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Endrei Judit Csengelén  

 

 
 

Az író-olvasó találkozóról szóló írásunk a 317. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – November 
 

 

1. 
1957-ben erre a napra készült el a hősök sírja a temetőben.  

1962-ben ezen a napon nyílt meg a gyógyszertár. 

2. 
1996-ban ezen a napon hunyt el Szabó Imre, aki 1945-ben 

polgárőr volt. 

3. 

1897-ben ezen a napon kezdődött meg az oktatás a Temp-

lomhalmi iskolában.  1956-ban ezen a napon született Kuk-

lisné Vajda Mária, aki 1975-1992 között a községi könyvtárt 

vezette. A Hazafias Népfront csengelei elnöke volt. 1992-től 

a családi vállalkozás keretében bolti eladó.  1961-ben ezen 

a napon hunyt el Sisák P. János, aki 1928-ig a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület elnöke volt. 1929-től választmá-

nyi tagként működött tovább.  1973-ban ezen a napon szü-

letett Szabó Zsoltné Béres Anikó, aki 1993-1994 között ké-

pesítés nélküli óvónő volt.  

5. 

1949-ben ezen a napon született Csíkos Józsefné Dorogi 

Erzsébet, aki 1982-től az óvoda dajkája.  1986-ban ezen a 

napon született Rényi Virág, aki 2000-ben megkapta "A 

csengelei iskoláért " plakettet. 2011-től az általános iskola 

napközis tanára.  2001-ben ezen a napon hunyt el Hegedűs 

Imre, aki 1991-1994 között a csengelei polgárőrség vezető 

helyettese, 1994-1995 között titkárhelyettese volt.  

7. 

1950-ben ezen a napon született Tóth Istvánné Papp Ro-

zália, aki 1969-től 2008-ig dolgozott a községházán. 1977-

ben megbízott VB-titkár volt.  1959-ben ezen a napon in-

dult meg a villanyszolgáltatás a községben.  1970-ben ezen 

a napon született Varga Árpád, aki 1991-től Kuklis András 

Kis ABC-jében eladó. 1984-ben az úttörő olimpián II. he-

lyezett lett súlylökésben. 1988-ban Belgrádban ezüstérmes 

lett diszkoszvetésben. 2005-től a polgárőrség csoportvezető-

helyettese, 2007-2008 között titkárhelyettese volt. 2006-tól 

önkormányzati képviselő.   
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8. 

1914-ben ezen a napon született Szüle Ferenc (†1997), aki 

1944-1960 között a motormalom gépésze volt.  1944-ben 

ezen a napon született Nemere István, a legtermékenyebb 

magyar író, aki 2001-től Csengelén él. 604 kötete jelent meg 

eddig.  1966-ban ezen a napon született Czirok Zoltán, aki 

1992-től az általános iskola énektanára, 1996-tól a csengelei 

művészeti iskola fúvóstanára, és a fúvószenekar vezetője.  

9. 

1929-ben ezen a napon népes csengelei küldöttség járt Fo-

dor Jenő helyettes polgármesternél, akitől a földbér hátralé-

kok részletekben történő fizetését kérték.  1947-ben ezen a 

napon született Mészáros János, aki 1986-tól tagja az egy-

házközségi képviselő-testületnek.  1958-ban ezen a napon 

az Elnöki Tanács első elnökhelyettese, Nagy Dániel válasz-

tási nagygyűlést tartott a kultúrházban.  1968-ban ezen a 

napon született Kun-Szabó Tibor, aki 1991-től a Csengele 

Községi Sport Egyesület elnök-edzője. A Csengelei Polgár-

őr Csoportnak 1990-1991 és 2005-2009 között csoportve-

zető-helyettese volt. 1984-ben az országos ifjúsági bajnoksá-

gon súlylökésben első helyezett lett.  

10. 
1932-ben ezen a napon hunyt el dr. Kertész József, aki 

1914-től Csengele első orvosa volt. 

11. 
1951-ben ezen a napon született Fehér Kálmán, aki 1985-től 

a szeszfőzdét vezeti. 

12. 
1947-ben ezen a napon született Nagy Bandó András hu-

morista, aki 1969-től az Egyetértés Tsz építő brigádját ve-

zette. 

13. 
1923-ban ezen a napon született Gombos Sándor, aki önként 

jelentkezett katonai szolgálatra, majd 1943. január 20-án a 

szovjet fronton eltűnt.   

14. 

1994-ben ezen a napon hunyt el Túri Imre, aki 1944-1945-

ben a rendőrség kötelékében dolgozott, előbb mint polgárőr 

parancsnok. Az 1949-es községgé alakuláskor képviselőnek 

választották. 1949-ben a DÉFOSZ titkára lett. 1951-ben a 

földműves szövetkezet ügyvezetője volt. 
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15. 

1905-ben ezen a napon született Börcsök András (†1987) 

gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zász-

lótartója volt 1943-1946 között. 1944-ben a Független Kis-

gazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja lett.   

1918-ban ezen a napon született Kecskés István (†1996), aki 

postai kézbesítő volt.  
 

 
 

 

Szent Imre családnap 
2012. november 3. 

 

„A nap témája: Mi a csoda?!” 
 

Tervezett program: 

13.00: Kiállítás megnyitó a Faluházban 

13.30: Molnár Imre bűvész műsora 

14.30: Levente Péter és Döbrentey Ildikó beszélgetése felnőttekkel 

15.30: Uzsonna 

16.00: Levente Péter és Döbrentey Ildikó műsora a gyerekeknek 

17.30: Fáklyás körmenet a faluháztól a templomig 

18.00: Szentmise, bemutatja Serfőző Levente atya 

 

Mindenkit szeretettel várunk!   

Katona Attila 
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Endrei Judit Csengelén 

 
Endrei Judit név a fiataloknak nem mond sokat, viszont a 

középkorúak és az idősebbek emlékeznek még arra az időszakra, 

amikor tévébemondó volt. Október 9-én Csengelére jött író-olvasó 

találkozóra.  

Az átlagember tévés szerepeléseiről tud, viszont a találkozón 

bemutatta nyolc kötetét, melyeket ő írt. Ezek között találunk inter-

júkötetet, aforizma gyűjteményt és szakácskönyvet is. 

Az írónő magánéletéről nem sokat beszélt. Elmondta, anyu-

kája iskolaigazgató, apja tsz-elnök volt, fiatalsága falun telt el. A 

házassága nem a legjobban sikerült, viszont örül két nagy lányának. 

Több mint két évtizedes tévézés után az irodadalom felé for-

dult. A kötetek írása mellett saját kiadó cége is van, amely a köny-

veit is megjelenteti.   

"Korhatár nélkül 50+" nevű program keretében járja az orszá-

got. Szakemberek segítségével adnak életvezetési tanácsot, melyek 

között orvosi és öltözködési javaslatok is megtalálhatók. Próbálják 

rávezetni az embereket, hogy találják meg az örömöt a mindenna-

pok kis eseményeiben is. 

A találkozó végén lehetett vásárolni - igen kedvezményes 

áron - Endrei Judit könyveiből, melyet dedikált. 

Kép és szöveg: 

Molnár Mihály 
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Vincze János Kisteleken  

 

Vincze Jánost – mint egyetlen környékbeli fafaragót – rend-

szeresen meghívják a kisteleki rendezvényekre. Nemrég a városban 

rendezett táncvilágbajnokság alkalmából kérték fel, hogy mutassa 

be a szobrait. A közel 40 országból érkezett vendégeknek tetszhet-

tek az alkotásai, hiszen két szobrát is megvásárolták. A „Jóbarátok” 

és „Csikós” című fafaragások külföldre kerültek. 

A sajt- és gasztronómiai fesztiváloknak régi kiállítója Vincze 

János. Ez évben is szép számú érdeklődő tekintette meg tárlatát, 

melyről a vendégkönyvébe bejegyzett írások tanúskodnak. Itt nem 

kelt el szobra, viszont egyet megrendeltek tőle. 

M. M. 

 

 
 

Juhászok élőben és szoborban 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Több mint 1 millió km balesetmentesen 
 

Harminc éve dolgozik a Tisza Volán soföreként Korom Mi-

hály. Kezdetben városi helyi járatos buszokat vezetett, majd a hely-

közi vonalakon dolgozott. 

Az eltelt harminc év alatt szépen gyarapodott a levezetett ki-

lométerek száma. Ez év október 20-án 1.250.000 km balesetmen-

tes közlekedésért oklevelet és ezüstből készült emlékérmet kapott 

munkáltatójától. Ha kiszámoljuk, ez a távolság az egyenlítő 31 al-

kalommal való megkerülésére lett volna elegendő. 

M. M.   
 

 
 

Az 1.250.000 km-es elismeréssel 
 

 
 

Fiataloké a jövő 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  320  - 

 

 

Csengelei prosti bukott le 

 
A Szegedi Rendőrkapitányság 2012. október 10-én elfogott és sza-

bálysértési őrizetbe vett egy csengelei és egy röszkei lakost. A két 

nő szerdán a délutáni órákban Szegeden a Kárvária sugárút melletti 

járdaszakaszon integetett az arra haladóknak annak érdekében, 

hogy szexuális szolgáltatást nyújtson számukra. A rendőrök igazol-

tatták a 27 és 31 éves nőket, akik elismerték tettüket. Velük szem-

ben tiltott kéjelgés miatt indult szabálysértési eljárás a Szegedi 

Rendőrkapitányságon. 

(police.hu) 
 

 

 
 

Rendkívüli önkormányzati ülés 
 

Október 11-én zárt önkormányzati ülést tartott a képviselő 

testület, melynek egyetlen témája a leendő kisteleki rendőrkapitány 

kinevezéséhez való hozzájárulás megadása volt 

Szitár Ferenc rendőr alezredes, aki jelenleg megbízott veze-

tője a Kisteleki Rendőrkapitányságnak, részletesen bemutatkozott, 

vázolta eddigi pályafutását. Ebből megállapítható, hogy a rendőri 

szakma szinte minden terültén jártas. 

A képviselő-testület egyhangúlag hozzájárult a kapitányi ki-

nevezéséhez. A többi illetékes önkormányzat támogatása esetén no-

vember 1-jén veheti át a kinevezési okmányát. 

Molnár Mihály 

képviselő 
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Önkormányzati ülés 

 

Csengele község önkormányzata október 25-én tartotta soron 

következő ülését a polgármesteri hivatalban. 

Első napirendi pontként a polgármester számolt be az előző 

ülés óta eltelt idő fontosabb eseményeiről. Elmondta, hogy a pályá-

zatok során nyert hőszivattyú és napelemes beruházások elkészül-

tek, azok működnek. A napelem még borús időben is 28-30 °C-os 

vizet képes előállítani. Október 31-én tartják a műszaki átadást, 

majd november 8-án ünnepélyesen fogják átadni. Január 1-jétől 

Kistelek lesz a járásközpont. Csengeléről egy hivatali dolgozó fog 

hozzá tartozni, de csengelei munkahelyen. Hatásköre még nem tel-

jesen ismert. Az óvodai konyhához 3 méter széles betonutat ké-

szítenek, mely kb. félmillió forintba fog kerülni. A készen vásárolt 

betont házi kivitelezésben fogják felhasználni. A Bogárháti temp-

lomrom tönkrement emléktábláját újra el fogják készíttetni. Idén 34 

rászorulónak szállítottak 1-1 pótkocsi fadarálékot, melyre még le-

het jelentkezni. Az elmúlt évek során kiszáradt 196 db tuja pótlását 

hamarosan megkezdik, először a Felszabadulás utcán. A faluház 

előtti hidat keményfából újítják fel. Az autópálya felhajtó ügyében 

beadtak egy kérelmet az illetékes minisztériumhoz, melynek alap-

ján valószínűleg a 2014-2020 közötti országos beruházások közé be 

fogják sorolni. 

A hozzászólások során Tóth Tibor képviselő elmondta, hogy 

örül a fűtéskorszerűsítésnek. Kormányos Sándor alpolgármester 

szerint az energia mindig drágul, így a beruházások csak jót hoz-

hatnak. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

Második napirendi pontként a 2012. évi költségvetés módosí-

tására került sor. Erre azért volt szükség, mert a bérkiegészítésre 

állami támogatás érkezett, és ezt be kellett építeni. 

A következő téma az általános iskola működtetésének átvál-

lalása volt. A sok hozzászólás alapján megállapítható volt, hogy 

sok minden bizonytalan még az iskolák sorsával kapcsolatban. Fel-

vetődött az a kérdés is, mi lesz, ha átvállalja a működtetést az ön- 
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kormányzat, és az állam ennek ellenére is bezárhat osztályokat. A 

kialakult vélemények szerint nagyobb esély van osztályszám csök-

kentésre, ha az egész fenntartás költségét az állam viseli. A polgár-

mester a téma fontosságára való tekintettel névszerinti szavazást 

kért. A testület minden tagja az önkormányzati működtetés mellett 

tette le voksát.        

A következő téma a polgármesteri hivatal alapító okiratának 

módosítása volt. Erre azért volt szükség, mert a szakfeladatok  fel-

sorolása közé bekerült az „önkormányzatok elszámolása a költség-

vetési szerveikkel”, valamint beépítésre kerültek az új jogszabályok 

is. A testület egyhangúlag elfogadta a módosítást. 

A képviselő-testület módosította a Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 5. számú függelékét. A szakfeladatok közé bekerült 

a vízminőség, víztermelés, -kezelés, ellátás, a nem lakóingatlan 

bérbeadása és az önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 

szerveikkel. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosí-

tást. 

Egyebek napirendi pont során Katona Attila bejelentette, 

hogy szeretettel látja a képviselő testületet a Szent Imre napon. 

Megköszönte, hogy erre használhatják a faluházat. 

Lantos István az iskolában lévő sok légyre panaszkodott. 

Szúnyoghálót kért az ablakokra. A polgármester bejelentette, hogy 

a hídjavításra jövő asztalossal megcsináltatja a kért munkákat. 

Kormányos Sándor alpolgármester megemlítette, hogy egy 

szegedi cipész kijönne szombatonként a javítandó lábbelikért, és 

azt egy hét múlva visszahozná megfelelő számú érdeklődés mellett. 

Akit érdekel a lehetőség, az Kormányos Sándornak jelezze. 

Longa Istvánné iskolaigazgató az ülés végén megköszönte a 

képviselő-testület pozitív hozzáállását az iskolához. A tantestület 

körében sok bizonytalanság van, nem tudják, mi lesz január 1-jétől. 

Pillanatnyilag azt sem tudják, hogy mi lesz az óvoda vezetésével, 

hiszen az továbbra is önkormányzati irányítás alatt marad, az iskola 

pedig állami lesz.  

Molnár Mihály 

képviselő      
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Szakácsok szezonzárója  
 

Október 22-re meghívást kaptak a Vénusz presszó tulajdo-

nosaitól az ez évi főzőversenyek résztvevői. A 2012-es évben öt 

főzőverseny volt, melyek során körmöt, pacalt, marhát, birkát és 

halászlét kellett főzni.  

A vendéglátásra Balázs Tibor csülökpörköltet főzött, Sándor 

Józsefné és Baranyiné Beregi Kata tárcsás sűlthúsokat készített. 

Széllné Péter Ildikó ismertette az öt főzőverseny összesített 

eredményét, mely a következő: 

I. Dorogi András 6 ponttal (több első helyezéssel) 

II. Kopasz József 6 ponttal 

III. Sándor Józsefné 4 ponttal 

IV. Tisóczki Péter, Tisóczki Ferenc 3-3 ponttal 

V. Lesták Mátyás, Katona Antal 2-2 ponttal 

VI. Kőrösi Sándor, Szekeres József, Balogh István, Bera 

István 1-1 ponttal 

Az első három helyezett oklevelet és egy-egy üveg italt vehe-

tett át. 

Dorogi András a nyereménypezsgőjét felajánlotta és szétosz-

totta a főzőtársai között. A vacsorát követően indult a tánc. 
 

     
 

            Tök Tóni az udvaron                  Az első három helyezett 
 

Kép és szöveg: 

Molnár Mihály 
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Taroltak a csengelei lovasok 
 

Október 19-én Kiskunmajsán rendeztek lovas ügyességi ve-

télkedőt. A rendezvényen számos csengelei is részt vett, és szinte 

az összes dobogós helyezést elhozták. 

Kezdő kategória eredményei: I. Mészáros Laura, II. Fődi 

Krisztina, III. Mészáros János 

Haladók helyezései: I. Széll Nikolett, II. Baranyi Amira, III. 

Király Edit Lívia … V. Verovszki Kamilla 

Felnőtt korcsoport eredménye: III. Mészáros Éva 

F. K.     
 

 
 

Mészáros Laura és Mészáros János 
(fotó: Mészáros Éva) 
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Kun Szabó István nótáskönyve 
15. rész 

 

37. Fekete szem éjszakája 
 

Fekete szem éjszakája, 

Hány csillag gyúlt fel reája? 

Hány csillagból van a szemed kis babám, 

Hogy az egész mennyországgal ragyogsz rám. 
 

Ne ragyogj úgy kedves lélek, 

Meglátják, ha hozzád megyek. 

Megirigylik az emberek s megszólnak, 

Megsérthetne fullánkja a rossz szónak.   
 

Süsd le inkább szempilládat, 

Akkor sötét éjfél támad. 

Sötét éjfél, ha rám vetné árnyékát, 

Meg se látnák, mikor hozzád mennék át. 
 

[Az eredeti változat szövegírója: Tóth Endre] 

  

38. Rácsos kapu 
 

Rácsos kapu, rácsos ablak, 

Nem sokára itten hagylak. 

Elmegyek én, messze tőled, 

Ki sem csordul tán a könnyem. 
 

De hogyha majd aztán kérdik, 

Azt a kislányt, azt a régit. 

Akkor titkon megsiratlak, 

Rácsos kapu, rácsos ablak. 
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Rácsos ablak ki van nyitva, 

Szőke kislány néz ki rajta, 

A két szeme ki van sírva, 

Nem térek én többé vissza. 

 

Emlékszek minden este, 

Ajkam ajkad mind kereste. 

Átölelve csókoltalak, 

Nyitva volt a rácsos ablak. 

Hogyha eljön az öregség, 

Nem marad más, csak az emlék. 

Emlékeim közt legszebb Te vagy, 

Rácsos kapu, rácsos ablak.  

 

[Az eredeti változat szövegírója: Antal István] 

 

(folytatjuk) 

 

 
Kigyulladt a műhely 

 

Október 25-én délután 4 óra tájban egy Vadgerlési tanyához 

vonult ki a csengelei önkéntes tűzoltók autója. A tanyai mellék-

épületben berendezett műhely kapott lángot belülről ismeretlen ok-

ból. 

A tüzet a helyi önkéntesek 4 fős csapata eloltotta, az államiak 

kivonulására már nem volt szükség. Az anyagi kár jelentős. 

M. M.  
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Kedvenc receptjeim 

 

Tejfölös-sajtos sertésszeletek 

 
Hozzávalók: 8 szelet sertéscomb, 20 dkg reszelt ementáli sajt, 

2 dl tejföl, 3 tojás, kevés liszt, vaj, őrölt bors, só. 

A hússzeleteket kiveregetjük, sózzuk, borsozzuk, majd liszt-

be, felvert tojásba és reszelt sajtba mártjuk. Egy kivajazott tűzálló 

tálban egymás mellé rakjuk, és a maradék sajttal megszórjuk. Elke-

verjük a tejfölt és a megmaradt tojást, picit megsózzuk, és a sze-

letekre csurgatjuk. Előmelegített sütőben szép pirosra sütjük, majd 

petrezselymes krumplival tálaljuk. 

Nemere Ilona 

 

 
 

Ösztöndíj pályázat 
 

Csengele Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. 

évi fordulójához, mellyel a hátrányos szociális helyzetű felsőok-

tatási hallgatókat („A” típusú), illetve a felsőoktatási tanulmányo-

kat kezdeni kívánó („B” típusú) fiatalokat támogatja. Az önkor-

mányzat a pályázatot kiírta: 2012. október 26-án. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2012. november 23. 

A tájékoztató anyag beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 5. 

számú irodájában.                                                                             
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Darts bajnokság 

 

Verseny 8 hónap szünet után 
 

Nyolc hónapos szünet után október19-én folytatódott a darts 

bajnokság a Korona sörözőben, melyen 13 versenyző vett részt. 

Az első versenyszám a Mester 501 volt. A döntőben Nagy D. 

Bencének sikerült leghamarább  elfogyasztani a pontjait, és ezzel 

bajnok lett. Vincze Pál 107 hibaponttal második, Túri Kornél 247 

hibaponttal harmadik helyezett lett. 

A mumusnak számító dupla be-kiszállós 301 most jól ment a 

játékosoknak, hamar be tudtak kapcsolódni a pontszámok fogyasz-

tásába. A döntőben Kopasz József nullázta le elsőként a pontjait,  

 

 
 

Darts bajnokok a szervezővel 
(fotó: Molnár Mihály) 
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megszerezve ezzel az első helyet. A második helyen Nagy Gábor 

végzett 40 hibaponttal, Csókási Tibor 62 hibaponttal harmadik lett. 

A Krikett versenyszám végső küzdelmében Túri Kornélnak 

sikerült elsőként kiraknia a tábláját, és 104 hibaponttal bajnok lett. 

Nagy Gábor 119 hibapontja a második helyet hozta, míg Vígh 

Attila 155 hibaponttal harmadik lett. 

A Shanghai döntőjében Csókási Tibor 125 ponttal szerezte 

meg az első helyezést. 85 ponttal Nagy Gábor a második helyre 

szorult, Vincze Pál pedig harmadik lett 69 pontjával. 

A legtöbb pont dobása versenyszám (High score) fináléjában 

Mészáros Péter 553 ponttal szerezte meg a bajnoki címet. Nagy 

Gábor itt is a második lett 477 pontjával. Vincze Pálnak 398 pontja 

a harmadik helyezést hozta. 

M. M. 
 

Reiki-klub 
 

Reiki-klub a Faluházban minden hónap második csütörtökén 18 

órától. Nyílt nap külön értesítéssel.                                                     

 

 
 

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. November 7-én lesznek a következő fogadóóra.        
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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    

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 telefo-

non lehet: 06-62/286 120 és 06-62/286 045. Csengele, Dózsa Gy. u. 1/A.  

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

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

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 biológiai 

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 fogyasztása 

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, sejtvédelmet 

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

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

30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámokon.   

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek javí-

tásra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 3 236 305 

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóliával 

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 hobbikert 

eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. +36-30/2 

098 096  

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

lítva 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 sze-

rint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti kö-

röknek, 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  
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© Copyright reserved! A lap másolása csak a kiadó előzetes írásbeli en-

gedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad a szerkesztőség állás-

pontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  
========================================================= 

 

 

                                        

 
 

 

 

 

 


