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Elballagtak az ovisok 
 

 
 

Az ünnepségről szóló írásunk a 192. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 

  

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 



-  186  - 

 

 

NAPTÁR – Június 

 

16. 

1899-ben ezen a napon született Molnár János (†1978), aki 

1935-től tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságá-

nak. 1936-1941 között és 1946-ban a Csengelei Mezőgazda-

sági Egyesület elnöke volt.  1960-ban ezen a napon szüle-

tett Sándor József, aki 1997-ben postai kézbesítő volt. 2008-

tól újra ebben a beosztásban dolgozik.  1962-ben ezen a 

napon született Erdélyi Ferencné Varga Andrea, aki 1984-

1994 között az általános iskolában tanított.  1993-ban ezen 

a napon csődeljárás indult a Turkey-Pipe Mezőgazdasági 

Termelő és Kereskedelmi Kft. ellen.  

17. 

1946-ban ezen a napon született Törköly Ferenc (†2008), aki 

1983-1992 között szikvízkészítő kisiparosként tevékenyke-

dett. 1998-tól haláláig az önkéntes tűzoltók parancsnoka 

volt.  

18. 
2004-ben ezen a napon jött létre a Főnix 2004 Művészetok-

tatási Alapítvány a Csengelei Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény fenntartására. 

19. 

1888-ban ezen a napon született Gyovai Péter (†1957) föld-

műves, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben 1929-

től választmányi tag, 1933-tól zászlótartó és 1941-1943 kö-

zött körgazda volt.  1979-ben ezen a napon hunyt el Csil-

lagvári István, aki az 1970-es években a vízmű kezelője volt.  

20. 

1941-ben ezen a napon született Vízhányó Béláné Tisóczki 

Erzsébet, aki 1973-1977 között gáz cseretelep-vezető, 1977-

1979 között postai kézbesítő volt.  1949-ben ezen a napon 

született Koncz Lajosné Ambrus Margit, aki 2001-től tagja a 

népdalkörnek. Csuhé bábúival több kiállításon vett részt.  

21. 

1963-ban ezen a napon hunyt el Bagi Sándor, aki 1934-1936 

között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója 

volt. Az 1940-es években a motormalomban olajütéssel fog-

lalkozott. 
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22. 
1977-ben ezen a napon született Szabó Zsolt, aki 1993-1998 

között a csengelei focicsapat tagja volt. 

23. 

1898-ban ezen a napon született Fábián Lajos (†1981), aki a 

csengelei motormalom vezetője volt az államosítás után.  

1912-ben ezen a napon született Len Péter (†1971), aki 

1946-ig rendőr volt. 

24. 
1886-ban ezen a napon született Csicsai János (†1953), aki 

vitézi telkét Csengelén kapta. A csengelei leventék főoktató-

ja volt.  

25. 

1911-ben ezen a napon született Kurucsai Péter (†1989), aki 

1945-ben polgárőr volt.  1982-ben ezen a napon született 

Hencz Teodóra, aki 1995-ben az Aranyeső néptánccsoport 

alapító tagja volt. 1997-ben "A csengelei iskoláért" plakettel 

tüntették ki. 

26. 
1933-ban ezen a napon született Fejes Sándorné Kasornya 

Olga, aki 1994-1995 között az általános iskolában tanított.  

27. 

1940-ben ezen a napon született Bangó Péter (†1987), aki 

kéményseprőként és postai kézbesítőként is dolgozott.  

1986-ban ezen a napon avatták fel a takarékszövetkezet új 

épületét. 

28. 
1912-ben ezen a napon született Valkovics Péter, aki a II. 

világháború során 1944-ben hadifogságba esett és hamaro-

san meghalt. 

29. 

1944-ben ezen a napon született Törköly Péter (†1997), aki 

előbb tagja volt a községi tanácsnak, majd 1990-1994 között 

önkormányzati képviselő volt.  1953-ban született Pálinkás 

István, aki 1985-től az általános iskola karbantartója. 

30. 

1907-ben ezen a napon született Kopasz Pál (†1972), akit az 

1949-es községgé alakuláskor a képviselő-testület tagjává 

választottak.  1960-ban ezen a napon szűnt meg a csengelei 

motormalom működése. Helyén cseretelep működött 1968-

ig. Ezután az ÁFÉSZ a felső szintet lebontatta, és az épü-

letében vendéglőt rendezett be.  1991-ben ezen a napon 

Sztankai István aranymisét, Laczkó Ferenc és Tölgyes Tibor 

ezüstmisét tartott a csengelei templomban. 
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Csengeleié a Vasvári-díj 
 

A Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szak-

képző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye évente adja ki a Vasvári-

díjat a négy év alatt végzett tanulmányi és közösségi munkáért. Az 

idén áttértek a pontozásos értékelésre, és ezen egy csengelei diák, 

Tóth Barbara Kata kapta a legtöbb pontszámot, és ezzel a Vasvári-

díjjal járó oklevelet és plakettet. A szép sikert elért falunkbéli ösz-

szel a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karán sze-

retné folytatni tanulmányait. 

M. M.   
 

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 
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Pénztárca ügy 
 

Másodfokon is felmentették 

 

Az ügy még 2009 januárjában kezdődött, amikor egy asszony 

az egyik kisteleki ABC-ben vásárolt, és a pulton lévő pénztárcáját 

egy ismeretlen férfi ellopta. A történteket rögzítették a bolt kame-

rái, mely alapján az elkövetőben többen a csengelei polgármestert 

vélték felismerni. Az ügy nem került bíróságra, hanem bizonyíté-

kok hiányában az eljárást megszüntették. Csak ombudsmani köz-

benjárásra emeltek vádat, és első fokon a Szegedi Városi Bíróság 

bírája ítélkezett. Ott a felismerő tanúknak nem az eredeti felvételt, 

hanem a sokkal rosszabb minőségű kinyomtatott képet mutatták be, 

és ezek alapján az az ítélet született, hogy az elkövető kiléte 

kétséget kizáróan nem állapítható meg, pedig például a kisteleki 

rendőrkapitány határozottan felismerte a csengelei polgármestert. 

Ekkor az ügyészség képviselője fellebbezést nyújtott be a felmentés 

ellen, arra hivatkozva, hogy a bíróság helytelenül értékelte a 

rendelkezésre álló bizonyítékokat.   

A másodfokú tárgyalást április 27-én tartották a Csongrád 

Megyei Bíróságon. Ez gyorsan véget is ért, mivel bejelentette a 

bírói tanács elnöke, hogy a bíróság meg kívánja tekinteni a lopásról 

készült videó felvételeket. 

A következő tárgyalási napra június 8-án került sor. Itt a 

megyei ügyészség képviselője indítványozta, hogy a videók 

bemutatásának úgy van értelme, ha azokat a felismerő tanúk is 

megnézik. Ezt a bíróság nem fogadta el, hanem elkezdte a videók 

vetítését. A felvételeket projektorral a terem világosbarna falára, 

elsötétítés nélkül vetítették ki. Kissé elgondolkodtató, hogy a me-

gyei bíróságnak ugyan projektorra telik, de vetítő vászonra és söté-

títő függönyre már nem. A világosban vetített képeket alig lehetett 

látni, de a tanácsvezető bíró ez alapján diktálta a jegyzőkönyv-

vezetőnek, hogy azon szerinte mi látható. Mikor a több kameraál-

lásból felvett képeket levetítették, a bizonyítást a bíróság befejezte, 

mert a feleknek nem volt más indítványuk. 
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A tárgyalás végén az ügyész megemlítette, hogy a tanúknak 

nem játszották le a videókat. Megítélése szerint a felvételek bizo-

nyítják, hogy a sértett után vásárló vitte el a pénztárcát, ami a szá-

mítógépes lejátszásnál látható. A rossz minőségben kivetített képen 

is látható volt, hogy a vádlott 4 dolgot vásárolt, de ötször nyúlt a 

pultra. A videón látható személy megvárta a sértett távozását, utána 

pedig más irányba távozott. Ez a sokáig történő várakozása nem 

indokolható. Az első fokú bíróság nem megfelelően értékelte a 

bizonyítékokat, így az általa megállapított tényállás megalapozat-

lan, ezért indítványozta, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül az 

első fokú bíróság ítéletét, és új eljárást rendeljen el. 

A védő arra hivatkozott, hogy az első fokú bíróság szerint 

nem állapítható meg kétséget kizáróan a bűncselekmény elköveté-

se. Csak két személy állította, hogy a csengelei polgármester is le-

het a videón szereplő személy, de őket a bíróság elfogultság miatt 

kizárta. Megítélése szerint a motívumot is nézni kell, életszerű-e az, 

hogy egy magas jövedelem mellett lopjon valaki. Megjegyezte azt 

is, hogy miért ne tarthatná mell magasságban a vásárolt retket, azt 

nem tiltja semmi. Megítélése szerint a sértett akadályozta a bünte-

tőeljárást azzal, hogy eldobta a neki visszaszolgáltatott pénztárcát, 

pedig azon ujjnyomokat lehetett volna rögzíteni. Szeretné, ha a két 

éve tartó ügy minél hamarabb befejeződne, hogy a vádlott végre 

nyugalomban élhetne. Megjegyezte azt is, hogy a hallgatóság sorai-

ban most is jegyzetel valaki, hogy lejárató cikket jelentessen meg 

védencéről.   

A sértett tiltakozott a védő kijelentése ellen, hogy ő eldobta 

volna a tőle ellopott pénztárcát. Azt, amikor bedobták a postaládá-

jába, beszolgáltatta a rendőrségre.  

A vádlott az utolsó szó jogán elmondta, hogy világ életében 

emberekkel és pénzzel bánt, soha senkitől nem vett el egy fillért 

sem. A terhére rótt cselekményt nem követte el.  

Rövid szünet után a bíróság kihirdette az ítéletet: az első fokú 

bíróság ítéletét hatályban tartja. Az indoklás szerint az első fokú 

bíróság helyátállóan állapította meg, hogy kétséget kizáróan nem 

állapítható meg, hogy a felvételeken a vádlott szerepel. A megyei 

bíróság  is  vizsgálta,  hogy  ki  látható  a  képen, és nem állapítható 
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meg, hogy azon a vádlott szerepel. Még ha a videón szereplő autó 

alapján beazonosítható is lenne a vádlott, a lopás ténye akkor sem 

lenne megállapítható, mert a felvételen nem látható a pénztárca. Az 

aggályos lehet, hogy a pénztárca ellopásával gyanúsított személy 

miért szöszmötöl olyan sokáig a vásárlás után, de ez nem bizonyítja 

a bűncselekmény elkövetését. Az is lehetséges, hogy a saját pénz-

tárcáját rakta el. Lehetséges az is, hogy más vásárló lopta el a 

pénztárcát. A bíróság megítélése szerint a megismételt eljárás sem 

tud más körülményt megállapítani. Az ítélet jogerőssé vált, azt csak 

rendkívüli eljárás esetén lehet felülbírálni. 

A vádlott megköszönte a bíróságnak a számára kedvező 

ítéletet. 

A sértett azt nyilatkozta, hogy a jogerős ítélet ellenére sem 

nyugszik bele  a döntésbe. 

Molnár Mihály      

                     

 
 

Trianon 

 

A 91 éve történtekre emlékezzünk Karinthy Frigyes fiához írt 

levelének egy részletével: 

 

"Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas 

csodájáról – arról, hogy akinek levágják a kezét és a lábát, sokáig 

érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha azt hallod majd: 

Kolozsvár és ezt: Erdély és ezt: Kárpátok – meg fogod tudni, mire 

gondoltam."                                                                                      
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Huszonegy ovis ballagott el 
 

Június 4-én rendezték meg a csengelei végzős óvodások bal-

lagási ünnepségét a faluházban. A 21 gyermek közel fél órás mű-

sort adott a megjelent hozzátartozók számára, melyet az óvónőjük, 

Kontesz Józsefné tanított be. Az ünnepségen virágcsokorral kö-

szöntötték Nagy Gábornét, aki szeptembertől az iskolában fogja 

tanítani a csöppségeket.  

A ballagási műsor felvétele megtekinthető a Csengelei infor-

mációk elnevezésű internetes oldalon (www.csengele.web44.net).  
 

M. M. 

 
 

Visszatekintő 

 

 
Ezt írták Csengeléről 75  éve: 

 

A rendőrök véres harca a verekedő legényekkel a  

csengelei erdőben 
 

A tanyai verekedések történetében is páratlanul áll az a nagy-

arányú közelharc, amely pünkösdkor zajlott le a csengelei erdőben. 

A csengelei iskolák szokásos évzáró majálist és tornaversenyt 

rendeztek pünkösd napján a csengelei erdő legszebb részében. A 

hagyományos záróünnepélyre az egész környék népe összegyüle-

kezett. A tornaverseny a délelőtti órákban igen szép sikerrel le is 

zajlott, majd az ünnepély befejeztével ebédhez ült a közönség vitéz 

Tóth Lajos kisteleki kocsmárosnak az erdőben felállított sátrában. 

Ebéd után egyre jobban emelkedett a hangulat, fogyott az ital, a le-

gények hangos dalolásba kezdtek és fesztelenül szórakoztak. A sá- 
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torban mintegy 120 ember tartózkodott, amikor úgy hat óra tájban 

két asztaltársaság között szóváltás, majd néhány pillanat alatt vad 

verekedés keletkezett. A verekedésbe mások is beleavatkoztak, 

úgyhogy néhány perc múlva egész sereg ököl és bot emelkedett a 

levegőbe, a verekedők kíméletlenül ütötték egymást. Amikor a 

verekedés zajára vitéz Szalay József és vitéz Mátraházy János 

rendőr főtörzsőrmesterek a sátorba léptek, már harminc legény 

ütötte-verte egymást.  

Vitéz Szalay József ekkor harsány hangon felszólította a le-

gényeket, hogy a verekedést hagyják abba, a felszólítás azonban 

eredménytelen maradt. Túri Pál csengelei földműves legény, a ve-

rekedők egyik csoportjának vezetője ekkor ütésre emelte öklét és 

vitéz Szalayt akarta fejbe ütni. A helyzet annyira elmérgesedett, 

hogy mindkét rendőr kénytelen volt kardot rántani és megkezdték a 

tömeg kiszorítását a sátorból. Túri ekkor a tömeget kezdte izgatni a 

rendőrök ellen. Erre Túri Ferenc és Kun Szabó János is a rendőrök-

re támadtak és agyba-főbe verték őket. Vitéz Szalay József fejét 

teljesen elborította a vér, mire a pisztolyáért nyúlt és a támadóira 

lőtt. A golyó azonban senkit sem talált. Vitéz Mátraházy kardjával 

igyekezett a csapásokat kivédeni, de ez csak részben sikerült, mert 

Kun Szabó őt is többször fejbe sújtotta botjával. Kun Szabó viszont 

a fején sérült meg a rendőr kardjától, de ez a sérülés nyolc napon 

belül gyógyul.  

A két vérrel borított rendőr főtörzsőrmestert ezután bevezet-

ték a közeli erdészlakba, ahol Ördögh József dr. kerületi tisztiorvos 

részesítette őket elsősegélyben. Mindketten súlyos sérüléseket 

szenvedtek, melynek gyógytartama több, mint 20 nap. 

A tettesek közül többeket őrizetbe vettek. Kun Szabó János 

és Túri Ferenc beismerő vallomást tettek, Túri Pál tagadja a 

verekedésben való részvételét. 

A rendőri kardhasználat ügyében külön vizsgálat indult meg, 

melynek folyamán máris megállapítást nyert, hogy a megtámadott 

rendőrök jogosan használták fegyverüket. 

 
(Megjelent a Tanyai Újság 1936. június 7-i számában) 
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Ezt írták Csengeléről 65 éve: 

 

Eljárás indult a demokrácia egy ellensége ellen – a 

másikat szabadlábra helyezték 
 

Sisák István 48 éves csengelei földművest a szegedi népügyész-

ségre kísérték, mert demokráciaellenes kijelentéseket tett és gyűlö-

letre izgatott a demokratikus államrend, valamint a földreform 

ellen. Sisákot dr. Kilyén István népügyész hallgatta ki és előzetes 

letartóztatásba helyezte. Ugyanakkor megkezdte  a  vádirat elkészí-

tését is. – Ugyancsak a szegedi népügyészségre kísérték Balogh 

József 41 éves csengelei földművest, mert szintén a földreform és a 

demokrácia ellen izgatott. Ezenkívül valószínűleg politikai bosz-

szúból rálőtt egy csengelei gazdára. A népügyészségen dr. Márai 

Pál népügyész hallgatta ki, de mivel csak egy tanú vallott ellene, 

több tanú pedig nem volt, így szabadlábra helyezte és az eljárást 

megszüntette. 
 

(Megjelent a Délmagyarország 1946. június 4-i számában) 

 

Villám csapott a kéménybe 

 
Május 31-én, délután nagy vihar volt falunkban, sűrű villám-

lások közepette. A Dózsa György utca 16. szám alatti épület ké-

ményébe bele is vágott a mennykő, amitől az megrepedt, és rajta 

lévő betonkoszorút áthajította a szomszédba.  

Szerencsére személyi sérülés nem történt, viszont két elektro-

mos készülék is meghibásodott. A műholdvevő berendezés teljesen 

tönkre ment, az automata mosógépet kisebb javítással rendbe lehe-

tett hozni. 

Két évvel ezelőtt az Árpád utcában csapott le a villám, ott is 

egy kéményt rongált meg. 

M. M.         
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Bérmálás 
 

Június 5-én bérmálást tartottak a csengelei templomban. A 

szentmisét dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök mu-

tatta be, melyhez közreműködött Laczkó Ferenc plébános. Ennek 

során 12 csengelei és 7 kisteleki fiatal fogadta a bérmálás szentsé-

gét. A hívők között lehetett látni Nagy Sándor kisteleki polgármes-

tert is. Az egyházi rendezvényre nagyon sokan eljöttek, a templom 

teljesen megtelt. 

A bérmálásról készült videó megtekinthető a Csengelei infor-

mációk elnevezésű internetes honlapon (www.csengele.web44.net). 
 

M. M. 

 

 

 
 

A megyéspüspök áldoztatott 
(fotó: Nacsa Jánosné) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  196  - 

 

 

Kedvenc receptjeim 
 

Hal nádon sütve 
 

Nagyapám, apám egész életükben kint háló pásztoremberek 

voltak. Nyári szünetben én is sok időt töltöttem a szállásukon. 

Szerettem volna minél jobban megismerni a munkájukat, minél 

többet látni a természetből. Napokig, sőt, hetekig kint voltam 

velük. Egyik reggel azt mondja apám, hogy menjünk, fogjunk egy 

kis halat. 

Ha sikerült egy nagyobb példányt fogni, azt ott kint sütöttük 

meg. Azóta sem láttam senkitől olyan halsütési módot, mint ahogy 

apám csinálta. Engem elküldött száraz nádért, ő megpucolta a halat, 

fel is darabolta. A nádat eltördelte olyan darabokra, hogy a tepsibe 

beleférjenek. Zsírt olvasztott, beleöntötte a tepsibe, s abba rakta a 

nádszálakat. Ez azért kellett, hogy ne ragadjon le. 

Elkészítette a fűszerkeveréket: olvasztott zsírba tett sót, 

paprikát, borsot, fokhagymát apróra vágva, és egy nagyon pici 

szegfűszeget. A halszeleteket ráfektette a nádszálakra, és leöntötte 

a fűszerkeverékkel. A tepsit rátette a parázsra, villával igazgatta, 

megszurkálta, 10-15 perc múlva megfordította a haldarabokat. 

Ropogósra sültek, mert a zsír a halszeletek feléig ért csak. 

Mikor a hal mállott, foszlott a szurkálástól, kiszedte őket. 

Hamar megettük, nagyon finom volt. Nem csak azért, mert 

édesapám csinálta, de otthon a bloderben (konyhai tűzhely sütőré-

szében) nem lesz ilyen jó. 

Hozzávalók 2 személyre: 1 kg hal (nagyobb, szeletelhető), 1 

kg zsír, 1 fej fokhagyma, késvégnyi szegfűszeg, só, bors, paprika 

ízlés szerint, nádszál a sütéshez. 

Nemere Ilona    
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Amatőrök a profik között 
 

 
 

Tisóczki Ferenc az elődöntős meccsen  
(fotó: Molnár Mihály) 

 

Kiskunmajsán két asztalitenisz klub is működik, akik össze-

fogva május 28-án és 29-én az egész Délalföldre kiterjedő bajnok-

ságot szerveztek.  

Az első nap a gyerekeké volt. Mivel a csengelei diákok éppen 

ekkor voltak kiránduláson, így a fiatalság nem képviseltette magát. 

A második nap a felnőtteké volt. 16 asztalon közel 150 versenyző 

küzdött az érmekért. Falunkat Pigniczki Árpád, Tisóczki Ferenc, 

Tóth Tibor és Molnár Mihály képviselte. A kiugróan magas szín-

vonalat jelzi, hogy a csengeleiek közül csak Pigniczkinek és Ti-

sóczkinak sikerült egy-egy meccset nyerni, de egyikőjük sem tudott 

tovább jutni. A délután megrendezett páros mérkőzésen a Tisóczki-

Molnár duó indult Csengele színeiben, de nekik sem sikerült to-

vább jutni. 

Meglepetésként három világbajnok pingpongos legenda is 

megjelent a versenyen. Klampár Tibor, Gergely Gábor és  Jónyer 

István készségesen állt az autogramot kérők rendelkezésére. 

M. M.    
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Rendőrségi hírek 
 

Nyomozást indult egy csengelei lakos, valamint három ma-

gyar nemzetiségű román állampolgár ügyében, akik június 5-én 0 

és 1 óra közötti időben egy csengelei rendezvényen egy italárusító 

pavilonban szóváltásba keveredtek, melyet követően egymást tett-

leg bántalmazták. Az ügyben csoportos garázdaság elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt folyik a büntetőeljárás.  

A Móra Ferenc Vadásztársaság képviselője tett feljelentést 

ismeretlen tettes ellen, miszerint június 5-én azt észlelte, hogy ko-

rábban a Csengelére vezető úgynevezett Pántlika úton, valamint a 

Kistelekről Kiskunmajsára vezető úton kihelyezett „Vadállatok” 

figyelmeztető táblákat tulajdonítottak el, mellyel a feljelentő szerint 

50.000 Ft kárt okoztak.  

 (promenad.hu) 

 
 

 

H i r d e t é s e k 
 

 

20-as Schwinn-Csepel gyermekkerékpár 15 ezer forintért ela-

dó. Érdeklődni lehet Gémes Erzsébetnél a Korona sörözőben 

(Május 1. u. 52.). 

Elveszett kb. 5 kilogrammos, teljesen vörös kandúr cicám. Dr. 

Torontáli Renáta  06-62/286 121 

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

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

lődni: 06-30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámokon.   

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.   
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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. 

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 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbikert 

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

098 096  

Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa. 

Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: Balázs 

Tibor, Csengele, Tanya 531. +36-30/9 677 763 

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

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

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

377 970 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, víz-

melegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-

hetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: +36-30/3 282 375 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Telenor, T-Mobile és Vodafone 

szolgáltatók készülékeire. 
 

Gépi hímzés! 
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre 

szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés 

szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti 

köröknek, magánszemélyeknek. 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. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


