
 
 

  

 

 
 XX. évfolyam 8. szám                            2012. április 15. 

 

 
 
 
 

Bontják a fakorlátokat  
 

 
 

Írásunk a 123. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Április 

 

 

16. 

1881-ben ezen a napon született Katona (Sander) Ferenc 

boltos, aki az 1920-as években költözött Csengelére.  1941-

ben ezen a napon született Váradi József, aki alapításától 

kezdve tagja a népdalkörnek és a citerazenekarnak.  2000-

ben ezen a napon helyezte el Gyulay Endre megyéspüspök a 

templom alapkövét.  

17. 

1921-ben ezen a napon született Komjáti Sándor (†2009), 

aki 1952-től 1973-ig rendőrként teljesített szolgálatot fa-

lunkban. Több cikluson keresztül tagja volt a községi ta-

nácsnak.  1939-ben ezen a napon született Csorba Jánosné 

Juhász Aranka, aki 1998-tól tagja az egyházközségi képvi-

selő-testületnek.  1969-ben ezen a napon született Magony 

József, aki 1997-2005 között a Csengelei Polgárőr Csoport 

vezetőhelyettese volt.  2002-ben ezen a napon alakult meg 

a Csengelei Motoros Klub. 

18. 

1726-ban ezen a napon peren kívül megegyezett Szeged 

városa és a német lovagrend a kun puszták ügyében. Felső- 

és Alsócsengele puszták Szeged határába kebeleztettek.  

1915-ben ezen a napon született Losonczi István, aki a II. 

világháborús doni harcok során 1943-ban eltűnt.  1977-ben 

ezen a napon született Bencsik Attila, aki 1992-2003 között 

a csengelei labdarúgó csapat kapusa volt. 2012-től újra 

Csengelén focizik. 

19. 

1956-ban ezen a napon született Czibolya András, aki 2002-

ben községünk első családi gazdálkodója lett.  1956-ban 

ezen a napon született Vígh István, aki 1970-től a csengelei 

focicsapat játékosa volt. 1975-ben a Szeged járási serdülő 

válogatott tagja volt, mellyel bajnokságot nyert. 1976-ban a 

Szeged járási ifjúsági válogatottba került. 1995-ben ő volt az 

edzője a csengelei labdarúgóknak.    
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20. 

1924-ben ezen a napon született Fehér Kálmán, aki 1962-

1984között a szeszfőzdét vezette.  1925-ben ezen a napon 

született Kormányos Béla (†1949), aki vasútépítésen vett 

részt Sárbogárdon, amikor egy II. világháborús robbanószer 

felrobbanásakor életét vesztette.  1956-ban ezen a napon 

született Málik Istvánné Magyar Katalin, aki 2001-től a Ko-

rona Marketet vezeti. 

21. 

1932-ben ezen a napon született Bárkányi János (†2006), aki 

1961-1975 között Csengelén tanított.  1996-ban ezen a 

napon rendezték meg az első darts bajnokságot a Korona sö-

rözőben. 

22. 

1885-ben ezen a napon született Fehér György (†1967) gaz-

dálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választ-

mányi tagja volt 1929-től.  1922-ben ezen a napon született 

Rácz József, aki a II. világháborúban, 1944. október 10-én 

Kiskunhalason hősi halált halt.  1949-ben ezen a napon 

született Géczi József György (†1998) postai kézbesítő, aki 

1985-1998 között az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka 

volt.  1951-ben ezen a napon született Nacsa Jánosné Ko-

vács Mária fényképész, aki 1995-től kezdődően kétévente 

jelentkezett tárlataival. Eleinte természetfotóit, majd festmé-

nyeit állította ki. A Csengelei Polgárőr Csoport 1999-ben 

tiszteletbeli polgárőr címet adományozott számára.  1964-

ben ezen a napon hunyt el Papp János, aki 1932-1936 és 

1941-1943 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület el-

nöke volt. 1936-ban Szeged város törvényhatósági bizottsá-

gának tagja lett.  1968-ban ezen a napon született Zólyomi-

Katona Theodóra, aki 2002-től lelkipásztori kisegítő. 

23. 

1992-ben ezen a napon érkezett Ering első delegációja 

Csengelére Peter Hoffmann vezetésével.  2006-ban ezen a 

napon hunyt el Bárkányiné Szűcs Erzsébet, aki 1998-2006 

között Csengelén tanított.   

24. 
1995-ben ezen a napon hunyt el Kopasz Ferenc kovács, aki 

rövid ideig a tanyájában boltot működtetett.  
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25. 

1912-ben ezen a napon született Tóth Pál (†1980), aki a 

Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmá-

nyi tagja volt 1944-től.  1972-ben ezen a napon született 

Balogh Ágota, aki az 1991/92-es tanévben Csengelén taní-

tott. 

26. 
1946-ban ezen a napon született Vörös Rudolf, aki 1975-ben 

az aratási verseny első helyezettje lett. A Független Kisgaz-

dapárt csengelei szervezetének titkára volt 1994-től. 

27. 

1881-ben ezen a napon született Balogh Béla (†1956) föld-

műves, aki tagja volt az egyházközségi képviselő-testület-

nek.  1914-ben ezen a napon született Vincze László 

(†1998), aki az 1950-es és 1960-as években tagja volt a köz-

ségi tanácsnak.  1919-ben ezen a napon alakult meg a Föld-

munkás Szövetség csengelei helyi csoportja.  1924-ben 

ezen a napon leplezték le a Középsőcsengelei iskolában a 

hősi halált halt Macsuga János tanító emléktábláját.  1983-

ban ezen a napon született Haraszti Roland, aki 1999-től a 

Csengele Községi Sport Egyesület focistája. A 2004-es or-

szágos polgárőrnapon gólkirály lett. 

28.  

1889-ben ezen a napon született Sisák P. János (†1961), aki 

1928-ig a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület elnöke volt. 

1929-től választmányi tagként működött tovább.  1907-ben 

ezen a napon született Kiss Ferenc (†1994), aki 1954-ben a 

Lenin Tsz elnöke volt. 

29. 

1944-ben ezen a napon született Forgó Jenőné Szél Etelka, 

aki 1974-1990 között a községi tanács alkalmazottja volt. 

1978-tól az önkéntes tűzoltó egyesület pénztárosa.  1985-

ben ezen a napon hunyt el Molnár Péter, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt az 1932-1939 

közötti időben.  1986-ban ezen a napon hunyt el Csomor 

József, akit a községgé alakuláskor képviselő-testület tagjá-

nak választottak. 

30. 
1934-ben ezen a napon helyszíni tárgyalást tartottak Hajdú 

Répa Jenő és társa motormalom építési ügyében.    
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Jászszentlászlón segítettek az 
önkéntes tűzoltók 

 
Április 1-jén délután szirénázva vonultak bevetésre a csenge-

lei önkéntes tűzoltók a Dongér-csatornához.  

Mint kiderült, a tűz a csatorna másik oldalán, a szomszédos 

település területén volt. A lángok megfékezéséhez Kiskunfélegyhá-

záról két, Kiskunhalasról egy tűzoltó jármű vonult ki, ezekhez 

csatlakozott a csengeleiek csapata. A csatorna miatt nehezen, nagy 

kerülővel lehetett csak a helyszínre jutni. A kiszáradt füves terüle-

ten kb. 200 méter szélességben és kb. 1 kilométer hosszan terjed-

tek el a lángok, mire sikerült megfékezni őket.  

Szerencsére a csatornában lévő nád nem gyulladt meg, így a 

csengelei területen lévő erdő nem került veszélybe. 

M. M.      
 

 

 

Majális a Vénusz presszóban 
 

2012. április 30-án (hétfőn) az alábbi programokra várják az érdek-

lődőket: 

 

09 órától körömpörkölt főzőverseny 

14 órától   főzőverseny eredményhirdetése 

14 órától csocsó verseny 

15 órától májusfa mászó verseny 

20 órától élő zene (Fellép Fülöp Attila) 

 

A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak a rendezők.    

 

M. M.  
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Közlekedési baleset 
 

2012. április 7-én délelőtt a figyelmetlenség balesethez veze-

tett. A Lehel utcáról kanyarodott egy asszony Suzukijával a Fel-

szabadulás utcára, de nem vette észre, hogy egy másik nő Opel sze-

mélygépkocsijával a védett útvonalon feléje halad. A két autó nagy 

csattanással a KMB iroda előtt összeütközött. Az elsőbbséget meg 

nem adó hölgy beütötte a fejét, ezért hozzá mentőt hívtak. A 

baleset körülményeit a kisteleki rendőrkapitányság helyszínelője 

mérte fel. 

M. M. 

 
 

 
 

A baleset a körzeti megbízott irodája előtt történt 
 (fotó: Molnár Mihály: 
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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 2012. április 9-i állapot szerint. 
 

 

Helye-

zés A videófelvétel címe (feltöltés időpontja) 
Megte-

kintve 

1. 4. Vőfélytalálkozó (2011. március 22.) 200 

2. Mikulás bál 2009 (2009. december 11.) 178 

3. Mikulás bál 2008 (2008. december 12.) 170 

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

5. Jelmezbál 2009 (2009. február 16.) 139 

6. Szüreti felvonulás – Presszó (2011. október 18) 126 

7. Mikulás a polgárőr gyerekeknél (2009. december 6.) 120 

8. 
Anconai szerelmesek (2009. július 27.) 114 

CSAMI félévi bemutató (2010. február 28.) 114 

9.  Iváncsits Tamás koncertje (2010. március 21.) 113 

10. Óvodai ballagás (2009. június 12.) 111 

11. Kézi aratás (2010. július 1.) 108 

12. Mikulás bál 2010 (2010. december 9.) 100 

13. 50 éves találkozó (2009. október 6.) 97 

14. Karácsonyi koncert 2008 (2008. december 30.) 95 

15. Motoros találkozó (2009. június 5.) 92 

16. Mikulás a polgárőr gyerekeknél (2010. december 5.) 89 
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17. Farsangi bál 2012 (2012. február 22.) 87 

18. Lovas felvonulás (2009. június 5.) 86 

19. Szüreti felvonulás – Gól söröző (2011. október 10.) 84 

20. Farsangi bál 2011 (2011. február 18.) 81 

21. Belvízhelyzet (2011. január 15.) 79 

22. Autóverseny (2010. augusztus 9.) 75 

23. Belvíz (2010. december 12.) 72 

24. Tűz a Pigniczki tanyán (2011. január 15.) 71 

25. Mikulásbál 2011 (2011. december 28.) 69 

26. Versmondó verseny (2011. április 5.) 68 

27. 
Körzeti Híradó (2010. február 14.) 66 

Farsangi bál 2010 (2010. február 16.) 66 

28. Ballagás 2009 (2009. július 24.) 64 

29. Szobor születik (2009. augusztus 12.) 62 

30. Félévi bemutató (2009. március 2. ) 61 

31. 
Óvodai ballagás 2010 (2010. június 12.) 60 

Karácsonyi koncert 2010 (2010. december 30.) 60 

32. Torgyán József (2010. március 28.) 57 

33. Falunapi kulturális műsor (2009. június 5.) 54 

34. Betlehemezés 2008 (2008. december 24.) 53 

35. Éjféli mise (2009. december 29.) 53 

36. Versmondó verseny (2009. március 28.) 52 

37. 
Óvodai ballagás 2011 (2011. június 8.) 48 

Falunapok 2011 (2011. június 21.) 48 

38. 

Varga Ferenc díszpolgári cím átadása (2009. jún. 24.) 47 

Rendőrségi bemutató (2010. augusztus 9.)   47 

5. Vőfélytalálkozó (2012. március 20.) 47 

39. Falunapi kiállítások megnyitója (2009. június 5.) 46 

40. 

Anyák napja 2009 (2009. május 3.) 45 

Anyák napja 2011 (2011. május 7.) 45 

Adventi ünnepség 2011. 12. 04. (2011. dec. 8.) 45 

41. Polgárőr közgyűlés 2010 (2010. november 30.) 44 

42. Adventi ünnepség 2011. 11. 27. (2011. nov. 29.) 43 

43. Szent Imre búcsú (2008. november 15.) 40 
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44. Versmondó verseny 2010 (2010. április 18.) 38 

45. Általános iskolai ballagás 2011 (2011. július 5.) 37 

46. Betlehemezés 2009 (2009. december 26.) 37 

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

48. 
Szent Imre nap 2011 (2011. november 8.) 35 

Mesemondó verseny 2011 (2011. november 21.) 35 

49. 

Karácsonyi koncert 2009 (2010. január 5.) 33 

Pingpong bajnokság (2011. február 26.) 33 

Oktatás polgárőröknek (2011. március 4.) 33 

Polgárőr közgyűlés 2011 (2011. december 2.) 33 

50. 

CSAMI félévi bemutató 2012 (2012. február 15.) 29 

Regionális híradó (2010. március 17.) 29 

Napsugár csoport (2011. április 22.) 29 

51. Keresztszentelés (2010. augusztus 24.) 28 

52. Természetfilm fesztivál (2010. augusztus 10.) 27 

53. 

Szomszédolás Sándorfalván (2009. április 3.) 26 

Bérmálás (2009. augusztus 5.) 26 

Technika óra Vincze Jánosnál (2009. október 21.) 26 

Polgárőr közgyűlés 2009 (2009. december 3.) 26 

Farsangi ifjúsági találkozó (2011. március 9.) 26 

54. Betlehemezés 2010 (2010. december 23.) 24 

55. 

Szomszédoló 2009 (2009. március 23.) 23 

Jobb velünk a világ (2009. október 13.) 23 

Polgárőr közgyűlés 2011 (2011. december 2.) 23 

56. 

Katolikus Krónika 2009. 08. 30. (2009. aug. 31.) 21 

Hittanos karácsonyi műsor (2009. december 27.) 21 

Fúvós est Csengelén (2010. augusztus 25.) 21 

Gábor Kupa (2010. december 29.) 21 

Bérmálás 2011 (2011. június 16.) 21 

57.  Szent Imre családnap (2009. november 12.) 20 

58.  

Falugyűlés (2009. november 29.) 19 

Hangszeres verseny (2011. április 14.) 19 

Március 15-i ünnepség (2012. március 21.) 19 
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59. 
CSAMI félévi bemutató (2011. február 9.) 18 

Keresztszentelés (2011. július 14.) 18 

60. 

Elsőáldozás (2010. május 10.) 17 

Ivóvíz program (2010. december 27.) 17 

Elsőáldozás 2011 (2011. május 24.) 17 

61. 
Megyei zenészverseny 2009 (2009. május 12.) 16 

Halottak napi megemlékezés (2011. október 31.)  16 

62. 
Szent Kereszt Csengelén (2009. szeptember 30.) 

15 
Szomszédoló Csengelén (2011. április 20.) 

63. Főnix csoport (2011. április 22.) 14 

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

65. 
Karácsonyi koncert 2011 (2012. január 26.)  10 

Cuháré táncház (2012. február 1.) 10 

66. 
Tápéi betlehemes (2012. február 2.) 6 

Deszkiek szomszédolása (2012. március 29.) 6 

 

 
 

Tollas bajnokság lesz! 
 

A bajnokság április 28-án (szombaton) kerül megrendezésre a 

faluház tornatermében. 

A fiatalok (16 éven aluliak) számára 8 órakor kezdődik a 

vetélkedő. Nevezni fél 8-tól 8-ig lehet. Részükre fiú egyéni, lány 

egyéni és vegyespáros számok kerülnek megrendezésre. 

A felnőttek délután 3 órától mérkőznek meg. Ők egyéni 

(férfiak-nők együtt) és vegyespáros meccseken döntik el, hogy kik 

a legjobb játékosok.  

A bajnokságra nevezési díj nincs. A szervezők szurkolókat is 

szívesen látnak a rendezvényen. 

M. M.  
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Bontják a fakorlátokat 
 

A választás évében, 2010-ben faágakból készített korlátokat 

rakatott a polgármester az általános iskola köré. A fehérre festett, 

karámra emlékeztető építmények nem arattak egyöntetű sikert, sőt 

választási téma is lett. Az új képviselő-testületben többen java-

solták a faluképet rontó korlátok elbontását, és az új terveinek elké-

szítésével Tóth Tibor képviselőt bízták meg. 

Ez év telén valaki autóval nekitolatott a korlátnak, és annak 

egy része kidőlt. A polgármester saját hatáskörében döntött arról, 

hogy a régi korlátot a közmunkásokkal lebontatja, és helyére vas 

korlátot rakat, mely a postai bekötőút mellett lévőhöz lesz hasonló. 

M. M. 

 

 
 

Volt, amikor azért jó használatot tett a karám 
(fotó: CSK-Archívum – Molnár Mihály)  
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Kun Szabó István Nótáskönyve 7. rész 
 

19. Vallomás 
 

Te adtad nekem az első szomorú álmatlan éjjelt, 

Te adtad nekem a csókot, mely mindörökre úgy éget, 

Te vagy, kinek mindég hittem, 

Te vagy kiért fáj a szívem, 

Esküszöm te vagy az első, kit igazán szívemből szeretek.  
 

[Amikor az őszi szellő elsodorja a sárguló levelet, 

Nem halljátok már dobogni, az én árva, az én megtört szívemet. 

Akkor csendben vigyetek ki, hisz úgysem szeret engem senki, 

Majd, mikor az őszi szellő elsodorja a sárguló levelet.] 
 

[Szövegíró: Mezei Sándor; a második versszak nem szerepel a füzetben, de 

hozzá tartozik] 

 

20. Hívlak akkor is ha 
 

Hívlak akkor is, ha nem jössz, ha nem jössz is várlak, 

Kereslek, ha bizonyos, hogy meg nem talállak, 

[Szeretem a szép szemedet, 

arcod mosolygását, 

Amikor én rád gondolok, 

már az is imádság. 
 

Szeretem a ruhácskádat, 

mert te magad varrtad, 

Szeretem a pici piros, 

nótás, csókos ajkad,] 

Szeretem a széles utcát, melyen hozzád járok, 

Szeretem én körülötted az egész világot.  
 

[Szövegíró: Farkas Imre; a zárójelben levő rész nem szerepel a füzetben, de 

hozzá tartozik] 
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21. Még egy éjszaka 
 

Hazug álmok rongya az én szívem, 

Jöjj el hozzám utoljára, más kérésem nincsen, 

Őszi eső bánatosan verdesi a fákat, 

Csengő arannyal fizetem meg az éjszakádat. 

Várlak, várlak.  
 

Még egy éjszaka legyen enyém a fájdalom, 

Még egy éjszaka hallgasd meg utolsó panaszom, 

Még egy éjszaka, azután örökre elmegyek, 

Még egy éjszaka, s utána többé nem leszek.  
 

[Jöjj el hozzám utoljára úgy mint akkor régen 

Nyár volt és én vágyakozva a szemedbe néztem 

Jöjj mégegyszer utoljára többé úgysem látlak 

Csengő arannyal fizetem meg az éjszakádat 

Várlak, várlak. 
 

Még egy éjszaka legyen az enyém a fájdalom 

Még egy éjszaka hallgasd meg utolsó panaszom 

Még egy éjszaka azután örökre elmegyek 

Még egy éjszaka s utadban többé már nem leszek.] 
 

[Szövegíró: Seress Rezső; az utolsó két versszak nem szerepel a füzetben, de 

hozzá tartozik] 

 

Rendőrségi hírek 
 

 

Egy csengelei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki már-

cius 29-éről 30-ára virradó éjszaka egy csengelei tanya mellett, 

nem bekerített helyen leparkolt, függesztett szántóföldi permetező 

gépéről a szivattyú cső elvágásával majd a csavarok kioldásával le-

zerelte a 170.000 Ft értékű szivattyú és szóró részt, melyeket eltu-

lajdonított. 

(promenad.hu) 
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H i r d e t é s e k 
 

Pí-víz kapható Csengelén! Forgó Jenő a csengelei benzinkúton 

megkezdtek a Pi-Aqua elnevezésű Pí-víz forgalmazását. A japán 

szabadalom alapján előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ion-

mentes víz fizikai és biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. 

A kutatások szerint a Pí-víz képes az információk tárolására és 

közvetítésére. Fogyasztása egészségeseknek és betegeknek egya-

ránt számos előnnyel jár, hiszen alkalmas az élő szervezet bioener-

giával való folyamatos feltöltésére. A tapasztalatok szerint segíti a 

szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrendszert, növeli az 

ellenálló képességet a betegségekkel szemben, gátolja a kórokozók 

terjedését a szervezetben, fokozza a regenerálódást, a sérült szö-

vetek helyreállítását, csökkenti az allergiás tüneteket, hatásosan 

csökkenti a stressz érzékenységet, növeli a teherbíró képességet és 

lassítja az öregedést. Hatása néhány hét után észlelhető. Naponta 

1-1,5 liter fogyasztása ajánlott. 1,5 literes műanyag flakonokban 

kapható, szénsavas és szénsavmentes változatban. Egy üveg ára 

120 Ft.    

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több 

gyógyszert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anya-

got fogyasszanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga 

termékeket. A mikroalgák tudományosan bizonyítva elősegítik 

a sejttisztítást, sejtvédelmet és a legerősebb antioxidánsok. 

Próbálja ki Ön is elérhető áron, garanciával!  Érdeklődni le-

het a 06-20/5 210 172 telefonszámon. 

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.   
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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! 

Balázs Tibor +36-30/9 677 763. 

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

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

+36-30/2 098 096  

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 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

+36-30/6 377 970 

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, 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                                 
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