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A falunapokról szóló írásunk a 191. oldalon kezdődik!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Június 
 

 

 

2. 

1988-ban ezen a napon hunyt el Korom Mihály, aki az 

1960-as években a volt malom helyén működő terményfor-

galmi cseretelepet vezette.  1993-ban ezen a napon hunyt el 

Halász Elek, aki 1959-től postai kézbesítő volt.  

3. 
1938-ban ezen a napon született Sutka Zoltánné Hell Erzsé-

bet, aki alapításától tagja a népdalkörnek.  

4. 
1970-ben ezen a napon született Kiss Nándor, aki 1998-tól a 

MEBO Kft. ügyvezető igazgatója. 1998-2002 között önkor-

mányzati képviselő volt.  

6. 

1937-ben ezen a napon születet Varga Ferenc (†2010), aki 

1962-től az Aranykalász Tsz agronómusa, 1970-től főagro-

nómusa volt.  1977-ben ezen a napon született Törköly Ág-

nes, aki 1999-től a Faluházat vezeti. 2001-től a Csengelei 

Alapfokú Művészeti Iskola titkára, a Csengelei Ifjúsági és 

Művészeti Alapítvány felügyelő bizottságának elnöke. 

2001-ben a nőnapi bál szépének választották.   

7. 
1958-ban ezen a napon született Mészáros Jánosné Gyenes 

Mária, aki 1992-től tagja az egyházközségi képviselő-testü-

letnek. 

8. 

1933-ban ezen a napon született Frányó Károlyné Fekete 

Erzsébet (†2010), aki 1965-1981 között a Vadgerlési, 1981-

1989 között a belterületi iskolában tanított.  1948-ban ezen 

a napon született Táncsa Tamásné Dorogi Mária, aki 1969-

1970 között a belterületi iskolában képesítés nélküli tanító 

volt.  1989-ben ezen a napon hunyt el Balogh Sándor, aki 

1957-től boltos, majd a ZÖLDÉRT felvásárlótelep admi-

nisztrátora volt.  

9. 

1927-ben ezen a napon született Kasza Ferenc (†1988), aki 

postai kézbesítő volt.  1975-ben ezen a napon született 

Csáki Tünde, aki 2001-2002 között napközis tanár volt az 

általános iskolában. 
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10. 

1960-ban ezen a napon született Papp Illésné Kővágó Fran-

ciska, akit 2004-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntet-

tek ki.  1960-ban ezen a napon született Lengyel János, aki 

1981-től 1992-ig a kelőpataki tehenészeti telepet vezette. 

1992-től a Kelőpataki Kft. ügyvezetője. 1990-1994 között 

önkormányzati képviselő volt.  

12. 

1920-ban ezen a napon született Valkovics Péterné Tímár 

Piroska (†1978), aki 1976-ig a községi tanács hivatalsegéde 

volt.  1953-ban ezen a napon született Tóth Tiborné Csóká-

si Ilona, aki 1971-2012 között a gyógyszertár asszisztense 

volt.  1966-ban ezen a napon született Magony Józsefné 

Kornokovics Zsuzsanna Kornélia, aki 1995-1997 között a 

takarékszövetkezet csengelei kirendeltségének pénztárosa 

volt. 1998-tól a polgármesteri hivatal alkalmazottja.  1988-

ban ezen a napon született Erdélyi Otília, akit 2002-ben "A 

csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki. 1999-től tagja volt 

a Csengelei Fúvószenekarnak.  

13. 

1940-ben ezen a napon született Tisóczki Péter, aki 1965-től 

az ÁFÉSZ-bolt iparcikk részlegét vezette.  1943-ban ezen a 

napon született Csókási Ferenc, aki az ÁFÉSZ csengelei táp-

takarmányboltját vezette.  1966-ban ezen a napon született 

Varga Györgyi, aki 2003-tól dolgozik óvónőként az óvo-

dában.  1967-ben ezen a napon született Balázsné Németh 

Emese tanár, aki 1989-től tanít Csengelén.   

14. 

1945-ben ezen a napon halt hősi halált haslövés következ-

tében Vincze József. Sopronban temették el.  2012-ben 

ezen a napon hunyt el Vígh István, aki 1974-1989 között 

folyami hajósként tevékenykedett. 1970-től a csengelei foci-

csapatban játszott. 1975-ben a Szeged járási serdülő váloga-

tott tagja volt, mellyel bajnokságot nyert. 1976-ban a Szeged 

járási ifjúsági válogatottba került. 1995-ben a Csengele 

Községi Sport Egyesület focicsapatának edzője volt.  

15. 
1918-ban ezen a napon született Kopasz Ferenc (†1995) 

kovács, aki rövid ideig a tanyájában boltot működtetett.  
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A III. Tollaslabda bajnokság 
eredményei 

 

Május 5-én került sor a tollasozók harmadik bajnokságára. 

Délelőtt a fiataloké volt a terep. Mindössze négy gyerek jelentke-

zett a versenyre, így körmérkőzés keretében gyorsan el is dőlt a 

sorrend. Az első két helyezett az első helyezésért, a harmadik-ne-

gyedik pedig a bronz éremért küzdhetett. A végső sorrend a kö-

vetkező lett: 

I. Nagymihály Norbert 

II. Lesták Arnold 

III. Kiss Bernadett 

IV. Kiss Alexandra 

 

 
 

Ifi tollasozók a bíróval 
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A páros mérkőzésen a Kiss Alexandra-Lesták Arnold és a 

Kiss Bernadett-Nagymihály Zoltán duók küzdöttek meg az első he-

lyért. Az első meccsen a Kiss-Nagymihály páros győzött 21:15-re, 

míg a másodikon a Kiss-Lesták duó. A döntő mérkőzésen újra 

Kiss-Nagymihály páros győzött 21:19-re. 

Az ifi mérkőzéseket dr. Torontáli Renáta vezette. Köszönet a 

közreműködéséért! 

Délután a felnőtt tollas barátok mutathatták be tudásukat. El-

sőként egy újszerű versenyszám, a házaspáros került megrende-

zésre. Kemény küzdelmek után az alábbi sorrend alakult ki: 

I. Dr. Torontáli Renáta - Rényi László 

II. Csákiné Géczi Rozália - Csáki István 

III. Kiss Nándorné - Kiss Nándor 

IV. Törköly Ágnes - Peter Vetter. 

 

 
                                   

A házaspáros vetélkedő résztvevői 
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A házaspáros versenyszám után jött a "normál" páros, melyre 

8 duó nevezett be. Itt férfiak-nők vegyesen alakítottak párokat. Két 

csoportban folytak a küzdelmek, majd a csoportgyőztesek az első 

helyért, a másodikok a harmadik helyért mérkőzhettek meg. A 

végső sorrend a következő lett: 

I. Tisóczki Ferenc - Pigniczki Árpád 

II. Dr. Torontáli Renáta - Pálinkásné Kordás Ágnes 

III. Lesták Mátyás - Molnár Mihály 

IV. Csákiné Géczi Rozália - Csáki István 

A férfi egyéni versenyszámba 8 fő nevezett be. Két csoport-

ban folytak a mérkőzések, majd az első helyezettek az első helyért, 

a második helyezettek pedig a bronz éremért küzdhettek. Az arany- 

éremért kemény vetélkedés folyt, végül Pigniczki Árpád 13-21-re 

 

 
 

A tollas bajnokság felnőtt résztvevői 
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győzött. A férfi egyes versenyszám eredményei: 

I. Pigniczki Árpád 

II. Molnár Mihály 

III. Tisóczki Ferenc 

IV. Kiss Nándor 

Női egyénibe egyedül Magony Ágnes nevezett be, így játék 

nélkül megszerezte az első helyet. Forgó Emília teljesítményéért 

különdíjban részesült. 

M. M. 

 

A XIX. Csengelei Falunapok 
eseményei 

 

Az idei falunapok 2013. május 17-21. között zajlottak le, az eddig 

eltelt közel két évtized alatt első alkalommal négy nap alatt. A 

mozgalmas napok eseményeiről az alábbiakban adunk összefog-

lalót. 

 

A falunapok első rendezvényét péntek délután nyitották meg 

a faluházban. Ennek apropóját az adta, hogy 100 évvel ezelőtt nyílt 

meg az első posta Csengelén, akkor még a vasútállomás épületé-

ben. Elsőként trombitások (Széplaki Lili, Árvai Kitti, Pigniczki Dó-

ra és Bánhidi Betti) léptek fel, és Sugár Rezső, illetve Campagnoli 

duóit adták elő. Utánuk Fődi Ilona és Kontesz Adrián következett, 

akik postásokról szóló verseket szavaltak. A megjelenteket a helyi 

polgármester és a szegedi I. számú megyei posta vezetője köszön-

tötte, előbbi oklevelekkel ismerte el a kiállítási anyagot biztosító 

alapítvány elnökének, Tóth László a közreműködését, Ceglédi Já-

nosnak a munkáját, valamint a helyi posta vezetőjének, Olajos Zsu-

zsannának a szervezői tevékenységét. A megnyitó végén Tóth 

László röviden bemutatta a kiállítás anyagát. A nézelődés után álló-

fogadáson látták vendégül a vendégeket.   
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A kiállítás törzsanyagát a Dél-Alföldi Postatörténeti Ala-

pítvány adta, melyet helytörténeti anyagokkal egészítettek ki. Tab-

lókon lehetett végigkövetni a posta fejlődését a kezdetektől napja-

inkig, ugyanígy a bélyegek fejlődését. A Szegeden élt Kass János 

bélyegterveit is megnézhette a közönség. A helyi részlegben régi 

csengelei feladóvevényeket, egykori postások fotóit és a Ceglédi 

házaspár postai emléktárgyait állították ki. Ceglédi János a nem 

mindennapi évfordulóra megírta egy kis füzetben a 100 éves posta 

történetét, amiből minden érdeklődő kaphatott egy-egy példányt. A 

kiállítást látogatók kaptak egy-egy csengelei képeslapot, melyet a 

polgárőrség még 15 évvel ezelőtt jelentett meg. A lapra az erre az 

alkalomra készült falunapi bélyegzés került. 

A csengelei posta alkalmazottai a kiállítás ideje alatt árusí-

tottak is, így az egyik kaparós sorsjegy vásárlója 5000 Ft-tal le-

hetett gazdagabb.      

A tárlatot vasárnap délutánig lehetett megtekinteni. Hosszabb 

nyitva tartás azért nem volt lehetséges, mert a kiállítási anyagot 

már várták egy újabb jubiláló településen.     

 

 
 

A házigazda a helyi posta vezetője volt  (fotó: Verők István) 
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A szombati nap korán kezdődött, nyolc órára már a falu-

házba várták az érdeklődőket a képzőművészeti kiállítások meg-

nyitójára. A tükörteremben Rényiné dr. Torontáli Renáta üvegfest-

ményeit és rajzait, Koncz Lajosné csuhé és gyapjú figuráit, Diny-

nyésné Koncz Erika gyöngyfűzéseit és horgolásait, Dinnyés Heni 

grafikáit, a kisteleki Majoros László festményeit mutatta be. A tele-

ház részben Vincze János fafaragásait lehetett megtekinteni. A kiál-

lítók közül érdekesség volt, hogy a már többször szerepelt Koncz 

Lajosné mellett lánya és unokája is bemutatta alkotásait. A polgár-

mestertől minden kiállító emléklapot kapott a szerepléséért.   

A kiállítási közönség iparkodhatott a nézelődéssel, hiszen 9 

órakor már a mazsorettek indultak el a polgármesteri hivataltól 

körútjukra. A helyiek mellett a Solti mazsorett csoport is felvonult. 

A zenét a Csengelei fúvószenekar és a Kalocsai ifjúsági zenekar 

szolgáltatta. A falujárók a faluház előtt pihenőt tartottak, ahol  süte- 

 

 
 

Majoros László helyben is rajzolt portrékat 
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Ifjú táncosok a színpadon 

 
ményekkel és italokkal frissíthették fel magukat. Egy újabb kerülő 

után a felvonulók a József Attila téri színpadhoz tértek vissza, ahol 

a két zenekar együtt adott elő egy számot. Utána mindkét együttes 

külön-külön mutatta be programját, a helyi mazsorettek bevonásá-

val is. 

Dél felé közeledve jött a kulturális műsor, melyet a Csengelei 

ütőegyüttes kezdett el. Utánuk a művészeti iskola táncosai szere-

peltek, majd a Csengelei népdalkör és citerazenekar zárta a prog-

ramot. 

A 14. Motoros Találkozóra már délelőtt gyülekeztek az ifjú-

sági táborozóhelynél, de a vetélkedők csak 13 órakor indultak el. A 

konferanszié a nagy rádiós múlttal rendelkező Sövény Tibor volt. A 

vállalkozó kedvűek rönkhajításban, traktorgumi forgatásban és 

kamionhúzásban mutathatták meg tudásukat. Jelentkezőben nem 

volt hiány, így a tervezetthez képest egy órás késéssel indult el a 

motoros felvonulás a Vetter Hungary Kft. telepéig, majd vissza a 

faluba. Este még szalonnasütésre várták az érdeklődőket.    
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Háromkerekű járművek a motoros felvonuláson 

 
A szombati nap szentmisével kezdődött, majd az I-II. világ-

háborús emlékműveknél volt megemlékezés. A polgármester eleve-

nítette fel a két világégés korát, majd a helyi intézmények vezetői 

és a lakosság helyezte el koszorúit, virágait az emlékműnél. 

A koszorúzással azonos időben indult a sportpályán a női 

focitorna, mely a Csongrád megyei női labdarúgó torna III. állo-

mása volt. Első helyezett a Szeged AK csapata lett. Második helyen 

Szentmihály végzett, míg a csengelei lányok harmadikok lettek. 

Kiskundorozsmának csak a negyedik hely jutott. A csengelei csapat 

játékosai voltak: Annus Krisztina, Sági Anikó, Jankó Edit, Vörös 

Csilla, Király Edit, Király Istvánné, Túri Herietta, Kuklis Anita, 

Csáki Szandra, Béleczki Erika, Turcsán Antalné, Farkas Lászlóné, 

Nagymihály Zoltánné, Sági Ildikó, Csúri Ildikó, Bozó Anett, Tur-

csán Dóra, Sági Viktória, Vörös Judit, Csillag Stella, Fődi Krisztina 

és Kordás Mária.        

Tíz órától az általános iskola udvarán indult a szokásos torta-

túra, melyre hat csapat nevezett be. Rényiné dr. Torontáli Renáta 

idén is furfangos feladatokat talált ki, mint pl. Forgó Jenő házassági  
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Pillanatkép az egyik női focimeccsről 
 

 
 

A torta-túra egyik feladata  
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fotóját kellett elhozni, de volt olyan is, akinek a fogorvostól kellett 

beszerezni olyan igazolást, miszerint mintás és kockás fogak javí-

tását is vállalja. Az ügyességi játékok között vasgolyókat kellett 

célba gurítani, terpeszbe álló játékostársak alatt medicinlabdát tolo-

gatni, kosárlabdát dobni, bekötött szemmel dominókat gyűjteni. A 

szellemi részben adott szavakból dalt kellett összeállítani, sőt azt el 

is kellett énekelni. A túra végén a szokásos csapatversenyben meg-

futtatták a játékosokat. Az eredményhirdetés után jött a szokásos 

nagy epertorta, amit főleg a fiatalabbak fogyasztottak nagy szere-

tettel. Az idősebbek inkább a töltött húsokat választották. A csa-

patok fantázia neveket viseltek, kivéve a „Tollas Sasokat”, akik a 

tollaslabdázók köréből verbuválódtak, illetve a „Katonák”, akik 

nem marcona emberek voltak, hanem a Katona-Zólyomi család 

tagjaiból állt.     

Délután kettő órakor a faluháztól indult a lovas kocsis felvo-  

 

 
 

Kicsi a ló, de erős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  198  - 

 

 

 
 

Sokan alig ismerték fel a Széll házaspárt 

 
nulás, melyen rekord számban vettek részt. Zeneszóval előbb Csó-

kási László telephelye melletti területre hajtottak, ahol falunkban 

elsőként western show-t mutattak be, westernfilmek zenéjének ki-

séretével. A lovasok postakocsi rablást adtak elő, mely közben elra-

bolták a helyi polgármester feleségét. Közben lovas kaszkadőr mu-

tatványokat láthattunk, fel-le ugráltak a lóról, felálltak rá, és egy 

rövid ideig lóval a földön vonszolták a sheriffet. A bemutató után 

tombolán kisorsoltak egy pónilovat, melyet Jens Vetter gyermeki 

nyertek meg. A társaság ezután felkerekedett és a Magony tanyánál 

vendégeskedett. A következő „itatóhely” a presszó és a vendéglő 

volt, majd utolsó vendéglátóként a Baranyi-Beregi család fogadta 

őket az Arany János utcában. Egy újabb kör után a víztoronynál 

volt az emléklapok és ajándékok kiosztása.  

Este utcabál volt a polgármesteri hivatal mellett, melyen Dan-

kó Szilvia énekes is fellépett.       
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Pillanatkép a kispályás focitornáról 

 

Hétfőn voltak a hagyományos kispályás labdarúgó „Falunapi 

Kupa” mérkőzései. A megmérettetésre 12 csapat nevezett be. Kö-

zülük a szegedi Porsche Tolvajok szerezték meg a vándorkupát. 

Második helyen a kisteleki Játékosok Klubja végzett, a pálmonos-

torai Mono-Pol-Team harmadik lett. A bírók szavazatai alapján a 

legjobb játékos a porschés Faragó Bence, a legjobb kapus Keresz-

tes László (Játékosok Klubja) lett. A gólkirály címet a Játékosok 

Klubja focistája, Czibolya Árpád szerezte meg. Az eredményhirde-

tést a Gól söröző teraszán rendezték meg. A polgármester zársza-

vával értek véget az idei falunapok.  

Évek óta megszokott dolog, hogy a település bejáratánál szal-

mabálákból készült, hatalmas női és férfi bábú fogadja a vendé-

geket, és azok a falunapok után is néhány napig még kint marad-

nak. Most ennek egy őrült úgy vetett véget, hogy egy hajnali órán a 

férfi alakot felgyújtotta, ezzel megsemmisítve a nagy munkával 

készült jelmezt is. A szalmabálák eléggé el voltak ázva, így a gyúj-

togatónak nem lehetett egyszerű dolga.           

Kép és szöveg: 

Molnár Mihály 
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A hangszeres tanulók 
 versenye  

 

Május 10-én rendezték meg a Művészeti Iskolák Hangszeres 

Tanulóinak versenyét a csengelei faluházban. A megmérettetésre 

számosan beneveztek, a zsűri munkájában az egykor falunkban  ta-

núló Vörös József is részt vett. 

A szigorú zsűri döntésének megfelelően Csengeléről négyen 

kaptak elismerést. Az I. korcsoportban (2-3. osztály) két harmadik 

helyezés született falunk fellépői számára: Katona Johanna és Pig-

niczki Attila trombitán játszott. A második korcsoportban (4-5. osz-

tály) Széplaki Vivien vadászkürtjével I. helyezést ért el. A III. kor-

csoportban (6-7. osztály) nem született helyi elismerés. A IV. kor-

csoportban (8. osztálytól felfelé) a már sok díjat nyert Farkas Ákos, 

aki kürtön játszott, II. helyezést szerzett. 

M. M.       
 

 
 

Széplaki Vivien I. helyezett lett 
(fotó: Molnár Mihály)  
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Svéd ajándék Csengelére 
 

Nemrég egy rászoruló, gyermeket váró asszony kapott egy 

ajándékcsomagot falunkban. Az adományozást a dél-svédországi 

Skanör-Falsterbo Lions Klubjának jótékonysági gyűjtése tette lehe-

tővé, amelyet a magyarországi Wesselényi és Budapest Royal Li-

ons Klub szervezésében juttattak el Magyarországra a Waberer's 

szállítmányozási vállalkozás közreműködésével. A csecsemőruhák-

ból, játékokból álló adományt Anders Rendik, az Skanör-Falsterbo 

Lions Klub tagja, a dél-svédországi Lions Mozgalom leendő zóna-

elnöke és Rónyai Rita, a Budapest Royal Lions Klub elnöke hozták 

el Csengelére. A Lions Mozgalom a világ 205 országában működő 

jótékonysági szervezet, amely nagy hangsúlyt helyez a rászorulók 

személyes támogatására is, amellett, hogy világszerte is számos se-

gélyprogramot működtet pl. a látássérültek támogatására.  

Hogyan látta a svéd látogató falunkat? Szemének kedves volt 

a falu rendezettsége, ám szokatlanul hatott számára a kertek végé-

ben és a földeken kinövő számtalan fóliasátor látványa. A svéd fa-

lun ugyan jellemző a kiskertművelés, sőt egyes gondos háziasz-

szonyok növénynevelő szekrénykét is tartanak teraszukon, de az 

szinte minden háznál megtalálható ipari méreteket mutató primőr-

termesztés még látványosságként is eladható lenne az ízletes termés 

mellett. Úgy tetszett, a svéd gyerekek is otthon éreznék magukat a 

kerti játékokkal gazdagon felszerelt óvodában, és az iskolát is szí-

vesen birtokba vehetnék sajátjukként, mert kívülről az sem marad 

alul svédországi társaihoz képest. A polgármesteri hivatal előtti ta-

vacska pedig már-már láblógatós napfürdőzésre is hívná bármely, a 

vidámságban hiányt nem mutató, de a csengelei napfényt biztosan 

nagyra értékelő svéd honpolgárt. 

Sz. K. 
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H i r d e t é s e k 

 
A Deák Ferenc u. 4. szám alatti, 1500 négyzetméteren lévő ingat-

lan eladó, vagy üzlethelyiségnek bérelhető. 06-30/9 786 384    

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 érzékeny-

séget, növeli a teherbíró képességet és lassítja az öregedést. Hatása né-

hány 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 terméke-

ket. 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  

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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