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Kilenc vőfély Csengelén  

 

 
 

A vőfélytalálkozóról szóló írásunk a 93. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Március 

 

16. 

1947-ben ezen a napon született Csókási Tibor vállalkozó, 

akit a csengelei polgárőrök 2002-ben tiszteletbeli polgárőr 

címmel tüntettek ki a polgárőr mozgalom kimagasló támo-

gatásáért.  1981-ben ezen a napon született Haraszti Zsolt, 

aki 1994-ben a megyei bajnokságon atlétika versenyszám-

ban II. helyezést ért el. Ugyanebben az évben az országos 

bajnok atlétikai csapat tagja volt. 1995-2004 között a csen-

gelei focicsapatban játszott.  1987-ben ezen a napon hunyt 

el Bangó Péter, aki kéményseprőként és postai kézbesítőként 

is dolgozott.  

18. 

1899-ben ezen a napon született Drinóczki Béla (†1977), aki 

a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több tisztséget 

töltött be. 1940-1944 között tagja volt az egyházközségi kép-

viselő-testületnek.  1912-ben ezen a napon született Gyur-

kovics Ferenc (†1982) gazdálkodó, aki levente oktató volt. 

1948-ban az alsócsengelei MDP alapszervezet gazdaságve-

zetőjének választották meg.  1944-ben ezen a napon hunyt 

el Csáki István gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.  1965-ben ezen 

a napon hunyt el Kiss János, aki 1929-től a Csengelei Mező-

gazdasági Egyesület választmányi tagja volt.  1977-ben 

ezen a napon hunyt el Balog Imre földműves, aki 1919-ben 

csengelei vörösőr volt.  1983-ban ezen a napon született 

Csányi Krisztina, aki 2002-től fogorvosi asszisztens. 2010-

től a Csengelei Polgárőr Csoport titkárhelyettese.  

19. 

1910-ben ezen a napon született Sinka István (†1981), akit 

az 1949-es községgé alakuláskor bírónak választottak. 1951-

től a Lenin Tsz, 1961-től az Aranykalász Tsz elnöke volt.  

1918-ban ezen a napon született Szalai Kálmán, aki a II. 

világháború során ismeretlen hadszíntéren eltűnt.  1923-ban 

ezen  a  napon  született  Rokolya  József  (†2008)  bognár.   
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19. 

1960-ban ezen a napon született Rényiné dr. Torontáli 

Renáta, aki 1990-től az I. számú háziorvos.  1969-ben ezen 

a napon született Varga Levente, aki 1987-1990 között az 

általános iskola képesítés nélküli pedagógusa volt. 1992-ben 

közművelődési előadóként tevékenykedett. 

20. 
1865-ben ezen a napon született Nagy Antal (†1953), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től. 

21. 

1921-ben ezen a napon született Szűcs József, aki a II. világ-

háború során hadifogságba esett. 1947-es hazatérése után a 

fogságban szerzett betegségében hunyt el. Neve szerepel az 

I-II. világháborús emlékművön.  1967-ben ezen a napon 

született Vígh Attila, aki 1995-től a Korona söröző kocsmá-

rosa. Amatőr dartosként 1999-ben megnyerte a Halas Kupát. 

2000-től a halasi NB I-es Darts Klub igazolt játékosa volt.  

22. 

1945-ben ezen a napon hadifogságban hunyt el Török Mi-

hály, aki 1944 novemberében került szovjet fogságba.  

1965-ben ezen a napon hunyt el Sárhegyi Károly, aki 1942-

től az Erdősarki iskolában, 1957-től a belterületi iskolában 

tanított. Az egyházközség képviselő-testületének a jegyzője 

volt.   1975-ben ezen a napon született Muhel Zsolt, aki 

1997-1998 között a csengelei focicsapat tagja volt.  

23. 

1947-ben ezen a napon hunyt el Petrás István, aki a Csen-

gelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től.  1969-ben ezen a napon született dr. Farle Csa-

báné Sánta Ildikó, aki 1990-től az általános iskolában tanít.  

24. 

1947-ben ezen a napon született Kiss Ferenc, aki 1992-től az 

Öregmalom vendéglő tulajdonosa. Kb. 15 éven át a Hazafias 

Népfront községi titkára, 1980-1990 között a községi tanács 

tagja volt.  1957-ben ezen a napon hunyt el Samu Bálint 

kovács. 

25. 

1957-ben ezen a napon született dr. Balikó Katalin fogorvos, 

aki 1980-tól gyógyít falunkban.  1999-ben ezen a napon 

megölték a csengelei benzinkút kezelőjét, Bagi Zsoltot. A 

gyilkost június 2-án fogták el a rendőrök. 
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26. 

1967-ben ezen a napon született Vörös Tiborné Bartucz 

Gyöngyi, aki 1985-1988 között a takarékszövetkezet pénz-

tárosa volt. 2002-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tün-

tették ki.  

27. 

1945-ben ezen a napon született Lippai Viktória (†2003), aki 

1964-1965 között a Pántlika úti iskolában tanított.  1955-

ben ezen a napon született Papp Illés, aki 1997-1999 között a 

METÉSZ csengelei szervezetének alelnöke volt.  1971-ben 

ezen a napon született Széll János, aki 2000-től a Vénusz 

presszó tulajdonosa.  1990-ben ezen a napon hunyt el Ko-

vács Zoltán lazarista szerzetes, aki 1950-1951 között Csen-

gele lelkésze volt.  

28. 
1989-ben ezen a napon hunyt el Nagy Imre, aki 1962-1967 

között a Daka-kocsmát vezette. 

29. 
1915-ben ezen a napon született Túri György, aki 1951-1961 

között erdész volt.  1970-ben ezen a napon született Vígh 

Csaba, aki 1992-től tagja volt a csengelei focicsapatnak. 

30. 

1876-ban ezen a napon született Papp Mihály (†1961), aki 

1934-től Szeged város törvényhatósági bizottságának képvi-

selője volt. Tagja volt a mezőgazdasági bizottság I. csoport-

jának, és a tanyai szakbizottságnak is.  1909-ben ezen a 

napon tartották a közigazgatási bejárást a csengelei vasútál-

lomás építésének ügyében.  1956-ban ezen a napon szüle-

tett Barna Ferenc, aki 1995-ben jugoszláviai menekültként a 

csengelei focicsapat játékosa volt.  1992-ben ezen a napon 

adták át a volt iskolaigazgatói lakásból kialakított második 

orvosi rendelőt. 

31. 
1912-ben ezen a napon született Török Sándor, aki a II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt. 
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Rendhagyó farsangolás 
 

A Katolikus Ifjúsági Alapítvány szervezésében február utolsó 

szombatján fiatalokkal telt meg a faluház. A rendezvényről kér-

deztem Katona Attila hitoktatót. 

 

Honnan jött az ötlet, hogy farsangi mulatságot rendezzetek 

Csengelén? Vagy lehet egyáltalán mulatságnak nevezni? 

- Nem, nem ez volt a cél. Már több mint egy éve csináljuk azt, 

hogy a Kistelek környéki települések plébániájának a fiataljai 

részére szervezünk ilyen ifjúsági találkozókat. Így megtapasztal-

hatják a fiatalok, nem csak azok, akik készülnek a bérmálkozásra, 

hanem mások is, hogy vannak ilyen fiatal közösségek. Egymást 

erősítik, hogy meg merjék vallani azt, hogy hívő emberek, és 

bérmálkozók lesznek. Ráadásul pedig értékes programokat próbá-

lunk szervezni. Általában nagyböjtben és adventben szoktunk ilyen 

találkozókat csinálni. Az első 2009 adventjében volt Balástyán, 

2010-ben nagyböjtjében Pusztaszeren, 2010 adventjében Ópuszta-

szeren. Csengele volt a következő állomás. Azt beszéltük meg a 

Katolikus Ifjúsági Alapítvány munkatársaival, akikkel együtt 

szervezzük a találkozókat, hogy most ne nagyböjti találkozó le-

gyen, hanem mivel elég hosszúra nyúlt a farsangi időszak, ezért 

egy vidámabb találkozó legyen. Innen jött az ötlet, hogy mivel 

farsang van, ezért a fő téma legyen az „arcaink és álarcaink”. Ez 

egy önismereti program is volt, a fiatalok szembesültek azzal, hogy 

milyen szerepeket kell játszaniuk az életük során, vagy ki milyen-

nek látja őket, ők milyennek látjuk saját magukat.  

Tehát akkor nem csak Csengeléről voltak? 

- Pusztaszerről, Balástyáról és Kistelekről voltak fiatalok.  

Baks nem tartozik ide? 

- Az is ide tartozna, csak ott még nem igazán vannak olyan fiatalok, 

akik az egyházhoz kötődnének. Az új plébánosuk tavaly augusz-

tusban került oda, és most kezdik el felépíteni a hitoktatást, de még 

csak az alsó tagozatban van hittan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  90  - 

 

 

Az ő plébánosuk itt volt? 

- Igen. Baks, Ópusztaszer, Pusztaszer, Sándorfalva és Dóc tartozik 

hozzá.   

Sokan voltatok a rendezvényen? 

- Körülbelül 40 fiatal és 10 felnőtt vett részt.  

Hogyan bírtatok ennyi fiatalt megmozgatni?             

- Nagyon örültem, hogy ilyen sokan voltunk. Egy-egy településről 

10-15 fős csapatok szoktak jönni, viszont most többen más progra-

mok miatt nem tudtak részt venni. A sándorfalviak például síelni 

voltak. A 7-8. osztályos hittanosoknak azt szoktam ajánlani, hogy a 

részvétel ajánlott, gyertek el nézzétek meg, jó lesz. A 9. osztályo-

sokat el szoktam várni, ha csak nincs más halaszthatatlan program-

juk. Nekik a legfontosabb, hogy bekapcsolódjanak az ilyen rendez-

vényekbe. Ezekről a rendezvényekről jó tapasztalataink vannak. 

Például egy anyuka, aki Ópusztaszerről hozta a fiatalokat egy ko-

csival, az ő lánya már a tavalyi rendezvénykor mondta neki, hogy 

ha lesz még ilyen összejövetel, akkor azon szeretne részt venni. 

Már nagyon várták a csengelei rendezvényt. Szeretnek együtt lenni, 

jót játszani, hülyéskedni, és a komoly részben jót beszélgetni. Kü-

lönösen fogékonyak ezek a fiatalok. Most azt mondtam, hogy a 

csengelei rendezvényre nem csak hittanosok jöhetnek, eljöhet bár-

ki. Volt is olyan, aki nem jár hittanra, de eljött a találkozóra, és jól 

érezte magát.  

Mik voltak a programok? 

- Megszokott az ilyen találkozók felépítése. Először van egy kis 

játék. Bemelegszenek a fiatalok, megismerik egymást a vegyes csa-

patokban. A játék után van egy kis uzsonnaszünet, a farsang miatt 

farsangi fánkot hozattunk mindenkivel. Minden faluból hoztak far-

sangi fánkot, azt ettük meg, meg szendvicseket. A szünet után szo-

kott lenni egy komolyabb rész, amikor valamilyen lelki témát dol-

gozunk fel. A rendezvény egy imádsággal vagy egy misével szo-

kott befejeződni, de most kivételesen, a farsang miatt táncházzal ért 

végett a találkozó. 

Modern táncok voltak?  
- Egy Nokta Gábor nevű, kiskunmajsai néptánctanárt hívtunk meg, 

aki népi táncházakat szokott tartani. Főleg erdélyi és moldvai tán- 
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A rendezvényt táncház zárta 
(fotó: Katona Attila) 

 
cokat tanít. Én nagyon féltem ettől, mert tudtom szerint a csen-

geleiek még nem vettek részt ilyenen. Tartottam attól, hogy nem 

lesznek olyan lelkesek. De aztán kiderült, hogy nagyon tetszett ne-

kik. Másnap már többen is kérdezték, hogy ugye máskor is meg-

hívjuk Gábort, hogy tartson táncházat.  

Nokta Gábor kötődik az egyházhoz? 

- Nem! Van egy csólyospálosi hitoktató házaspár, akik már kétszer 

voltak Csengelén családnapon. Ők nagy néptáncosok. A Világi 

Apostolok Közössége rendezvényein ők szoktak táncházakat szer-

vezni, ezért őket akartuk meghívni. Sajnos nem értek rá, de javasol-

ták maguk helyett Nokta Gábort. Korábban nem ismertük őt, de 

szimpatikus fiatalember.  

Az étkeztetést hogyan oldottátok meg? 

- Általában a vendéglátó plébánia készítteti a szendvicseket és a te- 
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át. Most is csináltunk szendvicseket is, de sok-sok farsangi fánkot 

is hoztak a vendégek. A fánkot felhasználtuk a játék során is. Volt 

egy olyan feladat, hogy a lekvárral megkent fánkot kellett bekötött 

szemmel megenni, úgy, hogy egy másik bekötött szemű fiatal tar-

totta neki.  

A játékok végén volt-e eredményhirdetés? 

- Nem, azt elfelejtettük. Igazából ezek a játékok nem arra mennek 

ki, hogy ki nyer és ki nem nyer, hanem, hogy jól érezzék magukat. 

Általában, amikor van eredményhirdetés, akkor kihirdetjük, hogy 

első a zöld csapat, második a sárga csapat, de ugyanúgy kap egy 

csokoládét ajándékba. 

Akkor most mi lett a csokikkal? 

- Most nem volt csoki, viszont fánk az bőven jutott mindenkinek.  

Nem is vette észre senki, hogy elmaradt az eredményhirdetés? 

- Egy nyolcadikos lány szólt már, hogy nem lettek kihirdetve az 

eredmények.  

Elég nehéz játékos feladatok voltak! 

- Igen, nehezek voltak. Viszont az ügyességi feladatok mellé direkt 

erre az alkalomra találták ki a grimasz versenyt. Mondtuk, hogy 

milyen képet kell vágni, komolyat, vagy erőlködőt, de ez is nagyon 

tetszett nekik.  

A következő találkozó mikor lesz? 

- Megyünk tovább, vagy Sándorfalván vagy Balástyán lesz a 

következő, vagy esetleg Kisteleken. Még nem beszéltük meg a 

hitoktatókkal, hogy hogyan sikerült ez a találkozó. Van még időnk 

megbeszélni, hogy ősszel hol fogunk találkozni. A fiatalok nagy 

része el szokott jönni a nyári hittanos táborokba is. Akkor jönnek 

Kistelekről és Balástyáról is, így nyáron is tudnak találkozni egy-

mással.            

(-r -ly)             

 

*  *  * 
 

A rendezvényről készült videó tudósítás megtekinthető a Csen-

gelei információk nevű internetes honlapon (www.csengele. 

web44.net).   
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Második képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor képviselő március elején tartotta második fogadóóráját 

a faluházban. Lapunk ennek tapasztalatairól kérdezte: 

„- Visszakanyarodva az első alkalomra, akkor hét fő érdeklődő 

volt, most egy fő jött el. De ez az egy fő majdnem bepótolta a 

múltkori hetet is. A tapasztalatok nagyon vegyesek, hasonlóak a 

korábbihoz. Inkább sok panasz volt, minthogy dicséret érte volna a 

polgármesteri hivatalt, illetve a képviselőket. Ami most elhangzott, 

azt az önkormányzati ülésen fogom ismertetni. A következő 

fogadóórám április 4-én, hétfőn, 18 órakor lesz a faluházban.”     

              

 

IV. Vőfélyek és 
Zenekarok Találkozója 

 

Március 5-én negyedik alkalommal rendezték meg a faluház-

ban a vőfélyek és zenekarok találkozóját, mely egyben nőnapi bál-

ként is szolgál. 

Nagy Mihály helyi vőfély invitálására 8 vőfély és több ze-

nekar jelent meg a teltházas rendezvényen. A műsort a résztvevő 

vőfélyek szolgáltatták, a zenét pedig az egymást váltó együttesek 

biztosították.  

A tombolán második díjként Nagy Pál és Törköly Ágnes kö-

zös felajánlásaként egy olajsütőt, első díjként pedig a Vetter família 

digitális fényképezőgépét sorsolták ki. 

A közbeszéd ellenére a rendezvény alatt semennyi pörköltes 

tál nem veszett el. 

A mulatságról készült videós összefoglalót a Csengelei infor-

mációk nevű internetes honalapon (www.csengele.web44.net) lehet 

megnézni. 

M. M.    

 
 
 
 
 

 

http://www.csengele.web44.net/


-  94  - 

 

 

„Kiváló Dolgozó” kitüntetéssel 
vonult nyugdíjba  

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 

 

32 évnyi buszozás után ez év április 11-től nyugdíjba vonul Olajos 

József. Korábban  több munkahelyen (helyi tsz, DÉLÉP stb.) szál-

lította a dolgozókat, majd 16 éven keresztül a Tisza Volán busz-

sofőrjeként tevékenykedett. Nyugdíjba vonulása alkalmából mun-

kahelye Kiváló Dolgozó elismerést adományozott számára.   

M. M. 
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Megy a busz vándorútra 

 

A falu lakóinak feltűnhetett mostanában, hogy éjszakánként 

egy busz parkol az Öregmalom vendéglő előtt, mintha késői 

rendezvényt tartanának a szórakozóhelyen, pedig erről szó sincs. 

Mint mindennek, a busz parkolásának is megvan a maga története. 

A még a ’70-es években épült buszgarázst jó ideig használták 

a Volán buszai. Aztán ahogy egyre nagyobbak lettek az Ikaruszok, 

az  épület kicsinek bizonyult. Mit volt, mit tenni, a sofőr ezután a 

háza előtt parkolt. Sőt időközben már két busz került Csengelére, 

így az egyiknek úgysem maradt volna hely a garázsban. A sofőrök 

magánszorgalomból kiépítették a maszek parkolójukat, a polgár-

mesteri hivatal pedig kiadta a parkolási engedélyt. 

Jó pár évig ment is így a dolog rendben, de valakinek kipat-

tant a ragyogó ötlet az agyában: az egyik – csak az egyik! – busz-

nak be kell állnia a buszgarázsba. A másik továbbra is parkolhatott 

a korábbi helyén – de nem sokáig. Mégis csak hogy néz az ki, hogy 

az egyiknek biciklizni-autóznia kell a járművéig, a másik meg csak 

bepattan a háza előtt, és már mehet is. Megint kigyúlt az isteni 

szikra: a faluszéli Csókási-parkolóban a helye éjszakánként a másik 

busznak. Ez az állapot sem tartott sokáig, hiszen a magyar ember 

tudja, hogy mi a helyzet a közös lóval. 

Hát most éjszakánként az Öregmalom vendéglőnél, egy beteg 

gyerek ablaka előtt álldolgál egy busz, hajnalban pedig a motor-

járatással csinál számára ébresztőt.       

Az valószínűleg csupán a tiszta véletlen műve, hogy a busz-

sofőrök nem túl jó kapcsolatot ápolnak a polgármesterrel, és annak 

semmi köze ehhez a busz mizériához.                                                                       
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Nagy Gábor rekordot döntött  
 

2011. február 25-én rendezte meg a Korona söröző az első 

TöFö Kupát 10 játékossal, melyet ifj. Tisóczki Ferenc szponzorált.  

A Krikett versenyszám döntőjében Csorba Árpád rakta ki 

először a tábláját és 147 hibaponttal első lett. Vincze Pál 171 hiba-

ponttal a második, Vígh Attila 234 hibaponttal harmadik lett. 

A Mester 501 utolsó fordulójában Nagy Gábor fogyasztotta 

el elsőként a pontjait, megszerezve ezzel az első helyet. Mészáros 

Péternek ekkor még 2 pontja volt, így a második helyen végzett. 

Túri Kornél 4 ponttal a harmadik helyet szerezte meg. 

A dupla be-kiszállós 301 végső küzdelmében Csorba Árpád 

nullázta le először a pontjait, így első lett. Nagy Gábor a második 

helyre szorult 82 pontjával, míg Tisóczki Ferenc 123 pontos ered-

ményével a harmadik helyet érdemelte ki. 

A Shanghai versenyszámban több bravúrt is láthattunk. Az 

elődöntőben Csókási Tibornak az első körben sikerült megdobnia a 

szimplát-duplát-triplát, és ezzel gyorsan véget is vetett a mérkő-

zésnek. Szintén az elődöntőben Nagy Gábor is Shanghai-t dobott. 

Igaz, hogy "csak" a 7. körben, viszont 267 pontot ért el. Ezzel meg-

döntötte ifj. Vígh Attila 2006. november 3-án felállított 234 pontos 

rekordját. A döntőben Nagy Gábor tovább remekelt, és 297 ponttal 

szerezte meg a győzelmet. Tisóczki Ferenc 91 ponttal második, 

Szabó István 45 ponttal harmadik lett. 

A legtöbb pont dobásában (High Score) Nagy Gábor szerezte 

me a győzelmet 634 ponttal. Mészáros Péter 458 pontja a második, 

Csókási Tibor 421 pontja a harmadik helyezésre volt elegendő. 

Az összesített eredmény alapján a végső sorrend: 

1. Nagy Gábor 39 pont       6. Túri Kornél 26 pont 

2. Csorba Árpád 36 pont      7. Csókási Tibor 24 pont  

3. Mészáros Péter 31 pont      8. Putnoki János 21 pont 

4. Tisóczki Ferenc 27 pont     9. Szabó István 15 pont 

    Vincze Pál 27 pont            10. Vígh Attila 10 pont  
 

 M. M. 
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A TöFö Kupa első három helyezettje a szervezővel és a szponzorral 
(fotó: Molnár Mihály)  

 

 
 

Nyíldobó rekordok 
 

Shanghai 

1996. július 21.: 116 pont (Dóczi János) 

1996. december 1.: 144 pont (id. Tisóczki Ferenc) 

2003. február 14.: 195 pont (Túri Kornél) 

2006. november 3.: 234 pont (ifj. Vígh Attila)  

2011. február 25.: 297 pont (Nagy Gábor)  
 

Legtöbb pont dobása (High Score) 

1996. április 21.: 526 pont (Kopasz József) 

1996. augusztus 20.: 653 pont (Vígh Attila) 

1996. december 27.: 697 pont (Fődi Zoltán) 

2010. január 30.: 837 pont (Nagy Gábor)  
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1 %-ot a polgárőröknek! 

 
A Csengelei Polgárőr Csoport köszönetet mond minda-

zoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-át a polgárőr mozgalom támo-

gatására ajánlották fel. A befolyt összeget a polgárőr szolgála-

tokkal kapcsolatos költségek fedezésére fordítottuk. 

Kérjük, hogy idén is nyújtsanak segítséget a munka folyta-

tásához!  

A Csengelei Polgárőr Csoport adószáma: 18463653-1-06. 

 
 

H i r d e t é s e k 
 

A Csengele, Felszabadulás u. 2/C. szám alatti 2 szintes családi ház 

gazdasági épületekkel eladó! Irányár: 10,5 millió forint. Érdek-

lődni lehet a 06-30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámo-

kon.   

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek 

javításra 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. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  99 - 

 

 

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

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

+36-30/2 098 096  
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: 110                     

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. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


