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Játékos vetélkedő 
 

 
 

A Szent Imre családi napról szóló írásunk a 327. oldalon kezdődik! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – November 

 

16. 

1891-ben ezen a napon született Darányi József (†1961), aki 

1931-től az iskolagondnokság tagja volt. Tagja volt az egy-

házközségi képviselő-testületnek, és esküdtként is tevékeny-

kedett.  

18. 

1961-ben ezen a napon hunyt el Breinovics Vilmos mérnök, 

aki 1938-ban a csengelei lelkészlakot tervezte.  1990-ben 

ezen a napon alakult meg a Csengelei Polgári Önvédelmi 

Csoport (későbbi neve: Csengelei Polgárőr Csoport).  

20. 

1905-ben ezen a napon született Bagi Sándor (†1963), aki 

1934-1936 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

zászlótartója volt. Az 1940-es években a motormalomban 

olajütéssel foglalkozott. 

21. 

1956-ban ezen a napon született Longa István autószerelő 

mester.  1967-ben ezen a napon hunyt el Fehér György gaz-

dálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választ-

mányi tagja volt 1929-től. 

23. 
1994-ben ezen a napon hunyt el Sztankai István ferences 

szerzetes, aki 1951-1978 között a plébániát vezet-te.   

24. 

1963-ban ezen a napon született Csáki László, aki 1996-ban 

az országos rally-túra bajnokság H1 kategóriájában II. helye-

zést ért el.  1987-ben ezen a napon hunyt el Börcsök 

András, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótar-

tója volt 1943-1946 között. 1944-ben a Független Kisgaz-

dapárt csengelei szervezetének választmányi tagja lett. 

26. 

1916-ban ezen a napon született Dorogi Géza (†2006), aki 

1951-1977 között az iskola igazgatója volt. 2001-ben vas-

diplomát kapott.  1945-ben ezen a napon született Nagy 

Czirók Gyöngyvér, aki 1980-2006 között az iskolában taní-

tott. Kitüntették "A csengelei iskoláért" plakettel.  1975-ben 

ezen a napon hunyt el Magyar Antal, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.   
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27. 

1887-ben ezen a napon született Szűcs Mihály (†1960), aki a 

Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csengelei al-

osztályának számvizsgálója volt 1917-től.  1943-ban ezen a 

napon született Bella László, aki 1972-1975 között az Egye-

sült Tsz elnöke volt.  

29. 
1950-ben ezen a napon született Auer Mihály, aki 1978-tól 

az Aranyhomok  Tsz elnökhelyettese, 1988-tól elnöke lett. 

30. 

1920-ban e naptól kezdődően tüzelőhiány miatt szünetelt a 

tanítás a Külsőcsengelei iskolában (1921. március 4-ig).  

1944-ben ezen a napon hunyt el Balogh Mihály földmunkás, 

aki 1919-ben a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szö-

vetsége Csengelei Helyi Csoportjának titkára volt. Csenge-

lén vörösőrként szolgált.  1968-ban ezen a napon készült el 

a Vadgerlési iskola villamosítása.  2000-ben ezen a napon 

avatta fel Boross Péter volt miniszterelnök a Csengelét Jász-

szentlászlóval összekötő aszfalt utat. 

 

 
 

Rendőrségi hírek 
 

Egy csengelei lakos jelentette be a Kisteleki Rendőrkapitányságon, 

hogy egy belga állampolgár tulajdonában lévő csengelei tanya fő- 

és melléképületének ajtajait ismeretlen személy felfeszítette, mely-

lyel 21.000 Ft kárt okozott.  

 (promenad.hu) 
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Megemlékezés a 
halottakról 

 

Az elhunytakról október 31-én emlékeztek meg a csengelei 

temetőben.  

A Laczkó Ferenc plébános által vezetett szertartás után a jó-

val korábban elkészült temető út felszentelése következett. A plé-

bános köszönetet mondott Vincze János egyházközségi elnöknek és 

Sánta Ferenc polgármesternek az aszfaltos út megvalósításában 

vállalt tevékenységükért. Ez évben is sokan kérték a sírok meg-

szentelését. 

A halottak napját megelőző egy héten keresztül a temető 

rendjét a csengelei polgárőrök vigyázták. 

M. M. 

 

 
 

Polgárőrök felügyeltek a gyászolók autóira 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Családi nap az idő jegyében 

 
A falunkban élő hitoktató házaspár – Zolyómi-Katona Theo-

dóra és Katona Attila – évekkel ezelőtt úgy határozott, hogy a 

templom védőszentje ünnepén nem hagyományos, körhintás, céllö-

völdés búcsút rendeznek, hanem helyette az egész családokat 

megmozgató programokat szerveznek. Ez az ötlet be is vált, azóta 

egyre többen jönnek el a családi napokra. 

Az idén november 6-án, egy szombati napon került sor az 

ünnepre a faluházban. A szervezők ötletesen megoldották az ebé-

deltetés problémáját: délután fél kettőre tették a kezdési időpontot. 

A rendezvényt Zólyomi-Katona Theodóra nyitotta meg. Az 

üdvözlő szavak és a program ismertetése után Lantos István az 

általános iskolások művészeti kiállítását nyitotta meg. A tanulókat 

igencsak megmozgatta a feladat, hiszen mind a nyolc osztály 

képviseltette magát. Az alkotások témája az „idő” volt. Ezek nagy 

része festmény volt, de akadt sípályát ábrázoló nagyméretű makett 

is. A lelkes fiatalok minden kiállítót nagy tapssal jutalmaztak.     

 

 
 

Órakiállítás a családi napon 
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 Egy mártélyi órásmester, Tatár Béla az időről mesélt. Előa-

dásában beszélt arról, hogy igen nehezen lehet megfogalmazni az 

idő fogalmát, majd a mérésének fontosságáról, és a különféle idő-

mérési lehetőségekről tájékoztatta a hallgatóságot. Történelmi 

áttekintésében eljutott a kezdetleges napóráktól a homok- és vízórá-

kon keresztül a mechanikus időmérők kialakulásáig. Az érdeklődők 

a kiállításon különleges órákkal ismerkedhettek meg, melyek nagy 

része Franczia Lajos gyűjteményéből származtak. 

Lantosné Horváth Irén jóvoltából szegedi színjátszók is 

eljöttek a rendezvényre. A Százszorszép Gyermekház Grimaszk 

csoportja Michael Ende „Momo” című színdarabját adták elő, 

mellyel korábban arany minősítést szereztek. A színészpalánták 

bátran használták a zenei kíséretet, a különféle, és könnyen érthető 

szimbólumokat. A pergő ritmusú előadás lekötötte a csengelei  kö-

zönséget, és végül nagy tapssal jutalmazták a szereplőket. 

A színházi előadás után két részre oszlottak a résztvevők. A 

felnőttek beszélgetésre, a fiatalok játékos vetélkedőre mentek. A 

beszélgetést Zólyomi-Katona Theodóra vezette, melyen kb. 15 fel-

nőtt vett részt. A téma itt is az idő volt. A több mint egy órás 

eszmecsere során sokan elmondták, hogy mit jelent nekik az idő, 

vagy pontosabban az időhiány.  

A fiatalokat a Katolikus Ifjúsági Alapítvány mozgatta meg. 

Négyfős csapatok versenyeztek sokféle és különleges verseny-

számban. Volt, ahol fémpénzt kellett lökdösni, volt, ahol poharakat 

kellett időre egymásra pakolni. Elég nehéznek bizonyult a bohóc 

alakú építőjáték használata. Az udvaron a fiataloknak a testükkel 

kellett betűket formázni, és azokból szavakat összeállítani. Más 

helyen a homlokra illesztett pálcákkal kellett papírdarabokat össze-

szedni. Nehéz próbát jelentett a madzagon lógó toll üvegbe való 

belelógatása. Ezeken kívül volt horgászás, gumicsizma dobás és 

tálcán labdát egyensúlyozás is. 

A megéhezett vendégeket Árvai Kálmán csapata hot doggal 

és teával látta vendégül, valamint a résztvevők által hozott igen 

sokféle süteményből lehetett fogyasztani. 

Kicsit késve kezdte el előadását Madassery Sebastian verbita 

szerzetes, vagy ahogy Katona  Attila szólította, Sebestyén  atya. Az  
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indiai keresztény családban felnőtt, de magyarul is jól beszélő 

előadó az európai kereszténységről beszélt indiai szemmel. Nagyon 

fontosnak tartotta, hogy a magyarok ismerjék történelmüket, külön 

kiemelve Szent István intelmeit. Előadása során videón bemutatta 

egy indiai kislány táncát, mely náluk imádkozásnak számít. Mint 

elmondta, nem csak a két kéz összekulcsolásával lehet imádkozni, 

hanem akár táncolással is. Érdekes volt egy indiai körmenet bemu-

tatása, melyet nagy zenebonával kísérnek, és a felvonulók az india-

iakra jellemző nagyméretű ernyőket vittek. 

Az indiai szerzetes előadása után nem sokkal indult a kör-

menet. A résztvevők fáklyákkal és gyertyákkal vonultak végig a 

Felszabadulás, Béke és Május 1. utcákon a templomig. Közben 

énekeltek, imákat mondtak. 

Az este 6 órakor kezdődő misét a papként felszentelt indiai 

Madassery Sebastian verbita szerzetes celebrálta. Prédikációjában 

arról beszélt, hogy a sok pénz rossz irányba viheti el az embereket. 

Példaként hozott  fel egy  lottónyertest, aki a sok pénzét  elherdálva  

 

 
 

Egy indiai szerzetes celebrálta a misét  
(fotók: Molnár Mihály) 
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tönkre tette az egészségét. Az áldoztatást Sebastian atya Laczkó 

Ferenc plébánossal együtt végezte. Érdekes volt látni az indiai szer-

zetest, amint olyan miseruhában volt, melyen Szent István koro-

nája, a kettős kereszt és egy árpádsávos pajzs volt látható. 

A Szent Imre családi napról készült videófelvétel a Csengelei 

információk internetes honlapon (www.csengele.host22.com) te-

kinthető meg.  

Molnár Mihály                             
 

 

Egy indiai katolikus szerzetes 
Csengelén 

 

A Szent Imre családi napra látogatott el községünkbe az Indiában 

született Madassery Sebastian verbita szerzetes. A faluházban 

előadást tartott az indiai keresztényekről, majd a templomban 

szentmisét celebrált. A szertartás után válaszolt lapunk kérdé-

seire. 
 

Az Isteni Ige Társasága, melynek Ön a tagja, 1875-ben alakult 

meg. A ferencesekhez képest ez egy fiatal szerzetesrend. Mond-

hatjuk ezt? 

- Igen, igen, nagyon fiatal. A ferencesek jóval hamarabb alakultak.  

A szerzetesekről szóló lexikon azt írja, hogy a verbiták Ázsi-

ában, Közép- és Dél-Amerikában és Afrikában tevékenyked-

nek. Európát nem említi!  

- Az Isteni Ige Társaságáról? Ez nonszensz! Maga a szerzetesrend 

is Európában alakult, Németország határának közelében, Steyl 

nevű városban. Európában nagyon elterjedt, a világon 67 országban 

van jelen.  

Mi a fő feladata ennek a szerzetesrendnek? 

- Fő feladata a lelki élet: oda vinni Jézus evangéliumát, ahol ezt 

kevésbé, vagy egyáltalán nem ismerik. Ott hirdetjük az igét, ahol az 

még nem ismert.  
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Sebastian atya prédikáció közben 

 
 

Tehát hittérítést végeznek? 

- Nem, mi hirdetjük Krisztusnak az Örömhírét, nem térítés a lé-

nyeg. Akit ez megérint, az befogadja. A lényeg az, hogy elsőként 

menjünk egy olyan kultúrába, ahol még az nem ismert. Ez a lé-

nyeg! János evangéliuma szerint kezdetben volt az ige, az ige Iste-

né volt, az ige Isten volt. Erről az Igéről kell nekünk beszélni, tanú-

ságot tenni. Az isteni ige megtestesült Krisztusban. Krisztus tanítá-

sát, az Örömhírt hirdetni a mi feladatunk.  

A délutáni előadásában említette, hogy milyen sok keresztény 

ember él Indiában… 

- Igen, Indiában 27 millió keresztény él. Az egész lakosságnak kb. 

2,4-2,5 %-a.  

Az Ön családja is keresztény? 

- Igen, az én népem már az első században felvette a keresztény-

séget. Krisztus után 52-ben megérkezett az indiai Kerala tarto-

mányba Jézus egyik tanítványa, apostola, Szent Tamás, akit hitet-

len Tamásnak is szólítottak. Ő hét törzs vezetőjét megkeresztelte, 

így az egész törzsek keresztényekké váltak. Ha a törzs vezetője va-

lamit elfogadott, akkor a törzs  népe is azzá vált.  Tehát  már 52  óta  
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létezik kereszténység Indiában, ezer évvel korábban, mint Magyar-

országon. Én is olyan törzsből származom, amelyet még Szent Ta-

más tett kereszténnyé. A Madassery családban most 53 apáca és 9 

pap van. 

Ön úgy jött Magyarországra, hogy itt fogja leélni az életét? 

- Egy misszionáriusnak az a dolga, hogy ha az emberek már ma-

guk, önállóan is meg tudják élni a hitüket, akkor tovább megy. In-

diából én vagyok az első férfi misszionárius Magyarországon. Je-

lenleg a Pápai Missziós Művek Magyarországi igazgatójaként dol-

gozom. Ezt a kinevezést Rómából kaptam, és öt évig szól ez a fela-

datom. A szerzetesrendem kölcsönadott az egyháznak, Rómának. 

Amikor lejár az öt év, én tovább tevékenykedem, mint misszioná-

rius, mint verbita szerzetes.  

Vannak más verbiták is Magyarországon, vagy csak Ön képvi-

seli a szerzetesrendet? 

- Nem, nem. Verbiták Magyarországon már régen léteznek. A kom-

munizmus alatt nem működhettek, de 1992-ben újjáalakultak, újra 

indították a missziót. Kőszegen és Budatétényben van kolostorunk. 

Magyarországon kb. 37-en vagyunk.  

Ön Budapesten működik? 

- Budapesten van az irodám, a központ, ahol dolgozom. De az 

egész országot ellátom, mert a Pápai Missziós Műveknek dolgo-

zom.       

Gyakran jár haza Indiába? 

- Nem, háromévente egyszer. Hivatalosan csak háromévente mehe-

tünk.  

Hány testvére van? 

- Három, összesen négyen vagyunk, két lány, két fiú.  

Gondolom, azért a család csak hiányzik? 

- Nem. Sok embernek ez a gond. Nem tudnak koncentrálni arra, 

amire hivatva vannak. Ha én a papi hivatást, a misszionáriusi fela-

datot kaptam, akkor azzal kell foglalkoznom. Nem állandóan arra 

kell gondolnom, hogy a szüleim, testvéreim mit csinálnak otthon, 

hanem a feladatomra kell összpontosítanom. Ha valaki családapa, 

akkor családapaként tevékenykedjen, ha anya, akkor anyaként dol-

gozzon.  
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Mióta van Magyarországon? 

- 2003. október 9-én érkeztem, már hét éve.  

Milyennek ismerte meg a magyar hitéletet? 

- Hét év az kevés, hogy ítéletet mondjak róla, bár bejártam Magyar-

országot. Nagyon sajnálom, hogy egyféle félelem uralkodik min-

den emberben. Nem tudom, mitől félnek az emberek! Ha valaki va-

lakivel elkezd beszélgetni, egy darabig tudnak társalogni, de egy 

idő után bezárkózik. Ez a hitéletre hátrányosan hat, mert a hitben 

nincs félelem. Aki hisz, abban nincs félelem. Aki fél, abban nincs 

hit, nincs szeretet. Ha az emberben félelem van, akkor a hitben nem 

tud fejlődni, a szeretetet nem tudja tökéletesen gyakorolni. Azt lá-

tom, hogy a legtöbb emberben félelem van. Tudom, hogy ez hon-

nan van. Volt itt egy félelemkeltő kultúra, ezért az emberek még 

mindig nem tudtak tőle teljesen megszabadulni.  

Indiában nincs ilyen? 

- Nem szeretném Indiához hasonlítani, de a valóságot tudom mon-

dani, Indiában nincs ilyen. Mi angol gyarmat voltunk, de szabad 

emberek vagyunk, senkitől nem félünk. Nincs értelme a félelem-

nek, mert minden embernek joga van élni itt, a földön, nem kell 

mástól félni. Ez hátrányosan hat a hitre, nem lehet fejlődni.  

A délutáni előadáson fekete öltönyben, fehér ingben láttuk. A 

verbita szerzeteseknek mi az előírt ruházata? 

- A verbitáknak van saját reverendája, mint a plébánosoknak, amit 

egy textil övvel viselünk. Ezt csak ünnepi alkalmakkor viseljük. 

Hétköznap ez nehéz viselet lenne. 

Misézett, tehát felszentelt pap. Hol végezte el a teológiát?        

- Indiában tanultam, ott szenteltek fel. 

Nagyon jól beszél magyarul, hét év alatt tökéletesen megtanulta 

a nyelvünket. Mi az ön anyanyelve? 

- Malayalam. Ez az egyetlen olyan nyelv, mely visszafelé olvasva 

is ugyanazt jelenti.  

Gondolom, hogy a hindi nyelvet is beszéli! 

- Igen, a hindit, az angolt, a magyart, és jön hozzá még néhány 

nyelv. 

A latin nyelvet? 

- Mi a latin nyelvet nem tanuljuk. Helyette az angol eléggé elterjedt  
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a világban, és ez elég.  

Mielőtt Magyarországra jött, mit tudott erről az országról? 

- Az egyik dolog az, hogy Indiában azt hiszik, hogy Magyarország 

nem Európában, hanem Afrikában van. Ugyanis az angolban a 

Hungary-t nem sok választja el az éhest jelentő „hungry” szótól. És 

egy éhező ország csak Afrikában lehet. A másik, amit tudtunk, 

hogy a magyaroknak egy nagyon jó focicsapata van. Vagy ponto-

sabban volt, de Indiában még mindig azt hiszik, hogy van. Ezen 

kívül nagyon keveset tudnak Magyarországról.  

A délutáni előadásán beszélt Szent István intelmeiről. Úgy 

tűnik, hogy jól beleásta magát a magyar történelembe.  

- Elég sokat kutatom. Nekem fontos, mert egy nemzetet akkor is-

merhetünk, ha ismerjük a kultúráját, a múltját. E nélkül nem igazán 

lehet megismerni. Tanulom a magyar történelmet. 

Van-e kedvenc korszaka a magyar történelemben? 

- A legjobban Szent István kora, az első évek érdekelnek. Ahogy 

tudom, akkor békében éltek az emberek egymás mellett.  

A délutáni videó vetítésen láttunk indiai keresztény körmene-

tet, melyet igen hangos zenebona kísért. Indiai kultúra hatott a 

kereszténységre is? 

- Persze, nagyon! A sok hangszer használata, a nagy esernyőszerű 

dolgok hordása a körmenetekben ezt példázza. Mi az indiai kultú-

rában valljuk meg a keresztény hitet.                     

(-r -ly)  
        

 

 

Új címen érhető el a „Csengelei 
információk” honlap  

 
Technikai problémák miatt a Csengelei információk elnevezésű 

internetes honlapnak új tárhelyet kellett keresnie. A továbbiakban a 

www.csengele.host22.com címen érhető el.                                      
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Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 55 éve: 

 

Ismét otthon a falumban 
 

Szentesről érkeztem Csengelére; ugyanis, mint mezőgazda-

sági szakképzettséggel rendelkezőt községi agronómusi beosztásba 

hazakért a párt és a tanács. Saját falumba tértem tehát vissza. A me-

zőgazdaság szocialista fejlesztését ígérem, hogy minden tehetsé-

gemmel és erőmmel igyekszem elősegíteni Csengelén is. 

Új munkakörömet november 1-jén vettem át. Máris rövidke 

beszámolót adok eddigi tapasztalataimról: Csengelén az őszi vetés-

tervet mind a Lenin TSZ, mind az egyénileg dolgozó parasztok már 

november 7-re teljesítették. Az őszi betakarítás is a befejezéséhez 

közeledik. A határban már csak itt-ott elvétve lehet kukoricaszárat 

látni. Az utóbbi napok kedvező, jó idejét megfelelően kihasználták 

a termelők a másodvetésű tarlóburgonya felszedésére. A november 

7-i tanácsülés az őszi vetési munkák mellett foglalkozott a község 

fásításával és örömmel hallottam, hogy az állam által ingyenesen 

rendelkezésre bocsátott csemetékből számos egyénileg dolgozó pa-

raszt igényelt. 

A Lenin Termelőszövetkezetben most készítik az év végi zár-

számadást, amelynek megtárgyalására összehívott közgyűlésen ma-

gam is részt veszek. 

Remélem legközelebbi levelemben jó eredményeket közölhe-

tek a tsz zárszámadásáról. 
 

Magony Imre     

 

 

(Megjelent a Viharsarok 1955. november 20-i számában) 
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Kedvenc receptjeim 
 

Csípős ponty 
 

Hozzávalók: 1,5 kg ponty, 10 dkg füstölt szalonna, 1 közepes 

fej vöröshagyma, 1 teáskanál csípős pirospaprika, 3 dl tejföl, só. 

A megtisztított halat feldaraboljuk, megsózzuk, és egy órát 

állni hagyjuk. Vizet forralunk, és amikor lobogva forr, a haldara-

bokat beleengedjük, és 15 percig főzzük. Közben apró darabokra 

vágjuk a füstölt szalonnát, zsírját kiolvasztjuk, és a pörcöt kivesz-

szük. Megreszeljük a vöröshagymát, és megpirítjuk a szalonnazsí-

ron. Megszórjuk a csípős pirospaprikával, és beletesszük a leszűrt 

haldarabokat. Egy merőkanálnyi hallevet öntünk rá, felforraljuk, 

majd belekeverjük a tejfölt, megszórjuk a félretett pörccel, és párolt 

rizzsel, forrón tálaljuk. 

Nemere Ilona    
 
 
 

H i r d e t é s e k 

 

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek javítás-

ra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 3 236 305 

Simson N51-es, kék színű segédmotoros kerékpár eladó. Érdek-

lődni: 06-30/2 098 273.   

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóliá-

val együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137 

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

lázs Tibor +36-30/9 677 763. 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hob-

bikert eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. 

+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 

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

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


