Krisztina ebben a 

versenyszámban is "ezüstérmes" lett 35 ponttal. A harmadik helyre 

Olajos Aliz szorult 32 ponttal. 

A legtöbb pont dobásában (High Score) Olajos Aliz jeleske-

dett és 469 ponttal bajnok lett. A második és harmadik helyen 

holtverseny alakult ki, mindkét versenyzőnek 375 pontja volt. A 

szokásos három dobással döntötték el a sorrendet. Vörös Csilla do-

bott egy tripla 19-et, így nem volt nehéz 104 ponttal a második he-

lyezést megszereznie. Magyar Krisztina 26 ponttal a dobogó har-

madik helyére szorult. 
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Női darts bajnokok a szervezővel 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
Mivel a bajnokság szokásos versenyszámai a kevés jelent-

kező miatt hamar véget értek, beiktatásra került a páros Mester 501. 

A két versenyző párt sorsolással döntötték el. A győztes az Olajos 

Aliz-Csányi Krisztina páros lett 48 ponttal (Olajos nullázta le első-

ként a pontjait). A Vörös Csilla-Magyar Krisztina párosnak a ver-

seny végén 77 pontja maradt. 

M. M. 
 

Kiegészítések a telefonszám-jegyzékhez 

 

Béres András Árpád u. 16. +36 30 2 811 245 

Béres András ifj. Árpád u. 16. +36 30 5 747 494 

Bozó Béla Felszabadulás u. 11. +36 20 4 140 009 
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H i r d e t é s e k 

 

Eladó a Csengele, Tanya 68. szám alatti ingatlan, 1 hold földdel, 3 

fúrott kúttal, kis akácfa erdővel. Érdeklődni lehet a +36 30 4 189 708 

telefonszámon.  

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóliával 

együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137 

Szántást (8000 Ft/hold) és tárcsázást (4500 Ft/hold) vállalok! Balázs 

Tibor +36-30/9 677 763. 

Új állapotú, felültöltős Whirlpool A+A700 automata mosógép haláleset 

miatt eladó. Érdeklődni: +36-30/8 173 864 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbikert 

eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. +36-30/2 

098 096  

Ipari árammal, fúrott kúttal, a falu mellett zártkert eladó! Érdeklődni: 

id. Béres Lajos, Csengele, Kossuth u. 5. +36-30/2 098 096 

Tárcsázást (5.000 Ft/hold+ÁFA), szántást (9.000 Ft/hold+ÁFA) és 

aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János +36-30/8 536 229 

Kitűnő állapotú kéttengelyes utánfutó és egy 4 lapos villanytűzhely 

újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Józsefnél a 

Tápboltban +36-30/3 228 453  

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  +36-30/2 626 029 
 

Kincsem Lovasbolt 

 Lovas felszerelések      Lovas ajándékok 

 Lovas könyvek        Egyéb lovas eszközök 
 

Minden érdeklődőt szeretettel vár:  

Verovszki Józsefné 

Kiskunmajsa, Félegyházi út 15. szám 
 

Nyitva:  

Hétfőtől péntekig 8.30-tól 15.30-ig 

Szombaton: 8-tól 12-ig 

Telefon: +36 30 4 332 149 
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Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgozót 

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. +36-30/9 677 763 

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

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal +36-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor +36-30/6 

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: +36-30/3 282 375 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

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

dafone szolgáltatók készülékeire. 
 

 

 

Gépi hímzés! 
 

Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai je-

lek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk 

egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, 

vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemélyek-

nek. 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 +36-30/3 228 453 
 

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. 

+36-70/2 803 013 vagy +36-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 

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

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap                                 

 
 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Krónikás Egyesület  

Szerkesztőség  és  kiadóhivatal:   6765  Csengele,  Felszabadulás  u.  2/A.    

+36 30 6 957 919    E-mail: csengele@freemail.hu   Példányszám: 115                     

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Gémes Antal 

© Copyright reserved! A lap másolása csak a kiadó előzetes írásbeli en-

gedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad a szerkesztőség állás-

pontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  
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                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   

                                                                      jelenik meg. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


