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Elkészü lt a temetőkerítés

A munkákról szóló irásunk a 370. oldalon kezdődik!
(fotó: Molnár Mihály)
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1888-ban ezena napon született Simsay Istvan (f 1962), aki
1924-1926 között a csengelei iskolák igazgatőja valt" ,
1928-ban ezen a napon született Bitó Margit, aki 1953-1959
között a belterületi iskolában tanított. , 1940-ben ezen a
napon indult meg Belsőcsengelén a postahivatal működése.
. 2006-ban ettől a naptól Halász Zsolt lett aztlj falugazdász,
aki 2008-ig töltötte be ezt a tisztséget. , 2007,ben ezen a
napon Grezsáné Gémes Anikó a "Minden 100 Ft" bolthálózathoztartoző üzletet nütott a faluban.
l914-ben ezen a napon hunyt el Forgó Jenő az I. világháborúban, a szerb hadszíntéren. ' 1920-ban ezen a napon született Czibolya János, aki l949-ben képviselő-testiileti tag
lett, majd 1950-1969 között tanácstag volt. , 1965-ben ezen
a napon született Szabó Ferenc, aki a Móra Ferenc Yadásztársaság vadőre volt. 1995-ben tagja volt a csengelei focicsapatnak.
1925-ben eze17 a napon született Csőke ImrénéFranczia
Julianna, aki 1998-tó| tagsaa népdalkörnek.' l992-ben ezen
a napon csinálta végig az első csengelei papás szülést Csáki
Ágnes és Rácz András Vivien nevű gyermekiik világra jöttekor.

4"

5"

2004-ben ezen a napon hunyt el Szabó Lajosné Csomor Piroska, akt t979-től a községi tanács, majd a polgármesteri
hivatal előadóia volt.
1877-ben ezen a napon született Kiss János (t1965), aki
1929 -tő| a Csengele i Mező gazdasági Egyesület v áIasztmányi tagja volt. , 1951-ben ezen a napon született Olajos
Margit, aki 1982-1983 és 1987-199l között az általános
iskola képesítésnélkíilinapközis tanára,1983-1987 között a
takarékszövetkezet csengelei kirendeltségének pénztárosa
volt.
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1957-ben ezen a napon született GémesnéDeák Etelka
óvónő, aki 1982-1984 között az ővodában dolgozott.
1884-ben ezen a napon született Süli János (t1960), aki a
C sengel e i Mező gazdas á g i E gye s i|et zászlőtartőj a vo lt 1 9 3 4 1946 közölt. Tagja vo\t az egybázközségi képviselő-testi,i. |942-ben ezen a napon született Varga Ferencné
letnek.
7.
Gáspár Etelka Ildikó, akt l972-től csengelei ápolónő. Jelentős része volt a Csengele-Ering testvérközségi kapcsolat kialakításában.
I920-ban ezen a napon született Kiss Mihály, aki a II. világháboru során ismeretlen körülmények között hősi halált
halt. . I943-ban ezen a napon született Bencsik Ferenc, aki
1993-tól a Földkiadó Bizottság elnöke, és 1993-1996 között
8.
a Vetter Kft. üglvezető ígazgatója volt. ' 1971-ben ezen a
napon hunyt el Len Péter, aki l946-ig rendór volt, , 2a04ben ezen a napon avatták fel a fah;};rér. előtti díszburkolatot
és fahidat.
L920-ban ezen a napon született Bencsik Pál, aki a II. világháborus hadieseményekben eltűnt. , l974-ben ezen a napon
10. született Sziládiné Agárdi lldikó, aki 1,993,1995 között napközis tanár, 1996-1999 között helyettes óvónő volt. 2002-től
a takat ékszövetkezet pénztáro s a vo lt.
191l-ben ezena napon született Mészáros Ferenc, aki részt
vett a II. világháborús harcokban. Valószínűleg hadifogság11.
ban hunyt el. . 1988-ban ezen a napon hunyt el Kasza Ferenc" aki oostai kézbesítő volt.
1929-ben ezen a napon született Csillagvári István, aki az
1970-es években a vízművet kezelte. , T942-ben ezen a
napon született Tóth Istvánné Stern Teréz, aki 1966-tól a
Csöpi presszót vezetre, majd az Öregmalom vendéglő veze12. tőhelyettese lett. ez nrÉSZ élelmiszerboltjában előbb eladó, majd 1980-tól vezető volt. 1983-tól Csengele és Pusztasrer ÁFÉSZ-igyltezetőjekénttevékenykedett., I97|-ben
ezen a napon született Szabó Zsolt, aki 2002-2007 között a
rendőrség körzeti megbízottja volt.
6.
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1891-ben ezen a napon született Tóth István (t1941) földműves, akit 1924-ben vitézzéavattak. . t921-ben ezen a
napon született Tisóczki Sándor, aki l954-től a Lenin Tsz,
l959-től a Március 15. Tsz elnöke volt.l949-ben a Népfront
13"
Csengelei Népi Bizottsága elnökének és a PBFOSZ titkárának választották meg. I949-ben egy gazdakrildöttség§el a
Szovj etunióban járt, maj d tapas ztalatairől számos településen tartott beszámolót.

1939-ben ezen a napon született Forgó Jenő, aki 1995-ben
nyitotta meg a csengelei benzinkutat. Az l980-as években
tagia volt a községi tanácsnak. . l995-ben ezen a napon
1,4" alakult meg a csengelei népdalkör és citerazenekar. n 1997ben ezen a napon hunyt el Törköly Péter, aki előbb tagia
volt a községi tanácsnak, majd 1990-1994 között önkorményzati képviselő volt.
1919-ben ezen a napon született Bencsik Sándonré Szarvas
Piroska, aki 1965-1974 között a kelőpataki boltot vezette. o
15.
l992-ben ezen a napon alakult át az Aranyhomok MGTSZ
Aranyhom ok Mezősazdasási Szövetkezetté.

Képviselői fogadőőra
Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén l9
őrátől fogadóórát tart a Faluhazban. A következő alkalom december 2-ánlesz.
l

Tollaslabda bajnokság
A

Csengelei Tollaslabda Barátok 2013. december T4-én (szombaton) 9 órai kezdettel rendezik meg a következő tollas bajnokságot.
Ez alkalommal csak felnőtt vegyes paros mérkőzések lesznek, viszont körmérkőzések keretében döntik el az erősorrendet. l
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Rendőrségi hírek
2013. november 8-án a reggeli órákban a esengele belterületén lévő útkeresáeződésben, a Csengele központja felől érkező
személygépkocsival Balástya irényába balra kanyarodó vezető,
nem biáosított elsőbbséget a vele, Kiskunmajsa irányából szembe
közlekedő személygépkoesinak. Az elsóbbség meg nem adása kömely során az okoző fél
vetkeztében a két jármű összeütközött
sérüléseketszenvedett. A rendőrség szabálysértési e§rárás keretében
v izs

gálja az eseményeket.

2013. november 11-én a reggeli órákban az 5421,es [Pántlika] úton Csengele ktilterületén figyelmetlen, gondatlan vezetés

miatt egy tehergépjármű vezetője az űtpadkára hajtott, ahol elvesztette uralmát a jármű felett és az ut menti jobb oldali vizehezető
árokba hajtott. A baleset során egy fő könny,tí sérülést szenvedett.
A rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja az eseményeket.
(promenad.hu)

Elhunyt csengelei tanítók
Az utóbbi időben két volt csengelei tanító halálaról

szerez-

tíink tudomást.
Ez év októberében hunyt el 9l éves korában Horváth Andrásné Szőke Erzsébet. Ó tg+t-Uen kezdte pedagógusi pályafutását
a Vadgerlési iskolában, ahol 1959-ig tanított. 1959-tő1 nyugdíjazásáig Balástyán tanított. 201l-ben Balástya díszpolgára lett. 2013.
október 29-én, Balástyán helyezték örök nyugalomra.
November végénhalt meg 80 óves korában Frányó Károly.
a,
Ő
Újszegedi Tanítóképzőben szereáe diplomáját l956-ban.
|965-1,978 között a Vadgerlési, 1978-1994 között a belterületi iskolában tanított. 1994-ben vonult nyugállományba" A szatymazi
templomban fogják búcsúztatni 2013. december 5-én.
M. M.
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Elkészült a temetőkerítés
2012 őszén kezdődött el a temető kedtésénekszakaszos felújítása. Ebben az évben a nyugati oldalon lévő tész került kicserélésro,majd a következő évben a keleti oldalnál folytatódott a
munka.
Ez év novemberében a temető hátsó része került sorra. Először a kerítésnélvadon nőtt akácfákat kellett legallyazni, és ahol
lehetett, a fuskóknál lefiirészelni. A munkákat nehezítette, hogy kb.
30 éves időszak alatt a drótháló sok helyen belenőtt a vadon nőtt
akácfakba,

Az önkéntes munkások egy része
(fotó: Molnár Mihály)
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tuskók kihúzásához a községi önkormányzat btztositott
markológépet, ezek elszállításához Gera Zsolt nyújtott segítséget.
A munkálatokat nehezítette, hogy a temető nyugati része dombon
áll. A szintkíilönbség csökkentését a talaj legyalulásával oldották
meg. Az egyengetéséhezCsókási Tibor biztosított traktort, a többit
kézi erővel oldottiák meg.
A munkák utolsó előtti napján a betonoszlopok gödreinek
kiásása következett. Az oszlopok felállítása olyan gyorsan ment,
hogy dél körül már végeztek is vele. Délben Bencsik Józsefné lepte
meg az önkéntes munkásokat egy nagy tepsi süteménnyel, melyből
bőven ehetett mindenki, de még így is maradt belőle.
November Zt-én volt az utolsó munkanap. Ekkor a vadháló
kifeszítésevolt soron. A sok segítőnek köszönhetően megint délre
végeúekamunkával. A délelőtt folyamián Laczkó Ferenc plébtínos
megláto gatta a munkák at v égzőket"

Vincze János temetógondnok szervezőkészségénekköszön-

hetően az önkéntes munkásokból nem volt hiány, így hét nap alatt
elkészült a temetőkerítés utolsó szakasza. Az égiek is kegyesek
voltak, minden napot sikerült eső nélktil megúszni, sőt több
alkalommal a nap is kisütött. Most már a régi dzsungel helyén
elsimított területet és új kerítésttalálnak a gyászo|ők, sőt a kerítés
mellett egy új járdarész jött létre.
Az egyházközség a társadalmi munkások megbecsüléseként
az Öregmalom vendéglőben vacsorát adott. Katona Attila hitoktató
poharköszöntőjében emlékezett meg a temető érdekébenvégzett
munkáról. HáLájajeléül résztvevőknek egy-egy szál olyan gyertyát
ajandékozott, melyeket ő hozott Jeruzsálemből, Krisáus keresáre
feszítésénekhelyéről.
A munkák során a következők működtek közre: id. Balog János, Bencsik József, Béres András, Farkas Lászlő, Gera Zsolt, Gurdics István, Magyar János, Mészáros János, Mészáros Péter, Molnár Mihály, Pigniczki Péter, Vincze János és Virágh Gábor.

M. M.
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Kun Szabó |stván nótáskönyve
39. rész

80. Vén hold az égen
Yén hold az égenfent, nag/ baj van itt a szívemen,
Nincsen bizalmasom és száz a bánatom.
Jöjj, néked elmondom!
Tén hold az égenfent nag/ baj van itt a szívemen
Nincsen bizalmam és száz a bánatom,
Jöjj, néked elmondom!
'tlén hold az égenfenn,
Légl jó, törődj kicsit velem,
Oly bús az életem, nézz rám, segíts nekem,
Yén hold az égen fent.
[Kálmán Imre Montmarte-i ibolya című operettjében szerepelJ

(folytatjuk)

talKedvenc receptjeim

Gyümölcsös

tiramisu

Hozzávalók: 25 dkg mascarpone, l0 dkg porcukor, ] tasakvaníliás
cukor, 2 tojássárgája, kb. 2 dl édes fehér Martini (amennyiben
gyermekelcttek készítjük, rumaromás tejet használunk), kb" 15 dkg
babapiskóta, 25 dkg idényglümölcs, ] mokkáskanól őrölt fahéj,
tejszínhab és reszelt csokoládé a díszítéshez.
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A porcukrot

és vaníliás cukrot fehéredésig keverjük a tojássátgájával. Beleszórjuk a fahéjat, és apránként összedolgozzuk a
mascafponéval. Folpackkal kibélelünk egy hosszúkás tortaformát,
hogy a folpack jól tulérjen a széleken. A babapiskótákat beleforgatjuk a Martiniba, és kirakjuk a forma alját. Rásimítjuk a krém
felét. A kisebb darabokra vágott gyümölcsöt belenyomjuk a krémbe, majd újabb adag Martiniba forgatott piskóta következik. Erre
kenjük a krém másik felét, rá gyümölcsdarabokat, és újabb sor
babapiskótát teszünk. Óvatosan megnyomkodjuk a tetejét, hogy a
hozzávalőkigazodjanak, majd a kilógó folpackot ráhajtjuk, és másnapig a hűtőben tartjuk. Tálaláskor a folpackkot kibontjuk, a tiramisut kibodtjuk a formából,lehűzzuk róla a folpackkot, tejszinhabba' és reszelt esokoládéval díszídük
Nemere Ilona

visszatekintő
Ezt írtúkCsengeléről25 éve:

Csöndes Csengele
Levelet kaptunk az egytk Csengelei tanyáről. A maga nevében beszél elsősorban aki írta, de ismerőseit, társait, a csengelei
embereket és a hivatalosakat is beleérti. Azt mondja, sajnálatos
tragédia történt náluk, az utóbbi él.tizedekben elő sem fordult
hasonló tömeges gyilkosság. Minden j ó étzésűember megtázott.
- Mi, akik itt élünk, és akarva-akaratlanul tanúi voltunk, még
ma is hatása alatt vagyunk. Sajnos, azonban az események következménye az is, hogy kis községünket - amely eddig híres semmiró1 sem volt -, az cseményekről ismerik most már, de nem híresek,
hanem hírhedtek letttink. Nem egy helyen hallottam, amikor ell,nngzott, hogy honnan jöttünk: Ja, maguk azok a vérengző vadállatok?! A sajtóban sokszor jelent meg hír az esettől, azonban véleményünk szerint, mindig hiányosan, ugyanis az elkövetők származására még csak utalás se történt.

-

3,74 -

Azt hisszük, nem kell titkolóznunk, arról van sző,hogy atettesek és az áldozatok nagyobbik fele nem csengelei, ráadásul cigány. Azérr. nem kell titkolóznunk, mert a Kék fény adásaiban igen
sokszor találkozunk brutális esetekkel, amelyeket, sajnos, ugyancsak cigányok követnek el, és ha akármelyik börtönről látunk tudósítást, ott is sok a cigány. Legutóbb a kalocsai női börtönből hallottuk ugyanezt. Bennünk azonban ez a puszta tény inkább a közös
felelősséget ébreszti ft)l, és nem az elhatarolódást siirgeti. Nyílt
jőzansággal régőta hirdetjük, egylk ember annyi, mint a másik, de
mintha fiil sokat nem tettiink volna érte, hogy valóban így legyen.
Kiderült, kimondanunk nem elég, a következetes és céltudatos cselekvés elengedhetetlen. Minden elszalasztott kötelességünk saját
fejünkre száll vissza, és egyre aggasztőbb keretek között. Sokan
vannak, akik a csengelei ttizes gyilkosságot az évszénad bűnének
tarták. Amikor ott jártrrnk, bennünket is hatalmába vett a társadalmi
mulasztás érzéseis, azon tul, hogy a kimondhatatlan megrendültsógünkben mémi sem tudtuk aborzalmakat. Aki - akik! - ezt véghez vitték, azokban az átlag emberi érzéseknektalán nyoma sem lehetett. Eppen annyira elkeserítő ez, mintha egy cigány se lett volna
közöttíik.
Fájdalom leírnunk még egyszer, amit már többször volt alkalmunk leírni. Először csak jóslatként: a tanyavilág erőszakos ftilszámolásának elengedhetetlen következménye lesz, mondotfuk, hogy
elvadul ez a vllág, Mi az iskolák megszüntetését is ehhez a kérdéshez kapcsoltuk, hangoztaíra, hogy a mult szíaad csavargóellenes
hangulata méltán koncentrálódott a tanyáh,ra, de az iskolaépítés
tervszenisége - szinte minden négy kilométerre esett egy tanyai
iskola! -, az iskolákban folyó áldozatos munka - a tanitás és az esti
népművelés - szelídítettékezt a vad világot, mint ahogy a szőlő és
gyümölcs kötötte meg a futóhomokot. Gondoljunk csak arra, hogy a
kelőpataki iskola alig kőhaj ításra van az íszony atosan elpusztított,
a török martalócok gyakorlatához hasonlóan ft)lperzselt tanyához,
de régóta nem a kulturát szolgálja. Ami még sajnálatosabb, ezek
után se vesszük észre, hogy a kulturát kellene bármilyen áldozatok árán is visszaplántálnunk a tanyai ftjldbe. Tarsadalmi méretű
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A tanyai embert a mai közvélemény egyszerúnek, körültekintőnek, erős akaratúnak, céltudatosnak, dolgosnak, jó megfigyelőnek ismeri. Rájött, gyerekéértakkor teszi a legtöbbet, ha beköltözik
a faluba. Tanyáját eladja, vagy nem lesz, aki örökölje, ha meghal,
hisz bevitték a faluba, Pardon, örökös legtöbbször van, de lakni
nem akarja tovább atarryát, Eladódik tehát az ősi fészek, mindegy,
hogy kinek. Jön az előbb jellemzett tanyai ember helyébe az, akí
semmi hagyomány nem köt ahhoz a vidékhez, de némi szimattal
rendelkezik az új típusúvállalkozói magatartást illetően. Libát tart,
ezerszámta. A tanya hattyúdala a liba, írtam nem egyszer már. Es a
l1báző az űj lakő. A csengelei förtelem elkövetője is, áldozatai is
ebből a fajtábőI valók. Ivleg kell mondanom, az áldozatokra rossz
szőt alegközelebbi szomszédok se tudtak mondani. Az elkövetőkre
pedig jót.
Föltűnt, amikor ott bócorogtam a leégett tanya körzetében, hogy csupa-csupa élettársi kapcsolatban élővel találkoztam. Tudom, hogyne tudnám, ahínasságlevél se ad mostanában semmi garanciát a tartós együttélósre, de ha egy tizenhét-tizennyolc éves fiú
már élettársának tekinti, akit apja-nagyapJa feleségül vett volna, és
a legkisebb kötelezettséget se érzi a valóban tartós együttélésre,
akit apja-nagyapja feleségül vett volna, és a legkisebb kötelezettséget se érzi a valóban tartós együttélésre, akkor, minden farizeuskodás nélkiil, hadd sorolj am ezt is a tanyavilág erkölcsi bomlásához. Fölnevelkedik iskola nélkiil, él, szabadon, mint a vadvirág.
Szegény, sze gény tanyavilág !
Art írJa levélírónk, eddig semmiről nem volt híres ez a falu.
Az elnök kútba ugrására magunk is emlékszünk, kollégánk írta
meg nagy port kavaró cikkében. Másik kollégánk egy bálbéli
agyonszúrás szomorú históriájáról írt. [...J
Mi is mondhatnánk, emlegethetrrének bennünket ezer másról,
tudományos és orvosi sikereinkről is, de nem tehetünk róla, most
emez van benne a levegőben. Sokan vannak, akik a világból is
kifutnának miatta, vagy azért, hogy futás közben lekopjon róluk, de
minden jő érzésűember tiltakozik a bélyeg ellen. Legfőképpen
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jebb még nem derültek ki. Ilyen a világ, címeinket-bólyegeinket
nem magunk válasájuk. Csengeléről is tudja, aki többször megfordult már benne, hogy jóravaló nép lakja, dolgos, szinte rogyásig
dolgos, CIgyre inkább eszes is, és előbbre törekszik, akiben ép lélek
lakik" Az emberi természetet azonban nehéz hamar kicserélnünk ogy
jobb tennészetre, ne a falura akasztott címen háborogianak te-hát,
inkább törekedjenek, hogy más hasonló - még sokkal kisebb
kiadásban se

- fordulhasson elő.
Amikor ott jártrrnk, gondolkodtunk rajta, hogyan

lehetne
megelőzni a bajokat, de megvalljuk őszintén, nem tudnánk rá orvosságot mondani. Túl nagyot vétetttink atanyaíak ellen.
Horváth Dezső
(i\[egjelent a Délmaglarország ]988. december 14-i szómában)

oNyíldobó verscny

ltj.

Tisóczki Shanghai-t dobott

2013. november 23-án rendezte meg soron következő nyíldobó bajnokságát a Korona söröző. A vetélkedőn l4játékos küzdöu a
bajnoki eímekért.
A Mester 501 dönttijében ifi. Vígh Afiila fogyasztotta ol a
pontjait elsőként, megszerezve ezzel a győzelmet. Túri Kornél 64
pontja a második, i{. Tisóczki Ferenc 158 pontja a harmadik he-

lyezésthozta,
A Krikett döntőjében Vígh Attila rakta ki elsőként aábláját és
38 hibaponttal megszerezte a bajnoki címet, Csókási Tibor 106
hibapon§ával második, Túri Kornól 155 hibapontjával harmadik
lett.
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Dartbaj nokak a vers eny szervezőj ével
(fotó: Molnar Mihály)

A dupla be-kiszállós 301 végső ktizdelmében Csókási Tibor

nullázta le elsőként a pontszámait. Az,,ezüstérem" Putnoki Jánosnak járt 85 pontjáért, míg a harmadik helyen Vígh Attila végzett
107 ponttal.
A Shanghai elődöntőjében ifi. Tisóczki Ferencnek a második
körben sikerült Shangai-t dobnia. A jó formáj át megőrizve a döntőben 84 pontot szerzett, így ő lett ebben a számban a bajnok. A
második helyen Mészáros Péter végzett 63 ponttal, a harmadik
Nagy D. Bence lett 61 ponttal.
A leglöbb pont dobása (High Score) versenyszám döntőjében
Vígh Attila 5l5 ponttal szerezte meg a bajnoki címet, Túri Kornél
452 pontja a második helyezésre volt elegendő, míg az űj versenyző, Csókási LászIő 440 ponttal harmadik lett,

M. M.
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H i r d e t és e k
Zöldség-gyümölcs árukkal bővítettem a virágboltom kínálatát.
sándorné zsóko
Búza és piros retekrnag eladó, Erdeklődni lehet a 60-30/3 630 77l
telefonszámon.

Eladó a Csengele, Arany János u. 1/A. szám alatti telephely! Erdeklődni |ehet az Arany János u. 6. szám aIatt.
Eladó a Csengele, Bem tábornok u. 4. szám alatti ház. j szoba,
fürdőszoba, spájz, étkező, főzőfi4lke, gáz és veg/es tüzelésű kazán,
garázs, pince, mellékepületek. Erdeklődni lehet hétkbznap ]6 óra
után, hénégénegész nap a 06-30/4 30329I telefonszámon.
A Deák Ferenc u. 4, szám alatti,1500 négyzetméteren lévő ingatlan eladó. vasv üzlethelvisésnek bérelhető. d o0-:olg 786 384
Emeletes, 3 + ] szobás, konyhás, fürdőszobás, mosókonyhás, kalön WC-s, nagy garázsos szerkezetkész (ajtó, ablak bent van) tégla
ház, dupla portával (2 utcát átérő) eladó. Irányár 5 millió forint.
Erdektődni telefonon lehet: 06-62/286 120 és 06,62/286 045.
Csensele, Dózsa Györsv. u. 1/A.
Pi-viz kapható a csengeli benzinkúton. A japán szabadalom alapján előállított nagy tisáaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és
biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasáalatok szerint segíti a szervezet méregtelenítését,erősíti az immunrendszert,
növeli az ellenállő képességeta betegségekkel szemben, gátolja a
kórokozók terjedéséta szervezetben, fokozza a regenerálódást, a
sérült szövetek helyreállítását, csökkenti az allergiás tiineteket,
hatásosan csökkenti a stressz érzékenységet,növeli a teherbíró képességet és lassítja az öregedést. Hatása néhány hét után ész|e|hető. Naponta 1-1,5 liter fogyasúása aján|ott. 1,5 literes műanyag
flakonokban kapható, szénsavas és szónsavmentes változatban.

Esvüves áral'20Ft.

Régi pénzeket, iratokat, könyveket, egléb régiséget, esetleg teljes
hawatékat vásárolnék. Telefon: 06 30 3 686 949 Verovszki József

- 319Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűzhelveket) és ócskavasat felvásárolom. Telefon: a6-30/4 0l8 3l7
Az embereknek a jövőben nem ana van szükségük, hogy több
győgyszert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anyagot
fogyasszanak. Erre qánlják a világújdonsággal bíró alga termékeket. A mikroalgák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisztítást, sejtvédelmet és a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki Ön
is elérhető áron, garaneiával! Erdeklődni lehet a 06-2015 2I0
I72 telefonszámon.
Tírcsázást, széntást és aratást vállalok, Erdeklődni: Széll János
d +36 3018 536 229

Csengele, Deák Ferenc u. 2/C. szám alatti 2 szintes családi ház
gazdasigi épületekkel etadó! Irányár: I0,5 millióforint. Érdeklődni: 06-

A

30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámokon.

A Vírág soron

összkomfortos tanya eladó! .4. melléképületek
javításra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! $ +S0 ZO
3 236 305

Géni hímzés!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre
vállaljuk egyedi elképzelés szeszóló tcirtilközők stb. gépihímzését
rint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemélyeknek. Vá{uk szeretettel !

Bővebb té4ékoztatás:

TTM CREATOR HÁZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.,
telefon/fax: (06-62) 541 570
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Szántást éstárcsínástvállalok! Balázs Tibor ü+36-30/9 617 763
sportpályáh9z 100 méterre, ipari íramma|, firrott híttal hob
bikert eladó. Erdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4
+36-30/2 098 096
Kártyás ruobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák
Imrénéveg,,esboltjában (Deák Ferenc u. l8.), Telenor, T-Mobile
és vodafone szalsáltatók készülékeire.

A

Fotó és videó felvételek
készítése

-

Yállalam esküvő, lakodalom és egléb rendezvényekfényképezésétés videózását.
Gyermekfelvételek készítéseháznál.
Olaj, pasztell és akvarell képek árusítása
Elérhetőségeim:

Nacsa Jánosné fényképész
Szeged, Zentai u" ]0.
j6-30/5 462 265
ft +
E-mail : n acs afo to @t- online. hu

Csenq6l6;
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Havonta kétszer megjelenő közéleti lap

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Krónikás Egyesület
Szerkesáöség és kiadóhivatal: 6765 Csengele, Deák Ferenc u. 2/A,
Ü +36 30 6 957 9I9 E_mail: csengele@freemail.hu Példányszám: 100
Felelős kiadó és felelős szerkesáő: Gémes Antal
@ Copyright reserved! A lap másolasa csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyévellehetséges. Az újság szívesen fogad a szerkesztőség álláspontjóval ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.

