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Lövészek a polgárőrnapon 
 

 
 

A rendezvényről szóló írásunk a 232. oldalon kezdődik!  
(fotó: Molnár Mihály) 

  

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 



-  226  - 

 

 

NAPTÁR – Augusztus 

 
 

1. 

1885-ben ezen a napon született Bagi Antal gazdálkodó 

(†1974), aki 1929-1934 között a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület ellenőre volt.  1932-ben ezen a napon született 

Rácz Tibor (†1976), aki 1962-1976 között tanácselnök volt. 

 1934-ben ezen a napon született Franczia Lajos, aki 2002-

től tagja a népdalkörnek.  1981-ben ezen a napon indul be a 

támpontos (postaládás) kézbesítési rendszer.  

2. 

1937-ben ezen a napon született Baghy Dezsőné Makra 

Ilona tanár, aki 1962-1967 között az Erdősarki iskolában ta-

nított.  1938-ban ezen a napon született Csókási Mihály, 

aki 1987-1990 között az önkéntes rendőri csoport vezetője 

volt.  1938-ban ezen a napon született Menyhárt András, 

aki 1991-1996 között Csengele plébánosa volt. 

3. 

1929-ben ezen a napon született Tóth Lászlóné Varga Ilona, 

aki 1952-1961 között Csengelén tanított.  1933-ban ezen a 

napon született Kordás István, aki 1969-1974 között az 

Egyetértés Tsz elnökeként tevékenykedett. 1976-1990 kö-

zött a községi tanács elnöke volt. 1990-ben polgármesternek 

választották meg.  2001-ben ezen a napon nyílt meg a Te-

leház a Faluházban. 

5. 

1899-ben ezen a napon született Sárhegyi Károlyné Cseh 

Irén, aki 1942-től tanított Csengelén.  1959-ben ezen a na-

pon született dr. Sikter András, aki 1982-től 2005-ig csenge-

lei állatorvos volt.  1974-ben ezen a napon született Heim 

Tamás, aki 1994-től a csengelei focicsapat játékosa. Tagja 

volt a Csongrád megyei ifi labdarúgó válogatottnak. 

6. 

1956-ban ezen a napon született Greksa Tibor, aki 2001-től 

a művészeti iskola ütős zenetanára, a Csengelei Ütőegyüttes 

vezetője.  2003-ban ezen a napon adták át ünnepélyesen a 

Csengele-Kiskunmajsa utat.  
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7. 

1962-ben ezen a napon született Longa Istvánné Túri Márta, 

aki 1982-től tanít az általános iskolában. 1996-tól igazgató-

helyettes, 2011-től igazgató. 1998-ban "Arany Katedra" em-

lékplakettel, 2008-ban "A csengelei iskoláért" plakettel tün-

tették ki.  2002-ben ezen a napon hunyt el Kiss László, aki 

1961-1965 között az Egyetértés Tsz elnöke volt.  

8. 

1943-ban ezen a napon született Nagy Lajos, aki 1978-1994 

között az Aranyhomok Tsz növénytermesztési főágazat-

vezetője volt. 1979-1981 között az MSZMP községi párttit-

kára volt.  1944-ben ezen a napon született Heim Géza, aki 

1976-tól tanított falunkban. 1996-2011 között iskolaigazgató 

volt. Testnevelő tanári tevékenységének köszönhetően atlé-

tikai csapata 1994-ben a Népstadionban rendezett országos 

döntőn első helyezett lett.   

9. 

1913-ban ezen a napon született Molnár Sándorné Horváth 

Ilona, aki 1968-1977 között Csengelén tanított.  2001-ben 

ezen a napon elbontották a templom melletti harangtornyot 

és Petőfiszállásra szállították.  

10. 

1946-ban ezen a napon született Gregus Sándorné Jójárt 

Ilona, aki 1995-1998 között gazdajegyző, majd 1998-2002 

és 2004-2006 között falugazdász volt.  1956-ban ezen a 

napon született Széll Lajosné Kővágó Rozália, aki 2000-ben 

megkapta "A csengelei iskoláért" plakettet.  1997-ben ezen 

a napon volt az első tűzijáték a sportnap keretében. 

11. 

1899-ben ezen a napon született Sutka István (†1976), aki a 

Független Kisgazdapárt választmányi tagja volt 1944-től.  

1914-ben ezen a napon kezdte meg működését az első csen-

gelei orvos, dr. Kertész József.  1996-ban ezen a napon lé-

pett fel a citerazenekar és az asszonykórus Csongrádon. Ez 

volt az első vidéki fellépésük.   

12. 

1988-ban ezen a napon este kigyulladt az óvoda melletti 

trafó. Másnap 14 órára állt helyre az elektromos szolgál-

tatás.  1994-ben ezen a napon loptak először személygép-

kocsit a településen. Az elkövetőt rövid időn belül elfogták. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  228  - 

 

 

14. 

1926-ban ezen a napon született Kormányos Béláné Rácz 

Mária (†1976), aki 1950-től a községi tanács végrehajtó 

bizottságának elnökhelyettese volt.  1930-ban ezen a napon 

született Magyar István (†2004), aki kovács- és lakatosmes-

ter volt.  1988-ban ennek a napnak az éjszakáján Hajagos 

Tóth Imre két társával felgyújtotta volt élettársa tanyáját. 8 

személy vesztette életét.  

15. 
1996-ban ezen a napon vette át a csengelei plébánia vezeté-

sét Kovács Péter.  

16. 

1926-ban ezen a napon született Fráter Béla, aki 1957-1954 

között a Pántlika úti iskolában, 1954-1972 között a Temp-

lomhalmi iskolában tanított.  1966-ban ezen a napon szü-

letett Süli Lajosné Kőrösi Irén, aki 1985-1986 között a köz-

ségi könyvtárat vezette. 2001-ben "A csengelei iskoláért" 

plakettel tüntették ki.  1981-ben ezen a napon hunyt el Fá-

bián Lajos, aki a csengelei motormalom vezetője volt az ál-

lamosítás után. 

17. 

1930-ban ezen a napon született Szukits Rudolfné Orosz 

Márta, aki az 1980/81-es tanévben a belterületi iskolában 

tanított.  1957-ben ezen a napon született Pékné László Ro-

zália, aki 1975-ben a községi tanács adminisztrátora és a he-

lyi KISZ szervezet titkára volt. 1999-től a benzinkút keze-

lője.  

18. 

1944-ben ezen a napon hunyt el Orosz Ferenc, aki 1927-

1944 között a Belsőcsengelei iskolában tanított. 1940-től 

anyakönyvvezetői tisztséget is ellátott. "A szegedi kubiko-

sok" című színdarabjával az elemi iskolások Budapesten II. 

helyezést értek el.  1964-ben ezen a napon született Tóth 

György, aki 1992-1995 között a csengelei focicsapat játéko-

sa volt.  1980-ban ezen a napon hunyt el Balogh József 

földműves, aki a Földmunkások és Kisgazdák Országos 

Szövetsége Csengelei Helyi Csoportja vezetőségének pót-

tagja volt 1919-ben.  1985-ben ezen a napon született Mol-

nár-Kuklis Mariann, akit 1999-ben "A csengelei iskoláért" 

plakettel tüntettek ki. 2006-ban a nőnapi bál szépévé válasz-

tották.  
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19. 
1948-ban ezen a napon született Forgó Gyuláné Hegedűs 

Ilona, aki 1979-2010 között dajkaként dolgozott az óvodá-

ban.  

20. 2002-ben e napon hunyt el Novák Imre kőműves kisiparos. 

21. 

1921-ben ezen a napon avatták vitézzé Irányi László főhad-

nagyot és Kókay Lászlót, akik Csengelén kaptak vitézi tel-

ket.  1982-ben ezen a napon született Pálnok László, aki 

1997-1999 között a csengelei focicsapat játékosa volt.  

1985-ben ezen a napon született Magyar Nikolett, aki 2000-

ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.  

22. 

1935-ben ezen a napon született Tisóczki Mihályné Kun-

Szabó Mária, aki 1970-1980 között fogorvos asszisztense 

volt.  1944-ben ezen a napon született Virágné Horváth Ro-

zália, aki 1982-1990 között dajka volt az óvodában.  1958-

ban ezen a napon született Molnár János, aki 2000-től fog-

lalkozik szikvízkészítéssel.  1962-ben ezen a napon szü-

letett Fodor Antalné Mészáros Éva, aki 1981-től a takarék-

szövetkezet csengelei kirendeltségének pénztárosa, majd 

1984-től vezetője volt.  1973-ban ezen a napon született 

Katona Attila, aki 2002-től falunkban hitoktató. 2006-tól 

önkormányzati képviselő.  

23. 

1974-ben ezen a napon hunyt el Gazsovics József kovács, 

aki 1956-ban az Ideiglenes Nemzeti Bizottság elnöke volt.  

1978-ban ezen a napon hunyt el Kovacsics Vince Gábor fe-

rences szerzetes, aki hosszú időn keresztül ellátta Csengelén 

a kántori feladatokat.   

24. 

1941-ben ezen a napon született Túri Ferencné Vígh Ilona 

(†2004), aki 1960-1975 között a községi tanács, majd az 

általános iskola alkalmazottja volt.  1968-ban ezen a napon 

született Tóthné Rabi Ildikó, ki 1986-1993 között a gyógy-

szertár asszisztense volt.  2002-ben ezen a napon hunyt el 

Minkó Ferenc, aki 1980-1989 között községi KISZ-titkár 

volt. Az 1970-es és 1980-as években ő volt a csengelei foci-

csapat intézője. 
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25. 

1890-ben ezen a napon született Bagi János (†1991), aki 

1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmá-

nyi tagja volt.  1945-ben ezen a napon született Czakó 

János, aki 2002-2010 között önkormányzati képviselő volt. 

Alapításától tagja a citerazenekarnak.  1959-ben ezen a 

napon hunyt el Balog Jenő, aki 1937-1950 között Csengele 

lelkésze volt.  1988-ban ezen a napon hunyt el Magyar 

Mihály, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászló-

tartója volt 1929-1932 között. A Független Kisgazdapárt 

csengelei szervezetének 1944-ben választmányi tagja lett. 

1940-1949 között az egyházközség képviselő-testületében is 

tevékenykedett.  1988-ban ezen a napon született Vörös 

Csilla, akit 2002-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tün-

tettek ki.  2004-ben ezen a napon adták át a Faluház mel-

letti 5 lakásos bérházat. 

26. 

1943-ban ezen a napon született Szőke Lászlóné Simon 

Erzsébet, aki 1969-1974 között a belterületi iskolában taní-

tott.  1951-ben ezen a napon született Tóth Tamás, aki 

1994-1995 között csengelei falugazdász volt.  1963-ban 

ezen a napon született Gémes Józsefné Hunyadi Ilona († 

2008), aki 1982-1986 között az általános iskola napközis ta-

nára volt. Utána két évig közművelődési előadóként tevé-

kenykedett.  

27. 

1987-ben ezen a napon hunyt el Dorogi Gézáné Csiszár 

Ilona Györgyi, aki 1959-től a község könyvtárosa volt. 

1963-1977 között a közművelődést is szervezte a könyvtá-

rosi munka mellett. 

29. 

1971-ben ezen a napon született Víghné Juhász Anett, aki a 

takarékszövetkezet pénztárosa volt Balástyán és Csengelén. 

1992-1993 között közművelődési előadó is volt. 1995-től a 

Korona sörözőt vezeti.  

30. 

1920-ban ezen a napon született Török Mihály (†1945), aki 

1944 novemberében szovjet hadifogságba esett, és ott is 

hunyt el.  1982-ben ezen a napon született dr. Apró Zsolt 

jogász, aki 2006-2010 között önkormányzati képviselő volt.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  231  - 

 

 

Főzőverseny bál szépe 
választással  

 

Július 21-én a Vénusz presszó tulajdonosai marhapörkölt fő-

ző versenyt rendeztek a szórakozóhely udvarán. Négy szakács ne-

vezett be a megmérettetésre. 

A zsűri két híres csengelei főzőmesterből, Czakó Jánosból és 

Juhász Józsefből állt. Döntésük szerint Kopasz József első, Katona 

Antal (Kiskunmajsa) második, Kőrösi Sándor harmadik lett. A ver-

senyre készült étkeket szép számú vendégsereg fogyasztotta el, 

majd aki még bírt, táncra perdülhetett. 

A szakácsoknak a főzésen kívül volt még egy feladatuk: az 

Anna bál szépének kiválasztása. Az este 11 órakor tartott ered-

ményhirdetésen Széll Cintia kapta meg a bál szépének járó érmet, 

virágkosarat és pezsgőt. 

M. M. 
 

 
 

A bál szépe az első helyezett szakáccsal 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csengeleiinformaciok.hu/content/f%C5%91z%C5%91verseny-b%C3%A1lsz%C3%A9pe-v%C3%A1laszt%C3%A1ssal-2012-07-22
http://www.csengeleiinformaciok.hu/content/f%C5%91z%C5%91verseny-b%C3%A1lsz%C3%A9pe-v%C3%A1laszt%C3%A1ssal-2012-07-22
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Megyei polgárőrnap 
Csengelén 

 
Július 14-én Csengele újonnan átadott ifjúsági táborozóhelye 

adott helyet a Csongrád megyei polgárőrnapnak. A bűnmegelőzők 

seregszemléjére 32 település képviselete jött el. 

Az első „versenyszám” a véradás volt. 26 fő segített bajba ju-

tott embertársain, de volt, akit egészségügyi okok miatt vissza 

kellett utasítani. 

Az ünnepélyes megnyitót követően a Csongrád Megyei Pol-

gárőr Szervezetek Szövetségének elnöke és a Csongrád megyei 

rendőrfőkapitány együttműködési megállapodást írt alá. Számos 

megjelent kapott elismerést, köztük a vendéglátó település polgár-

mestere, Sánta Ferenc, aki a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát 

kapta az Országos Polgárőr Szövetség alelnökétől a megyei pol-

gárőrnap megrendezésében való részvételéért. A hódmezővásár-

helyi Tóth Jánost OPSZ Életmentő Érdeméremmel tüntették ki. 

Makó és Szeged-Tarján polgárőr egyesülete 2-2 kerékpárt kapott a 

szolgálatellátáshoz, és kiosztottak több fényképezőgépet és GPS-t 

is. 

A megnyitó után a csengelei ifjúsági mazsorett csoport lépett 

a színpadra, és a szétszéledt közönséget sikerrel csábította vissza a 

sátorba. 

Délután az Amorf rock zenekar mutatkozott be, valamint 

Kovács Réka és Kovács Márk hip-hop tánccal csalta a sátorba a 

közönséget. Nagy Renáta fellépése elmaradt. 

A polgárőrök részére több feladatból álló csapatversenyt írtak 

ki, melynek első versenyszáma a polgárőr témájú totó volt. Ezen 

kívül még volt vízhordásos ügyességi verseny fél pár gumicsiz-

mában, búvárszemüvegben és tálcaként használt békatalppal. A 

petrencerúdtartás annyira népszerű volt, hogy versenyen kívül is 

sokan mutatták meg, merre van Buda. A kamionhúzás az erőmű-

vészek versenye volt. 
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Véradással kezdődött a nap  
 

 
 

Laczkó Zsolt lett a petrencerúdtartó bajnok 
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Kamionhúzásban is első lett a hazai csapat 
 

 
 

A győztes csengelei csapat a II. helyezett szakáccsal 
(fotók: Molnár Mihály és Verovszki József) 
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A csapatversenyen kívül a szakácsok is vetélkedtek. A zsűri-

nek most különösen nehéz dolga volt, hiszen különféle pörkölteket 

és tárcsás sülteket kellett elbírálni. 

A polgárőrnapon az alábbi versenyeredmények születtek: 
 

 

Lövészet 

I. Kovács László (Makó) 41 kör             

II. Becsei János (Algyő) 39 kör 

III. Laczkó Zsolt (Csengele) 36 kör 
 

Petrencerúdtartás 

I. Laczkó Zsolt (Csengele) 2 perc 26 másodperc 

II. Fábián Adorján (Röszke) 1 perc 42 másodperc  

III. Sipos Imre (Szentes) 1 perc 14 másodperc 
 

Főzés 

I. Dékány Péter (Balástya) csülökpörkölt 

II. Juhász József (Csengele, segédei: Béres András, Szűcs István) 

marhapörkölt 

III. Tóth Zoltán (Tápé) tárcsás sült 
 

A csapatverseny összesített végeredménye 

I. Csengele 16 pont 

II. Szentes 13 pont 

III. Makó 12 pont 

IV. Algyő 11 pont 

V. Hódmezővásárhely, Röszke 10-10 pont 

VI. Földeák I. 8 pont 

VII. Kiskundorozsma 4 pont 

VIII. Földeák II. 3 pont  

 

A csengelei versenycsapat tagja volt: Csáki Lajos, Laczkó 

Zsolt, Varga Árpád és dr. Varga Szabolcs. 

A megyei polgárőrnap megrendezését támogatta Csengele 

község önkormányzata, a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek 

Szövetsége, valamint több vállalkozó és magánszemély is hozzá-

járult a sikeres lebonyolításhoz. Köszönet érte! 

Molnár Mihály  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  236  - 

 

 

Kun Szabó István nótáskönyve 
 11. rész 

 

30. Lehullott a piros rózsa 

 
Lehullott a piros rózsa utolsó szirma, 

Ráborulok a párnámra őszi estén sírva. 

Elsírtam a bánatom, búcsúzok a nyártól, 

Búcsúzok a szerelemnek nyíló virágától. 
 

Azt gondoltam, megtalálom végre boldogságom, 

Azt gondoltam két szemedben ragyog mennyországom. 

Pedig te is csak olyan vagy, amilyen utóbbi, 

Akit az én szívem keres, sose fog eljönni. 
    

Mennyi színes tarka álmot szereztem felőled, 

Ily életet, más világot vártam tőled. 

Egyszer vége lett mindennek, megszűnt a szép álom, 

Nem tudok én mást szeretni senkit e világon. 
 

Kettőt ütött a nagy harang, emlékszik-e rája, 

Amikor a madár dalolt, nyílott az akácfa. 

Azt fogadtad, mindég szeretsz, megcsaltad a szívemet.      
 

(folytatjuk) 
 
 

Fogadóórák 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hét-

főjén 19 órától lakossági fogadóórát tart a faluházban. A követke-

ző alkalom augusztus 6-án lesz. 

Bozó Béla r. főtörzsőrmester, csengelei körzeti megbízott pá-

ratlan számú hetek szerdáján várja a panaszosokat a faluházban 9-

11 óra között. Augusztus 1-jén és 15-én lesznek a közeljövő foga- 

dóórái.                                                                                                
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Kedvenc receptjeim 
 

Sajtos pontyszeletek 
 

Hozzávalók: 1,2 kg ponty, 1 tojás, 2 evőkanál liszt, 5 dkg re-

szelt sajt, 2 dl tej (vagy szódavíz), só. 

A megtisztított halat kifilézzük, és szeletekre vágjuk. A tojás-

ból, lisztből, a reszelt sajtból a tejjel sűrű palacsintatésztát kava-

runk, a halszeletekről leitatjuk a nedvességet, beleforgatjuk a pa-

lacsintatésztába, és forró, bő olajban világos pirosra sütjük. (Vi-

gyázzunk, hogy a sajtot meg ne égessük!) A legfinomabb köret 

hozzá a párolt alma.    

Nemere Ilona 

 

A következő Krónika szeptemberben jön! 
 

A szokásokhoz híven az augusztusi két számot a telefonszámjegy-

zék miatt összevonva jelentetjük meg. Szeptemberben jövünk újra! 
 

A Szerk. 

 
 

H i r d e t é s e k 
 

 

Csontkovácsolás! Tapasztalja meg Ön is egy több ezer éves 

gyógymód gyógyító hatását. Elsősorban ízületi és mozgásszervi 

betegségek megszüntetésére, illetve megelőzésére szolgál. Ez a 

gyógyítás minden korosztály számára ajánlott, szinte minden ma 

ismert betegség tüneteit csökkenti, illetve meggyógyítja. A csont-

kovácsolás energetikai kezeléssel és masszázzsal együtt történik. 

Bővebb felvilágosítás, illetve bejelentkezés az alábbi telefonszá-

mon: 06 30 5 262 606. Június 1-től a Felszabadulás u. 2. szám 

alatti szépségszalonban (volt tűzoltó szertár) is fogadom ügyfele-

imet.                    Somogyi András csontkovács és energiagyógyász    
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Eladó Skoda Octavia 1.4-es személygépkocsi, 5 mázsás utánfutó, Belo-

rusz 50-es MTZ, talajmaró, tárcsa, 3 fejes eke. Érdeklődni lehet a 06-

30/4 876 946 telefonszámon.  

Pí-víz kapható Csengelén! Forgó Jenő a csengelei benzinkúton 

megkezdte 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 bioe-

nergiával 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 szövetek helyreállítását, csökkenti az allergiás tüneteket, 

hatásosan csökkenti a stressz érzékenységet, növeli a teherbíró ké-

pességet és lassítja az öregedést. Hatása néhány hét után észlelhe-

tő. 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 gyógy-

szert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anyagot fogyasz-

szanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga termékeket. A mikro-

algák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisztítást, sejtvédelmet és 

a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki Ön is elérhető áron, garan-

ciával!  Érdeklődni lehet 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.   

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek 

javításra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 

3 236 305 
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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 hobbi-

kert 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. 

+36-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 

 

 
  

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap                                 
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