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Krumpliföld Alsócsengelén 
 

 
 

A belvízhelyzetről szóló írásunk a 366. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – December 

 

17. 

1979-ben ezen a napon született Sisák Csaba, aki 1994-ben a 

megyei atlétikai bajnokságon III. helyezést ért el, majd 

ugyanezen évben az országos bajnok atlétika csapat tagja 

volt. 1994-1999 között a csengelei focicsapatban játszott.  

19. 

1880-ban ezen a napon született Sutka Pál (†1959), aki 

1921-1930 között a földművelés mellett kovács munkával is 

foglalkozott. 1931-ben szatócsboltot nyitott.  1940-ben 

ezen a napon született Pap Jánosné Kővágó Piroska, aki 

1975-1983 között a Honfoglalás majori boltot, 1983-1988 

között a Csöpi presszót, 1989-től 1994-ig az új presszót ve-

zette.  1942-ben ezen a napon hunyt el Horváth György, aki 

1928-tól a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben vezetői 

tisztségeket látott el.  1949-ben ezen a napon született Ga-

ras Pálné Olajos Mária, aki 1965-1968 között a községi ta-

nács alkalmazottja volt. 1966-1967 között a KISZ-szervezet 

titkári tevékenységét is ellátta.  1957-ben ezen a napon 

hunyt el Szabó Mihály, aki a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesületnek 1929-től jegyzője, 1934-től 1941-ig ellenőre 

volt. A Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének vá-

lasztmányi tagja lett 1944-ben. Tagja volt a földosztó bi-

zottságnak. Az 1949-es községgé alakuláskor képviselőnek 

választották meg. 

20. 
2000-ben ezen a napon hunyt el Rácz András, aki 1973-1975 

között a rendőrség körzeti megbízottja volt. 

21. 

1912-ben ezen a napon született Papp L. István (†2009), aki 

1944-ben polgárőr volt, majd rendőr lett. 1959-ig a községi 

tanács gazdálkodási előadója volt.  1933-ban ezen a napon 

született Kordás Istvánné Obajdin Vincencia Ágnes (†1965), 

aki 1954-től haláláig Csengelén tanított.  1949-ben ezen a 

napon elkészült a kibővített községháza. Ugyanezen a napon 

megalakult Csengele község képviselő-testülete.  
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22. 

1886-ban ezen a napon született Hegedűs István (†1914), aki 

az I. világháborúban a szerb hadszíntéren hősi halált halt.  

2002-ben ezen a napon hunyt el Vörös Rudolf, aki 1962-

1970 között a Vadgerlés Tsz, 1970-1972 között az Egyesült 

Tsz elnöke volt. 

23. 

1920-ban ezen a napon született Ambrus Ferenc szabósegéd, 

aki a II. világháborúban, 1943-ban eltűnt.  1967-ben ezen a 

napon született Csókási Gabriella, aki 1995-től az óvoda 

élelmezésvezetője. 

24. 

1937-ben ezen a napon született Balassi Pál, aki 1969-1997 

között több csengelei tsz főkönyvelője volt.  2006-ban ezen 

a napon, a karácsonyi szentmise előtt műsort adott a népdal-

kör és citerazenekar a templomban.  

25. 

1949-ben ezen a napon született Ceglédi Jánosné Bárkányi 

Erzsébet (†2009), aki 1972-től dolgozott a csengelei posta-

hivatalban.  1981-ben ezen a napon született Magyar Er-

zsébet, aki 2004-től a polgármesteri hivatal alkalmazottja.  

26. 
1960-ban ezen a napon születet Vígh Istvánné Essig Éva, aki 

1990-től az I. számú háziorvosi rendelő ápolónője. 

27. 

2008-ban ezen a napon hunyt el Gémes Józsefné Hunyadi 

Ilona, aki 1982-1986 között az általános iskola napközis ta-

nára volt. Utána két évig közművelődési előadóként tevé-

kenykedett.  

28. 

1968-ban ezen a napon született Csákiné Géczi Rozália, aki 

1988-1999 között – megszakításokkal – a helyi takarékszö-

vetkezet vezetője volt.  1970-ben ezen a napon hunyt el Ba-

gi Pál gazdálkodó, aki 1929-1946 között a Csengelei Mező-

gazdasági Egyesület körgazdája volt.  

30. 

1956-ban ezen a napon hunyt el Magyar János bognár, aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több vezető tisztsé-

get töltött be. 1945-ben tagja volt a Földosztó Bizottságnak. 

 1968-ban ezen a napon született Csíkosné Frányó Mónika, 

aki 1987-1993 között napközis tanár volt az általános isko-

lában.  1983-ban ezen a napon született Minkó Ágnes, akit 

1998-ban "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki. 
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31. 

1934-ben ezen a napon született Kótai László, aki az 

1954/55-ös tanévben gyakorlóéves nevelő volt a Pántlika úti 

iskolában.  1946-ban ezen a napon hunyt el Szovjet-

unióban Rabi Mihály, aki 1945. április 3-án esett hadifog-

ságba.  1960-ban ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től.  2003-ban ezen a napon hunyt el Lippai Viktória, 

aki 1964-1965 között a Pántlika úti iskolában tanított. 

 

Újra támad a belvíz 

 
A tavaszi nagy esőzések után az év vége felé újra szembe 

kellett nézni a belvízzel a Csongrád megyei embereknek. A megyei 

közgyűlésen december 10-én tartott tájékoztató szerint megyénk-

ben ötvenezer hektár földterület áll víz alatt. Az 1999/2000-es év 

fordulóján volt nagy belvíz idején a védekezési terület hetede volt a 

mostaninak. 

Csengelét sem kímélte az égi áldás. November hónapban 

71,4 mm csapadék hullott falunkra, majd december első 9 napjában 

70,3 mm. Csak december 1-jén már 33,6 mm eső esett. Szemlélte-

tésül: 2009-ban az egész decemberi hónapban esett annyi, mint 

idén az első 9 napon.  

Csengelén lapzártánkig nem rendeltek el belvízvédelmi ké-

szültséget, viszont a környező településeken (Balástya, Jászszent-

lászló, Kistelek, Kiskunmajsa és Pusztaszer) másodfokú védekezé-

sek vannak érvényben.    

A legnagyobb problémák Alsócsengelén vannak. Sok helyen 

a vetések és a fóliák víz alatt állnak. A kisteleki Rádió 7 híreibe is 

bekerült, hogy a külterületi dűlőutak több helyen nehezen járhatók. 

A belvízhelyzetről készült videós tudósítás megtekinthető a 

Csengelei információk című internetes oldalon (www.csengele. 

web44.net). 

  M. M. 
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Mikulás a polgárőr gyerekeknél 
 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 

 

A Mikulás régi hagyományát megtartva, az idén is elláto-

gatott a csengelei polgárőrök gyermekeihez. Hó hiányában a rén-

szarvas szán otthon maradt, a családok felkeresésére kénytelenek 

voltak a polgárőr autót használni. A fehér szakállú öreget két kram-

pusz is elkísérte, de nekik nem akadt dolguk, hiszen falunkban csak 

jó gyerekeket találtak. Az ajándékokat hozó vendégeket minden he-

lyen szívesen fogadták, így a 26 csomag szétosztása több mint négy 

órába telt. 

Az eseményről készült videó tudósítás megtekinthető a Csen-

gelei információk internetes oldalon (www.csengele.web.44.net).   

M. M. 
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Mikulás bál teltházzal 
 

Régi hagyománya az általános iskolának és az óvodának, 

hogy jótékonysági bált rendez Mikulás alkalmából. Az idei évben 

december 4-re esett a szülők-nevelők bálja. A sok érdeklődő telje- 

sen megtöltötte a termet, sokaknak csak állóhely jutott. 

Fanfárok hangja jelezte a rendezvény kezdetét. Heim Géza 

iskolaigazgató mondott ünnepi beszédet, melyben elmondta, hogy a 

bál bevételét iskolai rendezvényekre, illetve eszközök beszerzésére 

fordítják. Hosszasan sorolta azok neveit, akik valamilyen módon 

hozzájárultak a bál megvalósításához. 

A műsorfolyamot a Csengelei Fúvószenekar kezdte meg  Le-

hár Szamos-menti indulójával, Czirok Zoltán vezényletével. Ezt 

egy modernebb darab követte. 

A nagycsoportos óvodások Mikulásról szóló dalokat, verse-

ket adtak elő, melyeket Kontesz Józsefné tanított be nekik. 

Czirok tanár úr vezetésével jöttek a furulyások. Először a hét 

fős, második osztályosokból álló csapat gyermekdalokat (Gólya, 

gólya, gilice; Hinta, palinta; Éliás, Tóbiás; Aki nem lép egyszerre) 

adott elő. A következő korosztályt három lány képviselte, ők már 

komolyabb számokat játszottak a fúvós hangszeren. 

Az első osztályosok néptáncokat mutattak be Czirokné Kri-

zsán Zsuzsa vezetésével (és közreműködésével). 

A nagyobbacska fúvósokat három fiú és egy lány képviselte. 

Ők trombitán a Suttog a fenyves, Hull a pelyhes és A zöld fenyőfán 

című szerzeményeket adták elő. Ők Kalmár Gergely és Gömöri 

Balázs tanítványai.  

Balog Hajnalka és Lantos Réka Czirok Zoltán vezetésével 

altfurulyán adott elő három klasszikus szerzeményt.  

A második osztályosok western öltözetben a Cotton Eye Joe 

című számra adtak elő egy táncot. A közönség végig tapssal kísérte 

őket. 

A táncos blokkban először a harmadik és negyedik osztályo-

sokból  álló,  báli kosztümökbe öltözött csapat angolkeringőt muta- 
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tott be. Az ötödikesek és hatodikosok tánccsoportja a legnagyobb 

létszámú. Az általuk előadott szamba nagy tapsot váltott ki a 

közönségből. A 7-8. osztályosok latin mixet adtak elő, mely szam-

bát, Cha-cha-cha-t és Jive-ot tartalmazott. A tánc blokkot korábbi 

művészeti iskolás, ma már középiskolában tanuló diákok által be-

mutatott Jive zárta. Az összes bemutatott táncot Czirokné Krizsán 

Zsuzsanna tanította be.  

Az ütőegyüttesről elhangzott, hogy felléptek a szegedi sár-

kányhajó verseny megnyitó ünnepségén, így a tévéken keresztül 

eljutottak a nagyvilágba. Greksa Zoltán vezetésével három szer-

zeményt játszottak el, köztük a közismert Copa Cabana-t is. 

A báli forgatag a 8. osztályosok bécsi keringőjével vette kez-

detét.  

A Mikulás bál videó felvétele megtekinthető a Csengelei 

információk című internetes honlapon (www.csengele.web44.net) 
 

Molnár Mihály 
          
 

 
 

A nyolcadikosok nyitótánca 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Csengelei kiállítók Kisteleken 
 

A kisteleki közösségi házban tárlatot rendeztek a város, 

valamint a környék kézműves alkotói számára. A szinte zsúfolásig 

megtelt teremben főleg gobelinek, terítők és festmények szere-

peltek. 

Falunkat két kézműves, Koncz Lajosné csuhéfonó és Vincze 

János fafaragó képviselte. Konczné kiállította a zsűrizett, lopótök-

ben kialakított Betlehemét, virágait, valamint újabb alkotásait is. 

Vincze János régebben készült, de többségében a népi iparművé-

szeti bíráló bizottság által zsűrizett faszobrait mutatta be az 

érdeklődőknek. A tárlaton szerepelt Figura László kiskunmajsai fa-

szobrász is, akinek munkáit a csengelei falunapokon már láthattuk. 
 

 

 
 

Koncz Lajosné csuhéból készült alkotásaival 
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Vincze János faszobraival szerepelt 
(fotók: Molnár Mihály) 

 

A kistelek környéki kézművesek tárlatát egy hétig lehetett 

megnézni. Köszönet a két csengelei alkotónak, hogy falunk hírne-

vét tovább öregbítették! 

M. M.    

 

Karácsony üzenete 
 

Karácsonyt, mint legszebb ünnepünket szoktuk emlegetni, 

mert olyan sok pozitív érzelem kapcsolódik hozzá. Senki sem von-

hatja ki magát hangulatából, mert aki ezt meg akarná tenni, nagyon 

egyedül maradna. Ezért tud nagyon fájó is lenni ez az ünnep a ma-

gányosoknak, mert sem örömüket, sem fájdalmukat nem tudják 

megosztani mással, másokkal. Ezért rájuk külön is oda kellene fi-

gyelnünk.  

Karácsonykor ünnepel  hívő és nem hívő  egyaránt,  ha az ün- 
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neplés alatt a karácsonyfa állítást, az ajándékozást, a családi ünnepi 

asztalt, a lemezről megszólaló, vagy akár élőben elénekelt Menny-

ből az angyalt értjük. Mégis tudnunk kell, hogy keresztény környe-

zetben mit is jelent a karácsony. Miről szól ez az ünnep, mi az üze-

nete. A legkisebb gyermek is tudja, hogy karácsonykor Jézus szüle-

tését ünnepeljük. Megszületett Jézus, a világ Megváltója. Ifjú ko-

romban, amikor még hivatalosan csak a szeretet ünnepéről volt sza-

bad beszélni, megjelent egy hanglemez, melyen csupa karácsonyi 

éneket volt. Mint a cukrot, úgy kapkodták a boltokban, mindenhol 

ez a lemez ment a karácsonyfák alatt. Ma már bőven lehet válogat-

ni jobbnál jobb karácsonyi lemezekből, szebbnél szebbet adtak ki. 

Egy nagy baj mégis van. Az, hogy ezeket inkább csak hallgatjuk, 

mint énekeljük. Gyermekkoromban nagy izgalommal vártuk, mint 

gyermekek, hogy Szenteste Jézuska hozza a karácsonyfát, meg az 

ajándékot. Amikor eljött a pillanat, hogy már az ajtó előtt van, és 

várja, hogy beengedjük, akkor kezdtük énekelni a karácsonyi éne-

keket, egymás után, az egész család. Boldog pillanatok voltak. A 

legszebb mégis az volt, amikor a templomban az egész hívő sereg 

rázendített tiszta szívből és teli torokból, hogy: Mennyből az an-

gyal… Bizony, elveszítettük ezt az élményt. Ami megmaradt, ah-

hoz sok negatív tényező is társul. Már korábban, mint egy hónappal 

karácsony előtt minden kirakat karácsonyi hangulatot áraszt. A cél, 

jöjjetek ide vásárolni. Minél többet. A reklámok világában élünk, 

ahol az üzlet mindennél fontosabb. Az ember fogyasztóvá degra-

dálódott, akit manipulálni lehet. Ehhez el kellett venni ünnepeinket, 

hagyományainkat, történelmünket, hitünket, emberségünket.  

Karácsony ünnepe lényegét tekintve éppen ennek az ellenke-

zőjét jelenti. A bűnbeesése által az istengyermeki méltóságát elve-

szített ember Jézus Krisztusban, az ő emberré születése által vissza-

kapja azt. Jézus Krisztusban, akit karácsonykor csak egyszerűen és 

kedvesen Jézuskának hívunk, együtt van az isteni és emberi termé-

szet, isteni és emberi méltóság. Neki köszönhetjük, majdani meg-

váltó szenvedése, halála és feltámadása által, hogy bennünk is 

egyszerre jelen lehet az isteni és az emberi méltóság. Jézus vissza-

hozta  nekünk  az  elvesztett  Paradicsomot, vagyis  üdvösségünket. 

Egyet kell ezért tennünk: hinni Benne, befogadni az ő szeretetét, és 
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azt tovább adni az emberek felé. Ez az ajándékozás „háttere”, értel-

me. Jézus a nagy ajándékozó önmagát adja szeretetből nekünk, 

hogy mi visszakapjuk, amit elveszítettünk a bűn által, hogy mi is 

önmagunkat adjuk a másiknak, így életet adva egymásnak a szere-

tetben.  

Karácsony a reménység hajnala. Megszületik a Világosság, 

mely belevilágít a legsötétebb éjszakába. Ettől kezdve hosszab-

bodnak a nappalok, a fény legyőzi a sötétséget. A szeretet a gyű-

löletet, az élet a halált. Ez húsvétkor, Jézus feltámadásában telje-

sedik be, ezért nem a Karácsony, hanem a Húsvét a legnagyobb 

keresztény ünnep.  

Csak rajtunk múlik, hogy bennünk is megszületik e Jézus, en-

gedjük-e, hogy a világosság, az isteni élet részesei legyünk. 

Áldott, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves 

Olvasónak! 

Laczkó Ferenc plébános  

 

Egyházi hírek 
 

Betlehemezés: December 22-én délután a nyolcadikos hitta-

nosokal betlehemezni indulunk. Aki szeretné, hogy betlehemes mű-

sorunkkal házába betérjünk, jelezze a plébánián. Tanyákra is el tu-

dunk menni. 

Ünnepi miserend: 

December 24. (péntek): 22 óra 

December 25. (szombat): 08,30 óra (ekkor lesz a hittanosok kará-

csonyi műsora) 

December 26. (vasárnap): 08,30 óra 

December 31. (péntek): 15,30 óra 

Január 1. (szombat): 08,30 óra 

Január 2. (vasárnap): 08,30 óra 

Jegyes oktatás: Kérjük azokat a jegyespárokat, akik 2011-

ben szeretnének egyházi házasságot kötni 2011. január 20-ig jelent-

kezzenek a plébánián! A jegyes oktatás februárban kezdődik.       
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Régi videókat keresünk! 
 

A Csengelei Krónikás Egyesület a helyi civil lap, a Csengelei 

Krónika kiadása mellett felvállalta a helyi közösségi rendezvények 

videós megőrzését, archiválását. 

Az internetező olvasók a Csengelei információk honlapon 

számos videó felvétellel találkozhatnak, melyek a falunapokról, 

karácsonyi koncertről, éjféli miséről, iskolai rendezvényekről stb. 

tudósítanak. A Csengelei Krónikás Egyesület a napi események 

megörökítése mellett hozzáfogott a korábbi, még VHS-szalagon 

készült felvételek DVD-lemezekre való átmásolásához. Így jelen-

leg kb. 200 órányi olyan felvételt sikerült összegyűjteni DVD-le-

mezen az 1992-es évtől kezdve, melyek falunk közösségi életéről 

készültek.  

Kérjük olvasóinkat, hogy akik rendelkeznek régi csengelei 

VHS felvételekkel és azt másolásra kölcsön adnák, azt jelezzék 

Molnár Mihálynak (telefon: 06 30 6 216 223)! Az átjátszás után a 

szalagot visszaadjuk, és köszönetképpen egy DVD-példányt is 

ajándékba adunk.    

Főleg 2007 előtti felvételeket keresünk. Sok falunapokról ké-

szült anyag is hiányzik. 

Csengelei Krónikás Egyesület  

 
 

Tanácsok halvásárláshoz 
 

 A friss hal kopoltyúja élénkpiros (nem barnás, nem szürkés), teste 

ruganyos, feszes.  

 A pikkelyek keményen ülnek a bőrön, nem lehet könnyen 

lekaparni. 

 A pisztrángot és a pontyot borítsa friss, átlátszó nyálka. 

 Főételnek személyenként 20-30 dkg halhúst számítsunk. Ez 

ritkán egyezik meg a vásárolt mennyiséggel, csak a filé esetében 

nem keletkezik hulladék. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



-  375  - 

 

 

 A frissen vásárolt halat otthon azonnal ki kell csomagolni, 

kibelezni, főzésre előkészíteni, üveg-, vagy porcelánedénybe tenni, 

fóliával letakarni (hogy más étel ne vegye át az illatát). 

 Lehetőleg a vásárlás napján, legfeljebb másnap készítsük el, 

addig is a leírt módon a hűtőszekrény leghidegebb részében tárol-

juk. 

 Mélyhűtött hal vásárlásánál ügyeljünk arra, hogy hazáig egy 

kevéssé se olvadjon fel. Ezt hűtőtáskával, hűtőzacskóval oldhatjuk 

meg. 

 A friss halat magunk is lefagyaszthatjuk, ha miután előkészítettük 

főzésre, légmentesen becsomagoljuk, és fagyasztóba tesszük. A ki-

sebb halakat, vagy a darabokat külön-külön fagyasszuk meg, azu-

tán adagolva csomagoljuk. 

 Sovány hal egészben 6 hónapig, zsíros hal egészben 4 hónapig, a 

haldarabok, vagy filék 5 hónapig tarthatók a mélyhűtőben. 

 Tintahalat és polipot még frissen is csak konyhakészre tisztítva 

vásároljunk. 

Nemere Ilona  
 

 
 

 

Olvasóinkoz! 

 
A Csengelei Krónika előfizetési díja a jövő évben is 

változatlan marad. Így az éves előfizetés (24 szám) 3000 Ft-ba, a 

féléves (12 szám) 1500 Ft-ba kerül.  

A lapot elő lehet fizetni Kuklis András boltjaiban (Május 1. 

u. 21. szám és Erdősarok), Novák Imréné vegyesboltjában (Fel-

szabadulás u. 18. szám) és a Korona sörözőben (Május 1. u. 52. 

szám) 

A Szerk. 
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80 órás zöld könyves 
képzés  

  

 2011 januárjában 80 órás "Zöld könyves" képzést és a már 

engedéllyel rendelkező termelők részére egynapos továbbképzést 

szervez a Czifrik Mezőgazdasági Bolt Kiskunmajsán. 

Regisztrációs számmal rendelkező őstermelőknek a 80 órás 

képzés az MVH-n keresztül támogatott! 

Érdeklődés az időpontok és feltételek felől: 

Czifrik Endre (telefon: 06-77/481-490 vagy 06-20/564-8195) 
 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   

                                                                      jelenik meg. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


