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Polgárőrök az iskola előtt  

 

 
 

Írásunk a 284. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Október 
 

 

1. 

1890-ben ezen a napon kezdődött meg a közoktatás a csen-

gelei (később nevén: Belsőcsengelei) iskolában.  2006-ban 

ezen a napon rendezték meg a helyhatósági választást, me-

lyen két polgármester- és 22 képviselőjelölt indult. A régi 

polgármester maradt a tisztségében.  

2. 
1974-ben ezen a napon született Sántáné Czombos Mónika, 

aki 1994-1995 között képesítés nélküli óvónő volt.  

3. 

1933-ban ezen a napon született Katona Antal (†2012), aki 

1997-től volt tagja a népdalkörnek.  1974-ben ezen a napon 

született Pigniczki Tiborné Tóth Margit, aki 1996-tól óvónő-

ként dolgozik az óvodában.  

6. 

1921-ben ezen a napon született Horváth András (†1944), 

aki az II. világháborúban az erdélyi harcok során vesztette 

életét.  1940-ben ezen a napon született Rácz András († 

2000), aki 1973-1975 között a rendőrség körzeti megbízott-

ja volt.  1944-ben ezen a napon született Varga Lászlóné 

Tóth Mária, aki 1982-2005 között tanított a belterületi 

iskolában, 1991-1996 között iskolaigazgató volt. 2003-ban 

"A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.  1951-ben 

ezen a napon született Novák Imréné Rabi Katalin, aki 

1984-1994 között az ÁFÉSZ boltot vezette, majd ugyanezt a 

boltot 1994-2001 között bérelte Kiss Ferenctől. 2001-től az 

Öregmalom vendéglő melletti vegyesboltot vezeti.  1972-

ben ezen a napon született Kopschitz Péter, aki 2002-2003 

között a csengelei focicsapat tagja volt.  

7. 

1918-ban ezen a napon született Hargitai (Höhn) Imre 

(†1977), aki 1945-1951 között a Belsőcsengelei iskolában, 

1963-1964 között a Pántlika úti iskolában tanított. 1945-től 

kántori tisztséget is ellátott. 1945-1949 között az egyházköz-

ség képviselő-testületének jegyzője volt.  1923-ban ezen a 

napon született Németh János, aki 1945-ben rendőr volt. 
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8. 

1891-ben ezen a napon született Béres János gazdálkodó, 

aki 1944-től a Független Kisgazdapárt csengelei szervezeté-

nek választmányi tagja volt. 1948-ban Jani nevű 4 éves 

arabs telivére a szegedi mezőgazdasági kiállításon első he-

lyezést ért el.  1922-ben ezen a napon született Tóth István 

(†2003) bérfűrészelő. 1941-ben avatták vitézzé. 1971-1978 

között az önkéntes tűzoltók parancsnoka volt. 

9. 

1883-ban ezen a napon született Magyar János (†1956) 

bognár, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több 

vezető tisztséget töltött be. 1945-ben tagja volt a Földosztó 

Bizottságnak. Az egyházközségi képviselő-testületben is 

több tisztséget látott el.  

10. 

1940-ben ezen a napon született Vincze János, aki 1986-tól 

a temető gondnoka. 1998-ban az egyházközség világi elnö-

kének választották. 1994-2010 között önkormányzati képvi-

selő volt. Fafaragásaival több elismerést szerzett.  1944-

ben ezen a napon halt hősi halált Rácz József Kiskunhala-

son.  1975-ben ezen a napon született Vincze Róbertné 

Ceglédi Márta, aki 2001-2007 között postai kézbesítő volt.  

1991-ben ezen a napon született Sándor Orsolya, akit 2006-

ban "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.  2004-ben 

ezen a napon hunyt el Balogh Józsefné Czibolya Viktória, 

az ÁFÉSZ benzinkút első kezelője. 

11. 

1893-ban ezen a napon született Balogh József földműves, 

aki a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szövetsége 

Csengelei Helyi Csoportja vezetőségének póttagja volt 

1919. április 27-től.  1898-ban ezen a napon született Gyo-

vai József (†1977), aki az 1950-es években tagja volt a köz-

ségi tanácsnak.  

12. 

1924-ben ezen a napon avatták fel Balassa Ernő szegedi 

festőművész allegorikus képét a csengelei hősi halottak em-

lékére. A festmény holléte ismeretlen.  1928-ban ezen a na-

pon született Tóth Imre (†2007), aki alapításától tagja volt a 

népdalkörnek. 
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13. 
1965-ben ezen a napon született Tóth-Andorné Farkas Éva, 

aki 1988-tól óvónőként, 1996-tól vezető óvónőként dolgozik 

az óvodában.     

14. 

1933-ban e napi parancsával a szegedi rendőrkapitány ideig-

lenesen megszüntette a csengelei kikülönített őrséget, és az 

ott szolgálatot teljesítőket a Felsőközponti őrszobára osztot-

ta be.  1972-ben ezen a napon született Lantos István, aki 

1996-tól tanít az általános iskolában. 2002-től önkormány-

zati képviselő, 2006-2010 között alpolgármester is volt.  

15. 

1925-ben ezen a napon született Bencsik László, aki 1949-

ben II. világháborús aknarobbanás miatt életét vesztette.  

1947-ben ezen a napon hunyt el szovjet hadifogságban Bozó 

József csendőr, aki Csengelén született.  1970-ben ezen a 

napon hunyt el Szűcs Mihály, aki 1957-1968 között postai 

kézbesítő volt.  1973-ban ezen a napon született Tóth Gá-

bor, aki 1995-2000 között a csengelei focicsapat játékosa 

volt. 

 

 
 

Polgárőrök az iskola előtt 
 

Sokéves hagyománya már a polgárőrségnek, hogy a tanévkezdés-

kor, szeptember hónapban segítik az iskolába tartó tanulókat a biz-

tonságos közlekedésben, hiszen nincs kijelölt gyalogos átkelőhely 

az eléggé forgalmas úton. Mióta faluőrség is van, a feladatokat 

megosztják. Idén a hónap első felében a faluőröket, a második 

részében pedig a polgárőröket lehetett látni a reggeli órákban. Köz-

reműködésüknek is köszönhető, hogy nagyon régen volt már 

gyermekbaleset az iskolánál. 

M. M. 
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Iskolai papírgyűjtés 

 

Szeptember végén ismét papírgyűjtést rendeznek az iskola 

tanulói számára. A fiatalok által összehordott, valamint egy helyi 

nagyvállalattól kapott papírhulladékért kb. 150 ezer forint bevételt 

remélnek.   

A tervek szerint a pénz nagy részét kirándulásokra költik, de 

mezeket is akarnak vásárolni az iskolai versenyzőknek, valamint 

kapuhálókat és labdákat is beszereznek. 

Az iskola tovább gyűjti a PET-palackokat, valamint az alumí-

nium italos dobozokat is. Ezek következő elszállítása novemberben 

lesz, így lehetőleg addig kérik azokat leadni (jövő év májusában 

lesz az utána következő).     

M. M. 

  

 
 

Munkában a fiatalok 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Önkormányzati ülés 
 

2012. szeptember 27-én a polgármesteri hivatal házasságkötő 

termében tartotta soron következő ülését, melyen minden képviselő 

jelen volt.  

Elsőként a polgármester számolt be a két ülés közötti lé-

nyeges eseményekről. Elkészült a Felszabadulás utcai öntőzőrend-

szer, a bekerülési költséget kifizették. Az ősz folyamán a korábban 

kiszáradt tujákat pótolni fogják. Az általános iskola felújítása elké-

szült. Az energetikai beruházások is elkészültek, a fűtés és az ener-

giatermelés működik. A dűlőutak melletti faágak vágására szolgáló 

berendezés beszerzésére kiírták a közbeszerzési eljárást. A piactéri 

építmény pályázatát határidőre beadták, az építési engedély is meg-

érkezett. Az iskolát január 1-jétől átveszi az állam, ami helyben azt 

jelenti, hogy a pedagógusokat a továbbiakban az állam fizeti, a do-

logi kiadásokat az önkormányzat állja. A járási hivatalok megala-

kulásával kapcsolatban lehangzott, hogy a szociális és gyámügyi 

feladatok nagy része elkerül Kistelekre.  

A hozzászólások során Tóth Tibor felvetette, hogy a tervezett 

piactéri épületet bentebb kellene helyezni. Ő utána járt, hogy nyerő 

pályázat esetén lehetne a helyszínt módosítani. A Darányi-program 

keretében új pályázatot is be lehetne adni. A polgármester nem 

javasolta az épület helyének megváltoztatását, mert új tervet és en-

gedélyt kell kérni, és ez már nem fog időben beleférni a kivitelezési 

időbe. Több hozzászólást követően szavazás volt. Tóth Tibor és 

Molnár Mihály amellett volt, hogy pályázati nyerés esetén kezde-

ményezzék az épület új helyének kijelölését, Varga Árpád szerint 

nem volt miről dönteni, az eredeti terv mellett voksolt a polgár-

mester, Kormányos Sándor, Katona Attila és Lantos István.  

Második napirendi pontként az I. félévi gazdálkodásról hang-

zott el tájékoztató. Tóth Tibor képviselő megkérdezte, hogy milyen 

megbízási díj van az iskolánál. A polgármesteri válasz szerint logo-

pédust foglalkoztatnak. Elmondta azt is, hogy a jövő évben csak 

családi pénzből lehet menni kirándulni az iskolásoknak, mert nem 
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lesz ilyenre állami pénz. Lantos István megjegyezte, hogy az isko-

lai kirándulásoknál teljes összeget kell majd fizetni, mert nem írtak 

ki ilyen célra pályázatot. Tóth Tibor a betervezett 50 ezer forintos 

tolmácsolási díjból javasolt Zólyomi-Katona Theodóra munkáját 

elismerni. A polgármesteri válasz szerint ezt már más módon meg-

oldották. Tóth képviselő megjegyezte, hogy nagyon sok megma-

radt a közgyógyellátásra szánt pénzből. Dr. Tóth Tibor jegyző vála-

szában elmondta, hogy nagyon be van szabályozva az igényelhe-

tők köre, ezért kevesen vehetik igénybe. Az I. félévi gazdálkodás-

ról szóló beszámolót a testület hat tagja elfogadta, Tóth Tibor kép-

viselő tartózkodott.  

Az előterjesztések során az általános iskola és óvoda műkö-

déséről szóló tájékoztatót tárgyalták meg a képviselők. Tóth Tibor 

megemlítette, hogy a beszámoló szerint pénzhiányra hivatkozva 

maradt el a tisztasági festést, és megkérdezte Longa Istvánné isko-

laigazgatót, hogy miért nem kért erre pénzt. A válasz szerint a 

következő évi nyári szünetre tervezik a festést, és most jelzi, hogy 

erre kell majd pénz. Varga Árpád arról érdeklődött, hogy az isko-

lának van-e saját alapítványa. A válasz szerint nincs, csak a művé-

szeti iskolának. Molnár Mihály elmondta, hogy olyan információt 

hallott, miszerint az óvodában beszabályozták, hogy hányszor 

milyen sűrűn lehet a WC-t lehúzni. Longáné válaszában elhangzott, 

hogy régóta lehet ilyet hallani, de ez nem igaz.  Kormányos Sándor 

alpolgármester megköszönte azok munkáját, akik a táborozásoknál 

segítettek.  

A költségvetési rendelet módosításra került, mivel különféle 

pénzösszegek (pl. Csengele ház pályázati támogatás) megérkeztek.  

Az önkormányzat döntött a tanyagondnoki területek átszer-

vezéséről, és a felújított szakmai programról, és ezzel kapcsolatban 

módosította az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatot 

is. Egy ellenőrzés során felmerült, hogy a tanyagondnok tevékeny-

ségi naplójában ellenjegyeztetni kellene az igénybevevőkkel az el- 

végzett feladatot. A testületből 6 képviselő nem tartotta szüksé-

gesnek ezt bevezetni, Tóth Tibor képviselő a szavazás során tartóz-

kodott.  
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Az önkormányzat 4000 Ft tankönyvvásárlási támogatást sza-

vazott meg azon általános, közép- és felsőfokú nappali tagozatos 

tanulók számára, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 

nem részesülnek.    

A január 1-jétől állami kezelésbe kerülő iskola működéséről 

szándéknyilatkozatot kértek, melyet szeptember 30-ig kell benyúj-

tani. A testület úgy döntött, hogy az iskola üzemeltetését, karban-

tartását továbbra is ellátja.                

2013. január 1-jétől a műanyag és papír gyűjtésére szolgáló 

szemeteszsákok megszűnnek. Ezzel kapcsolatban pályázni fog a 

testület műanyag kukák beszerzésére. Ehhez 15 % önkormányzati 

önrész kell, a lakosságnak ezzel kapcsolatban nem lesz kiadása.  

Dr. Tóth Tibor jegyző tájékozatott arról, hogy a járási hiva-

talban 17 főt fognak alkalmazni. Falunkból 1 főt fognak átadni, de 

neki egy irodát kell biztosítani Csengelén. Ehhez a képviselő-tes-

tület hozzájárult.         

Tóth Tibor képviselő a fogadóóráin szerzett tapasztalatok 

alapján írásban különféle javaslatokat terjesztett elő: indítványozta 

az óvodában a konyhához vezető út kikövezését, nagyobb szenny-

víztároló építését, a drótkerítés síkjának másik oldalra való helye-

zését; a halastóhoz védőkorlátot kíván, mert egy gyereket majdnem 

belerántotta a kutyája; a közlekedést nehezítő akadályok megszűn-

tetését, a belterületi utak melletti út-padkák gréderezését, hogy az 

úton ne álljon meg a víz, a járdák és külterületi buszvárók felújí-

tását; az önkormányzati járművek helybeli benzinkúton tankolását; 

a templom fűtésének megoldását, kivilágításának rendbetételét; 

rászorultak, több gyermekesek karácsonyának megszervezését; a 

fecskeházakhoz rászorultság szerint bárki hozzájuthasson. A pol-

gármester a felvetések egy részével egyetértett, de nagyobb részét 

akadékoskodásnak vette. Szerinte az óvoda szennyvízrendszere 

megfelelő, a konyhához vezető járdával ő is egyet ért. A képviselők 

hozzászólásaikban nagyrészt nem értettek egyet a javaslatokkal. 

Katona Attila szerint nincs jó megoldás a templom fűtésére, mert a 

miséken kívül üresen áll, és nem a hideg miatt jönnek kevesen, 

mert nyáron is ugyanannyian vannak. Dr. Tóth Tibor jegyző meg- 
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említette, hogy az útmenti korlátok kellenek, mert az autósok 

tönkretennék a parkot. A polgármesteri hivatal előtti útszűkületre a 

forgalom sebességének csökkentése miatt van szükség, ezt a meg-

állapítást Lantos István is helyeselte. Longa Istvánné iskolaigazgató 

megítélése szerint az óvodai drótkerítés nem balesetveszélyes, és 

egyébként is állandó felügyelet alatt vannak az óvodások. Kor-

mányos Sándor alpolgármester arra kérte testületet, hogy a már 

meglévő dolgokat nem rombolják le.       

Utolsó hozzászólóként beszámoltam arról, hogy a kb. másfél 

évtizede a Bogár-háti templomromnál felállított emléktábla tönkre-

ment, és ledőlt. A polgármester ígéretet tett, hogy azt az önkor-

mányzat rendbe hozatja. 

Az önkormányzati ülés több mint 3 órai tanácskozás után ért 

véget. 

Molnár Mihály  

képviselő 

           

 

 

 
 

Reiki-klub 

 
Reiki-klub a Faluházban minden hónap második csütörtökén 18 

órától. Nyílt nap külön értesítéssel.                                                     
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Felszerelték az új Jézus szobrot 

 

 

 
A Templomhalmi iskolánál álló keresztet még valamikor a 

20. század elején állították. Az eltelt évszázad alatt a hívők ápolták, 

rendben tartották, időnként felújították. Viszont ez év júliusában 

lelketlen bűnözők a kereszten lévő Jézus szobrot ellopták, bár az 

öntöttvas alkotással kevés értékre tehettek szert a fémgyűjtők. 

Az egyházközség világi elnöke, Vincze János gyűjtést rende-

zett, és egy nap alatt előteremtette az új Jézus szoborhoz szükséges 

pénzt. Katona Attila Debrecenből hozta el az új korpuszt, melyet 

2012. szeptember 23-án felszereltek.  

A műgyanta szoborra lehetőleg már nem fog fájni a tolvajok 

foga.   

Kép és szöveg: 

Molnár Mihály 
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Átugratott az árkon 
 

A 21-est szerencseszámnak tartják. Ez nem jött be egy csen-

gelei fiatalnak, aki szeptember 21-én száguldozott a falunkban Au-

dijával. Az éppen Csengelén járőröző rendőrök elől is megpróbált 

meglépni, de a Felszabadulás és Arany János utcák kereszteződé-

sénél nem bírta a kanyart bevenni, és az útmenti árkon átugratott. 

Az összetört járművet csak traktor segítségével tudták elszállítani. 

Az autóban keletkezett kár mellett a meggondolatlan fiatal-

nak a jogi felelősséget is vállalnia kell. A vérvizsgálat eredményé-

től függően szabálysértési vagy büntetőeljárás indul ellene.             
 

 

 

Kun Szabó István nótáskönyve 
 14. rész 

 

36. Kadarka nóta 
 

Egy szépasszony azt kérdezte a múlt héten 

Mért hadarás, mért hebegős a beszédem? 

Azért szólok hadarva, 

Mert van bennem egy-két liter kadarka. 
 

Azt kérdezte az én drága kis virágom 

Megcsókolni van-e egy kis bátorságom? 

Azt felelltem, nem jövök én zavarba, 

Ha van bennem egy-két liter kadarka. 
 

Mivel hogy túl nagy volt a bátorságom, 

Mostanig se hagyott el a kis virágom. 

Így juthat az ember nyakig a bajba, 

Ha van benne egy-két liter kadarka.       
 

 (folytatjuk) 
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Halászléfőző verseny  

 
A Vénusz presszó szeptember 22-én újabb főzőversenyre hív-

ta a szakácsokat. Most a halászléfőző tudásukról kellett számot ad-

niuk. 

A négy versenyző este 6 órakor ízzitotta be a gázrózsákat. A 

tervek szerint 7 óra tájban lett volna a zsűrizés, de az egy kicsit 

csúszott. Az étkek bírálatát Horváth Péter és Pigniczki Tibor vállal-

ta magára. A zsűrinek nehéz dolga volt, mint máskor is, és második 

helyezettnek két halászlét hoztak ki. A végeredmény a következő 

lett: I. Ifj. Tisóczki Ferenc, II. Sándor Józsefné és Bera István (holt-

versenyben), III. Balogh István. 

A vacsora után Varga Laci zenéjére mulathatott, aki akart és 

bírt.                                                                                           M. M. 
 

 
 

Ifj. Tisóczki Ferenc, a főzőbajnok 
(fotó: Molnár Mihály)  
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Szüreti felvonulás és bál 
 

A Vénusz presszó tulajdonosai ez évben is megrendezik a 

lovas kocsis felvonulást és bált. 

A tervek szerint 2012. október 6-án (szombaton) 14 órától 

lesz a gyülekező a presszónál. 14 óra 30 perctől indul a felvonulás, 

közben a templom előtt megszentelik a terményeket. 

19 óra 30 perckor lesz a marhapörkölt vacsora, majd követ-

kezik a bál. 

A szervezők mindenkit szeretettel várnak a hagyományos 

rendezvényre.                                                                                    

      

Fogadóórák 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hét-

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

ző alkalom november 5-én lesz. 

Bozó Béla r. főtörzsőrmester, csengelei körzeti megbízott pá-

ratlan számú hetek szerdáján várja a panaszosokat a faluházban 9-

11 óra között. Október 10-én és 24-én lesznek a közeljövő fogadó-

órái.                                                                                                                                                                                            

 

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 meg-

szüntetésére, illetve megelőzésére szolgál. Ez a gyógyítás minden ko-

rosztály számára ajánlott, szinte minden ma ismert betegség tüneteit 

csökkenti, illetve meggyógyítja. A csontkovácsolás energetikai kezelés-

sel és masszázzsal együtt történik. Bővebb felvilágosítás, illetve beje-

lentkezés az alábbi telefonszámon: 06 30 5 262 606. Június 1-től a Fel-

szabadulás u. 2. szám alatti szépségszalonban (volt tűzoltó szertár) is fo-

gadom ügyfeleimet.      Somogyi András csontkovács és energiagyógyász    
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Emeletes, 3 + 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, mosókonyhás, külön WC-

s, nagy garázsos szerkezetkész (ajtó, ablak bent van) tégla ház, dupla 

portával (2 utcát átérő) eladó. Irányár 5 millió forint. Érdeklődni lehet a 

06-62/286 120 és 06-62/286 045 telefonszámokon. Csengele, Dózsa 

György u. 1/A.  

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

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

telefonszámon. 

Eladó Skoda Octavia 1.4-es személygépkocsi, 5 mázsás utánfutó, 

Belorusz 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 alapján 

előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és bioló-

giai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. 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 képességet és lassítja az 

öregedést. Hatása néhány hét után észlelhető. Naponta 1-1,5 liter fo-

gyasztása ajánlott. 1,5 literes műanyag flakonokban kapható, szén-

savas 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 mik-

roalgák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisztítást, sejtvé-

delmet és a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki Ön is elérhető áron, 

garanciával!  Érdeklődni lehet a 06-20/5 210 172 telefonszámon. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  295  - 

 

 

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                                 

 
 

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: 100                     

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Gémes Antal 
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