
 
 

  

 

 
 19. évfolyam 18. szám                   2011. szeptember 15. 

 

 

Munkában az önkéntesek   

 

 
 

Az avartüzekről szóló írásunk a 265. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Szeptember 

 

 

16. 

1941-ben ezen a napon születet Tóth-Andor Józsefné Hege-

dűs Franciska, aki 1983-1996 között dajka volt az óvodában. 

 1942-ben ezen a napon született Novák Imre (†2002) 

kőműves kisiparos. 

17. 
1992-ben ezen a napon önkormányzati képviselők delegá-

ciója utazott Eringbe. 

18. 

1958-ban ezen a napon hunyt el Pap Antal, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesületben társelnök, helyettes könyvtá-

ros, majd 1938-tól ellenőr volt.  1971-ben ezen a napon 

született Tóthné Fekete Gyöngyi, aki 2002-től a polgármes-

teri hivatal házi gondozója.  

19. 

1908-ban ezen a napon született Szinok Gábor (†1996), aki 

1958-1969 között az Erdősarki iskolában tanított.  1927-

ben ezen a napon született dr. Gábris László, aki 1954-1959 

között falunk orvosa volt.  1934-ben ezen a napon Szeged 

polgármestere jóváhagyta Hajdú Répa Jenő és társa motor-

malmának felépítését.  1961-ben ezen a napon hunyt el 

Papp Mihály, aki 1934-től Szeged város törvényhatósági 

bizottságának képviselője volt.  1977-ben ezen a napon 

hunyt el Hargitai (Höhn) Imre, aki 1945-1951 között a Bel-

sőcsengelei iskolában, 1963-1964 között a Pántlika úti 

iskolában tanított. 1945-től kántori tisztséget is ellátott. 

1945-1949 között az egyházközség képviselő-testületének 

jegyzője volt.  1981-ben ezen a napon hunyt el Tisóczki 

Sándor, aki 1954-től a Lenin Tsz, 1959-től a Március 15. Tsz 

elnöke volt. 1949-ben a Népfront Csengelei Népi Bizottsága 

elnökének és a DÉFOSZ titkárának választották meg. 1949-

ben egy gazdaküldöttséggel a Szovjetunióban járt, majd ta-

pasztalatairól számos településen tartott beszámolót. 
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20. 

1898-ban ezen a napon született Csúri Mihály (†1959) föld-

műves, aki Csengelén 1948-ban a legjobban teljesítette a 

beszolgáltatási kötelezettségét.  1900-ban ezen a napon 

született Franczia Antal (†1982) földműves, aki 1948-tól 

tagja volt a DÉFOSZ-zenekarnak.  1951-ben ezen a napon 

született Toldi József élettani professzor, aki 1991-1996 

között helyettes dékán volt a József Attila Tudományegye-

tem Természettudományi Karán. 1992-1993 között a JATE 

Állattani Tanszékét vezette.  1971-ben ezen a napon 

született Kormányosné Váradi Ildikó gyógytornász. 

21. 

1929-ben ezen a napon született Kun Szabó Mihály (†1994), 

aki az 1956-os forradalom alatti tevékenységéért börtönbe 

került. 1991-ben megkapta az 1956-os Emlékérmet.  1963-

ban ezen a napon született Tóth Csaba, aki 2002-től a Csen-

gelei Polgári Kört vezeti.  1984-ben ezen a napon hunyt el 

Lippai József, aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP alapszer-

vezet gazdaságvezetője lett. 1949-től a Népfront Csengelei 

Népi Bizottságának titkára volt.    

23. 

1904-ben ezen a napon született Tanács Mihály, aki a II. 

világháború során, 1944 novemberében lőszerszállítás köz-

ben hősi halált halt.  1925-ben ezen a napon született Tóth 

Istvánné Mészáros Anna, aki 1977-1984 között a községi 

tanács alkalmazottja volt.  1973-ban ezen a napon született 

Kopasz Katalin, aki 2000-től az általános iskola német ta-

nára. 

25. 

1918-ban ezen a napon született Balogh Józsefné Czibolya 

Viktória (†2004), az ÁFÉSZ benzinkút első kezelője.  

1918-ban ezen a napon hunyt el Báló Antal Mihály, aki 

1900-1905 között a Templomhalmi iskolában tanított.  

1922-ben ezen a napon született Antal Ferenc (†1991), aki 

1959-től postai kézbesítő volt.  1979-ben ezen a napon 

született Nemes-Nagy Nelli, aki 2004-től az általános isko-

lában tanít.   
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26. 

1932-ben ezen a napon született Nagy Ilona, aki 1953-tól a 

belterületi, 1955-től a Pántlika úti iskolában tanított.  1967-

ben ezen a napon született Nagy Gáborné Borbola Erzsébet, 

aki 1986-tól tanít az általános iskolában.  

27. 
1981-ben ezen a napon született Kovács Szilveszter, aki 

1996-1999 között a csengelei focicsapat tagja volt.  

28. 
1970-ben ezen a napon született Árvai Kálmánné Bartucz 

Klára, aki 1991-1997 között az önkormányzat pénzügyi elő-

adója volt. 1997-től a Vetter Hungary Kft. könyvelője.  

29. 

1850-ben ezen a napon született Kordás Mihály (†1949), aki 

1880-tól 400 holdon folytatott gazdálkodást. Csengele legna-

gyobb szélmalma az övé volt. Legtöbb adót fizetőként tagja 

volt Szeged város törvényhatósági bizottságának. 1935-ben a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület dísztagjának választot-

ta. 1941-1944 között tagja volt az egyházközségi képviselő-

testületnek.  1961-ben ezen a napon született Hegedűs Imre 

(†2001), aki 1991-1994 között a polgárőrség vezetőhe-

lyettese, 1994-1995 között titkárhelyettese volt. 

30. 

1865-ben ezen a napon született Faragó Boldizsár (†1938), 

aki 1890-1902 között a Belsőcsengelei iskolában tanított.  

1967-ben ezen a napon született Törköly Aranka kertész 

üzemmérnök. 1994-1998 között önkormányzati képviselő 

volt.  1990-ben ezen a napon volt az első önkormányzati 

választás. Polgármesternek a korábbi tanácselnököt, Kordás 

Istvánt választották meg. 

 

 

Kiegészítések a telefonszám-jegyzékhez 

 

Bakos Dániel Vadgerlés u. 19. +36 70 9 847 308 

Bakos Dánielné Vadgerlés u. 19. +36 70 7 728 316 

Bakos Zsolt Tanya 596.  +36 30 4 582 954 
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Avartüzek 
 

Szeptember 9-én délután két óra körüli időben egy csengelei 

polgár értesítette a helyi önkéntes tűzoltókat, hogy az autópálya 

közelében az egyik erdő avarja ég. 

A helyi tűzoltók 5 fővel hamarosan ki is érkeztek a hely-

színre, mely a Csengele, Tanya 89. szám közelében, egy homokos 

dűlőút mellett volt. Ameddig a locsoló tömlő elért, addig vízzel 

oltották a tüzet, a távolabbi helyeken lapátolással kellett védekezni. 

A nagy szél ellenére elég gyorsan sikerült megfékezni a lángokat, 

de így is kb. 3 hektáron terjedt el a tűz. 

A Kiskunfélegyházáról érkező állami tűzoltóknak már csak a 

helyszín átnézésével kellett foglalkozni, nehogy újra lángra kapjon 

az avar. 

Néhány órával később, a korábbi helyszíntől kb. 1 km-re 

újabb tűzet jelentettek. Ekkor a vasútállomásra vezető műút mel-

letti árokban gyulladt meg a gaz. A védőszántásnak köszönhetően a 

közelben lévő erdő nem tudott lángra kapni. Itt is a helyi önkén-

tesek léptek közbe.   

M. M. 
 

 
 

Erdőben oltották a tüzet (fotó: Molnár M.) 
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Csengelei videó toplista 
 

2008. szeptember 20-án jelent meg az interneten a „Csengelei 

információk” elnevezésű honlap (www.csengeleiinformaciok.hu), 

melynek gondozója Forgó Gyula. A szerkesztésben Törköly Ágnes, 

Katona Attila és Molnár Mihály segít neki. 

A  honlap kezdetben  csak  televíziókból  átvett, csengelei vo- 

natkozású videókat közölt. Éppen ebben az időszakban öntötte el a 

médiát a csengelei gyújtogatás fővádlottjának szabadulása, így sok 

tévé is foglalkozott az üggyel. Később saját készítésű anyagok is 

megjelentek, tudósítva a fontosabb helyi rendezvényekről, esemé-

nyekről.  

Az alábbiakban a videók nézettségi adatai alapján összeállí-

tott toplistát közöljük a 2011. szeptember 10-i állapot szerint. 
 

Helye-

zés A videófelvétel címe (feltöltés időpontja) 
Megte-

kintve 

1. Mikulás bál 2008 (2008. december 12.) 167 

2. Mikulás bál 2009 (2009. december 11.) 166 

3. Csengelei Falunapok 2010 (2010. május 25.) 143 

4. Jelmezbál 2009 (2009. február 16.) 130 

5. 4. Vőfélytalálkozó (2011. március 22.) 123 

6. Mikulás a polgárőr gyerekeknél (2009. december 6.) 112 

7. Kézi aratás (2010. július 1.) 108 

8. Anconai szerelmesek (2009. július 27.) 103 

9. Óvodai ballagás (2009. június 12.) 102 

10. Iváncsits Tamás koncertje (2010. március 21.) 98 

11. 50 éves találkozó (2009. október 6.) 95 

12. 
Mikulás bál 2010 (2010. december 9.) 

92 
Általános iskolai ballagás 2010 (2010. június 16.) 

13. CSAMI félévi bemutató (2010. február 28.) 89 

14. Karácsonyi koncert 2008 (2008. december 30.) 87 

15. Motoros találkozó (2009. június 5.) 86 
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16. 
Lovas felvonulás (2009. június 5.) 

82 
Mikulás a polgárőr gyerekeknél (2010. december 5.) 

17. Belvízhelyzet (2011. január 15.) 70 

18. 
Autóverseny (2010. augusztus 9.) 

68 
Belvíz (2010. december 12.) 

19. Farsangi bál 2011 (2011. február 18.) 67 

20. 
Körzeti Híradó (2010. február 14.) 

64 
Ballagás 2009 (2009. július 24.) 

21. Tűz a Pigniczki tanyán (2011. január 15.) 63 

22. Farsangi bál 2010 (2010. február 16.) 61 

23. 
Versmondó verseny (2011. április 5.) 

57 
Óvodai ballagás 2010 (2010. június 12.) 

24. Félévi bemutató (2009. március 2. ) 56 

25. Torgyán József (2010. március 28.) 55 

26. Karácsonyi koncert 2010 (2010. december 30.) 51 

27. 
Betlehemezés 2008 (2008. december 24.) 

50 
Falunapi kulturális műsor (2009. június 5.) 

28. Versmondó verseny (2009. március 28.) 48 

29. Szobor születik (2009. augusztus 12.) 47 

30. Falunapi kiállítások megnyitója (2009. június 5.) 44 

31. Varga Ferenc díszpolgári cím átadása (2009. jún. 24.) 43 

32. Polgárőr közgyűlés 2010 (2010. november 30.) 42 

33. Rendőrségi bemutató (2010. augusztus 9.)   41 

34. Szent Imre búcsú (2008. november 15.) 39 

35. 
Éjféli mise (2009. december 29.) 

38 
Versmondó verseny 2010 (2010. április 18.) 

36. Szent Imre nap 2010 (2010. november 12.) 34 

37. Anyák napja 2009 (2009. május 3.) 30 

38. 
Betlehemezés 2009 (2009. december 26.) 

29 
Pingpong bajnokság (2011. február 26.) 

39. 
Anyák napja 2011 (2011. május 7.) 

28 
Oktatás polgárőröknek (2011. március 4.) 
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40. 
Természetfilm fesztivál (2010. augusztus 10.) 

27 
Regionális híradó (2010. március 17.) 

41. Óvodai ballagás 2011 (2011. június 8.) 26 

42. 

Bérmálás (2009. augusztus 5.) 

25 Technika óra Vincze Jánosnál (2009. október 21.) 

Falunapok 2011 (2011. június 21.)  

43. 

Szomszédolás Sándorfalván (2009. április 3.) 

24 Karácsonyi koncert 2009 (2010. január 5.) 

Keresztszentelés (2010. augusztus 24.) 

44. 
Polgárőr közgyűlés 2009 (2009. december 3.) 

23 
Szomszédoló 2009 (2009. március 23.) 

45. 
Jobb velünk a világ (2009. október 13.) 

22 
Betlehemezés 2010 (2010. december 23.) 

46. 

Katolikus Krónika 2009. 08. 30. (2009. aug. 31.) 

21 
Fúvós est Csengelén (2010. augusztus 25.) 

Farsangi ifjúsági találkozó (2011. március 9.) 

Általános iskolai ballagás 2011 (2011. július 5.) 

47. 
Szent Imre családnap (2009. november 12.) 

20 
Gábor Kupa (2010. december 29.) 

48. Hangszeres verseny (2011. április 14.) 19 

49. Falugyűlés (2009. november 29.) 18 

50. 

CSAMI félévi bemutató (2011. február 9.) 

17 Ivóvíz program (2010. december 27.) 

Elsőáldozás (2010. május 10.) 

51. 
Hittanos karácsonyi műsor (2009. december 27.) 

15 
Elsőáldozás 2011 (2011. május 24.) 

52. Szent Kereszt Csengelén (2009. szeptember 30.) 14 

53. Szomszédoló Csengelén (2010. március 26.) 13 

54. Megyei zenészverseny 2009 (2009. május 12.) 12 

55. Bérmálás 2011 (2011. június 16.) 11 

56. Szomszédoló Csengelén (2011. április 20.)  10 

57. Keresztszentelés (2011. július 14.) 6 
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Polgárőrök az iskolánál 

 
Szeptemberben már megszokott dolog, hogy a helyi polgárőr 

egyesület tagjai az iskolába igyekvő diákokat segítik a közleke-

désben, hiszen falunk központjában nincs kijelölt gyalogos átke-

lőhely. 

A polgárőr törvény módosítása felhatalmazta a polgárőröket 

arra, hogy figyelmeztető tábla kihelyezése mellett jelzőőrként 

működhetnek. A Csengelei Polgárőr Csoport két figyelmeztető táb-

lát tudott vásárolni pályázati pénzből, így az iskolások áthaladásáig 

megállíthatják a forgalmat. 

Szeptember második felében két hétig találkozhatnak falunk 

lakosai a jelzőőrként tevékenykedő önkéntesekkel. 

M. M.   

 

 
 

Munkában a polgárőrök (fotó: Molnár M.) 
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Az alaptörvény asztala 
 

Nem túl régen, gyászos körülmények között fogadták el ha-

zánk új alkotmányát. Gyászos körülmények között, hiszen egyetlen 

egy ellenzéki véleményt sem vettek figyelembe, megmutatva, mit 

is jelent a nemzeti együttműködés kis hazánkban.  

A valamikori színházi rendező, Kerényi Imre már korábban is 

vicces dolgokat művelt, gondoljunk csak arra, amikor FIDESZ-tün-

tetésre ébresztőórákat kellett a résztvevőknek vinni. A művész úr 

valószínűleg újra vicceset álmodhatott, mert kitalálta, hogy min-

den polgármesteri hivatalban kell csinálni egy alaptörvény asztalát, 

dekorációval, szolgával együtt. Az illetékes államtitkár az ötletet 

nem találta röhejesnek, és felkérte az önkormányzatokat a megva-

lósításra. A kormánymegbízott erre még rá is tett egy lapáttal, ő 

már nem kért, utasított, mit sem törődve, hogy erre nincs jogköre. 

No, de hát ki foglalkozik ilyen apróságokkal, amikor ugye fülkefor-

radalom van. 

Az önkormányzatok nagy része szolgaian végrehajtotta a 

Rákosi-korszakot idéző feladatot. Volt viszont olyan tökös polgár-

mester is, aki felállított egy másik asztalt is, melyen a FIDESZ gá-

zos ügyeit mutatják be. Itt ne földgázra gondoljuk, hanem a kor-

mánypárt bűzös dolgaira.  

Molnár Mihály 
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Három éves a  
"Csengelei információk" 

 

2008 szeptemberében Forgó Gyula gondolt egy merészet, és 

létrehozta a „Csengelei információk” elnevezésű internetes oldalt. 

A világháló elvitathatatlan előnye, hogy a hírek nagyon gyorsan 

megjelentethetők rajta. Erre szükség is van, hiszen az önkormány-

zati lap csak havonta, de még a civil újság is csak kéthetente jelenik 

meg. 

Az alapító szerkesztő társnak megnyerte Törköly Ágnest, Ka-

tona Attilát és Molnár Mihályt. Beindultak a szöveges és fényképes 

tudósítások, majd a későbbiekben már videó felvételek is felkerül-

tek.  

Bár az internetes ellátottság falunkban még kívánnivalót hagy 

maga után, de azért így is nagy látogatottsága van a Csengelei 

információknak. Ezt az mutatja, hogy a három év alatt már több 

mint 95 ezer oldalt töltöttek le róla. A kimutatások szerint sok 

vidéki településen, sőt az országhatárokon túl is kíváncsiak Csen-

gele híreire. 

Az internetes honlap korábbi címe megszűnt, a továbbiakban 

a www.csengeleiinformaicok.hu címen lehet elérni.      

M. M. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csengeleiinformaicok.hu/
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Visszatekintő 

 
Ezt írták Csengeléről 55 éve:  

 
Csengele is várja a villanyt 

 

Nem kell sok érvet felsorolni arra, hogy meggyőzzünk 

valakit, milyen előnyökkel jár a villany. Mi, csengeleiek is, 

szeretnénk élvezni a villanyszolgáltatást. Az első ötéves tervben 

már megígérték a községnek, de sajnos, az ígéret csak ígéret 

maradt. Néhány évvel ezelőtt kapta a község az értesítést a járási 

tanácstól, hogy amennyiben a község anyaggal és társadalmi 

munkával hozzájárul a villanyhálózat kiépítéséhez, úgy megkapja a 

villanyt. Csengele tanácsapparátusa nagy hévvel kezdett hozzá a 

társadalmi munka megszervezéséhez és a villanypóznák begyűj-

téséhez. A tanácstagok egész kazal oszlopnak való fát gyűjtöttek be 

a lakosságtól (amely ma is ott van a tanácsháza udvarán), de a 

villanybevezetésből nem lett semmi. Még az Energiaügyi Minisz-

tériumtól is voltak lent, akik megígérték, hogy pár hónap múlva 

kigyullad a villany Csengelén. Azóta már nemcsak pár hónap, 

hanem pár év is eltelt. 

A tanácstagok és választóik joggal kérdezik: miért szedték 

össze a faanyagot, ha csak arra van ítélve, hogy a tanácsháza 

udvarán korhadjon és nem az ígért hálózatot építik belőle. A 

lakosság készséggel vállal anyagi támogatást és társadalmi munkát, 

de az a kívánságuk, hogy teljesítsék az illetékesek az ígéretüket, 

hiszen a villanyvilágítás életszínvonal emelkedést is jelent, s a 

kulturális elmaradottság felszámolását. 

Magony István 

 

(Megjelent a Viharsarok 1956. szeptember 12-i számában) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-  273  - 

 

 

Kedvenc receptjeim 

 

Tengeri hal zöldségeken sütve 
 

Hozzávalók: 50 dkg tengeri halfilé, 40 dkg sárgarépa, 2 kicsi 

cukkíni, 1 evőkanál vaj, 1 dl tejszín, 10 dkg füstölt sajt, 1 citrom 

leve, őrölt fehérbors, só. 

 

Ha fagyasztott halból készítjük, akkor citromlével meglocsolva 

hagyjuk kiolvadni. A forró vajon megfuttatjuk a vékony karikákra 

vágott sárgarépát, felöntjük egy csészényi vízzel, megsózzuk, és 

letakarva főzzük 5-6 percet. Hozzátesszük a vékonyan fölkarikázott 

cukkínit, és még néhány percig együtt pároljuk. Ezután a zöld-

ségeket leszűrjük, a főzővizet félretesszük. A zöldségeket tűzálló 

tálban szépen elrendezzük, ráfektetjük a halszeleteket, és meg-

szórjuk sóval, őrölt borssal. A zöldségeket elkeverjük a tejszínnel, 

és felforraljuk. Felolvasztjuk benne a kicsi darabokra vágott sajtot, 

ráöntjük a halra, és forró sütőbe tolva a tetejét szép pirosra sütjük. 

 

Nemere Ilona 

 

Újra lehet pingpongozni! 

 
A nyári szünetet követően újra indult az asztalitenisz a faluházban. 

A sportolni vágyókat hétfőn és csütörtökön 19 órától várják. 

Ugyanekkor – ha van elegendő hely – tollaslabdázni is lehet. Ehhez 

viszont ütőt és labdát hozni kell, mert a faluház nem rendelkezik 

ilyenekkel.                                                                                         
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  Pici nyíláson bújt be a betörő 
 

Furcsa bűncselekmény történt augusztus 29-én a Május 1. 

utcában.  

Az elkövető kifigyelte, hogy mikor nem tartózkodik senki 

otthon egy családi házban, és a kb. egy órás „szabad” idő alatt a 

szomszédból bemászott az udvarra. Az épület bejárati ajtaján kitört 

egy kb. 30 X 30 cm-es kazettát és azon bebújt. 260 ezer forint  

készpénzt zsákmányolt. Újabb érdekesség, hogy a bankjegyek mel-

lett lévő arany ékszerek már nem érdekelték, azokat nem lopta el. 

A rendőrség nyomoz az ügyben. 

M. M.    
 

H i r d e t é s e k 
 

Eladó női és férfi kerékpár, valamint udvari tusfürdő. Érdeklődni: 

Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-62/286 068 

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János 

+36 30/8 536 229 

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. To-

rontáli 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 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, 

fóliával együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137 
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Szántást (8000 Ft/hold) és tárcsázást (4500 Ft/hold) vállalok! 

Balázs Tibor +36-30/9 677 763. 

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, állvá-

nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 

vagy szerelhetően. 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. 
 

G é p i  h í m z é s ! 
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, 

névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi 

elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársa-

ságoknak, baráti köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk sze-

retettel! 
 

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                                 
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