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 A gólyát nem zavarja a belvíz 
 

 
 

A belvízhelyzetről szóló tudósításunk a 137. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Április 
 

 

16. 

1881-ben ezen a napon született Katona (Sander) Ferenc 

boltos, aki az 1920-as években költözött Csengelére.  1941-

ben ezen a napon született Váradi József, aki alapításától 

kezdve tagja a népdalkörnek és a citerazenekarnak.  2000-

ben ezen a napon helyezte el Gyulay Endre megyéspüspök a 

templom alapkövét.  

17. 

1921-ben ezen a napon született Komjáti Sándor (†2009), 

aki az 1952-től 1973-ig rendőrként teljesített szolgálatot 

falunkban. Több cikluson keresztül tagja volt a községi ta-

nácsnak.  1939-ben ezen a napon született Csorba Jánosné 

Juhász Aranka, aki 1998-tól tagja az egyházközségi képvi-

selő-testületnek.  1969-ben ezen a napon született Magony 

József, aki 1997-2005 között a Csengelei Polgárőr Csoport 

vezetőhelyettese volt.  2002-ben ezen a napon alakult meg 

a Csengelei Motoros Klub. 

18. 

1726-ban ezen a napon peren kívül megegyezett Szeged vá-

rosa és a német lovagrend a kun puszták ügyében. Felső- és 

Alsócsengele puszták Szeged határába kebeleztettek.  

1915-ben ezen a napon született Losonczi István, aki a II. 

világháborús doni harcok során 1943-ban eltűnt.  1977-ben 

ezen a napon született Bencsik Attila, aki 1992-2003 között 

a csengelei labdarúgó csapat kapusa volt. 2012-től újra a 

hazai csapatban játszik. 

19. 

1956-ban ezen a napon született Czibolya András, aki 2002-

ben községünk első családi gazdálkodója lett.  1956-ban 

ezen a napon született Vígh István (†2012), aki 1970-től a 

csengelei focicsapat játékosa volt. 1975-ben a Szeged járási 

serdülő válogatott tagja volt, mellyel bajnokságot nyert. 

1976-ban a Szeged járási ifjúsági válogatottba került. 1995-

ben ő volt az edzője a csengelei labdarúgóknak.    
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20. 

1924-ben ezen a napon született Fehér Kálmán, aki 1962-

1984 között a szeszfőzdét vezette.  1925-ben ezen a napon 

született Kormányos Béla (†1949), aki vasútépítésen vett 

részt Sárbogárdon, amikor egy II. világháborús robbanószer 

felrobbanásakor életét vesztette.  1956-ban ezen a napon 

született Málik Istvánné Magyar Katalin, aki 2001-től a Ko-

rona Marketet vezeti. 

21. 

1932-ben ezen a napon született Bárkányi János (†2006), aki 

1961-1975 között Csengelén tanított.  1996-ban ezen a na-

pon rendezték meg az első darts bajnokságot a Korona sörö-

zőben. 

22. 

1885-ben ezen a napon született Fehér György (†1967) gaz-

dálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választ-

mányi tagja volt 1929-től.  1922-ben ezen a napon született 

Rácz József, aki a II. világháborúban, 1944. október 10-én 

Kiskunhalason hősi halált halt.  1949-ben ezen a napon 

született Géczi József György (†1998) postai kézbesítő, aki 

1985-1998 között az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka 

volt.  1951-ben ezen a napon született Nacsa Jánosné Ko-

vács Mária fényképész, aki 1995-től kezdődően kétévente 

jelentkezett tárlataival. Eleinte természetfotóit, majd festmé-

nyeit állította ki. A Csengelei Polgárőr Csoport 1999-ben 

tiszteletbeli polgárőr címet adományozott számára.  1964-

ben ezen a napon hunyt el Papp János, aki 1932-1936 és 

1941-1943 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

elnöke volt. 1936-ban Szeged város törvényhatósági bizott-

ságának tagja lett.  1968-ban ezen a napon született Zólyo-

mi-Katona Teheodóra, aki 2002-től lelkipásztori kisegítő. 

23. 

1992-ben ezen a napon érkezett Ering első delegációja 

Csengelére Peter Hoffmann vezetésével.  2006-ban ezen a 

napon hunyt el Bárkányiné Szűcs Erzsébet, aki 1998-2006 

között Csengelén tanított.   

24. 
1995-ben ezen a napon hunyt el Kopasz Ferenc kovács, aki 

rövid ideig a tanyájában boltot működtetett.  
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25. 
1912-ben ezen a napon született Tóth Pál (†1980), aki a 

Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmá-

nyi tagja volt 1944-től.  

26. 
1946-ban ezen a napon született Vörös Rudolf, aki 1975-ben 

az aratási verseny első helyezettje lett. A Független Kisgaz-

dapárt csengelei szervezetének titkára 1994-től. 

27. 

1881-ben ezen a napon született Balogh Béla (†1956) föld-

műves, aki tagja volt az egyházközségi képviselő-testület-

nek.  1914-ben ezen a napon született Vincze László († 

1998), aki az 1950-es és 1960-as években tagja volt a köz-

ségi tanácsnak.  1924-ben ezen a napon leplezték le a Vad-

gerlési iskolában a hősi halált halt Macsuga János tanító 

emléktábláját.  1983-ban ezen a napon született Haraszti 

Roland, aki 1999-től a Csengele Községi Sport Egyesület 

focistája. A 2004-es országos polgárőrnapon gólkirály lett.  

28. 

1889-ben ezen a napon született Sisák P. János (†1961), aki 

1928-ig a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület elnöke volt. 

1929-től választmányi tagként működött tovább.  1907-ben 

ezen a napon született Kiss Ferenc (†1994), aki 1954-ben a 

Lenin Tsz elnöke volt. 

29. 

1944-ben ezen a napon született Forgó Jenőné Szél Etelka, 

aki 1974-1990 között a községi tanács alkalmazottja volt. 

1978-tól az önkéntes tűzoltó egyesület pénztárosa.  1985-

ben ezen a napon hunyt el Molnár Péter, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt az 1932-1939 

közötti időben.  1986-ban ezen a napon hunyt el Csomor 

József, akit a községgé alakuláskor a képviselő-testület tag-

jának választottak. 

 

Fogadóóra 

 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hét- 

főjén 19 órától lakossági fogadóórát tart a faluházban. A következő 

alkalom húsvét miatt május 6-án lesz.                                                

 

 

 

 

 

 

 



-  137  - 

 

 

Megyei rekord csapadék 
Csengelén 

 

Az embereknek már igencsak elegük van az esőből. Március 

hónapban összesen 151,7 mm csapadék esett falunkra, március 29-

én, csak egy nap alatt 25,2 mm égi áldás ért bennünket. 

Április elején már ritkábban, de akkor elég kiadósan jött a 

zivatar. Április 2-án 36,1 mm, április 5-én 14,6 mm víz hullott a 

nyakunkba. Az első csapadék mennyiség legnagyobb volt Csong-

rád megyében 

Az összegyűlt csapadék gondot okozott Csengelén is, ezért 

április 3-án délben I. fokú belvízvédelmi készültséget rendeltek el. 

A belterület nyugati határánál a vízelvezető árkokat mélyítették 

gépi és kézi erővel. A helyzet nem volt túl súlyos, hiszen április 4-

én már meg is szüntették a készültséget. 

M. M.      

 
 

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. 
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Csengele Község Önkormányzata 

Épületenergetikai fejlesztések 
Csengelén 

 

2013. február 28. 

Épületenergetikai fejlesztések Csengelén megújuló energia-

forrás hasznosítással kombinálva, három megvalósulási helyszínen 

címmel Csengele Önkormányzata közoktatási intézményeinek ener-

getikai megújítására 36.791.454 Ft támogatást nyert el a 2011 

májusában benyújtott pályázatával a Környezet és Energia Ope-

ratív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiafor-

rás hasznosításával kombinálva pályázati konstrukció keretében. 

A projekt keretében három, önkormányzati fenntartásban 

működő létesítmény – általános iskola, tornaterem, és az óvoda – 

energetikai korszerűsítésére az Önkormányzat a pályázati támoga-

tással és az önerővel összesen 43.284.063 forintot tudott fordítani. 

A kivitelezés 2012 novemberére elkészült, az idei fűtési szezonban 

már az új berendezések biztosították a fűtést. 
 

 

Csengele Község Önkormányzata közbeszerzési eljárás útján 

választotta ki a kivitelező céget. A beruházás előtt az épületekben 

elavult, alacsony hatásfokú kazánok biztosítottál a fűtést, légszeny-

nyező anyag kibocsátásuk a határértéket jóval meghaladta. A beru-

házással az intézményi működtetés kiszámíthatóbbá vált, csökken-

nek a fűtési költségek, a légszennyezés terhelés minimalizálódik. 

A megvalósult műszaki fejlesztés a következő: 

Általános Iskola: 

Gázkazán és szerelvényeinek bontása, elszállítása,  1 db kondenzá-

ciós kazán telepítése, üzembehelyezése, kémény készítése, bekötés  
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a fűtési rendszerbe, beszabályozása, próbaüzem. Hőszivattyú tele-

pítése puffertárolóval, tágulási tartállyal, szerelvényeivel, szondák 

fúrása, telepítése, gyűjtőakna készítése. Hőszivattyú rákötése a fű-

tési és melegvíz rendszerre, geotarifás mérőhely kialakítása, villa-

mos bekötése és vezérlés bekötése, rendszer feltöltése (föld kör is), 

beszabályozása, üzembehelyezése, próbaüzem. Padló és meny-

nyezet fűtés kialakítása a hozzá tartozó szabályozó szerelvények-

kel, rendszerre bekötése, feltöltése, próbaüzem. 12 db napkollektor 

elhelyezése, melegvíz-tartály és hozzá tartozó szerelvények 

telepítése, feltöltése, próbaüzem. Hőmennyiségmérő és regisztráló 

beépítése a fűtési és melegvíz-rendszerbe. 

Óvoda: 

Jelenlegi gázkazán és szerelvényeinek bontása, elszállítása, 1 db 

kondenzációs kazán telepítése, üzembehelyezése, kémény készíté-

se, bekötés a fűtési és melegvíz-rendszerbe, beszabályozása, próba-

üzem.  

6 db napkollektor elhelyezése, melegvíz-tartály és hozzá tartozó 

szerelvények telepítése, feltöltése, próbaüzem. 

Hőmennyiségmérő és regisztráló beépítése a fűtési és melegvíz- 

rendszerbe. 

Tornaterem: 

Két darab gázkazán és szerelvényeinek bontása, valamint gázbojler 

bontása, elszállítása, 2 db kondenzációs kazán telepítése, üzembe 

helyezése, kémény készítése, bekötés a fűtési és melegvíz rend-

szerbe, beszabályozása, próbaüzem. 3 db napkollektor elhelyezése, 

melegvíz-tartály és a hozzátartozó szerelvények telepítése, feltöl-

tése, próbaüzem. Hőmennyiségmérő és regisztráló beépítése a fű-

tési és melegvíz rendszerbe. 

 
Csengele Község Önkormányzata    

Cím: 6765 Csengele, Petőfi u. 13. 

Telefon: +36 (62) 586 574 

E-mail: penzugy@csengele.hu 

Honlap: www.csengele.hu 
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Kun Szabó István nótáskönyve 
26. rész 

 
61. Mikor majd a … 
 
Mikor majd a piros vérem kicsordul a muszka csatatéren, 

Mikor majd a tábori pap elmondja a Miatyánkot értem, 

Amikor majd a testvérek elhantolnak egy nagy közös sírba, 

Az a kislány édes kislány nem lesz ott, hogy elsirasson, 

könnyet ejtve sírva. 

 

Keresztfámra virág helyett odatűzik szürke kissapkám, 

Ez legalább olyan könnyen el se hervad, még csak el se szárad, 

Legfeljebb csak szertefoszlik, mint ahogy az álom tépte széjjel, 

Az a kislány, édes kislány kézfogóról mátkaságról írott leveléről.       

 

62. Bimbófakadáskor 

 
Bimbófakadáskor találkoztam véled, 

Virág hervadáskor szíved a másé lett, 

Mért is adtad nékem melegét a nyárnak, 

Ha tudtad, hogy szerelmemre őszi derek várnak. 

 

Nem akarok többé közeledbe jutni, 

Nem akarok többé rólad mit sem tudni, 

Örök bánatomat a lelkembe fojtom, 

Csak a bús két szemed fénye ne kísérne folyton. 

 
[Szövegíró: Fényes Lóránd]   

 

(folytatjuk) 
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  CSENGELEI  CSALÁDI  MAJÁLIS  
 

 

Tudod-e már, hol és mivel töltöd 

az idén május elsejét? 

 

 

                   Van egy javaslatunk: 

 

 

Csengele, Faluház, 2013. május 1. 

13,00-18,00 

 
 
 

 

A választék: 
 

 MÁJUSFA ÁLLÍTÁS 

 gyöngyfűzés Koncz Lajosné vezetésével 

 fafaragás kipróbálása Vincze János segítségével 

 agyagozás Gajdacsi Zoltán tanár úrral 

 játékos feladatok segítségével keressük Csengele legnagyobb 

parasztját, és Csengele leginkább tűzről pattant 

menyecskéjét 

 16,00-kor a KOLOMPOS EGYÜTTES koncertje 

 

A részvétel ingyenes, minden érdeklődőt 

szeretettel várnak a szervezők! 
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Visszatekintő 

 
Ezt írták Csengeléről 75 éve: 

 

Műkedvelő színház Csengelén 
 

A csengelei-kelőpataki áll. iskola népművelési előadásainak 

befejezé-séül március 26-án este a "Minden jó, ha vége jó" című 

népszínművet adta elő a környék műkedvelő ifjúságának hatalmas 

sikere mellett. Már a darab megválasztása élénken tanúsítja az iga-

zán követésre méltó ügyszeretet és hozzáértést, amit a Sárhegyi 

tanítópár ezen előadással bemutatott, de hogy mit jelent egy ilyen 

előadás munkában a tanyán, azt csak az tudja elképzelni, aki tisztá-

ban van azzal, hogy 42 km-re a várostól az emberek csak hírből 

ismerik a színházat és mozit. És a Sárhegyi tanítópár maradéktala-

nul elvégezte ezt a munkát, ezt mutatta a remekül sikerült előadás. 

A darab tisztalevegőjű meséjét, egészséges humorát úgy  hoz-

ta ki a gördülékeny előadás, hogy pillanatokra elfelejtették, hogy 

pár kiselejtezett lepedő a függöny és lelkesedésből vannak a díszle-

tek. Id. Magyar János gazda egészséges, színes, magyaros beszéd-

del vezette be az előadást, üdvözölte a közönséget és a vendégeket,  

köztük Balogh Jenő plébánost, Takács Mihály igazgatót és a "Ta-

nyavilág" munkatársát. Majd szétnyílt a függöny s pereg a darab 

tanyai műkedvelőknél annyira szokatlan tudással és ügyességgel, 

hogy bámulatba ejt bennünket. Vitéz Varga Gyula Salamon és Pali 

legény kettős szerepében olyat alkotott, ami bármelyik város mű-

kedvelő színpadán megállná a helyét. Hudoba Antal Pacal cigány, 

Olajos Valérka a fiatal menyecske, a ritka szép Harkai Mária az 

egyik, Kurucz Ica a másik nászasszony, Kasza Annuska a cigány-

lány szerepében, de Csúri Mária, Kovács Veronika, Széll Mária, ifj. 

Magyar János, Kovács Ferenc, Olajos Jóska, ifj. Magyar Antal, 

Seres Imre és Tisóczky Sándor is valamennyien remekül oldották 

meg feladatukat. A termet zsúfolásig megtöltő közönség hatalmas 

tapsokkal jutalmazta az előadást s a kipirult  
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arcok azt mutatták nekünk, hogy a kultúra magva jó talajra talált a 

csengelei tanyákon. Balogh Jenő plébános lelkes szavaival ért vé-

get az előadás. 

A tanítópár előadás után teára és süteményre látta vendégül a 

szereplőket és vendégeket, amikor is a szereplők és a környék 

gazdaközönsége nevében vitéz Varga Gyula mondott köszönetet a 

tanítópárnak. Takács Mihály igazgató a magas szárnyalású beszé-

dében tolmácsolta elismerését a tanító párnak és a szereplőknek, 

majd dr. Hunya Benedek hívta fel a jelenlévők figyelmét arra a 

hatalmas fegyverre, amelyet a kultúra jelent a magyarság kezében a 

mai történelmi vajúdások idején, s biztosította a jelenlévőket, hogy 

a konstruktív magyar sajtó mindig készséggel áll a tanyai közön-

ség szolgálatára. 

A közönség egy jól sikerült est kellemes élményével gazda-

gabban széledt szét a hideg szél által felkavart homoki tanyák 

között. 
 

(Megjelent a Tanyavilág 1938. április 10-i számában) 

 
Ezt írták Csengeléről 70 éve: 
 

Sonkát és szalonnát lopott a csengelei tolvaj 
 

Orosz Sándor, csengelei kapitányságbeli földműves feljelen-

tést tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki álkulccsal beha-

tolva az éléskamrájába, nagyobb mennyiségű szalonnát és sonkát 

lopott el. 

A feljelentés nyomán az felsőközponti lovasrendőrség erélyes 

nyomozást indított, s a nyomozás eredményeképpen pénteken este 

sikerült is elfogni a tettest: Táborosi Sándor földműves személyé-

ben. 

Táborosi a kihallgatás alkalmával beismerte, hogy a lopást ő 

követte el, s a lakásán a rendőrség meg is találta az ellopott sonkát 

és szalonnát. Azt azonban tagadta, hogy a lopást az elsötétítés ideje 

alatt követte volna el. 
 

(Tanyai Hiradó 1943. április 25., p. 2.) 
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Darts verseny 
 

„Amatőr” bajnokság a 
 Gól sörözőben 

 

Március 31-én Húsvét Kupa elnevezéssel olyan nyíldobók ré-

szére rendeztek vetélkedőt a Gól sörözőben, akik az eddigi bajnok-

ságokon nem szerepeltek még. 

A játékosok 501-ben, Mester 501-ben, Shanghai, Krikett, 

dupla be-kiszállós 301-ben és legtöbb pont dobása (High Score) 

versenyszámokban mérték össze tudásukat. Az összesített eredmé-

nyek alapján az alábbi sorrend alakult ki: 

1. Gurdics Gábor   15 pont 

2. Csáki Dávid   11 pont 

3. Árvai Márk      8 pont 
 

 
 

„Amatőr” dartosok a versenyen 
(fotó: Kun-Szabó Tibor)  
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4. Novák Balázs     7 pont 

    Gurdics Dávid     7 pont 

5. Gémes Tamás     6 pont 

6. Csókási László     4 pont 

7. Balázs Norbert     2 pont 

8. Csányi Róbert     0 pont 
K.-Sz. T. 

 

 
 

Kedvenc receptjeim 
 

Tonhal zöldborssal 
 

Hozzávalók: 4 nagy tonhalszelet, 3 evőkanál zöldbors, 3 evő-

kanál olívaolaj, fél citrom leve, késhegynyi őrölt koriander, őrölt 

feketebors, só. 

A halszeleteket szárazra töröljük. Az olívaolaj felét összeke-

verjük a citromlével, és megkenjük a szeleteket. Sózzuk, borsoz-

zuk, rászórjuk a koriandert. Letakarjuk és hagyjuk 10 percig állni. 

A megmaradt olajat serpenyőben megforrósítjuk, és a halsze-

letek mindkét oldalát átsütjük benne. Lecsepegtetjük, meleg tányé-

rokra tesszük. 

A serpenyőben maradt zsiradékba szórjuk a zöldborsot, meg-

pirítjuk, majd a halszeletekre öntjük a szafttal együtt. Sültkrump-

lival tálaljuk.  

Zöldbors helyett apró kapribogyóval is készíthetjük, nagyon 

finom.  

Nemere Ilona 
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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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