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 Repülnek a léggömbök 
 

 
 

A ballagásról szóló írásunk a 228. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Július 
 

 

 

1. 

1891-ben ezen a napon született Breinovics Vilmos (†1961) 

mérnök, aki 1938-ban a csengelei lelkészlakot tervezte.  

1926-ban ezen a napon született dr. Orosz Zoltán, aki 1963-

1972 között Csengele orvosa volt.  1949-ben ezen a napon 

villámcsapástól meghalt Tóth Ferencné Süli Julianna, a 

kezében tartott gyermeke viszont megmenekült a haláltól.  

1985-ben ezen a napon kapcsolták be a községet a telefonos 

távhívási rendszerbe. 

2. 

1920-ban ezen a napon született Magyar Antal, aki az 1949-

es községgé alakuláskor a képviselő-testület tagja lett. Postai 

kézbesítőként is dolgozott.  1951-ben ezen a napon szüle-

tett Süli Sándorné Kun Szabó Anna, aki 1974-1980 között 

az óvodában dolgozott dajkaként.  1957-ben ezen a napon 

született Peleskei Mihály, aki az 1991/92-es tanévben a bel-

területi iskolában tanított.  

3. 

1884-ben ezen a napon született Tóth Péter (†1961) útka-

paró, aki a Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület 

csengelei alosztályának ellenőre volt 1917-től.  1939-ben 

ezen a napon született Sinka Ilona, aki 1958-1995 között 

tanított Csengelén.  

4. 
1947-ben ezen a napon hunyt el Juhász Antalné Varga Ro-

zália, aki 1923-tól Csengele szülésznője volt.  1961-ben 

ezen a napon hunyt el Tóth Péter útkaparó.  

5. 

1947-ben ezen a napon született Czakó Jánosné Törköly Ju-

lianna, aki 1974-1976 között a Honfoglalás majori ÁFÉSZ 

boltot vezette. Alapításától tagja a népdalkörnek.  1962-ben 

ezen a napon született Kovács Péter, aki 1996-1997 között 

Csengele plébánosa is volt.  1999-ben ezen a napon hunyt 

el Süli Lajos, akit az 1949-es községgé alakuláskor képvise-

lőnek választottak. 1991-től a Csengele Községi Sport Egye-

sület szertárosa volt. 
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6. 

1941-ben ezen a napon született Bitó Józsefné Kiss Márta, 

aki 1961-1996 között Csengelén tanított.  1998-ban ezen a 

napon hunyt el Géczi József György postai kézbesítő, aki 

1985-1998 között az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka 

volt. 

7. 

1909-ben ezen a napon határozta el Szeged város tanácsa a 

csengelei orvosi állás létesítését, de csak 1914-ben kezdte 

meg működését az első orvos.  1945-ben ezen a napon 

született Nikolényi Györgyné Adorján Annamária, aki 1968-

1984 között Csengelén tanított.   

8. 

1941-ben ezen a napon hunyt el Haleszi Mihály, aki 1929-

től választmányi tagja volt a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesületnek.  1962-ben ezen a napon született Molnár 

Mihály, aki 1987-2003 között a rendőrség csengelei körzeti 

megbízottja volt. Hat helytörténeti tárgyú könyvet jelentetett 

meg. 1991-től a Csengelei Polgárőr Csoport titkára.  1971-

ben ezen a napon született Pigniczki Tibor, aki 1992-2003 

között a csengelei focicsapat játékosa volt. 

9. 

1910-ben ezen a napon született Csókási István (†1974), aki 

1936-1970 között postai kézbesítő volt. 1949-ben képviselő-

nek és elöljárósági pénztárosnak választották meg.  1960-

ban ezen a napon született Harkai István (†2010), aki 1984-

1992 között a falu mozigépészeként tevékenykedett. 1990-

1994 között önkormányzati képviselő volt. A Földrendező 

Bizottság elnökeként is munkálkodott.  

10. 
1945-ben ezen a napon hunyt el Darányi Imre gazdálkodó, 

aki 1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt.  1953-ban 

ezen a napon született Túri János asztalos kisiparos. 

11. 

1917-ben ezen a napon született Süli Lajos (†1999), akit az 

1949-es községgé alakuláskor képviselőnek választottak. 

1991-től a Csengele Községi Sport Egyesület szertárosa 

volt.  1960-ban ezen a napon hunyt el Szűcs Mihály, aki a 

Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csengelei al-

osztályának számvizsgálója volt 1917-től.   
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12. 
1949-ben ezen a napon II. világháborús aknarobbanás kö-

vetkeztében vesztette életét Bencsik László és Kormányos 

Béla.  

13. 

1926-ban ezen a napon született Nagy Imréné Buknicz Pi-

roska (†1980), aki 1964-1967 között a Daka-kocsmában volt 

felszolgáló.  1949-ben ezen a napon avatták fel a Csenge-

léről Kiskunmajsa irányába haladó 2,5 km hosszú maka-

dámutat.  

15. 

1889-ben ezen a napon született Gyetvai (később nevén: 

Gyovai) Lajos, akit 1922-ben vitézzé ütöttek. Vitézi telkét 

Csengelén kapta. Házából 1962-ben szeszfőzdét alakítottak 

ki.  1915-ben ezen a napon született Lippai Józsefné Ti-

sóczki Viktória (†1992), aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP 

alapszervezet nőszervezője lett. Az 1949-es községgé alaku-

láskor másodbíróvá választották.  

 

Rendőrségi hírek 
 

2013. június 9-én a kora délutáni órákban egy csengelei lakos tett 

bejelentése szerint egyik hozzátartozója öngyilkossági szándékkal 

megvágta kezeit, majd ismeretlen helyre távozott. A kiérkező rend-

őrök Csengele belterületén igazoltatták a korábban pszichiátriai 

kezelés alatt is álló fiatalkorút, akit ezután a mentők kórházba szál-

lítottak.                                                                                              

 

Képviselői fogadóóra 

 
Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

19 órától fogadóórát tart a Faluházban. A következő alkalom július 

1-jén lesz.                                                                                          
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Libanevelő sátrak égtek le 
 

Június 13-án reggel nyolc óra tájban tűzoltó autók szirénázták 

végig a falu főutcáját. Mint kiderült, Csengele tanyavilágába, a 

Jászszentlászlóra vezető műút mellett egy tanyához igyekeztek. A 

libanevelésre használt, két hőszigetelt fóliasátor gyulladt meg, és a 

lángok a tanya melléképületére is átterjedtek. A tűz nagyságát 

jellemzi, hogy a helyi önkéntes tűzoltók mellett a kiskunfélegyhá-

zi, szegedi és kiskunhalasi tűzoltókat is riasztották, és összesen hét 

tűzoltó járművel próbálták megfékezni a lángokat. Minden segít-

ségre szükség volt, mert a főépület is veszélyeztetve volt. A tűzben 

két gázpalack felrobbant, de szerencsére személyi sérülés nem tör-

tént. Az építmények megsemmisülése miatt az anyagi kár jelentős. 
 

 
 

Ennyi maradt a sátorból  
(fotó: Arany-Tóth Attila, Katasztrófavédelem) 
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Június 24-én reggel újabb tűzesethez vonultak a lánglovagok. 

A volt homokbánya közeli tanyában egy libanevelő sátor gyulladt 

meg, melyben 600 db állat volt elhelyezve. A helyi önkénteseknek 

köszönhetően csak egy kisebb része égett le a sátornak, és a libák-

nak sem lett bajuk. A nyomok arra vallottak, hogy gyújtogatás tör-

ténhetett. 

M. M.    

 

Négy ezüst- és két bronzérmet 
nyertek a polgárőrök  

 

Június 22-én Felgyő adott otthont az ez évi megyei polgárőr 

napnak, melyen számos polgárőr egyesület képviseltette magát. 

A megnyitó ünnepség után jöttek a versenyszámok. A szerve-

zők sokféle feladatot kitaláltak, ezek nagy részében a csengeleiek is 

elindultak. Míg folytak a versenyszámok, két bográcsban főtt a 

körömpörkölt Juhász József vezetésével. Két segédje Béres András 

és Pigniczki Péter volt, akiknek arra kellett figyelni, nehogy oda-

kozmáljon az étek.  

A versenyzőink szép eredményeket értek el. Juhász József  

főzésben és szudoku rejtvényfejtésben ezüstérmes lett, légpuska 

lövészetben pedig különdíjat kapott. Csókási Jenő a poénvadászat-

ban (skandináv keresztrejtvény fejtése) és csali bicikli versenyben 

második helyezett lett. Utóbbi versenyszámban olyan kerékpárral 

kellett közlekedni, melynek egyik pedálját előre, a másikat hátra 

kellett tekerni. A Bangó Péterből, Pigniczki Péterből és Bencsik 

Attilából álló csapat harmadik helyezést ért el a traktor húzásban. A 

kötélhúzásban Sándor József, Molnár Mihály, Bangó Péter, Nagy-

mihály Zoltán és Bencsik Attila által képviselt csapatunk megosz-

tott bronzérmes lett. 

Csapatunkat meglátogatta a csengelei polgármester és felesé-

ge, akik a polgárőrökkel együtt ebédeltek. 

Szöveg és kép: 

Molnár Mihály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://csengeleiinformaciok.hu/content/n%C3%A9gy-ez%C3%BCst-%C3%A9s-k%C3%A9t-bronz-%C3%A9rmet-nyertek-csengelei-polg%C3%A1r%C5%91r%C3%B6k-2013-06-23
http://csengeleiinformaciok.hu/content/n%C3%A9gy-ez%C3%BCst-%C3%A9s-k%C3%A9t-bronz-%C3%A9rmet-nyertek-csengelei-polg%C3%A1r%C5%91r%C3%B6k-2013-06-23
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Munkában a traktorhúzó csapat 
 

 
 

Juhász József különdíjat kapott a lövészeti eredményéért 
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Elballagtak a nyolcadikosok 
 

Június 15-én rendezték meg az általános iskola végzős tanú-

lóinak a búcsúztatását. Először a tantermeket járták végig a nyolca-

dikos diákok, majd a faluházban folytatódott az esemény. 

A tanulók felidézték az elmúlt nyolc évet, minden őket tanító 

pedagógusnak egy-egy szál virággal köszönték meg a munkáját. Az 

osztályfőnök, Nemes-Nagy Nelli minden egyes tanítványától sze-

mély szerint elbúcsúzott. Megható szövege nem csak a ballagók-

nak, hanem a szülőknek is könnyeket csalt a szemébe. 

Longa Istvánné iskolaigazgató átadta a „A csengelei iskolá-

ért” plakettekett. Ebben az elismerésben két tanuló, Kiss Alexandra 

és Széplaki Szintia részesült. Turcsán Antalné a szülői munkakö-

zösségben végzett tevékenységéért, Kun-Szabó Tibor az iskolai 

sport támogatásáért, Lantos István tanár pedig pedagógusi és szer-

vezői munkájáért kapta meg a plakettet.  

Egy-egy virágcsokorral köszönték meg a szülői munkaközös-

ségben végzett munkáját Kiss Nándornénak, Turcsán Antalnénak, 

Baranyiné Beregi Katalinnak és Farkas Lászlónénak. 

Az ünnepség végén a végzős fiatalok a faluház előtti térről 

léggömböket engedtek a magasba.     

M. M. 
 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://csengeleiinformaciok.hu/content/elballagtak-nyolcadikosok-2013-06-15
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Illegális bevándorló Csengelén 
 

Június 22-én délelőtt a Csengelei Polgárőr Csoport egyik 

szolgálaton kívüli tagja arra lett figyelmes, hogy a tanyavilágban 

egy elhanyagolt kinézetű, láthatóan nem helybeli ember bolyong, 

és Budapestet keresi. A polgárőr értesítette erről a kisteleki rendőr-

kapitányságot, és a járőrök kiérkezéséig szóval tartotta az idegen 

férfit. 

Mint később megállapították, a koszovói albán nemzetiségű 

személy illegálisan jött Magyarországra, és semmilyen útiokmány-

nyal nem rendelkezett.  

M. M. 
 

 

 

Szemelvények a 2011-es 
népszámlás adataiból 

 
A lakosság lélekszámának (1970-ig a jelenlévő összes népes-

ség, 1980-tól a lakónépesség számának) alakulása az első népszám-

lálástól kezdve: 

 

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 

1192 1237 1436 1730 2204 2516 3114 3096 
 

1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011 

3680 3643 3154 2584 2233 2037 1947 

 

2011-ben a népsűrűség 32,1 fő/km² volt. 

 

1980-1989 között 253 élve születés és 376 halálozás volt, a 

természetes fogyás 123 fő volt. Ezen kívül 228 fő elköltözött fa-

lunkból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://csengeleiinformaciok.hu/content/illeg%C3%A1lis-bev%C3%A1ndorl%C3%B3-csengel%C3%A9n-2013-06-23
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1990-2001 között 199 élve születés és 400 halálozás történt, a 

természetes fogyás 201 fő volt. Ezen felül 5 fő elköltözött Csen-

geléről. 

2001-2011 között 201 élve születés és 327 halálozás volt, a 

természetes fogyás 126 fő volt. 36 fő költözött el településünkről.     

2011-ben a 18 év alatti népesség kor szerinti megoszlása: 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

19 8 13 23 17 17 22 27 21 
 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

20 23 19 14 13 21 12 18 23 

 

2011-ben száz aktív korúra 24 gyermekkorú és 45 időskorú 

jut.  

2011-ben 488 nőtlen/hajadon, 854 házas, 207 özvegy, 121 

elvált és 184 élettársi kapcsolatban élő lakott Csengelén.   

2011-ben a településünkön élő 15 éven felüli nők közül 166-

nak nem volt gyermeke, 193-nak egy, 354-ben kettő, 90-nek 

három, 39-nek négy, vagy annál több gyermeke volt. 

2011-ben a 7 éves, vagy annál idősebb népességből 16 fő az 

általános iskola első osztályát sem végezte el, az 1-7. osztályt 237 

fő, a 8. osztályt 845 fő végezte el. Középfokú végzettsége (érettségi 

nélkül) 401 főnek volt. Érettségivel 249-en rendelkeztek. Egyete-

met, főiskolát 80 fő végezte el. 

2011-ben a férfiak közül 445 fő volt foglalkoztatott, 58 fő 

munkanélküli, 247 fő inaktív kereső, 219 fő eltartott. A nők közül 

329 fő volt foglalkoztatott, 45 fő munkanélküli, 384 fő inaktív 

kereső, 220 fő eltartott.  

2011-ben 1827 fő tartotta magát magyar nemzetiségűnek, 6 

fő bolgárnak, 32 fő németnek, 32 fő románnak és 9 fő volt egyéb 

nemzetiségű (belga, svájci stb.). 

2011-ben 1543 fő vallotta magát római katolikusnak, 53 fő 

reformátusnak és 4 fő evangélikusnak. Más vallási közösséghez 16 

fő tartozott. Vallási közösséghez 112 nem tartozott, 5 fő ateistának 

nevezte magát, és 211 fő nem válaszolt.                                              
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Kun Szabó István nótáskönyve 
30. rész 

 

68. Megyek a nagy … 

 

Megyek a nagy utcán fütyörészve, 

Egy lánynak se nézek a szemébe. 

Hull az akácvirág, hulldogáljon, 

Szívemben dalol már gerlepárom. 

 

Templom előtt állnak a legények, 

Lányokon vesződnek a szegények. 

Vesződjenek, én majd fütyörészek, 

Búgó galamb csókján éldegélek. 

 

Az utamat el ne állja,  

Az aki elállja, jól megértse, 

Mért járok az utcán fütyörészve. 

 

69. Magáért sír a tangó 

 

Leszállt az est, az alkony, a lárma, a zaj pihen, 

A csöndes néma estén úgy ég önért szívem. 

Halkan fülébe súgom, ne hallja senki más, 

Csak ön, kit úgy imádok, egy forró vallomás. 

 

Magáért sír a tangó, magáért zokog a dal, 

Ne is tagadja kérem, maga is csókot akar. 

Magát én régen várom, magát én szeretem, 

Maga a legszebb álmom, maga az életem.  

    

 (folytatjuk!) 
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Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 25 éve:  
 

Helycsere az élen 
 

Nemrégiben rendkívüli elnökválasztásra hívták össze a csenge-

lei tsz-tagokat. Egyrészt azért volt ez rendkívüli, mert Gazsovits 

Józsefnek a nyugdíjig még két éve volt hátra, s elnöki mandátuma is 

addig szólt. A siettetett váltást a leköszönő vezető így indokolta: 

- Huszonhét évig kellett elviselni a raplijaimat. Nem kellemes 

számomra, de be kell látnom, egészségi állapotom oly mértékben 

romlott, hogy nem tudom úgy ellátni a feladatomat, ahogy azt a tagság 

elvárná. 

A rendkívüliség más értelemben is igaz. Elméletben az lenne a 

természetes minden hasonló helyzetben, hogy kész, kiforrott tudású, 

tapasztalt, és a helyi sajátosságokat ismerő utód legyen a talonban. 

Másutt előfordult – s ezt saját tapasztalataim is alátámasztják –, hogy 

nem nőtt fel időre erre a rendkívüli felelősség-teljes munkára alkalmas 

személy. Ilyenkor kezdődik a kapkodás, megpróbálnak a helyi közép-

vezetők közül választani, de mivel nincs "favorit", megoszlanak a 

vélemények, s elkezdődik a belső utódlási harc. Kialakulhat egy patt-

helyzet. Kívülről kell ember, neki senki sem ismeri a hibáit, tehát 

mindenkinek elfogadható. Aztán csak évek alatt derül ki: szerencsés 

volt-e ez a zsákbamacska-megoldás. Az efféle váltás nélkülözi a fo-

lyamatosság erényét, óhatatlanul a gazdaság átmeneti, vagy tartós 

lendületvesztését okozza. Főleg igaz ez akkor, ha a vezetőtársak sze-

mélyes okokból elzárkóznak az érdemi segítségtől. A jövevény – 

esetleg eredeti szándéka nem is ez volt – rájön, úgy boldogulhat csak, 

ha saját volt kollegáit, ismerőseit csábítja magához. Egy korábban 

rosszul gazdálkodó szövetkezetben összefonódott érdekviszonyok 

között olykor szerencsés ez a "robbantás", de egy stabil közösségnél 

nincs értelme a felesleges felbolydulásnak. Ezek a csatározások 

óhatatlanul az érdemi munkától vonják el az energiát.  

Csengelén oly mértékben tervszerű volt az úgynevezett káderu-

tánpótlás, hogy még a váltás előre hozatal sem jelentett gondot. A tag- 
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ság titkos szavazással egyöntetűen a jelölt Auer Mihály volt elnök-

helyettesre adta voksát, aki már másfél évtizede dolgozik a szövetke-

zetben. 

Gazsovits József ötvennyolc éves nyugdíjasként még úgy érezte, 

ha nem muszáj, nem szakad el a közösségtől. Félmunkaidős elnökhe-

lyettesi posztot vállalt, s ezt a szavazás is szentesítette. A végső sum-

ma: helyettesből első számú vezető, a régi elnökből helyettes vált. Fel-

merülhet, mi szükség erre a szokatlan, s adott esetben feszültségpon-

tokat is magában hordó megoldásra. Ha eltekintünk a személyektől, 

való igaz, az új főnöknek nehezebb lehet a helyzete, hisz az előd 

tekintélye folyamatosan ránehezedhet. A döntéseket neki kell hozni, s 

ne adj isten, ha eltérő a vélemény, kérdés, kié a tagság bizalma. Csak a 

jó emberi kapcsolattal, kétoldalú önmérséklettel lehet e szituációt 

kivédeni. Középvezetőkkel beszélgetve, az a benyomás alakult ki ben-

nem, hogy e két ember képes ebben a felállásban is együtt dolgozni. 

Egyikük így fogalmazott: 

- Nem a poszt az elsődleges, hanem az elvégzendő feladat. 

Összetartó gárda rázódott itt össze évtizedek alatt, s ez segíthet a 

zökkenőmentes átállásban. 

Való igaz, tennivaló akad bőven. Az utóbbi években nagyarányú 

fejlesztés tanúi lehettünk. A termálenergia hasznosítására csirketelep s 

egy kisebb kertészet létesült. Újabb kutat is kialakítottak, s ahogy az 

anyagi erő engedi, ezt is szeretnék bevonni a termelésbe. A megépült 

víztározó kétszáz hektáron biztosítja a biztonságos kertészkedés 

lételemét, a vizet. Ebben az irányban is érdemes továbblépni. Három 

év alatt százmilliós nagyságrendű beruházást valósítottak meg, s ez 

folyamatában tovább tart. Ezek egy részének bonyolításában, befeje-

zésében sokat segíthet a volt elnök kapcsolatrendszere, személyes je-

lenléte. 

Az emberek szorgalma, törekvő belső indíttatása megvan, a gaz-

dálkodás belső adottságai sokat javultak, a látottak alapján a vezetés 

fontosságával, meghatározó voltával is tisztában vannak. A szép ívű 

fejlődés fennmaradásának nem lehet komoly akadálya. 
 

Tóth Szeles István      
 

(Megjelent a Délmagyarország 1988. június 9-i számában) 
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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, Deák Ferenc 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 (Deák Ferenc 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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