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 Polgárőrök az iskola előtt  

 

 
 

Írásunk a 301. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Október 
 

 

 

 

 

1. 
1890-ben ezen a napon kezdődött meg a csengelei közok-

tatás a csengelei (később: Belsőcsengelei) iskolában.  

2. 
1974-ben ezen a napon született Sántáné Czombos Mónika, 

aki 1994-1995 között képesítés nélküli óvónő volt.  

3. 

1933-ban ezen a napon született Katona Antal (†2012), aki 

1997-től tagja volt a népdalkörnek.  1974-ben ezen a napon 

született Pigniczki Tiborné Tóth Margit, aki 1996-tól óvónő-

ként dolgozik az óvodában.  

4. 
2003-ban ezen a napon megrendezett deszki országos 

minősítésen ezüst fokozatot ért el a népdalkör. 

6. 

1921-ben ezen a napon született Horváth András (†1944), 

aki az II. világháborúban az erdélyi harcok során vesztette 

életét.  1940-ben ezen a napon született Rácz András 

(†2000), aki 1973-1975 között a rendőrség körzeti megbí-

zottja volt.  1944-ben ezen a napon született Varga Lász-

lóné Tóth Mária, aki 1982-2005 között tanított a belterületi 

iskolában, 1991-1996 között iskolaigazgató volt. 2003-ban 

"A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.  1951-ben 

ezen a napon született Novák Imréné Rabi Katalin, aki 

1984-1994 között az ÁFÉSZ boltot vezette, majd ugyanezt a 

boltot 1994-2001 között bérelte Kiss Ferenctől. 2001-től az 

Öregmalom vendéglő melletti vegyesboltot vezeti.  1972-

ben ezen a napon született Kopschitz Péter, aki 2002-2003 

között a csengelei focicsapat tagja volt.  

7. 

1918-ban ezen a napon született Hargitai (Höhn) Imre († 

1977), aki 1945-1951 között a Belsőcsengelei iskolában, 

1963-1964 között a Pántlika úti iskolában tanított. 1945-től 

kántori tisztséget is ellátott. 1945-1949 között az egyházköz-

ség képviselő-testületének jegyzője volt.  1923-ban ezen a 

napon született Németh János, aki 1945-ben rendőr volt. 
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8. 

1891-ben ezen a napon született Béres János gazdálkodó, 

aki 1944-től a Független Kisgazdapárt csengelei szerveze-

tének választmányi tagja volt. 1948-ban Jani nevű 4 éves 

arabs telivére a szegedi mezőgazdasági kiállításon első he-

lyezést ért el.  1922-ben ezen a napon született Tóth István 

(†2003) bérfűrészelő. 1941-ben avatták vitézzé. 1971-1978 

között az önkéntes tűzoltók parancsnoka volt. 

9. 

1883-ban ezen a napon született Magyar János (†1956) 

bognár, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több 

vezető tisztséget töltött be. 1945-ben tagja volt a Földosztó 

Bizottságnak. Az egyházközségi képviselő-testületben is 

több tisztséget látott el.  

10. 

1940-ben ezen a napon született Vincze János, aki 1986-tól 

a temető gondnoka. 1998-ban az egyházközség világi elnö-

kének választották. 1994-2010 között önkormányzati képvi-

selő volt. Fafaragásait több településen mutatta be.  1944-

ben ezen a napon halt hősi halált Rácz József Kiskunhala-

son.  1975-ben ezen a napon született Vincze Róbertné 

Ceglédi Márta, aki 2001-2007 között postai kézbesítő volt.   

1991-ben ezen a napon született Sándor Orsolya, akit 2006-

ban "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.  2004-ben 

ezen a napon hunyt el Balogh Józsefné Czibolya Viktória, 

aki az ÁFÉSZ benzinkút első kezelője volt. 

11. 

1893-ban ezen a napon született Balogh József földműves, 

aki a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szövetsége 

Csengelei Helyi Csoportja vezetőségének póttagja volt 

1919. április 27-től.  1898-ban ezen a napon született Gyo-

vai József (†1977), aki az 1950-es években tagja volt a köz-

ségi tanácsnak.  

12. 

1924-ben ezen a napon avatták fel Balassa Ernő szegedi fes-

tőművész allegorikus képét a csengelei hősi halottak emlé-

kére. A festmény jelenlegi holléte ismeretlen.  1928-ban 

ezen a napon született Tóth Imre (†2007), aki alapításától 

tagja volt a népdalkörnek. 
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13. 
1965-ben ezen a napon született Tóth-Andorné Farkas Éva, 

aki 1988-tól óvónőként, 1996-tól vezető óvónőként dolgozik 

az óvodában.    

14. 

1933-ban e napi parancsával a szegedi rendőrkapitány ideig-

lenesen megszüntette a csengelei kikülönített őrséget, és az 

ott szolgálatot teljesítőket a Felsőközponti őrszobára osz-

totta be.  1972-ben ezen a napon született Lantos István, 

aki 1996-tól tanít az általános iskolában. 2002-től önkor-

mányzati képviselő, 2006-2010 között alpolgármester volt.  

15. 

1925-ben ezen a napon született Bencsik László, aki 1949-

ben II. világháborús aknarobbanás miatt életét vesztette.  

1947-ben ezen a napon hunyt el szovjet hadifogságban Bozó 

József csendőr, aki Csengelén született.  1970-ben ezen a 

napon hunyt el Szűcs Mihály, aki 1957-1968 között postai 

kézbesítő volt.  1973-ban ezen a napon született Tóth Gá-

bor, aki 1995-2000 között a csengelei focicsapat játékosa 

volt.  
 

 

 

 

Szüreti felvonulás 

 

A Vénusz presszó tulajdonosai harmadik alkalommal rende-

zik meg a lovas kocsis szüreti felvonulást 2013. október 12-én 

(szombaton). A tervek szerint 13 óra 30 perctől gyülekeznek a 

résztvevők a presszónál. A faluban történő felvonulás közben a 

templomnál gyümölcs- és borszentelés lesz. A falu bejárása után a 

presszó udvarán szőlőpréselésre és mustkóstolásra várják a ven-

dégeket. 19 óra 30 percről marhapörkölt vacsora lesz, melyre a 

jegyek október 10-ig válthatók a helyszínen. Az élőzenés bálhoz 

Csányi Attila szolgáltatja a zenét. 

Bővebb felvilágosítást Széllné Péter Ildikótól lehet kapni (te-

lefon: 06-30/9 768 515).                                                                   ■ 
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Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

19 órától fogadóórát tart a Faluházban. A következő alkalom ok-

tóber 7-én lesz.                                                                                                                                                                                                  
 

 

Polgárőrök az iskola előtt 
 

A szeptemberi iskolakezdés nem csak a tanároknak és 

diákoknak jelent feladatot, hanem a csengelei polgárőröknek is. 

Kb. egy évtizede minden szeptember hónapban sárga mellényes 

emberek segítik át az úton az iskolába igyekvőket.  Falunkban kü-

lönösen fontos ez a tevékenységük, hiszen Csengelén nincs kijelölt 

gyalogátkelőhely.  

A polgárőrök szeptember első két hetében segítették a gya-

logosok közlekedését reggel 7 órától az iskola órák kezdetéig. A 10 

napi szolgálat rendben lement, veszélyhelyzetet nem okoztak a 

gépjárművezetők. 

 

M. M.   

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



-  302  - 

 

 

Csengelén is beváltják a sérült 
bankjegyeket 

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a csengelei posta-

hivatal is beváltja a nehezen felismerhető és a sérült forint bank-

jegyeket. Egy alkalommal maximum 50 ilyen bankjegyet beváltani. 

A címletváltásért díjat számítanak fel, amely az átváltott forint-

bankjegyek névértékének 5 %-a. 

A nehezen felismerhető, vagy sérült bankjegyeket akkor vált-

ják át, ha a helyszínen egyértelműen megállapítható a bankjegy 

címlete, valódisága és mennyisége. Hiányos, lyukas, csonka papír-

pénzek átváltásának feltétele, hogy a bankjegy 50 %-ánál nagyobb 

része meglegyen. Több darabból álló papírpénz esetén az átváltást 

akkor lehet teljesíteni, ha az egyes darabok azonos bankjegyhez tar-

toznak. Ha a hiányos bankjegy felülete nem haladja meg az 50 %-

ot, akkor a posta azt térítésmentesen bevonja, és azt megsemmi-

sítés céljából a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) továbbítja.      

Ha a nehezen felismerhető vagy sérült bankjegy átváltható-

ságát a posta nem tudja egyértelműen megállapítani, akkor jegyző-

könyvet vesz fel és a papírpénzt MNB-nek szakértői vizsgálatra to-

vábbítja. Ha a vizsgálat az átválthatóságot állapítja meg, akkor az 

ellenértéket a beküldő postának megküldi, amely az ügyfélnek to-

vábbítja azt. Ha a szakértői bizottság nem igazolja az átváltható-

ságot, akkor erről a beküldő postán keresztül értesíti az ügyfelet. 

Különleges a helyzet, ha olyan bankó akad a kezünkbe, melyet biz-

tonsági festékpatron színezett be (ilyen patronok találhatók például 

készpénz-automatákban, pénzszállítók táskájában). A pénzlopás 

megelőzésére használt biztonsági eszközök működésbe hozatala 

miatt sérült forintbankjegyek cseréje sajátos, mert a pénztárosok 

nem cserélik az ilyen bankjegyeket azonnal, mert szakértői vizsgá-

latra átküldik az MNB-be. 

A forint címletű érméknél is a bankjegyekhez hasonló az el-

járás azzal a kivétellel, hogy az átváltási díj a névérték 10 %.        ■ 
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Önkormányzati ülés 
 

Csengele község önkormányzata 2013. szeptember 30-án tar-

totta soron következő ülését az önkormányzati hivatal házasság-

kötő termében, melyen a képviselő-testület minden tagja részt vett. 

Elsőként a polgármester számolt be az elmúlt ülés óta történt 

fontosabb eseményekről. Elmondta, hogy a Deák Ferenc utcai jár-

daépítések befejeződtek, melyeket saját kivitelezésben, a közhasz-

nú munkásokkal oldottak meg kb. 700 ezer forintos költséggel. El-

készült az Ady Endre utca aszfaltozása és a Bem tábornok utca fel-

újítása. A munkák mintegy 8 millió forintba kerültek. A kivitelező 

3 év garanciát vállalt az utakra. A tanévnyitóval kapcsolatban kö-

zölte, hogy az általános iskolában nincs létszámhiány, viszont az 

óvodában csökkent a gyerekek száma. A bölcsödével bővítést egy 

szakértő úgy javasolta, hogy az közös legyen az óvodával. Öt 

bölcsist lehetne felvenni, de ehhez néhány műszaki változtatást kell 

majd végezni. A sportház felújításának műszaki átadása szeptember 

30-án megtörtént, csak a takarítások vannak hátra. A nagy vizek 

előtt a közhasznú munkásokkal elvégeztetik a csatornák tisztítását. 

Szólt arról is, hogy több pályázatunk elbírálás alatt van. Valószí-

nűleg lesz tornaterem építésére lehetőség állami támogatásból. Az 

előzetes információk szerint Csengele egy kb. 600 négyzetméte-

resre pályázhatna. A Magyar Államkincstár ellenőrzést folytatott az 

önkormányzatnál, de hibát nem talált, sőt az óvodánál még egy fő 

jogosult lett támogatásra. A képviselő-testületnek javasolta, hogy 

Nyim községben (Somogy megye) tekintse meg a baktériumos 

szennyvíztisztítási módszert.  

A polgármesteri beszámolóhoz kapcsolódva Tóth Tibor 

képviselő megjegyezte, hogy a betonjárdák alól hiányolta a sóder-

ágyat,  és  az  aszfaltozások  szokatlan  színét  vetette  fel. Javasolta 

megvizsgálni, hogy a csökkenő gyerekszám miatt szükséges-e új 

tornaterem építése. A polgármesteri válasz szerint 10 centis beton 

valószínűleg  mindent  ki  fog bírni, az aszfalt meg azért más színű, 

mert apróbb szemű az összetétele, ami jobb minőséget jelent. A tor- 
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naterem építése valószínűleg 100 % állami támogatással lesz meg-

valósítható. Dr. Tóth Tibor jegyző ehhez hozzáfűzte, hogy a Bel-

ügyminisztériumból érdeklődtek, hogy Csengelén milyen a torna-

terem ellátottság. Ő elmondta, hogy ideiglenesen a faluházban tart-

ják a tornaórát, ami nem tornateremnek épült. Lantos István képvi-

selő megjegyezte, hogy már a mostani tanévben ütköznek a torna-

órák, mert van olyan, hogy két osztálynak egy időben kell tartani. 

Longa Istvánné hozzáfűzte, hogy ha minden osztályban be lesz ve-

zetve a napi testnevelés, akkor 8 órában kellene azt tartani. Jó idő-

ben nincs probléma, de lesz olyan, hogy két osztálynak egyszerre 

kell a tornaterem. Kormányos Sándor alpolgármester felvetette, 

hogy az új tornaterem a teremfocira is jó lesz. A polgármesteri be-

számolót a testület egyhangúlag elfogadta.  

A következő napirendi pont a 2013. évi I. félévi gazdálkodás 

beszámolójáról szólt, melyet a képviselők rendben találtak, így azt 

elfogadták.  

A 2013. évi költségvetést a képviselő-testület módosította fő-

leg amiatt, hogy beérkeztek az államtól a korábbi beruházások költ-

ségei. 

A Szivárvány Óvoda beszámolóját Tóth-Androné Farkas Éva 

óvodavezető tartotta az elmúlt tanévről. Az évet 57 gyerekkel kezd-

ték, és 61 fővel fejezték be, melyek közül kettő nem magyar ál-

lampolgár. 60 főnek igényeltek napközis ellátást. Délelőtt 3 cso-

porttal, délután 2 összevont csoporttal működnek. Egy fő óvoda-

pedagógusnak nem volt meg az előírt végzettsége, így kérte annak 

pótlását az önkormányzattól.  

Tóth Tibor hozzászólásában elmondta, hogy örül neki, hogy 

rentábilisan működik az óvoda, a beszámoló családias hangvételű 

volt. A polgármester megjegyezte, hogy a kinevezett óvodavezető 

nagy szorgalommal  és  felelősséggel  végzi  munkáját.  Tóth  Tibor  

Képviselő megkérdezte az iskolaigazgatót, volt-e gyerekverés az 

iskolában. A válasz szerint nem volt verés, egy szülői bejelentést 

saját hatáskörben lerendeztek. Varga Árpád képviselő megkérdezte, 

hogy az óvodában megoldódott-e a gazdaságvezető helyettesítése. 

Az óvodavezetői válasz szerint 2 évre felvettek egy személyt, amíg 
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a korábbi a GYES-ről vissza nem jön.  

A korábbi vízszolgáltató Magmaplus Kft. 2012-ről szóló be-

számolóját írásban terjesztette elő. Ebben olvasható, hogy az elmúlt 

évben 61.341 köbméter vizet termeltek ki, de ennek 39,1 %-a a há-

lózat hibái miatt elfolyt. Több képviselő is felvetette, hogy a magas 

vízveszteség miatt célszerű lenne a hibák műszeres felderítése. A 

polgármester megjegyezte, hogy az elnyert vízügyi pályázatból egy 

új kutat fognak fúrni, és a beruházási költség 20 %-át a régi víz-

csövek kicserélésére lehet majd fordítani. Jelenleg alacsony a vízdíj 

falunkban, ha azt majd központilag állapítják meg, lehet, hogy 

emelkedni fog.  

Az önkormányzat 4000 Ft/fő tankönyvvásárlási támogatást 

szavazott meg azon gyerekek számára, akik semmilyen egyéb 

támogatást nem vehettek igénybe. Ez kb. 80 tanulót érint. 

A képviselő-testület eldöntötte, hogy csatlakozik a Bursa 

Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz, mellyel a helyi fia-

talokat lehet majd támogatni. 

A Csengelei Polgárőr Csoport kérelmet intézett az önkor-

mányzathoz. Ebben beszámoltak arról, hogy hamarosan olyan pá-

lyázat lesz kiírva, melynek segítségével új gépkocsit lehet vásá-

rolni, 100 %-os állami támogatással, de csak előfinanszírozással. A 

képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a pályázat megnyerése 

esetén visszatérítendő támogatást fog nyújtani. 

Katona Attila képviselő írásbeli kérelmében a Szent Imre nap 

megrendezéséhez kért anyagi segítséget. Az önkormányzat a 200 

ezer forintos önrészhez 100 ezer forint támogatást szavazott meg.  

Kormányos Sándor alpolgármester beszámolt arról, hogy 

Kisteleken civil szervezetek pályázati lehetőségeiről volt tájékoz-

tató. Ezen örömmel mondhatta el, hogy Csengelén jól működnek az 

egyesületek.  

Tóth Tibor képviselő javaslatára a sportház melletti nyárfák 

csonkolásáról a polgármester telefonon azonnal intézkedett. 

Más téma nem lévén a polgármester kb. 2 órás tanácskozás 

után az ülést bezárta. 
 

Molnár Mihály képviselő  
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A balástyai falunapok csengelei 
vonatkozásai 

 

A 14. falunapokat rendezték meg szeptember végén, melynek 

több csengelei vonatkozása is volt. A megnyitó ünnepségen dísz-

polgári címet adtak át Hász Béláné Nagy Ilonának, aki gyakorló 

éves tanító volt Csengelén a belterületi iskolában az 1953/54-es 

tanévben, majd a diplomája megszerzése után egy tanévet a Pántli-

ka úti iskolában tanított.  

Vincze János fafaragó már visszatérő vendég a balástyai falu-

napokon, az idei évben már negyedszer mutatta be alkotásait. Nép-

szerűségét jelzi, hogy „Zsákhordó” és „Kenyérdagasztó” szobra is 

elkelt. Rényiné dr. Torontáli Renáta is már többször szerepelt a 

szomszéd település ünnepén, most is üvegfestményeit és rajzait ál-

lította ki. Jójárt Rozália, csuhé- és szalmafonó népi iparművész is 

bemutatta alkotásait. Ő jelenleg Petőfiszálláson él, de valamikor 

Csengelén lakott. 

A falunapok sok-sok falunkbélit vonzott Balástyára, ők a 

programok mellett a kiállításokat is megtekintették. 

M. M.             
 

 

     
 

Dr. Torontáli Renáta és Vincze János a kiállítási standjánál 
(fotók: Molnár Mihály) 
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Kun Szabó István nótáskönyve 
35. rész 

 

75. Lehullott a rózsa szirma 
 

Lehullott a rózsa szirma, nem vihetek a babámnak rózsát, 

Nincsen cigány a faluban, nem szereti senki itt a nótát. 

Ha volna is ezer cigánynóta, hogyha nyílna ezer piros rózsa, 

Nem küldhetek a babámnak, elköltözött rózsahullás óta. 

 

Ha elmegyek bút feledni, nem tűrök meg semmiféle nótát, 

Összetépek minden fehér, összetépek minden piros rózsát. 

És mikor még neki szólt a nóta, övé volt a legszebb piros rózsa, 

De már nékem könnyem sincsen, mind elsírtam rózsahullás óta.   

 
76. Én csak azért születtem meg… 
   

Én csak azért születtem meg, mert az égen így volt ez megírva, 

Nincsen aki csókkal várjon, nincsen aki arcom megsimítsa. 

Átvirrasztott éjszakákon az Istentől százszor számon kérem, 
Ha meg kellett születnem, hát mért nem adott márvány szívet nékem. 

 

Tudom, bűnül róják ezt fel odafent a kék csillagos égben, 

Ezt a bűnöm mégsem bánom, nem kérek bocsánatot érte. 

Mert ha egyszer szívet adott végzetemül ez a bolond élet, 

Minek adott egy asszonynak szívet, amit márvány kőből érzek.  
 

 
 

 (folytatjuk!) 
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Visszatekintő 
 

 

Ezt írták Csengeléről 110 éve: 

 

Gyilkossági merénylet Csöngölén –  

Újabb részletek a vizsgálóbírói nyomozás 

alapján 
 

(Saját tudósítónktól) Mai esti lapunkban megemlékeztünk 

arról a megdöbbentő gyilkossági merényletről, mely Szeged külte-

rületén történt, és amely fiatal leányt fog elragadni az élők sorából. 

A gyilkos támadásról esti lapunkban közölt részletek némileg 

eltérnek a tulajdonképpeni tényállástól. Az a tudósításunk ugyanis 

nem a hivatalosan megejtett vizsgálat alapján készült, hanem a 

kisteleki tudósítónktól származott. Levelezőnk a szerencsétlenül 

járt leányhoz tartozóktól értesült a dologról. Azokat azonban a 

megdöbbentő hír annyira lesújtotta, hogy mély fájdalmukban nem 

tudtak teljesen összefüggő és való tényeknek megfelelő fölvilágo-

sítást adni. Ők csak föltevések után indultak és csak annyit tudtak 

pozitive, hogy a leányra halálos csapást mért valami bűnös kéz. Mi 

ennek alapján írtuk meg tudósításunkat, amelyben azt is jeleztük, 

hogy Magay Lajos, a szegedi törvényszék vizsgálóbírója a hír véte-

le után nyomban kiutazott a merénylet színhelyére a tényállás 

megállapítása végett. 

Ennek megtörténte után ma este tíz órakor visszaérkezett 

Szegedre. Az általa megejtett vizsgálat folytán, tehát hivatalos ada-

tok alapján, a fölháborító merénylet részleteit a következőkben is-

mertetjük: 

Tomán Terézt álmában ütötte le valami ismeretlen haragosa. 

A dolog ugyanis úgy történt, hogy Tomán Teréz és Rehák Mária 

kisteleki illetőségű leányok a Csöngölén lakó Takács Józsefhez át- 
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mentek kukoriczát fosztani. Egész késő estig folyt a munka, sok 

leány és legény volt a társaságban s jól elmulattak. Kilencz óra felé 

– így vallotta Rehák – aludni tértek. Tomán Teréz a jó barátnőjével: 

Rehák Máriával együtt feküdt le a szabad ég alatt egy kukoriczara-

kás tövébe. Hamarosan elaludtak és a Rehák leány egész hajnalig 

nyugodtan aludt. Akkor arra ébredt föld, hogy a mellette fekvő le-

ány panaszosan nyög és jajgat. Azt hitte, hogy álmában beszél a 

barátnője, ezért erősen rázogatni kezdte. Ám Tomán Teréz nem 

akart fölébredni. 

- Mi bajod? 

A leány nyögéssel felelt. Akkor már látta a másik, hogy itt 

valami nagy baj lehet, tehát hamar befutott Takácsékhoz. Azok 

bevitték a leányt a lakásba és ott lemosták róla a sok megaludt vért. 

Akkor látták csak, hogy a szerencsétlen leány fején hatalmas seb 

tátong. Sarlóalakú mély vágás. 

Nyomban kocsira rakták az eszméletén kívül levő leányt és 

beszállították a szülei lakására Kistelekre. Elhívatták a sebesülthöz 

Löessl Jenő dr. orvost, aki megvizsgálta és megállapította, hogy a 

vágás sarlócsapástól származik és az föltétlenül életveszélyes, mert 

egészen a koponyacsontig hatolt be. Nem lehetetlen, hogy a leány 

már holnap kiszenved. Azonnal értesítette az elöljáróságot, mely 

telefon útján adta tudtul a bűncselekményt Magay vizsgálóbírónak. 

Ő kiutazott és délután megejtette az első vizsgálatot. Délután kissé 

magához tért a sebesült leány, aki kijelentette, hogy abszolute sem-

mire sem emlékszik, mert a vágást álmában kapta, és így nyomban 

elalélt. A vizsgálat eredményének így nem sok eredménye van, 

mert a tett színhelyén semmi olyan tárgyat nem lehetett találni, 

amely elárulhatná azt, hogy ki a bűnös. 

Estefelé a sebesült leány ismét elvesztette eszméletét és lehet, 

hogy többé nem is tér magához a szegény teremtés. 

■ 

 

 

 

(Megjelent a Szeged és Vidéke 1903. október 2-i számában) 
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H i r d e t é s e k 

 

Búza és piros retekmag eladó. Érdeklődni lehet a 60-30/3 630 771 

telefonszámon.  

Eladó a Csengele, Arany János u. 1/A. szám alatti telephely! Ér-

deklődni lehet az Arany János u. 6. szám alatt. 

Eladó a Csengele, Bem tábornok u. 4. szám alatti ház. 3 szoba, 

fürdőszoba, spájz, étkező, főzőfülke, gáz és vegyes tüzelésű kazán, 

garázs, pince, melléképületek. Érdeklődni lehet hétköznap 16 óra 

után, hétvégén egész nap a 06-30/4 303291 telefonszámon. 

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. 

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 alap-

ján előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és 

biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasztalatok sze-

rint 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 ké-

pességet és lassítja az öregedést. Hatása néhány hét után észlel-

hető. Naponta 1-1,5 liter fogyasztása ajánlott. 1,5 literes műanyag 

flakonokban kapható, szénsavas és szénsavmentes változatban. 

Egy üveg ára 120 Ft.    

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

hagyatékot vásárolnék. Telefon: 06 30 3 686 949 Verovszki József 
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Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-

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

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 sejttisz-

títást, sejtvédelmet és a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki Ön 

is elérhető áron, garanciával!  Érdeklődni lehet a 06-20/5 210 

172 telefonszámon. 

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 

javításra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 

3 236 305 
 
 

 

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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Szántást és tárcsázást vállalok! Balázs Tibor +36-30/9 677 763. 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hob-

bikert eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. 

+36-30/2 098 096  

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

Imréné vegyesboltjában (Deák Ferenc u. 18.), Telenor, T-Mobile 

és Vodafone szolgáltatók készülékeire. 
 

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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