
 
 

  

 

 
 19. évfolyam 20. szám                         2011. október 15. 

 

 

Szüreti felvonulók   

 

 
 

A zenés felvonulásról szóló beszámolónk a 304. oldalon kezdődik! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Október 

 

 

16. 

 1913-ban ezen a napon született Lantos Lukács (†1979), aki 

1948-tól tagja volt a DÉFOSZ-zenekarnak.  1967-ben ezen 

a napon született Csókási László fuvarozó vállalkozó, aki 

1994-2000 között a presszó tulajdonosa volt. 

17. 

1923-ban ezen a napon született Papp Istvánné Papp Terézia 

(†2001), aki 1947-1995 között a belterületi iskolában 

tanított. 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették 

ki. A csengelei népdalkört alapításától haláláig vezette. 

18. 

1971-ben ezen a napon született Kormányos Sándor, aki 

1995-től a Csengelei Gazdakör elnöke. 1998-tól önkor-

mányzati képviselő, 2010-től alpolgármester.  1978-ban 

ezen a napon született Pigniczki Árpád, aki 1995-2003 kö-

zött a csengelei focicsapat játékosa volt.  1996-ban ezen a 

napon hunyt el Horpácsi (Jachan) Ignác, aki Csengele első 

lelkipásztora volt 1936-tól.  

19. 

1925-ben ezen a napon született Gémes Lajos (†2008), aki 

kezdetektől tagja volt a citerazenekarnak.  1931-ben ezen a 

napon született Gazsovics József (†1997), aki 1975-1988 

között az Aranyhomok Tsz elnöke volt. Tagja volt a községi 

tanács végrehajtó bizottságának.  1940-ben ezen a napon 

hunyt el Sutka György, aki a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesületnek 1928-1929 között körgazdája, 1929-1934 kö-

zött pénztárnoka volt.   

20. 

1921-ben ezen a napon született Erdélyi Péter, aki a II. 

világháború során ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1921-ben ezen a napon született Rácz Mihály 

(†1983), aki az 1960-as évek végén postás volt.  1943-ban 

ezen a napon született Tóth Györgyné Balogh Mária, aki 

1975-1998 között dolgozott a községházán.  1943-ban ezen 

a napon született Gácser Antalné Bálint Mária, aki 1985-

1989  között  az  óvoda szakácsa volt.  1943-ban ezen a  na-  
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20. 

pon hunyt el Dékány József kocsmáros, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület könyvtárosa volt 1936-tól.  

1972-ben ezen a napon született Törköly István, aki 1999-től 

gátőr.  

21. 

1936-ban ezen a napon született Csengelén Balogh Károlyné 

Harmath Rozália, aki az Élelmezésipari Dolgozók Szak-

szervezetének a főtitkára volt.  1944-ben ezen a napon 

haltak hősi halált Csengelén Borbály József sümegcsehi, 

Szigetváry Mihály sáskai és Sípos Gyula tiszaszentkeresztúri 

lakosok.  1944-ben ezen a napon hunyt el Fehér Józsefné 

Németh Viktória, aki a II. világháborúban a front csengelei 

átvonulásakor comblövés miatt elvérzett.  1944-ben ezen a 

napon Alsócsengele légterében a szovjet légelhárítók lelőttek 

egy Messerschmidt repülőgépet. A pilóta ejtőernyővel sike-

resen földet ért.  1944-ben e nap estéjén a szovjet csapatok 

birtokába kerül Csengele.  1980-ban ezen a napon hunyt el 

Nagy Ferenc, aki 1928-1978 között a temető gondnoka volt. 

1949-től tagja volt az egházközségi képviselő-testületnek.  

2004-ben ezen a napon hunyt el Magyar István, aki kovács- 

és lakatosmester volt. 

22. 

1897-ben ezen a napon született Répa Jenő (†1969), aki 

1918-tól az 1930-as évek elejéig a Kordás-féle szélmalom-

ban dolgozott molnárként. 1934-ben motormalmot épített. 

1928-1932 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

jegyzője volt. 1941-1948 között tagja volt az egyházközségi 

képviselő-testületnek.  1938-ban ezen a napon született dr. 

Varga Ferenc, aki 1972-től gyógyít Csengelén. Jelentős ér-

deme volt a labdarúgó pálya és az öltőző létrehozásában, 

valamint a Csengele-Ering kapcsolat kialakításában. 1990-

1994 között önkormányzati képviselő volt. 2009-ben Be-

senyszög díszpolgárának választották.  1944-ben ezen a na-

pon esett el a csengelei harcok során Hertelenedi József, aki 

a Zala megyei Molnári községből származott. A hősök sírjá-

ban van eltemetve.  1944-ben ezen a napon a front átvo-

nulásakor fejlövés következtében elhunyt Tisóczki Antal.  
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22. 

1944-ben ezen a napon született Nikolényi György, aki 

1968-1972 között a Pántlika úti iskolában tanított.  1961-

ben ezen a napon hunyt el Sisák István (†1961), aki rendőr 

tiszthelyettes volt a Horthy-korszakban. 1936-ban vonult 

nyugállományba.  

23. 

1932-ben ezen a napon született Komjáti Sándorné Csorba 

Piroska, aki 1956-1973 között a községi tanács pénzügyi 

előadója volt.  1936-ban ezen a napon született Víg Sán-

dorné Fábián Erzsébet (†1988), aki 1954-1965 között a 

Kelőpataki iskolában, 1965-1988 között a belterületi iskolá-

ban tanított.  1937-ben ezen a napon született Bitó József, 

aki 1961-2002 között Csengelén tanított. 1981-1990 között 

az MSZMP községi titkára volt. 1994-2006 között önkor-

mányzati képviselő és alpolgármester.  1943-ban ezen a na-

pon gyilkolták meg Török Sándor esküdtet.  1944-ben ezen 

a napon gránátrobbanás következtében vesztette életét Hor-

váth Lajos, aki 1940-1944 között tagja volt az egyházköz-

ségi képviselő-testületnek.  1998-ban ezen a napon megér-

kezett Ering ajándék tűzoltóautója Csengelére.  

24. 

1945-ben ezen a napon született Forgó Sándorné Tisóczki 

Erzsébet, aki 1979-1982 között képesítés nélküli dajka volt, 

majd ugyanott 1988-1998 között főzőnőként tevékenykedett. 

 1949-ben ezen a napon hunyt el Kordás Mihály, aki 1880-

tól 400 holdon folytatott gazdálkodást. Csengele legnagyobb 

szélmalma az övé volt. Legtöbb adót fizetőként tagja volt 

Szeged város törvényhatósági bizottságának. 1935-ben a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület dísztagjának választot-

ták. 1941-1944 között tagja volt az egyházközségi képvi-

selő-testületnek is.  1961-ben ezen a napon hunyt el Dará-

nyi József, aki 1931-től az iskolagondnokság tagja volt. Tag-

ja volt az egyházközségi képviselő-testületnek, és esküdtként 

is tevékenykedett.  

25. 
1897-ben ezen a napon született Balogh Károly földműves. 

1940-től tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek, 

1944-től  haláláig  világi  elnökként  tevékenykedett.  1959-  
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25. 

ben ezen a napon hunyt el Csúri Mihály földműves, aki 

Csengelén 1948-ben a legjobban teljesítette beszolgáltatási 

kötelezettségét.  1959-en ezen a napon hunyt el Sutka Pál, 

aki 1921-1930 között a földművelés mellett kovácsmunkával 

is foglalkozott. 1931-ben szatócsboltot nyitott.  1960-ban 

ezen a napon született Gyovai József, aki 2002-2004 között 

a Csengelei Motoros Klub elnöke volt.  1989-ben ezen a 

napon hunyt el Angermayer Károly, aki 1970-1975 között az 

Egyetértés TSz főkönyvelője volt.  1994-ben ezen a napon 

falugyűlés keretében avatták fel a Faluházat. 

26. 
1961-ben ezen a napon született Csókási Zoltánné Novák 

Veronika, aki 1982-től – megszakítással az általános iskolá-

ban tanít. 1994-1996 között a Fortuna presszót vezette.  

27. 

1918-ban ezen a napon született Szabó Imre (†1996), aki 

1945-ben polgárőr volt.  1920-ban ezen a napon született 

Gémes Antal, aki 1945-ben rendőr volt.  1933-ban ezen a 

napon született Frányó Károly, aki 1965-1978 között a 

Vadgerlési, 1978-1994 között a belterületi iskolában tanított. 

 1948-ban ezen a napon született Fekete Ferenc, aki 1983-

1998 között postai kézbesítő volt.  

28. 
1965-ben ezen a napon hunyt el Kordás Istvánné Obajdin 

Vincencia Ágnes, aki 1954-től haláláig Csengelén tanított.   

29. 

1908-ban ezen a napon született Pölös István, aki a II. világ-

háborús harcokban – valószínűleg Magyarország területén) 

halt hősi halált.  1944-ben ezen a napon tűnt el Süli József a 

II. világháborús harcok során Kiskunfélegyháza és Kecs-

kemét között.  1956-ban ezen a napon szúrta agyon Szabó 

Mihály Magony Imrét egy verekedés során.  1960-ban ezen 

a napon született Bozóné Molnár Éva, aki 1983-1987 között 

csengelei óvónő volt.  1961-ben ezen a napon született 

Vörös Tibor, aki 1981-1990 között az Öregmalom vendéglő 

felszolgálója volt. 1991-től a Csengele Községi Sport Egye-

sület labdarúgó szakosztályának vezetője.  1965-ben ezen a 

napon született Győrfiné Forgó Edit, aki 1979-ben az úttörő 

olimpia országos döntőjében távolugrásban 5. helyezett lett.  
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30. 

1930-ban ezen a napon született Csőke Imre (†1987), aki az 

1950-es évek elején bolti eladó volt, majd postásként is te-

vékenykedett.  1934-ben ezen a napon született Magony 

Imre, akit 1956-ban Szabó Mihály agyonszúrt. 1959-ben 

ezen a napon született Víg Tiborné Balázs Rozália, aki 2001-

től postai kézbesítő. 

31. 

1931-ben ezen a napon született Kerekes Józsefné Kotormán 

Erzsébet, aki 1974-1988 között az óvodát vezette. A Haza-

fias Népfront munkájában is részt vett.  1965-ben ezen a 

napon elkészült a Pántlika úti iskola villamosítása.  1976-

ban ezen a napon szentelte fel dr. Udvardy József megyés-

püspök a ravatalozót a temetőben.   

 

 
 

 

Pályázat 

 
Csengele Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA Hunga-

rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi for-

dulójához, mellyel a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hall-

gatókat ('"A" típusú), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 

kívánó ("B" típusú) fiatalokat támogatja. Az önkormányzat a pályá-

zatot kiírja: 2011. október 17-én. A pályázatok benyújtási határi-

deje: 2011. november 14. A tájékoztató csomag beszerezhető a Pol-

gármesteri Hivatal 5-ös számú irodájában.                                       
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Díszoklevelet kapott a fafaragó  
 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 

 

Lapunkban már beszámoltunk arról, hogy a falunkban élő és alkotó 

fafaragó, Vincze János három szobra bekerült a „Magyar Kézmű-

vesség 2011.” elnevezésű országos tárlatra. Színvonalas műveinek 

elismeréseként a Kossuth Könyvkiadótól különdíjat, egy művészeti 

albumot kapott. A csengelei önkormányzati képviselők pedig egy 

díszoklevelet adományoztak számára. Az oklevélen a következő 

szöveg szerepel: „Csengele Község Képviselő-testülete köszönetét 

fejezi ki Vincze János fafaragónak azért, hogy a Magyar Kézműves-

ség 2011. elnevezésű országos kiállításon való szereplésével falunk 

hírnevét öregbítette.” Az irományt mind a hat képviselő kézjegyé-

vel látta el. 

M. M. 
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Szüreti felvonulás 
 

 

 
 

Vendégkínálás Gyovai Aranka boltjánál 

 
Október 9-én a Gól söröző szüreti felvonulást rendezett a 

községben. Sándor Józsefné szervezésében hat lovas fogatos jelent 

meg a sörözőnél.  

A hideg időnek „köszönhetően” az induláskor még maradt jó 

néhány szabad hely, melyet útközben felszállók foglaltak el. Beme-

legítésként a lovasok tettek egy kört a faluban zeneszó mellett, 

majd a tanyavilágba, a Vetter-Hungary Kft. telepe mellett lévő 

boltnál várta őket Gyovai Aranka és csapata. A községbe visszaér-

ve újra több utcát jártak be, az Arany János utcában a Baranyi-Be-

regi családnál tartva megállót. A következő pihenőhely Molnár Já- 
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Megálló az Öregmalom vendéglő előtt (fotók: Molnár M.) 

 

nos házánál volt, onnan az Öregmalom vendéglőhöz haladtak, ahol 

Kiss Ferenc csapata fogadta őket megpakolt tálcával.   

A szüreti felvonulás mintegy két óra hosszat tartott. A társa-

ság ezután a Gól sörözőben telepedett le, ahol elfogyaszthatták a 

vacsorát, és mulatozhattak, amíg jól esett.      

A felvonulásról készült videó megtekinthető a Csengelei in-

formációk honlapon (www.csengeleiinformaciok.hu).            M. M.                     

 

Közlekedési balesetek 
 

Október 6-án délután három óra tájban egy mikrobusz haladt 

a Pántlika úton a falu irányába. Az Erdősarki iskola melletti ka-

nyarnál ismeretlen okból az útról letért és a menetirány szerinti bal 

oldali árokba hajtott. A sofőrt mentő szállította kórházba. 

Október 8-án a buszgarázsnál haladt egy lovas fogat, amikor 

a ló hirtelen elfordult, és a hajtó a bakról leesett. A kocsin fennma-

radó személy próbálta a lovat visszairányítani a helyszínre, de azzal 

az árokba hajtott, az állat pedig ráesett. Mindkét személyt kórházba 

kellett szállítani.   

A fenti balesetek körülményeit a rendőrség vizsgálja. 

M. M.    
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Csengeleiek a balástyai 
virágfesztiválon 

 

A Balástyán minden ősszel megrendezett Zöldség- és Virág-

fesztiválon mindig szívesen látják vendégül a csengelei alkotókat. 

Dr. Torontáli Renáta is visszajáró kiállító. Ő falunkban már 

többször bemutatta üvegfestéseit és grafikáit, melyekkel nem csak 

nálunk, hanem a szomszédos településen is sikereket ért el. Az ez 

évi balástyai fesztiválon kiállította alkotásait, melynek egy stilizált 

eladósátor adott helyet.  
 

 

 
 

Dr. Torontáli Renáta a kiállításánál 
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Vincze János fafaragó másodszor kapott meghívást a szom-

széd település ünnepére. Szobraira szép számú érdeklődő volt 

kiváncsi. A vendégkönyvébe beírtakból néhány szemelvény: 
„Jánosunk! Végre országos hírünket nem csak a tüzes gyilkosság 

és egyebek viselt dolgai öregbítik! Falunk és családunk nevében is nagy 

büszkeséggel és örömmel tölt el a tehetség és a szorgalom ilyen gyönyörű 

megnyilvánulása, amit a fafaragások képviselnek. Köszönjük János! – Dr. 

Varga Ferenc” 

„A kiállított anyagok minden egyes figurája emberközeli, szinte 

beszélnek hozzánk, csak tudni kell szólni hozzájuk, álljunk meg néhány 

percre… További sikeres alkotást kíván Majoros László” 

A fesztiválnak volt még egy csengelei vonatkozása. Ekkor 

adtak át két díszpolgári címet, és az egyik Horváth Andrásné Szőke 

Erzsébet tanítónőé lett, aki 1941-1959 között a Vadgerlési iskolá-

ban tanított. A közel 90 esztendős asszony jó szellemi frissességnek 

örvend.    

Molnár Mihály 

    

Visszatekintő 

 

Ezt írták Csengeléről 120 éve: 
 

Templom a homok alatt - Reizner kutatásai 
 

Az ásó és csákány segítségével majd csak rájönnek a tudósok 

maholnap egész bizonyossággal arra, hogy ami most készül odakint 

a szegedi tanyákon a községi élet czivilizácziója – volt már ott 

egyszer ezelőtt vagy 4-500 esztendővel. 

Ott a homokvilágon, melynek a filokszéria révin olyan nagy 

lesz a becsülete, ahol most a gulyák ezer csülke süpped belé a rét 

puha homok szőnyegébe, ahol ha kiáll az ember a tanya pitvarába, 

ellátni éppen a síkságon a világ végére, ami nyáron délibábbal van 

kicsipkézve, ahol a vadlúd játékos kedvvel himbálja magát a leve-

gőben és kedélyes nyugalommal, mert olyan zavartalan nagy oda-

lent a pusztaság csöndje előtt már akkor voltak olyan kultúrközpon- 
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tok, aminőket a szegedi tanács nagyszabású kortesünnepséggel 

most fog megnyitni odakint az úrnak 1891. esztendejében a mille-

nium küszöbén. […] 

Most bolygatja ezeket a nyomokat Szeged avatott tudósa, Re-

izner János, kinek nagy becsű fölfedezéséről már említést tettünk. 

[…] 

Reizner a minap megkezdte a kutatást és megtalálta az úgy-

nevezett templomhegyek helyeit. 

Az egyik templomhegy (egy nagy domb), melynek felülete 

kőtörmelékkel van teleszórva, a majsai és szentlászlói határba eső 

sarokban fekszik. A másik kisebb halom a csöngölei várostanya és 

őrház közt van. Mindkettő mellett kelet felől nagy, mély semlyék 

terülnek el, amelyek a kelő víznek, (aminek régen állandó folyása 

is volt) egyik kiágazását képezték. […] 

Az ásatás a majsai oldalban levő templomdombnál kezdődött 

meg, mert ez érdekesebbnek látszott. Ez a városi bérföldek közt 

van s egy dűlőút vezet rajta keresztül. A domb maga a síkból más-

fél öl magasan emelkedik ki. A plató átmérője mintegy 14 méter. 

[…] 

Reizner a két árok irányában készítette el a szondírozó 

átmetszést a dombon. A keleti árokban semmi alapzat nem fordult 

elő kőtörmeléken alul. Maga a domb egész fenékig hordott, fordí-

tott homokból való, azonban az árokban két helyen nagy tömeg 

csontvázra akadtak. A csontvázak nem külön-külön helyen feküd-

tek, ahogy a rendszeres sírokban szoktak, hanem egymásra rakva, 

egymás tetején szépen elhelyezve feküdtek, mint ahogy csaták 

alkalmával a tömeges temetkezéseket szokták végezni. Fej fej 

mellett, kéz kéz mellett, láb láb mellett.  

Két ilyen nagy sírhely volt itt. S egyaránt fordulnak elő benne 

gyermek, férfi és nő csontvázak és mindegyik fejjel délnek, lábbal 

északnak feküdt. A koponyák rendes alkatúak, jellemző sajátságuk, 

hogy az állcsontok rendkívül szélesek. Mindegyik sírgödörben 25-

25 csontváz volt. 

Mindez arra enged következtetni, hogy itt egy tragikus ese-

mény folyhatott le, talán ellenség rohanta meg a népet, legyilkolta 

és a menekültek hazatérve az összeszedett halottjaikat így temették  
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el. A másik, déli oldalra eső kémlő árok ásása alkalmával a törme-

léken alól egy fél méterre két helyen is ráakadtak az alapfalakra, 

melyek paralel haladtak. Ennek a nyomán haladt tovább a kutatás. 

Az alapok majdnem tövig el lettek bontva régebben, most 

csupán a legalsó, mélyen fekvő két sor falrakást találták meg. 

Ezekből is ki volt szedve imitt-amott a kő. Mikor az egész ki volt 

tárva, határozottan meglátszott a templom alapzatának egész nagy-

sága és állaga. 

Az alapzatok 6 méter széles és 8 méter hosszúak. Az alapfa-

lak vastagsága 50 czentiméter. Az építési anyag terméskőből való. 

Égetett téglaanyag sehol sem fordul elő. Ez a terméskő úgyne-

vezett darázskő név alatt ismeretes, amilyen a szegedi vár falában 

is fordult elő. […] 

Kutatja ezután a tudós a templom absisát (szentély fülke) is 

mind a két végén, de azt sehol sem találta meg. Valószínű, hogy itt 

ezt a helyet pásztorok dúlták föl kincskeresés céljából. Itt, ahol az 

absisnak kellene lenni, nem csak az alapfalak lettek kibontva, de 

még a furkózott székföld is teljesen széthányva volt. Így tehát azon 

legfőbb érdek, hogy a templomnak a korát megállapítani lehessen, 

nem oldható meg bizonyossággal. […] Minden esetben azonban a 

templom a 15-ik század előtti időkből való. A templomnak a fala-

zatok közti részében rendkívül sok törmelék volt, amiben reá akad-

tak sok egyéb lelet között a templom két külön harangjainak töre-

dékére. Az egyik valamivel nagyobb és vastagabb. 

Találtak ezenkívül egy rendkívül érdekes és szép czímeres 

ezüst gyűrűt. A köriraton belül egy sárkány alak látható, mint 

czímerállat és a technikája a 13-14-ik századra vall. A körirat mi-

nuskula betűk.  […] 

A másik dombnak (amelyik a csöngölei erdő és állomás közt 

fekszik) az ásatását Reizner a jövő héten kezdi meg. Azokat az "új" 

világokat, amiket kiforgat a szegedi homokból az ő tudományával 

megvilágítva fogja majd bemutatni azokak az embereknek, akik 

nem csak aziránt érdeklődnek, hogy mi lesz, hanem az iránt is, 

hogy mi volt.                                                                                 Csi 
 

(Részletek a Szegedi Napló 1891. október 18-i számából) 
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Rendőrségi hírek 

 
Egy csengelei lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 

szeptember 21-én a nappali órákban a feljelentőnek a község bel-

területén lévő családi házába ajtóbefeszítés módszerével jogtalanul 

behatolt és onnan 1 db Stihl 170 típusú láncfűrészt, valamint 8 kg 

mákot eltulajdonított, összesen 48.000 Ft értékben. 

Egy román állampolgár tett feljelentést ismeretlen tettes el-

len, aki szeptember 27-én a hajnali órákban az M5 autópálya csen-

gelei pihenőhelyén a pihenőidejét töltő teherautósofőr gépjármű-

vének rakterébe behatolt és onnan ismeretlen mennyiségű élelmi-

szert és egy darab hőtachográfot tulajdonított el összesen 550.000 

Ft értékben. 
 (promenad.hu) 

 

 
 

H i r d e t é s e k 
 

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

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

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János 

+36 30/8 536 229 

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.   

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

val 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 hob-

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

+36-30/2 098 096  

Akácfa (2500 Ft/mázsa) és olajfa (2000 Ft/mázsa) kuglizva, ház-

hoz szállítva eladó. Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 

260 Ft/mázsa. Érdeklődni: 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                                 

 
 

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.  
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                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   

                                                                      jelenik meg. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 


