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A díjnyertes tojástartóról szóló írásunk a 244. oldalon kezdődik!  
(fotó: Bors Online) 

  

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



-  242  -   

 

 

NAPTÁR – Szeptember 

 

 

1. 

1929-ben ezen a napon született Csókási István, aki 1957-

1964 között a belterületi ÁFÉSZ-boltot vezette. 1964-1989 

között a községi tanács előadója, majd csoportvezetője volt. 

 1932-ben ezen a napon született Atlasz Henrik, aki az 

1952/53-as tanévben a belterületi iskolában képesítés nélküli 

tanító volt.  1982-ben ezen a napon hunyt el Franczia Antal 

földműves, aki 1948-tól tagja volt a DÉFOSZ-zenekarnak.  

2. 
1933-ban ezen a napon született Angermayer Károly († 

1989), aki 1970-1975 között az Egyesült TSZ főkönyvelője 

volt.  

4. 

1925-ben ezen a napon született Máté Tóth László pék, 

akinek 1954-1961 között falunkban volt péksége.  1957-

ben ezen a napon hunyt el Katona (Sander) Ferenc, aki az 

1920-as évektől volt boltos Csengelén.  1965-ben ezen a 

napon született Horváth Lívia, aki 2001-től a művészeti is-

kola szolfézstanára volt.  

5. 

1929-ben ezen a napon született Czibolya Jánosné Laczkó 

Terézia eladó, aki 1963-1974 között a Honfoglalás majori 

boltban, 1974-től 1984-ig a belterületi ÁFÉSZ-boltban dol-

gozott.  1976-ban ezen a napon született Kurucz Edina, aki 

2001-től a Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány felü-

gyelő bizottságának tagja. 

6. 

1911-ben ezen a napon született Kun-Szabó István (†1945) 

bognár, aki szovjet hadifogságban hunyt el.  1942-ben ezen 

a napon született Tölgyes Tibor pálosrendi szerzetes, aki 

1978-1991 között Csengele plébánosa volt.  1985-ben ezen 

a napon született Erdélyi Viktória, akit 1999-ben „A csen-

gelei iskoláért plakettel tüntettek ki. A 2003-as nőnapi bálon 

bálszépének választották.  1976-ban ezen a napon indult 

meg a szegedi buszjárat a Pántlika úton, de a végállomása 

még 8 km-re volt a falutól.  
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8. 

1922-ben ezen a napon született Horváth Andrásné Szőke 

Erzsébet, aki 1941-1959 között a Vadgerlési iskolában taní-

tott.  1931-ben ezen a napon született Király Jánosné Ká-

polnai Julianna, aki a népdalkörnek alapításától tagja.  

1947-ben ezen a napon született Törköly Ferencné Vörös 

Judit, aki 1978-1992 között az ÁFÉSZ benzinkútját vezette. 

 1976-ban ezen a napon született Török Gábor, aki 1990-

2000 között a csengelei focicsapat játékosa volt.  2001-ben 

ezen a napon szentelte fel Gyulay Endre püspök a templo-

mot.  2001-ben ezen a napon hunyt el Papp Istvánné Papp 

Terézia, aki 1947-1995 között a belterületi iskolában taní-

tott. 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki. 

A csengelei népdalkört alapításától haláláig vezette.  

9. 
1909-ben ezen a napon született Petróczi István, aki a II. 

világháborús harcokban a Don-kanyarban 1943-ban eltűnt. 

10. 

1917-ben ezen a napon alakult meg a Szeged-Felsőtanyai 

Mezőgazdasági Egyesület Csengelei Alosztálya.  1927-ben 

ezen a napon született Terecskei Sándor (†1996), aki 1963-

ban a Kelőpatak Tsz elnöke lett. Az önkéntes rendőri cso-

port és az önkéntes tűzoltó egyesület vezetője is volt.  

1950-ben ezen a napon született Czibolya Józsefné Rabi Er-

zsébet, aki 1973-1974 között az Egyesült Tsz KISZ alap-

szervezetének titkára volt.  

11. 
1943-ban ezen a napon született Rácz Ferencné Buknicz 

Julianna, aki alapításától tagja a népdalkörnek.  

12. 

1917-ben ezen a napon született Török József, aki a II. 

világháborús harcok során ismeretlen körülmények között 

hősi halált halt.  1985-ben ezen a napon született Pigniczki 

Erika, akit 2000-ben "A csengelei iskoláért" tüntettek ki.  

1986-ban ezen a napon tartották az első diák sportnapot.  

1991-ben ezen a napon a Csongrád Megyei Bíróság nyilván-

tartásba vette a Csengele Községi Sport Egyesületet. 

14. 
1911-ben ezen a napon született Borbály József sümegcsehi 

lakos, aki a II. világháborús harcokban, 1944-ben Csengelén 

halt  hősi  halált. 1922-ben ezen a  napon született Szalai Jó- 
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14. 

zsef (†1996), akit az 1956-os forradalom alatti magatartása 

miatt internáltak. Tagja volt az Ideiglenes Nemzeti Bizott-

ságnak és nemzetőr is volt.  1943-ban ezen a napon szüle-

tett Varga László, aki 1982-től haláláig a belterületi isko-

lában tanított. Másodállásban a községi könyvtárat, illetve 

az iskolai tűzoltó szakkört vezette.  1981-ben ezen a napon 

volt az első nem egyházi temetés Csengelén, amikor Husz-

kai János hamvait helyezték örök nyugalomra. 

15. 

1875-ben ezen a napon született Báló Antal Mihály (†1918), 

aki 1900-1905 között a Templomhalmi iskolában tanított.  

1944-ben ezen a napon halt meg Horváth András, aki az II. 

világháborúban, az erdélyi harcok során tüzérségi lövedék 

becsapódásakor vesztette életét.  1996-ban ezen a napon 

hunyt el Terecskei Sándor, aki 1963-ban a Kelőpatak Tsz 

elnöke lett. Az önkéntes rendőri csoport és az önkéntes 

tűzoltó egyesület vezetője is volt.  1998-ban ezen a napon 

hunyt el Sutka Zoltán, akit az 1956-os magatartása miatt 

börtönbüntetésre ítéltek. 1991-ben megkapta az 1956-os 

Emlékérmet. 
 

 

Erdélyi Otília amerikai sikere 

 
A Csengelén felnövekedett lány, Erdélyi Otília előbb a Nyu-

gat-Magyarországi Egyetemen tanult, majd a Moholy-Nagy Művé-

szeti Egyetem tervező grafikus hallgatója lett. 

2010-ben a Focus Creative cég hirdetett pályázatot újszerű 

tojástartó dobozok tervezésére, mivel a megszokottaknál nem látha-

tók az esetlegesen összetört tojások. Erdélyi Otília ekkor 96 társa 

közül harmadik helyezést ért el X alakú tojástartójával. 

Az idén egy amerikai cég ugyanilyen témában írt ki pályáza-

tot, melyre a falunkból elszármazott hölgy a korábbi ötletét küldte 

be, és azzal azt meg is nyerte. Sikeréről számos internetes lap be-

számolt, a „Csengelei információk” elnevezésű honlapon leközölt 

Bors Online cikk olvasottsági csúcsot döntött. 
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Mi a „Behance Network” nevű, angol nyelvű honlapon meg-

jelent cikk kommentárjaiból szemezgettünk, melyet az alábbiakban 

olvashatnak magyar nyelven. 

Eyla Tammela: Szia! Nagyon szép munka. Én Braziliában 

élek és írtam egy cikket a munkádról a blogomba. Köszönöm és 

gratulálok. http://www.snappoint.com.br/eggbox 

Laura Méndez: Egyszerű, gyakorlatias és gyönyörű… nagy-

szerű!!! 

Fajar Iman: Félelmetes… nagyszerű ötlet 

The Agency Shanghai: Hé! Szuper jó terv! Nagyon eszes 

ötlet. Adj nekem 20 percet és írok egy cikket a http://www. Gour-

mandisee.com honlapra.    

Vadim Paschenko: Bámulatos csomagolás. 

Petra Sitarn: Kényelmes, mint bogárnak a pokróc. 

Maria Eduarda Rodrigues: Nagyszerű ötlet! Gratulálok! 

Tetszik! 

François de Vecchis: Nagyszerű. 

Ke Li: Húúú... 

Art Team Design Office: Szuper ötlet! 

Gerlinde Gruber: Mint kommentáltam a „packagingofthe-

world”-ön: tökéletes. 

Kayhan Baspinar: Jó ötlet. Szép munka. 

Sotiris Sioutzioukis: Bravó! 

Abdulazis Şahin: Leleményes.                                              

 
 

Rendkívüli önkormányzati ülés 
 

Július 31-én Csengele község képviselő-testülete rendkívüli 

ülést tartott abból az okból, hogy több ügyben még a nyári szabad-

ságok vége előtt dönteni kellett. A hat képviselőből öt volt jelen.  

Elsőként Magony Rita vezető tanácsos tájékoztatta testületet, 

hogy a jogszabályi változások miatt az önkormányzat szakfelada-

tait újra meg kellett állapítani. Ezt a helyi rendelet 5. számú mellék-

letében javasolta rendezni.  
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Tóth Tibor képviselő felvetette, hogy a jogszabályi tervezetet 

ki kellett volna küldeni a képviselőknek, hogy még otthon átnéz-

hessék. A vezető tanácsos szerint annyira friss a jogszabályterve-

zet módosítása, hogy a kiküldésre nem volt lehetőség. 

A képviselők a helyszínen áttanulmányozták a feladatok fel-

sorolását, és azt egyhangúlag elfogadták. 

A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy 6 millió forintot 

nyert egy pályázaton az önkormányzat, melyből függőleges és 

vízszintes ágvágásra képes berendezést lehet vásárolni. Ehhez még 

két adaptert vásárolnak pluszban. A közbeszerzési eljárást megindí-

tották. 

A tanyaprogrammal kapcsolatban 15-20 millió forint közötti 

összegre lehet pályázni, melyből a piacteret fedetté lehetne tenni. A 

munkát 40-50 ezer forintért lehetne elkészíttetni négyzetméteren-

ként. Az építmény U alakú lenne, oldalak nélkül. A területre to-

vábbra is be lehetne hajtani járművekkel.  

Tóth Tibor képviselő felvetette, hogy a tervezett építménynek 

máshol kellene helyet találni, mert az a faluház mellett nem jól fog 

kinézni. A polgármesteri válasz szerint az emberek már annyira 

megszokták a piac helyét, hogy hiába tennék más helyre, akkor is a 

régi helyre mennének. 
 

 
 

A piactéri épület látványterve a faluház felől nézve 
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Kormányos Sándor alpolgármester hozzászólásában elmond-

ta, hogy Kistelek is rossz példa arra, hogy rossz helyen alakították 

ki a piacot, mert alig megy oda valaki.  

Molnár Mihály képviselő felvetette az óvoda mögötti terüle-

tet, de az a polgármesteri válasz szerint magánterület, és azt nem 

akarják eladni.  

A képviselő-testület egyhangú szavazással a pályázaton sze-

replésről döntött. 

Egy korábbi pályázatból még meglévő 1,1 millió forint fel-

használására tett javaslatot a polgármester. Ő árajánlatot kért a Fel-

szabadulás utcai tuják automatikus öntözésének a kivitelezésére. 

Az ajánlat szerint 2.240.000 Ft-ban kerülne a megvalósítás, de eb-

ből 1600 méter árok kiásását az önkormányzat magánerőből megol-

daná, mellyel több mint fél millióval csökkentené a kiadásokat. A 

maradék pályázati pénz felhasználásával, a saját munkával a meg-

valósításra kb. fél milliót kellene még költeni, és ezzel biztosítva 

lenne a fő utca tujáinak az öntözése. 

A témához többen hozzászóltak. Nagy részük szerint az 

öntözőrendszer megvalósítása után nem kellene traktorral hordani a 

vizet, ami sok gázolaj felhasználást jelenti, és két közmunkás is 

felszabadul erről a feladatról. Kormányos Sándor alpolgármester 

javasolta, hogy úgy kellene a kivitelezést megvalósítani, hogy a ké-

sőbbiekben arról a füvet is locsolni lehessen. Végül a képviselők a 

locsolórendszer kiépítése mellett döntöttek. 

Sisák László kőműves, az ifjúsági táborozóhely építője az 

előző önkormányzati ülésen bejelentette, hogy a kivitelezés során 

olyan munkákat is elvégzett, melyek ugyan szerepelnek a terv-

rajzon, viszont a közbeszerzéskor ezek nem voltak feltüntetve. 5,8 

millió többletköltsége keletkezett emiatt, és kérte az önkormány-

zattól ennek kifizetését. Akkor Tóth Tibor képviselő kérte, hogy 

szakértői véleménnyel támassza alá az igényét, melyet ő elkészít-

tetett. Az igazságügyi szakértői vélemény szerint a közbeszerzési 

eljárás során a vízóra aknát, a szennyvízaknát, a járdát, a vakvezető 

sávot, a terasz tetőszerkezetét, a villanyóra szekrényt, a beépített 

szekrényt, a szobák padlóburkolatát, a többlet falazásokat, a hom-

lokzati pillérek és oszlopok burkolását az elvégzendő feladatok kö- 
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zül kifelejtették, de azt Sisák László elvégezte, és 2012-es áron 

6.872.000 Ft-os többletmunkát végzett.    

A hozzászólások során Tóth Tibor képviselő elmondta, hogy 

a szíve szerint elutasítaná a kérelmet, de a szakvélemény miatt ezt 

nem lehet megtenni. Több képviselő javasolta, hogy egy esetleges 

pereskedés elkerülése végett célszerű a kért összeget kifizetni. A 

jegyzői tájékoztatás szerint megyei szinten szúrták el a közbeszer-

zési kiírást, de nem célszerű emiatt lépéseket tenni, mert az későb-

biekben a falu kárára mehet. 

A testület tagjai végül egyenként mind igennel szavaztak a 

plusz munkák kifizetéséről, mely 5,8 millió forint. Sisák László 

belegyezett abba, hogy a pénzt két részletben kapja meg, kamat-

mentesen. Így idén az egyik felét, a másikat meg jövő nyáron fogja 

megkapni.  

Más tárgy nem lévén a polgármester bezárta a rendkívüli 

ülést. 

Molnár Mihály 

képviselő   
 

 

Égből pottyant levelezőlap 
 

Évekkel ezelőtt a Csengelei Krónika beszámolt arról, hogy 

két léggömbbel küldött levelezőlap ért földet falunk tanyavi-

lágában. Az egyiket Észak-Németországban, a másikat Ausztriában 

bocsátották útnak. 

Augusztus 11-én kötött házasságot a környei Molnár Zoltán 

és Czinczki Renáta. A lakodalmon az egyikük apja és anyja is 

levelezőlapot engedett a fellegekben. A széljárásnak köszönhetően 

a papírlap Csengele tanyavilágában, a kiskunmajsai határ közelé-

ben lévő szántóföldre pottyant le. Szerencsére Tóth Csaba gazdál-

kodó augusztus 14-én éppen ezen a részen művelte a földjét, és a 

kidurrant piros léggömb maradványai feltűntek neki. 

Szerkesztőségünknek sikerült az egyik hozzátartozóval fel- 
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venni a kapcsolatot. Molnár Zsuzsanna, az újdonsült férj lánytest-

vére elküldte az esküvői fotót, így azt be tudjuk mutatni olvasóink-

nak. 

Lapunk sok boldogságot kíván a mézesheteket töltő házas-

párnak!  

M. M. 
 

 

  

 

 

 

 

                                             Az ifjú házaspár 

                   esküvői fotója 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Szülői jókívánságok a levelezőlapon 
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Csengelére került a 
nyeremény traktor 

 

Augusztus 11-én traktoros versenyt rendeztek Csólyospálo-

son. A vetélkedőre 79 fő nevezett be. Nagy érdeklődést vonzott a 

tombolasorsolás is, melynek fődíja stílszerűen egy felújított, 1975-

ös gyártmányú MTZ 50-es traktor volt. 

A versenyen részt vett a csengelei Széll János és fia, Renátó 

is, de most nem sikerült versenydíjat szerezniük. Viszont Fortuna 

kegyeibe kerültek, hiszen a kisorsolt traktort ők nyerték meg. A 

100 darab nyereményszelvény megvásárlása így jó ötletnek bizo-

nyult, félmilliós hasznot hozott. 

A megnyert gépet nem szándékoznak eladni. A tervek szerint 

jövőre a család nő tagjai ezzel fognak a versenyen részt venni.    

M. M. 

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 
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Restaurálták a hajfonatkorongot 
 

 

 
 

 

 

Május 15-i számunkban számoltunk be róla, hogy Verovszki 

József a tanyája mellett egy honfoglalás kori hajfonatkorongot 

talált, melyet beszolgáltatott a szegedi Móra Ferenc Múzeumnak. 

A múzeum restaurátorai azóta megszabadították az értékes 

leletet az évszázadok során rárakódott szennyeződésektől. A mel-

lékelt fotó szerint szép munkát végeztek, most már ezüstösen csil-

log a korong.  

A hajfonatkorongoknak sokféle díszítése létezik, de a Csen-

gelén előkerülthöz hasonlót nem ismerünk. Így valószínűleg egy 

ritka darab került a szakemberek kezébe. 

Molnár Mihály    
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Szent István ünnepi főzőverseny a 
presszóban 

 

Augusztus 20-át megelőző délután birkapörkölt főző versenyt 

rendeztek a Vénusz presszó udvarán. A vetélkedésre hárman ne-

veztek be, de ebből egyikük marhahúst főzött.  

A zsűrizést Vígh Attila, és házastársa, Víghné Juhász Anett 

vállalta magára. Döntésük alapján Dorogi András főztje lett a győz-

tes. Második helyen Kopasz József végzett. Szekeres József pör-

költjét ugyan kitűnőnek értékelték, de mivel a kiírás szerinti birka 

helyett marhából készült, csak harmadik helyezést kapott. 

M. M. 
 

 
 

Dorogi András nem csak halsütésben remekelt 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Vincze János 36. kiállítása 

 
Lapunk mindig örömmel számol be a falunkbéli fafaragó sze-

repléseiről, mellyel növeli Csengele hírnevét. 

Legutóbb a pálmonostori falunapokra hívták meg, és egy 

nagy termet rendeztek be számára. A kiállításon több mint félszáz 

alkotását állították ki, de bemutatták az eddig elnyert díjak okle-

veleit is. Az alkotó – mint mondta – sehol még ilyen szívélyes fo-

gadtatásban nem részesült, az ebédnél személyesen a helyi polgár-

mester asszony és a körjegyző szolgálta ki.   

A nagy kánikula ellenére szép számmal eljöttek a tárlatra. 

Többen is elmondták, hogy nem is gondolták volna, hogy a köze-

lükben ilyen tehetséges faszobrász él. 

M. M. 

 

 
 

Szép számú érdeklődőt vonzott a kiállítás 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Kun Szabó István nótáskönyve 
 12. rész 

 

31. Híradó Miatyánk 
 

Miatyánk, ki vagy az osztályirodában, szenteltessék meg a te sa-

vanyú borod, hogy boldog literekben jöjjön a napos asztalra. Le-

gyen meg a te boldog akaratod, miként az irodában azon képpen, 

itt a fogdában is add meg nekünk a mocskos szakácsunktól elkészí-

tett minden napi bab-tarhonya levesünket és bocsásd meg, ha 

iszunk és nem fizetünk. Miképpen mi is megbocsátunk, ha becsuk-

nak és ne vigyél minket kihallgatásra, de szabadíts meg minden 

napi csuklótól és az unalmas díszlépéstől, mert tiéd az osztály. 

Százados úré a hatalom, a híradó katonáé az örökös hallgass most 

és mindörökké. Amen. 

Szegeden, 1935. július 24-én   
 

32. Elszakadtam a falumtól… 
 

I. Elszakadtam a falumtól gyógyítni a szívem, 

Azóta a kicsi falum nem hallotta hírem. 

Kalapomnál hervadt virág,  

Nem gyógyít meg ez a világ. 

Másé lett az édes kicsi párom, 

Bagaméri öreg hársfák siratják az álmom. 
 

II. Öreg hársfás kicsi falum vissza sose térek, 

Annak a szép szőke lánynak szemébe nem nézek. 

Kalapomnál hervadt virág, 

Kegyetlen a cudar világ. 

Könnyeimet  többé meg nem látja, 

Te csak hullajtsd leveledet Bagaméri hársfa. 
 

[Szövegíró: Balyi Imre] 
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33. Te akartad, hogy úgy legyen 

 

Te akartad, hogy úgy legyen, 

Mással hogy úgy éljünk, mint két idegen. 

Hogy az ajkaid mosolyágát és a szemed ragyogását ne lássam, 

pedig másképp is lehetne, hogy úgy éljünk, mint két gerle egy-

mással. 

De mivel te úgy akarod, legyen meg az akaratod kedvesem.  
 

[Elfeledtem réges-régen, hogy te vagy az üdvösségem, a párom. 

Szemed helyett a kék eget, a vándorló fellegeket csodálom.  

Álmod felett, ha őrködöm, az arcodban gyönyörködöm titokban,  

S elgondolom, hogy lett volna, ha nem így akartad volna, ahogy 

van.] 
 

[Szövegírók: Marczali Frigyes, S. Schack Manka. A második versszak nem sze-

repel a füzetben, de hozzá tartozik]  

 

(folytatjuk) 
 

 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 60 éve: 

 

Szép, új orvosi rendelőt kapott Fábiánsebestyén és 

Csengele  
 

Népi demokratikus államunkban legfőbb érték az egészséges, 

dolgozó ember. Éppen ezért hatalmas gondot fordít államunk arra, 

hogy a dolgozók millióinak egészségvédelmét megfelelően bizto-

sítani tudja. 

A múltban sok községet végigjárhattunk, mire egy olyat talál-

tunk, amelyikben önálló orvosi rendelő volt. Ma ez éppen fordítva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zeneszoveg.hu/szemely/4209/marczali-frigyes-dalszoveg-lyrics-bio-adatlap.html
http://www.zeneszoveg.hu/szemely/38390/s-schack-manka-dalszoveg-lyrics-bio-adatlap.html
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áll: alig van olyan község megyénkben, amelynek még nincsen 

önálló orvosi rendelője. 1952-ben ötéves tervünk harmadik évében 

90 ezer forint beruházással kapott szép új orvosi rendelőt Fábián-

sebestyén és 86 ezer forint beruházással Csengele. Mindkét község 

dolgozói örömmel, boldogan fogadták az orvosi rendelőket. Álla-

munk, alkotmányunk mind fokozottabban gondoskodik a falu dol-

gozóiról. Ezentúl nem kell orvosért a másik városba, vagy köz-

ségbe menni, ha valaki beteg lesz a községben, mert megtalálja azt 

a községben, közel a lakásához. 
 

(Viharsarok 1952. augusztus 26., p. 4.) 
 

 
 

Kedvenc receptjeim 
 

Padlizsános csirkemell 
 

Hozzávalók: 4 kisebb csirkemell, 1 nagy vagy 2 kisebb pad-

lizsán, 2 húsos zöldpaprika, 1 nagy fej vöröshagyma, 4 cikk fok-

hagyma, 2 dl tejföl, 1 dl mokkáskanál cayennebors, olaj, só.  

A csirkehúst bedörzsöljük 1 cikk zúzott fokhagymával, sóval 

és cayenneborssal. Forró olajon hirtelen pirosra sütjük, kivesszük, 

félretesszük. Az olajból elveszünk annyit, hogy kikenjünk egy tűz-

álló tálat. Aljára tesszük a meghámozott, nagyobb kockákra vágott 

padlizsánt. Erre kerül a karikára vágott húsos zöldpaprika, a kariká-

ra vágott vöröshagyma, amit picit megsózunk. Ráhelyezzük a kisü-

tött csirkemelleket. A tejfölben elkeverjük a többi zúzott fokhagy-

mát, a maradék olajat, és ráöntjük a húsra. Előmelegített sütőbe tol-

juk, és kb. 40 percet sütjük.   

Nemere Ilona 
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Zenésztalálkozó lesz! 
 

2012. szeptember 8-án (szombaton) 19 órától rendezik meg a VI. 

Zenésztalálkozót a Vénusz presszóban. Vacsora marhagulyás lesz. 

A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.         

 

 

Fogadóórák 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hét-

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

ző alkalom szeptember 3-án lesz. 

Bozó Béla r. főtörzsőrmester, csengelei körzeti megbízott pá-

ratlan számú hetek szerdáján várja a panaszosokat a faluházban 9-

11 óra között. Szeptember 12-én és 26-án lesznek a közeljövő foga- 

dóórái.                                                                                                

 
 

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 150 db 6 m-es vas fóliaborda locsolórendszerrel és egy Hyundai 

H1 személygépkocsi. Érdeklődni lehet a 06-30/3 630 771 telefonszá-

mon. 

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 a csengeli benzinkúton. A japán szabadalom alap-

ján előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és 

biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasztalatok 

szerint segíti a szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrend-

szert, növeli az ellenálló képességet a betegségekkel szemben, gá-

tolja a kórokozók terjedését a szervezetben, fokozza a regeneráló-

dást, a sérült szövetek helyreállítását, csökkenti az allergiás tüne-

teket, hatásosan csökkenti a stressz érzékenységet, növeli a teher-

bíró 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 válto-

zatban. 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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