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 Vőfélyek találkozója 

 

 
 

A nőnapi bálról szóló tudósításunk a 122. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Április 
 

 

1. 

1921-ben ezen a napon született Szarvas Mihály (†1994), 

aki 1945-ben polgárőr volt.  1969-ben ezen a napon szü-

letett Bangó Péter, aki 1991-1993 között csengelei focista 

volt. 1999-2005 között a Csengelei Polgárőr Csoport titkár-

helyetteseként tevékenykedett, 2008-tól csoportvezetőhe-

lyettes, 2011-től csoportvezető.  1972-ben ezen a napon 

született Lantosné Horváth Irén tanár. A művészeti iskola 

színjátszóit oktatja. 2004-es falunapokon rajzait és festmé-

nyeit állította ki a Faluházban.      

2. 

1920-ban ezen a napon született Dorogi Gézáné Csiszár Ilo-

na Györgyi (†1987), aki 1959-től községi könyvtáros volt. 

1963-1977 között a közművelődés szervezését is irányította 

a könyvtárosi munka mellett. 

3. 

1923-ban ezen a napon született Kun-Szabó Andrásné Bar-

tos Mária, aki 1943-1953 között Csengelén tanított.  1972-

ben ezen a napon hunyt el Béres János gazdálkodó, akinek 

Jani nevű 4 éves arabs telivére az 1948-as szegedi mezőgaz-

dasági kiállításon első helyezett lett.  1989-ben ezen a 

napon született Csókási Péter, akit 2004-ben "A csengelei 

iskoláért" plakettel tüntettek ki.  1997-ben ezen a napon az 

Aranyhomok Mezőgazdasági Szövetkezet közgyűlése a vég-

elszámolás mellett döntött.  1998-ban ezen a napon hunyt 

el Vincze László, aki az 1950-es és 1960-as években tagja 

volt a községi tanácsnak.  

4. 

1907-ben ezen a napon született Gazsovics József (†1974) 

kovács, aki 1956-ban az Ideiglenes Nemzeti Bizottság el-

nöke volt.  1966-ban ezen a napon hunyt el Erdélyi Péter, 

aki 1939-1940 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

alelnöke volt. Esküdtként is tevékenykedett. Az egyházköz-

ségi képviselő-testület tagja volt 1947-től.  1966-ban ezen a 

napon született Pipicz Zoltán, aki 1996-1999 között a csen-

gelei focicsapat játékosa volt.  
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5. 

1937-ben ezen a napon született Kecskés Péter tanító, aki az 

1955/56-os tanévben a Vadgerlési iskolában volt gyakorló 

éves.  2005-ben ezen a napon kezdődött meg falunkban a 

szelektív hulladékgyűjtés. 

6. 
Ezen a napon született Vígh Zoltán, aki a SZEOL és a 

Szarvasi Vasas NB II-es csapatok után 1993-1997 között a 

csengelei labdarúgócsapat játékosa volt. 

7. 

1921-ben ezen a napon született Csatáry Zoltán, aki 1954-

1955 között óraadó tanárként tanított a belterületi iskolában. 

 1932-ben ezen a napon született dr. Oláh József, aki 

községünk fogorvosa volt 1977-1980 között.  

8. 

1980-ban ezen a napon született Víg Tibor, aki 1994-ben 

atlétikai versenyszámban megyei bajnok, majd az országos 

döntőn a bajnokcsapat tagja volt (egyéniben III. helyezett). 

1994-2000 között a csengelei focicsapat tagja volt. 

9. 

1927-ben ezen a napon született Kiss Mihály, aki az 

1953/54-es tanévben a belterületi iskolában gyakorló tanár 

volt.  1934-ben ezen a napon született Magony Istvánné 

Martus Viktória (†2008), aki az ÁFÉSZ felvásárlója, majd 

1989-ig a TÜZÉP-telep vezetője volt.  1963-ban ezen a 

napon született Csúriné Takó Mária, aki 1982-1989 között 

csengelei óvónő volt, az utolsó két évben vezetői feladatokat 

is ellátott.  

10. 

1946-ban ezen a napon született Bencsik József, aki 1974-

1996 között postai kézbesítő volt. 1968-tól vőfélyként is 

tevékenykedett.  1958-ban ezen a napon született Bárkányi 

György, aki 1982-1987 között a belterületi iskolában taní-

tott.  1997-ben ezen a napon állították fel a posta mellett a 

48 méter magas telefontornyot.  

12. 

1926-ban ezen a napon született Tisóczki Mihály, aki 1953-

1960 és 1963-1975 között a községi tanács VB-titkára volt. 

Hivatali visszaélés miatt börtönbüntetésre ítélték.  1947-

ben ezen a napon született Csókási Tiborné Vígh Aranka, 

aki 1982-1983 között képesítés nélküli óvónő volt az óvo-

dában. 1988-1999 között fogorvosi asszisztens volt.  
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13. 

1923-ban ezen a napon született Halász Elek (†1993), aki 

1959-től postai kézbesítő volt.  1940-ben ezen a napon a 

nagy vihar ledöntötte a várostanya (erdészház) tetőzetét.  

1953-ban ezen a napon hunyt el Csicsai János, aki Csenge-

lén kapta vitézi telkét. A csengelei leventék főoktatója volt. 

 1969-ben ezen a napon hunyt el Répa Jenő, aki 1918-tól az 

1930-as évek elejéig a Kordás-féle szélmalomban dolgozott 

molnárként. 1934-ben motormalmot épített. 1928-1932 kö-

zött a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület jegyzője volt. 

1941-1948 között tagja volt az egyházközségi képviselő-tes-

tületnek.   

14. 
1992-ben ezen a napon érkezett falunkba Ering első na-

gyobb (27 fős) delegációja. 

15. 

1920-ban ezen a napon született Kiss Péter Sándor, aki a II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1969-ben ezen a napon született Baloghné Forgó Ka-

talin, aki 1984-1985 között NB I-es kézilabdázó volt.  

1981-ben ezen a napon született Magony Rita, aki 2002-től 

a polgármesteri hivatal alkalmazottja. 2005-ben a nőnapi bál 

szépévé választották.  2008-ban ezen a napon hunyt el 

Rokolya József bognár. 1978-ban ezüst gyűrűt kapott a 

KIOSZ-tól 25 éves kisiparosi munkájáért. 

 

 

 

Fogadóórák 

 
Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hét- 

főjén 19 órától lakossági fogadóórát tart a faluházban. A következő 

alkalom húsvét miatt április 8-án lesz. 

Bozó Béla r. főtörzsőrmester, csengelei körzeti megbízott pá-

ratlan számú hetek szerdáján várja a panaszosokat a faluházban 9-

11 óra között. Április 10-én lesz a következő fogadóóra.                                                                                                    
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Tíz centiméter csapadék  
esett két hét alatt 

 

Újra támad a belvíz! Március 8-án 0,2 mm esővel indult meg 

a szezon, másnap már 12,6 mm volt a teljesítmény. 14-én volt a 

havi csúcs, amikor az óriási havazás miatt már 24,6 mm-t mértek, 

de a március 21-i 20,8 mm sem sokkal maradt el tőle. A március 8-

25. között mért csapadék mennyisége összesen 99,3 mm-t tett ki.  

A kb. 12-25 cm-es hóréteg lassan apad, akkor lesz nagyobb 

probléma, ha hirtelen olvadásnak indul. 

A csengelei tanyavilág útjain nehezen lehetett közlekedni, de 

elzárt területek nem voltak, a boltok ellátása is folyamatos. 

M. M. 

 

 

100 éves a postaszolgálat 
Csengelén 

 

Sokáig nem tudtuk, hogy mióta van posta településünkön. Az 

ismert volt, hogy az 1910-es évek közepén már postaügynökség 

működött, a hivatali feladatot pedig a MÁV állomásfőnöke látta el. 

A Dél-Alföldi Postatörténeti Alapítvány (DAPTA) kigyűj-

tötte a Csongrád megyei posták indulási időpontját, ebből vált 

ismertté, hogy 1913-ban nyílt meg az első postaügynökség. 

A nem mindennapi évfordulóról méltóképpen emlékeznek 

meg. A falunapokhoz kapcsolódva postatörténeti kiállítást hoz a 

településre a DAPTA, melyet helyi érdekességekkel bővítenek ki. 

Az érdeklődők csengelei képeslapot kapnak ajándékba, melyen a 

település címerével ellátott bélyeg és alkalmi bélyegzés fog 

szerepelni. 

M. M.    
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VI. Vőfély- és zenésztalálkozó 

 

2008 óta a nőnapi bál alkalmából vőfély és zenész sereg-

szemlét rendeznek. Idén március 9-én várták a faluházba őket, 

valamint az érdeklődő vendégeket.  

Elsőként a polgármester és az alpolgármester felváltva kö-

szöntötte a prominens vendégeket, majd egyenként mutatkozott be 

a nyolc vidéki vőfély, köztük kuriózumként egy hölgy is. Utánuk a 

zenészek mondták el magukról azt, amit lényegesnek tartottak. 

A kiszolgáló személyzet nagyon gyorsan megterítette az asz-

talokat húslevessel, majd mindenféle sülttel. A szokásos rétes sem 

maradhatott ki a sorból. 

Éjfél után sorsolták a tombolát. A fődíjat, egy okostelefont 

egy pusztaszeri vendég vihette haza. 

M. M.  
      

 
 

A Hatosfogat nevű zenekar bemutatkozása 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 90 éve: 
 

Népoktatási előadás Csengelén 
 

A csengelei gazdakörben az elmúlt vasárnap a szegedi népoktatási 

bizottság magas nívójú előadást rendezett az ünnepélyen nagy 

számban résztvevő gazdatársadalom részére. Az ünnepség szentmi-

sével kezdődött, melyet dr. Erdélyi László egyetemi tanár végzett 

papi segédlettel. A délutáni tulajdonképpeni ünnepély fénypontját 

dr. Erdélyi László, Kengyel János, vitéz Horváth Gyula és Gomb-

kötő Antal értékesebbnél értékesebb előadásai képezték. A csenge-

lei ifjúság által előadott magánszámok, szavalatok a tanyai nép-

oktatás fejlettségét mutatják. 

 

(Szegedi Új Nemzedék 1923. április 11., p. 4.) 

 

 

 

Ezt írták Csengeléről 75 éve: 
 

Árverésen eladott lovát erőszakkal visszavette és újból 

eladta egy csengelei gazda 
 

Március 17-én délután Francia István gazdálkodó, Csengele 

304. szám alatti tanyáján egy pörös ügyből kifolyólag bírói árverést 

tartottak. Az árverésen eladásra került a gazdálkodó egyik lova, 

amelyet Balog József, Csengele 507. sz. alatti lakos megvett száz 

pengőért. 

Másnap Francia István feleségével és néhány szomszédjával 

kocsin megjelent Balog József tanyájának udvarán, ahonnan az elő-

ző napon megvett lovat tulajdonosának tiltakozása ellenére erő-

szakkal elvitte. 

Balog  József,  mint  károsult fél Francia István és társai ellen 
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feljelentést tett, amelynek alapján a nevezett személyek ellen rablás 

bűncselekménye miatt büntető eljárás indult meg. 

A nyomozás során érdekes fordulatot vett az ügy. A 

nyomozástól való félelem miatt Fracia és felesége elhagyták saját 

tanyájukat és a tanyák között bujkáltak. Az asszony magával vitte 

az árverésen eladott és az új gazdától erőszakkal visszavett lovat és 

azt Jászszentlászlón Forczek László gazdálkodónak 350 P-ért 

eladta azon a címen, hogy ő elválik a férjétől és így nincs többé 

szüksége a lóra. Forczek 300 P-t készpénzzel kifizetett azonnal, 

míg 50 P-t utóbb akart rendezni. Az asszony ezáltal újabb bűntényt, 

a csalás bűncselekményét követte el. 

A nyomozás során hamarosan elfogták Francia Istvánt a ta-

nyák között, míg feleségét, aki időközben Szegedre utazott, a 

városban ismerték föl és tartóztatták le. Mindkettőjüket a további 

eljárás végett a szegedi kir. ügyészségnek adták át. 

A kérdéses ló és annak vételára az említett 300 P megkerült, 

mert Francia Istvánnénak úgy látszik nem volt elég ideje a pénzt 

elkölteni. 
 

(Megjelent a Tanyavilág 1938. április 3-i számában) 

 
Ezt írták Csengeléről 55 éve: 
 

Egy nap a bíróságon – Sikkasztott a csengelei 

vegyesbolt vezetője 
 

A társadalmi tulajdon elleni sikkasztás bűntette miatt állt a járásbí-

róság előtt a földművesszövetkezet csengelei vegyesboltja volt ve-

zetője, Dudás Lajos, aki egyik alkalommal a pénztárosától befi-

zetésre átvett 7460 forintot. A pénzt a feladási határidő lejárta után 

is magánál tartotta, valamint olyan gondolattal, hogy zsebében a 

több ezer forint hátha megfiadzik. A szaporítás nem járt eredmény-

nyel, hanem egyre csökkent, mert Dudás apródonként a nyakára 

hágott, saját céljaira fordította. A társadalmi tulajdon elleni sikkasz-

tásért a felelőtlen boltvezetőt hat hónapi börtönre ítélték.           (l –) 
 

(Megjelent a Délmagyarország 1958. április 15-i számában) 
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Rendőrségi hírek 
 

Március 19-én egy bolgár kamion tarolta le a szalagkorlátot 

az M5-ös autópályán, Csengele határában. A ruhaneműt szállító 

kamion Bulgáriából tartott Lengyelországba, amikor a sofőr elaludt 

és az autópálya középső szalagkorlátját több mint száz méter hosz-

szan letarolta. Az csak a szerencsén múlt, hogy nem tért át a szem-

közti sávba. A jármű vezetője nem sérült meg, az anyagi kár vi-

szont több milliós. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére több 

óra hosszára lezárták az autópálya gyorsító sávját a 131-es kilomé-

ternél. 

(csongradtv.hu) 

 

 
 

Folyik a helyszínelés 
(fotó: Csongrád TV/Donka Ferenc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  126  - 

 

 

Tollaslabda bajnokság lesz! 

 
A Csengelei Tollaslabda Barátok 2013. május 5-én (vasár-

nap) bajnokságot rendeznek gyerekek és felnőttek számára. 

Gyermek (16 év alatti) kategóriában egyéni és páros verseny-

számok lesznek, nemre való tekintet nélkül. Nevezés 8,30 és 9 óra 

között.  

Felnőtt korcsoportban páros, házaspáros, női egyéni és férfi 

egyéni mérkőzések lesznek. Nevezés 12,30 és 13 óra között.  

Nevezési díj nincs! Minden érdeklődőt és szurkolót szeretet-

tel látnak a tollasosok! 

M. M. 
  

 
 
 

Kun Szabó István nótáskönyve 
25. rész 

 

59. Jaj de nehéz… 
 

Jaj de nehéz a szerelmet titkolni, 

Tövis közül a rózsát kiszedni. 

Kiszedném, de megszúrja a kezemet, 

De kit szeretek, az az enyém nem lehet. 
 

Selyemkendőm nem lehet már megkötni, 

Kedves babám nem akar már szeretni. 

Szeretetét félben akarja hagyni, 

Jaj de álnok, hogy nem sajnál megcsalni. 
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60. Túl az óceánon… 
 

Túl az óceánon, égig érő házban, 

Levelet olvasnak egy pados szobában. 

Minden sorából ezer sóhaj támad, 

Amíg a nagy bánat elönti a házat. 

Pedig csak a végén van az égő átok, 

„Ti boldogok vagytok, van szabad hazátok”. 
 

S feldereng a komor csillagtalan éjbe 

Egy elhagyott haza félig feledt képe. 

Mint a gyermekálom, csak egy pillanata, 

Talán a Hortobágy, vagy a Basahalma.  

Legelésző nyájak, kopottas karámok, 

S éget az a levél, akárcsak az átok. 
 

Mint a nagyvárosra őszi eső szakad, 

S íródik a válasz hosszú órák alatt. 

Fellángoló lélek a betűket ontja, 

S nehéz levelének könnyből van a partja. 

Bele vagyon írva árvák minden álma, 

S magyarok zokognak kint Amerikában.     
 

(folytatjuk!) 

 

Kedvenc receptjeim 
 

Török csemege 
 

Hozzávalók: 4 pohár joghurt, 6 evőkanál zabpehely, 4 evőka-

nál méz, 20 dkg friss idénygyümölcs, 5 dkg mogyoró.  

Mély tálba öntjük a joghurtot, belekeverjük a zabpelyhet, és 

egy órán át hagyjuk duzzadni. Belekeverjük a mézet, a felaprított 

(vagy reszelt) gyümölcsöt, és a tetejét megszórjuk darát mogyo-

róval. 

Nemere Ilona 
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Focista eltiltások 
 

Lapunk előző számában írtunk a botrányosra sikeredett Csen-

gele - Sándorfalva II. megye II. osztályú mérkőzésről, ahol a ven-

dég játékosok megtámadták a bírót. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád Megyei Igazga-

tóságán 2013. március 12-én már fegyelmi döntés is született az 

ügyben. A sándorfalvi Sebők Gábort és Péter Andort május 31-ig 

eltiltották a szerepléstől. Ugyanekkor döntöttek arról is, hogy a 

csengelei csapat edzője, Kun-Szabó Tibor egy bajnoki mérkőzésen 

nem ülhet a kispadon. 

   
 

Szegedre került a Gábor Kupa 

 

Március 22-én rendezték meg a Korona sörözőben a VI. Gá-

bor Kupa darts versenyt, melyen 14 játékos jelent meg, de többen 

csak néhány számban szerepeltek. 

Az első versenyszám a Mester 501 volt. A döntőben Nagy 

Gábor nullázta le elsőként a gépet. Második Venkei Pál (Szeged) 

lett 54 ponttal, míg Nagy D. Bence 140 pontja a harmadik helye-

zést hozta. 

A Krikett döntőjében Venkei Pál rakta ki a tábláját elsőnek, 

és hibapont nélkül győzött. Nagy Gábor 187 hibaponttal második, 

Putnoki János 301 hibaponttal harmadik lett.  

A dupla be-kiszállós 301 végső küzdelmében Putnoki János 

győzött. Kopasz József 10 ponttal második lett, míg Venkei Pál 16 

pontjával a harmadik helyen végzett. 

A Shanghai középdöntőjében Venkei Pál brillírozott: első 

körben, első játékosként Shanghai-dobásával véget vetett a küzde-

lemnek. A döntőben Mészáros Péter végzett az élen 136 pontos 

eredményével. Venkei Pál 108 ponttal a második helyet szerezte 

meg, Putnoki János 33 ponttal harmadik lett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://csengeleiinformaciok.hu/content/szegedre-ker%C3%BClt-g%C3%A1bor-kupa-2013-03-24
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Legtöbb pont dobása (High Score) első helyét Putnoki János 

szerezte meg 483 ponttal. Nagy D. Bence 406 ponttal második lett, 

míg Venkei Pál 404 pontjáért a harmadik hely jutott. 

Az öt versenyszám összesítése az alábbi eredményeket hozta: 

1. Venkei Pál (Szeged)         48 pont 

2. Putnoki János                  45 pont 

3. Nagy D. Bence                29 pont 

4. Vígh Attila                      28 pont 

5. Mészáros Péter                23 pont 

6. Kopasz József                 20 pont 

7. Csókási Tibor                  18 pont 

8. Tisóczki Ferenc               17 pont 

9. Túri Kornél                     16 pont 

10. Jónás János                  15 pont               

A vetélkedésben részt vett a kupa felajánlója, Nagy Gábor is. 

Ő bronzérmes lett volna 40 pontjával, de mint felajánló, arra nem 

tartott igényt. 

M. M. 
 

 
 

A verseny dobogós helyezettjei a szponzorral és szervezővel 
(fotó: Molnár Mihály) 
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H i r d e t é s e k 

 
Faluhoz 1 km-re levő, 2,5 szobás, fürdőszobás tanya, fúrott kutak-

kal, ipari árammal, 4 kh földdel, értékes fákkal eladó. Érdeklődni 

lehet a 06-70/5 180 093 telefonszámon.  

Régi pénzeket, iratokat, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes 

hagyatékot vásárolnék. Telefon: 06 30 3 686 949 Verovszki József 

Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-

helyeket) és ócskavasat felvásárolom. Telefon: 06-30/4 018 317 

Emeletes, 3 + 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, mosókonyhás, kü-

lön WC-s, nagy garázsos szerkezetkész (ajtó, ablak bent van) tégla 

ház, dupla portával (2 utcát átérő) eladó. Irányár 5 millió forint. 

Érdeklődni telefonon lehet: 06-62/286 120 és 06-62/286 045. 

Csengele, Dózsa György. u. 1/A.  

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, szénsavas és 

szénsavmentes változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több 

gyógyszert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anyagot 

fogyasszanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga termé-

keket. A mikroalgák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejt-

tisztítást, 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                                 
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