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Cikkünk a 142. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Május 
 

16. 

1919-ben ezen a napon született Szűcs Mihály (†1970), aki 

1957-1968 között postai kézbesítő volt.  1983-ban ezen a 

napon hunyt el Rácz Mihály, aki az 1960-as évek végén 

postás volt.  2000-ben ezen a napon indult meg Csengelén a 

műholdas totó-lottó fogadás Kiss Ferenc vegyesboltjában.  

17. 

1919-ben ezen a napon született Bencsik Sándor (†1978), 

aki 1962-ben a Kelőpatak Tsz elnöke volt.  1994-ben ezen a 

napon hunyt el Szarvas Mihály, aki 1945-ben polgárőr volt. 

 2009-ben ezen a napon hunyt el Ceglédi Jánosné, aki 

1972-től a postahivatalban dolgozott. Tagja volt a népdal-

körnek. 

18. 

1932-ben ezen a napon született Rácz Tiborné Molnár Mária 

Magdolna (†2002), aki 1963-1969 között a belterületi isko-

lában tanított. 2002-ben aranydiplomát kapott.  1942-ben 

ezen a napon született Csókási Ferencné Túri Erzsébet, aki 

1979-1986 között zöldség-gyümölcs felvásárló volt. Alapí-

tásától tagja a népdalkörnek.  1944-ben ezen a napon szü-

letett Szeles Jenőné dr. Virágh Erzsébet, aki 1970-1977 kö-

zött Csengele fogorvosa volt.  1988-ban ezen a napon hunyt 

el Mustoha Pál, aki 1929-től a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület választmányi tagja volt.  2001-ben ezen a napon 

nyílt meg a szegedi Kass Galériában a csengelei kun vezéri 

sír feltárását bemutató kiállítás.    

19. 

1908-ban ezen a napon született Varga Gyula (†1966), aki 

1957-től haláláig a községi tanács adóügyi előadója volt. 

Levente oktatóként is tevékenykedett. A Független Kisgaz-

dapárt 1948-ban kizárta tagjai közül.  1954-ben ezen a 

napon született Kuklis András kereskedő, akinek két boltja 

van Csengelén. 1990-től 2006-ig önkormányzati képviselő 

volt.  1968-ban ezen a napon született Lestákné Csíkos 

Gyöngyi, aki 1987-től a Csöpi presszó, 1991-1992 között az 

új presszó vezető-helyettese volt. 
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20. 
1953-ban ezen a napon született Mészáros Lajos, aki 1994-

1997 között a Csengelei Polgárőr Csoport helyettes vezetője 

volt. 

21. 

1913-ban ezen a napon született Török János, akit a II. 

világháború alatt, 1944 októberében határvadászok lőttek le 

(polgári áldozat).  1967-ben ezen a napon hunyt el Balogh 

Károly, az egyházközség világi elnöke.  1977-ben ezen a 

napon született dr. Tóth Tibor, aki 2002-től Csengele község 

jegyzője.  1981-ben ezen a napon született Gömöri Balázs, 

aki a művészeti iskola rézfúvós tanára. 

22. 
1962-ben ezen a napon hunyt el Simsay István, aki 1924-

1926 között a csengelei iskolák igazgatója volt.    

23. 
1987-ben ezen a napon állították fel a József Attila téren 

lévő glóbuszt. 

24. 

1933-ban ezen a napon Szeged város mezőgazdasági bizott-

sága javasolta Csengelére piac engedélyezését.  1946-ban 

ezen a napon született Győrfi Éva, aki 1981-1982 között a 

belterületi iskolában tanított.  1991-ben ezen a napon hunyt 

el Antal Ferenc, aki 1959-től postai kézbesítő volt. 

25. 

1960-ban ezen a napon hunyt el Csókási György Antalné 

Juhász Ilona, aki az 1930-as évek végétől községi szülésznő 

volt.  1967-ben ezen a napon született Kovács Ferenc, aki 

1996-1998 között a csengelei focicsapat tagja volt.  1996-

ban ezen a napon adták át a Vetter Kft. hűtőházát.  

26. 

1984-ben ezen a napon hunyt el Rabi Flórián, aki 1956-ban 

nemzetőr volt. 1956-os magatartása miatt börtönbe zárták.  

1998-ban ezen a napon – elsőként – vehette át a magyar 

állampolgárságról szóló okiratot Dudás Antal volt jugoszláv 

állampolgár. 

27. 
1977-ben ezen a napon született Varga Árpádné Keller 

Szilvia, aki 1999-ben a falu kultúrosa volt. 

28. 

1944-ben ezen a napon született Serédi Béláné Balázs 

Eszter, aki 1969-1977 között a belterületi iskolában tanított.  

1978-ban ezen a napon hunyt el Bencsik Sándor, aki 1962-

ben a Kelőpatak Tsz elnöke volt. 
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29. 

1953-ban ezen a napon született Nemere Ilona, a falunkban 

élő újságíró, író, rádiós műsorvezető.  1972-ben ezen a na-

pon született Laczkó Magdolna, aki 1990-től a polgármesteri 

hivatal munkatársa.  1976-ban ezen a napon született Vin-

cze Róbert, aki 1996-tól postai kézbesítő. 

30. 

1945-ben ezen a napon született dr. Hegedűs Erzsébet, aki 

1971-től a gyógyszertárban dolgozik, 1996-tól vállalkozás-

ban vezeti. A közéletben aktívan részt vett, tagja volt a köz-

ségi tanácsnak. 

31. 
1987-ben ezen a napon született Süli Márta, akit 2001-ben 

"A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.  
 
 

 
Betyárok pihenője 

Csengelén 
Május 3-án, délután a Korona Market mellett elhaladóknak nem 

mindennapi látványban volt része: a parkolóban csikós ruhába öl-

tözött lovasok pihentek meg. Mint kiderült, két betyár, Csikós Bá-

lint és Hárskúti Manó igen messziről, Jásziványból jött lóháton, 

három napig tartott az út. Jászszentlászlón csatlakozott hozzájuk 

Ördögh András és az ópusztaszeri betyárnapokra együtt mentek. 

Visszafelé pedig Csengele vezér előtt tisztelegve, falunkat is útba 

ejtették. A megfáradt lovasok falunk központjában pihentek meg. 

M. M.     
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Fekete pont 

 

A birodalom visszavág 

 
Vannak véletlenek, de ami Csengelén folyik, arra csak azok 

mondhatják, hogy a véletlen műve, akiknek bekötötték a szemét, 

vagy homokba dugták a fejüket. 

A törvényi előírások szerint a kisteleki rendőrség vezetőjének 

évente be kell számolnia az önkormányzatnak Csengele közrend-

jéről és közbiztonságáról. Nos, ezt az önkormányzat évek óta vala-

miért nem igényelte, nem voltak ilyen beszámolók. Most, májusban 

viszont igényt tartott erre, és egyelőre azt nem is fogadta el. 

Polgármesterünk szerint a tájékoztató elfogadhatatlan, mert a 

beszámolóban szereplő adatok valótlanok; a rendőrjárőrök meg ne 

a közlekedési szabálysértőkkel foglalkozzanak, hanem nyomozza-

nak a bűnözők után, vagy ha már a szabálysértőket vegzálják, ak-

kor ne az előírás szerinti bírságot, hanem kevesebbet szabjanak ki. 

A rendőrök hibájaként rótta fel azt is, hogy egy csengelei személy-

lyel szemben nem úgy léptek fel, ahogy ő azt elvárta volna. A 

polgármester összegzése szerint a rendőrségi beszámoló elfogadha-

tatlan. A község jegyzője figyelmeztette az önkormányzatot, hogy   

beszámoló elfogadását ugyan el lehet utasítani, de azt komolyan 

meg kell indokolni. A jogi figyelmeztetés után polgármesteri javas-

latra későbbi időpontra halasztották a döntést. Ilyen az önkormány-

zat 20 éves működése alatt még nem fordult elő. Ha végül nem 

fogják elfogadni a képviselők a kapitányi beszámolót, akkor az 

súlyos következménnyel fog járni a rendőrség vezetőjére nézve. Az 

külön kuriózum, hogy a rendőrség képviselője nem volt jelen a 

beszámolója tartásakor. Persze, ez így volt jó, mert így nem is 

tudott védekezni a dilettáns vádak ellen, a jogi dolgokban járatlan  

képviselőket így könnyebben meg lehetett vezetni. 

Na, és mi ebben a véletlen? Az elmúlt évben büntetőeljárás 

indult egy Kisteleken elkövetett köztörvényes bűncselekmény miatt 

ismeretlen  tettes ellen.  A  nyomozás során a gyanú a polgármeste- 
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rünkre vetült, és a rendőrkapitány tette a dolgát, az előírásoknak 

megfelelően elfogultságot jelentett be (polgármesterünknek is illett 

volna elfogultságot bejelenteni a beszámoló tárgyalásakor, de vala-

miért ezt nem tette). De elkövetett egy hibát, nem szólt községünk 

polgármesterének, aki így csak később tudta mozgósítani embere-

it. És itt jön a véletlen, évek mellőzései után csak szükség lett a 

kapitányi beszámolóra, hogy legyen mit elutasíttatni a képviselők-

kel (tudom, hogy még csak halasztásról van szó, de ez is benne van 

a pakliban!).  

Polgármesterünk első osztályú játékos a magánbosszúinak 

közérdekké álcázásában. Gondoljunk csak bele, hogy legmagasabb 

szinten akarta elérni a helyi polgárőr vezetők kirúgatását, amit csak 

a polgárőr társak tiltakozása hiúsított meg. Természetesen az me-

gint csak puszta véletlen, hogy az említettek tanúk voltak az ő bűn-

ügyében. De ami késik, az nem múlik alapon azért csak sikerült a 

falu első  emberének visszavágni, és a 2010. évi költségvetésben ja- 

vaslatára 12 évvel ezelőtti szintre csökkentették a polgárőrség tá-

mogatását. Persze, ez is csak a véletlenek összejátszása volt ugye, 

mint mindig. 

Nem mehetek el szó nélkül amellett sem, hogy a polgár-

mesteri mesterkedéseket a képviselők szó nélkül tűrik. Gondoljunk 

csak bele, hogy annak idején minden képviselő támogatta a beruhá-

zások részleteit firtató dr. Apró János képviselő törvénytelen eltá-

volítását az önkormányzatból (az már más kérdés, hogy azóta töb-

ben szégyellik a kinyírási kísérletben való részvételüket). Senki 

sem szólt akkor sem, amikor a polgárőrök pénzét 12 évvel korábbi 

szintre faragták le. És most az is természetes részükre, hogy segéd-

kezet nyújtanak a dolgát korrektül végző, törvényeket betartó rend-

őrkapitány nehéz helyzetbe hozásához. 

Eszembe jutott a KFT. együttes egyik száma: „Bábu vagy, 

nem te lépsz, valaki irányít!” Hogy miért ez jutott eszembe, az már 

megint csak a véletlen műve, mint minden Csengelén.  

Zorró            
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XVI. Csengelei Falunapok 
programjai 

 

Május 22. (szombat) 

08.00 Koncz Lajosné csuhé- és szalma figuráiból, valamint 

Koncz Márta gyapjú munkáiból készült kiállítás meg-

nyitása a Faluházban  

09.00 Falunapi kispályás labdarúgó torna a focipályán 

09.00 Fúvószenekarok és mazsorettek felvonulása a faluban. 

Indulás a polgármesteri hivataltól. 

09.45 A József Attila és Szent Imre tér átadása, falunapok ün-

nepélyes megnyitása 

10.00 Kulturális műsor a József Attila téren. A csengeleiek mel-

lett fellép Nowa Słupia néptánccsoportja is. 

11.00 Térzene a polgármesteri hivatal mellett felállított sátorban 

11.30 A motoros találkozó ünnepélyes megnyitása a Faluháznál 

12.30 Zenekarok és mazsorettek átvonulása a motoros talál-

kozóra a Faluházhoz 

13.00 Motoros vetélkedő 

15.00 Falunapi kispályás labdarúgó torna eredményhirdetése a 

Gól sörözőben 

16.30  Motoros felvonulás 

17.30 Motoros vetélkedő eredményhirdetése 

 

10 órától egész nap ingyenes falunéző nosztalgia villamoson lehet 

utazni. 

 

Május 23. (vasárnap) 

08.30  Szentmise a templomban 

09.30  Koszorúzás az I-II. világháborús emlékműnél 

10.00  Torta-túra az általános iskola udvarán 

14.00 Lovas kocsis felvonulás a Faluháztól indulva. Közben hu-

szár kavalkád és ágyú bemutató gyerekeknek. 
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18.00 Utcabál a polgármesteri hivatal melletti sátorban 

22.00 Capuccino együttes fellépése az utcabálon 

 

Május 24. (hétfő) 

07.30 Nevezés az autós ügyességi versenyre a focipálya mellett 

08.00 Autós ügyességi verseny 

 

 

 
 

Idén is lesznek egészségügyi 
napok 

 

Csengele önkormányzata ez évben is megrendezi a szokásos 

szűrővizsgálatokat. 

Tüdőszűrésre május 17-20. között lehet menni a Faluházhoz 

9-től 15 óráig. 40 év felett a vizsgálat ingyenes, 40 év alatt 840 Ft-

ot kell fizetni (csekk a polgármesteri hivatalban kérhető). 

Május 17. és 19. között 9-től 13 óráig ingyenes vérnyomás 

mérésen, vércukor és koleszterin mérésen lehet részt venni a Falu-

házban. 

Véradásra május 19-én 10-től 13 óráig kerül sor a Faluház-

ban.   

A Faluházban lesz még ingyenes számítógépes szemvizsgá-

lat, szemész szakorvosi ellátás és hallásvizsgálat. Ezekre a 286 252 

telefonszámon időpontot kell kérni a védőnőnél.  

Kihelyezett urológiai szakrendelés május 20-án lesz az I. 

számú háziorvosi rendelőben (Felszabadulás u. 17. szám). Délután 

fél 2-től 3 óráig várja a betegeket dr. Molnár Sándor.     
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Pénztárcát loptak Kisteleken 
Egy csengelei lakos tett feljelentést a kisteleki rendőrségen, mert 

ismeretlen tettes április 21-én, a délelőtti órákban az egyik kisteleki 

nagyáruházban a bevásárlókocsiban lévő pénztárcát tulajdonított el. 

A pénztárcában személyes iratok, bankkártya, 5000 forint kész-

pénz és 10 ezer forint értékű meleg étkezési utalvány volt. Időköz-

ben a pénztárca a személyes iratokkal együtt előkerült, de a pénz és 

az étkezési utalvány hiányzott. A nyomozók keresik a tolvajt.         

 

 

 
 

Visszatekintő 

 

Ezt írták Csengeléről 45 éve: 
 

Aranykoronát osztanak 
 

Esténként, amikor a csengelei Aranykalász Tsz majorjából 

pihenni tértek a szövetkezeti gazdák, három ember tárgyalóasztal-

hoz ült, és azon törte a fejét: hogyan lenne a legjobb. 

– Csak így bírtam ki a tavalyi évet. Varga Ferenc mezőgaz-

dásszal és Kothencz Ede főkönyvelővel teljes egyetértésben dol-

goztunk – jegyzi meg Gazsovics  József  tsz-elnök. Aztán hamiskás  
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mosoly suhan át arcán. – Annyira egyezünk, hogy egyikünk sem 

iszik, egyikünk sem cigarettázik. 

Ez férfias dolog. Az igazi egyezés azonban abban áll: mind-

hárman tiszta lelkiismerettel fáradoztak a Kelőpatak Tsz megerősí-

tésén és az Aranykalász Tsz gyarapításán. Főbenjáró cselekedet ez, 

különösen ha olyan emberek teszik, akiknek eszük és szívük, fur-

fangjuk és erejük van a gazdaság vezetéséhez. 

Valóban nehéz szerepet vállalt tavaly Gazsovics József, az 

akkori Aranykalász Tsz elnöke. Elfogadta a Kelőpatak Tsz veze-

tését is. Ez a "násznagyi" tisztség a vőlegény-menyasszony vi-

szonyba került gazdaságban próbára tette minden erejét. Az 

Aranykalász Tsz a gyengék közé tartozott, a Kelőpatak "hozomá-

nya" meg 467 ezer forint adósság volt. Gazsovics elvtárs azt gon-

dolta: 

– Ha előre akarunk haladni, akkor együtt kell lépnünk – és 

elvállalta a nehéz megbízatást. Napkeltétől sötét estig a tsz-ben 

volt. Csak aludni járt haza, s azt is "félműszakban" végezte. Min-

den tehetségét, erejét, gazdai tudását, emberismeretét a Kelőpatak 

Tsz-nek szentelte. 

– Két dologra törekedtem: megszüntetni a mérleghiányt és 

meghozni az emberek munkakedvét. 

– Sikerült? – kérdem. 

Az asztalra könyököl, erőteljes, barna arcán komolyság. Néha 

a fiatalos képű főkönyvelőre tekint. Aztán megjegyzi: 

– Hát az adósságot kifizettük. S a két tsz-ben még 620 ezer 

forintot is tartalékoltunk. A munkaegység értéke 35 forintra ugrott. 

– A Kelőpatak Tsz tagjai 1963-ban 9 forintot kaptak egy 

munkaegységért – jegyzi meg a főkönyvelő. Aztán kihúzza a 

fiókból a mindent tudó nyomtatványt és sorolja: a Kelőpatak tiszta 

vagyona tavaly megkétszereződött. Most 2 millió 522 ezer forint. 

Az egy szántóegységre jutó gazdálkodási eredmény a korábbi 60 

forintról 318 forintra ugrott. A tagok közös munkából származó 

összjövedelme 763 ezer forintról több mint 1 millióra emelkedett. 

Az Aranykalász Tsz-nél is közel 600 ezer forinttal növekedett a 

tiszta vagyon. Az egy szántóegységre jutó gazdálkodási eredmény 

pedig 409 forintról 639 forintra növekedett. 
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Tehát érdemes volt fáradozni. Az idén a két tsz összeháza-

sodott, így a területi adottságok kedvezőbbek mind az állattenyész-

tésnek, mind a gyümölcstermesztésnek. Idén 1 millió 130 ezer fo-

rintot ruháznak be a különböző gazdasági épületekre. 

– A tavaszi esőzés nagyon megvámolta reményeinket, ke-

nyérgabonánk felét elpusztította a víz – panaszolják. – Most azon 

törjük a fejünket, mivel pótoljuk.  

Vártuk Varga Ferenc mezőgazdászt. Nem jött. Néhány ember 

a társmajorba igyekezett. 

– Aranykoronát osztanak – újságolták a volt Kelőpatak Tsz 

tagjai. – Három éve nem kaptunk. 

– Miért? 

– Valahogy elfolyt a vagyon. Pedig az emberek dolgoztak. 

Mégse jutott pénz a tagságnak – mondják többen is. A régi elnök, a 

régi mezőgazdász nem sokat törődött a gazdasággal. A tagok sejtik, 

hogy a közös jövedelmet valakik elorozták. De meglepően tájéko-

zatlanok, hogy a saját pénzükkel hogyan gazdálkodtak a megbízott 

vezetők. Csikos József brigádvezető, miközben megmutatta 700 fős 

sertésállományukat, a tsz mostani vezetőit dicsérte. Varga Ferenc-

ről azt mondta: 

– Ha ilyen agronómusunk lett volna régebben is, akkor már 

60-70 forintnál tartanánk a munkaegység értékével. Mindig kint 

van a határban, magyaráz, irányít. 

Még fiatalember Varga. Erőteljes testileg, lelkileg egyaránt. 

Jó szakember. Nem önfejű, mindent megbeszél az elnökkel, meg-

hallgatja a tagok véleményét. Teljes tudásával a közös gazdaságot 

szolgálja. 

Az Aranykalász "triumvirátusának" fáradozását azzal jutal-

mazták: április 4-én mindhárman megkapták a Kiváló Mezőgazda-

sági Dolgozó kitüntetést. A szövetkezeti gazdák meg e tömör mon-

dattal fejezik ki elismerésüket: 

– Ők megdolgoztak a fizetésért. 

B. Ö. 

 

(Megjelent aDél-Magyarország 1965. május 23-i számában) 
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Elsőáldozók 
 

A Biblia szerint Jézus az utolsó vacsorán úgy adta a kenyeret 

és a bort az apostoloknak, hogy ezek a dolgok az ő teste és vére, 

amit feláldoz értünk. Ezután feszítették keresztre, ami a valódi 

áldozat volt.  

Az utolsó vacsorára való emlékezés a római katolikus egy-

háznál az áldozás. Azt vallják, hogy a kenyér és a bor (illetve az 

ostya és a bor) lényegileg átváltozik Krisztus testévé és vérévé, így 

mintegy megismétlődik a régi áldozat. Amikor a gyerekek először 

veszik magukhoz az ostyát, az az elsőáldozás. 

Május 9-én 15 gyermek, 12 lány és három fiú áldozott első 

alkalommal a csengelei templomban. 

Az eseményről készült videó megtekinthető a Csengelei in-

formációk című internestes honlapon (www.csengele.web44.net). 
 

M. M.   
 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 
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Kedvenc receptjeim 
 

Gombakrémes ponty 

 

Hozzávalók: 1kg 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. 

 

A pontyfilét szeletekre vágjuk, sózzuk, borsozzuk, lisztbe mártjuk, 

és forró olajon mindkét felüket pirosra sütjük. Az apróra vágott 

vöröshagymát megfuttatjuk, hozzákeverjük a zúzott fokhagymát, és 

az apróra darabolt gombát. Sózzuk, borsozzuk, pár percig 

kevergetve pároljuk. Hozzáadjuk a sűrített paradicsomot, a konya-

kot, és 3 evőkanál vizet. Átforraljuk, végül belekeverjük a tejfölt. A 

halszeleteket tűzálló tálra rakjuk, bekenjük a gombakrémmel, és 

előmelegített sütőben átforrósítjuk. Vajas krumplival tálaljuk.   

 

Nemere Ilona  
       

 
 

 

Kiegészítés a telefonszám-jegyzékhez 
 

Sejben Mihály Árpád u. 19. 286 387,  +36 30 4 895 121 

Sejbenné Kucsora Éva  
Árpád u. 19. 

286 387,  +36 30 5 053 235 

Sejben Róbert Árpád u. 19. +36 30 8 387 200 
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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 
 

Megnyitottam  

Virág-ajándék-bazáráru és édesség 

üzletemet  
a Csengele, Felszabadulás u. 27. szám alatt, a piactér 

mellett.  

Szeretettel várom kedves vásárlóimat! 
 

Nagymihályné Erika 

06-30/2 724 346 
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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. Ugyan-

itt 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.  
========================================================= 

 

                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   

                                                                      jelenik meg. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


