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A túrázókról szóló írásunk a 393. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – December 
 

 

 

 

17. 

1979-ben ezen a napon született Sisák Csaba, aki 1994-ben 

a megyei atlétikai bajnokságon III. helyezést ért el, majd 

ugyanezen évben az országos bajnok atlétika csapat tagja 

volt. 1994-1999 között a csengelei focicsapatban játszott.  

19. 

1880-ban ezen a napon született Sutka Pál (†1959), aki 

1921-1930 között a földművelés mellett kovács munkával is 

foglalkozott. 1931-ben szatócsboltot nyitott.  1940-ben 

ezen a napon született Pap Jánosné Kővágó Piroska, aki 

1975-1983 a Honfoglalás majori boltot, 1983-1988 között a 

Csöpi presszót, 1989-től 1994-ig az új presszót vezette.  

1942-ben ezen a napon hunyt el Horváth György, aki 1928-

tól a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben vezetői tisztsé-

geket látott el.  1949-ben ezen a napon született Garas 

Pálné Olajos Mária, aki 1965-1968 között a községi tanács 

alkalmazottja volt. 1966-1967 között a KISZ-szervezet titká-

ri tevékenységét is ellátta.  1957-ben ezen a napon hunyt el 

Szabó Mihály, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek 

1929-től jegyzője, 1934-től 1941-ig ellenőre volt. A Függet-

len Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja 

lett 1944-ben. Tagja volt a földosztó bizottságnak. Az 1949-

es községgé alakuláskor képviselőnek választották meg. 

20. 
2000-ben ezen a napon hunyt el Rácz András, aki 1973-

1975 között a rendőrség körzeti megbízottja volt. 

21. 

1912-ben ezen a napon született Papp L. István (†2009), aki 

1944-ben polgárőr volt, majd rendőr lett. 1959-ig a községi 

tanács gazdálkodási előadója volt.  1933-ban ezen a napon 

született Kordás Istvánné Obajdin Vincencia Ágnes (†1965), 

aki 1954-től haláláig Csengelén tanított.  1949-ben ezen a 

napon elkészült a kibővített községháza. Ugyanezen a napon 

megalakult Csengele község képviselő-testülete.  
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22. 

1886-ban ezen a napon született Hegedűs István (†1914), 

aki az I. világháborúban a szerb hadszíntéren hősi halált 

halt.  2002-ben ezen a napon hunyt el Vörös Rudolf, aki 

1962-1970 között a Vadgerlés Tsz, 1970-1972 között az 

Egyesült Tsz elnöke volt. 

23. 

1920-ban ezen a napon született Ambrus Ferenc szabósegéd, 

aki a II. világháborúban, 1943-ban eltűnt.  1967-ben ezen a 

napon született Csókási Gabriella, aki 1992-1993 között a 

Szeretetszolgálat elnöke volt. 1995-től az óvoda élelmezés-

vezetője. 

24. 

1937-ben ezen a napon született Balassi Pál, aki 1969-1997 

között több csengelei tsz főkönyvelője volt.  2006-ban ezen 

a napon, a karácsonyi szentmise előtt műsort adott a 

népdalkör és citerazenekar a templomban.  

25. 

1949-ben ezen a napon született Ceglédi Jánosné Bárkányi 

Erzsébet, aki 1972-től dolgozott a csengelei postahivatalban. 

 1981-ben ezen a napon született Magyar Erzsébet, aki 

2004-től a polgármesteri hivatal alkalmazottja volt.  

26. 

1886-ban ezen a napon született Nagy István, akit 1922-ben 

vitézzé ütöttek. Vitézi telkét Csengelén kapta.  1960-ban 

ezen a napon születet Vígh Istvánné Essig Éva, aki 1990-től 

az I. számú háziorvosi rendelő ápolónője. 

27. 

2008-ban ezen a napon hunyt el Gémes Józsefné Hunyadi 

Ilona, aki 1982-1986 között az általános iskola napközis ta-

nára volt. Utána két évig közművelődési előadóként tevé-

kenykedett.  

28. 

1968-ban ezen a napon született Csákiné Géczi Rozália, aki 

1988-1999 között – megszakításokkal – a helyi takarékszö-

vetkezet vezetője volt.  1970-ben ezen a napon hunyt el 

Bagi Pál gazdálkodó, aki 1929-1946 között a Csengelei Me-

zőgazdasági Egyesület körgazdája volt.  

30. 

1956-ban ezen a napon hunyt el Magyar János bognár, aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több vezető tisztsé-

get töltött be. 1945-ben tagja volt a Földosztó Bizottságnak. 

Az egyházközségi képviselő-testületben is több tisztséget lá- 
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30. 

tott el.  1968-ban ezen a napon született Csíkosné Frányó 

Mónika, aki 1987-1993 között napközis tanár volt az általá-

nos iskolában.  1983-ban ezen a napon született Minkó 

Ágnes, akit 1998-ban "A csengelei iskoláért" plakettel tün-

tettek ki. 

31. 

1934-ben ezen a napon született Kótai László, aki 1954/55-

ös tanévben gyakorlóéves nevelő volt a Pántlika úti iskolá-

ban.  1946-ban ezen a napon hunyt el a Szovjetunióban 

Rabi Mihály, aki 1945. április 3-án esett hadifogságba.  

1960-ban ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től. 

2003-ban ezen a napon hunyt el Lippai Viktória, aki 1964-

1965 között a Pántlika úti iskolában tanított. 

 

 
 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

19 órától fogadóórát tart a Faluházban. A következő alkalom 2014. 

január 6-án lesz.                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

Kilenc liter vért adtak 

 

A Magyar Vöröskereszt 2013. december 5-én véradást rendezett a 

csengelei faluházban. 25 főre tervezték a létszámot, ebből 24 

valósult meg. Valamilyen ok miatt 4 fő kiszűrtek az előzetes 

vizsgálaton, így összesen 20 főtől vehettek le vért, személyenként 

4,5 dl-t. Úgy néz ki, hogy lesz utánpótlás is, hiszen két új véradó is 

eljött a régiek mellett.  

M. M.   
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Rendőrségi előadás a 
népdalkörben 

 

A kisteleki rendőrség közlekedésrendészeti alosztályának 

egyik munkatársa nemrég meglátogatta a csengelei népdalkört. Rö-

vid, lényegre törő tájékoztatójában elmondta, hogy milyen felsze-

relések szükségesek a kerékpárokra, majd öt személy komplett vi-

lágítási felszerelést vehetett át tőle a kétkerekűjére. Az idősek több 

kérdésére is válaszolt. 

A rendezvényen részt vett Bozó Béla főtörzsőrmester, csen-

gelei körzeti megbízott is, aki kérte a jelenlévőket, hogy ha van 

valamilyen rendőrségi tájékoztatásra szükségük, akkor azt bátran 

jelezzék, mert ahhoz előadót tudnak szerezni. 

Az asszonykórus tagjai házi készítésű süteménnyel vendé-

gelték meg a rendőröket.                                                          M. M.  

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 
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Önkormányzati ülés 

 

December 12-én tartotta soros ülését Csengele község önkor-

mányzata az önkormányzati hivatalban. 

Elsőként zárt ülés keretében a Bursa Hungarica pályázatok 

elbírálása volt napirenden. Nyolc felsőoktatásban tanuló nyújtott be 

kérelmet. Ezek közül 5 alanyi jogon megfelelt, míg három főnek 

méltányossági alapon ítélte meg a havi 3000 Ft-os ösztöndíjat a 

képviselő-testület. 

A zárt ülés után nyílt következett, melynek első napirendi 

pontjában a polgármester számolt be a két ülés között végzett 

munkáról és fontosabb eseményekről. Bevezetőjében kiemelte, 

hogy csak tömören ismerteti az anyagot, mivel a közmeghall-

gatáson részletesen is be fog számolni. Kistelek és Csengele 2011-

ben pályázott az ivóvízminőség-javító programra. Ez év szeptem-

berében a kivitelezői szerződéseket megkötötték, a munkák jövő 

tavasszal fognak megindulni. A keretből egy új, 300 méteres kutat 

fognak fúrni, és a beruházási költség 20 %-át a vízvezetékek kicse-

rélésére fogják fordítani. A téli közmunka keretében 23 fő oktatá-

son vesz részt. A közmunkásokkal korábban az árkokat és a csator-

nákat kitisztíttatták, felkészülve egy esetleges belvízre. A hóesésre 

is felkészültek, az ekéket és tolólapokat felújították. A hozzá-

szólások során Varga Árpád képviselő megkérdezte, hogy a tanú-

lókon kívül van-e még közmunkás. A polgármesteri válasz szerint 

vannak, azok foglalkoztatása december 31-én jár le. Jövő évben 

újak jönnek helyettük. A polgármesteri beszámolót a képviselő-

testület egyhangúlag elfogadta. 

Tájékoztató hangzott el a 2013. év III. negyedévi gazdálko-

dásról. A közfoglalkoztatási program keretében 10.367.000 Ft-ot 

kapott a település. A védőnői szolgáltatásra 2,4 millió forint 

érkezett. Pusztaszer község önkormányzata a közös hivatal fenntar-

tásához 11,7 millió forinttal járult hozzá. A Csengelei Ifjúsági és 

Művészeti Alapítványtól még az első félévben visszaérkezett 15,4 

millió kölcsön. Lakásértékesítésből 3,5 millió forint bevétel kelet- 
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kezett. A napelemes és a hőszivattyús rendszerrel kapcsolatban 61 

millió forint pályázati pénz érkezett meg. A szociális kiadások 

között temetési segélyre 104 ezer forintot, egyszeri átmeneti se-

gélyre 183 ezer forintot, a Bursa Hungarica ösztöndíjra 390 ezer 

forintot, közgyógyellátásra 269 ezer forintot, ápolási díjra 806 ezer 

forintot, rendszeres szociális segélyre 741 ezer forintot, lakásfenn-

tartási támogatásra 283 ezer forintot, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra 234 ezer forintot fordítottak. A Kistérségi Startmunka 

mintaprogram keretében április 1-től a mezőgazdasági utak pro-

jektben 8 fő, a közutak szabályozó projektben 4 fő álláskereső 

közfoglalkoztatására került sor. Ennek költségét 100 %-ban támo-

gatják. A téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében november 1-től 

2014. április 30-ig 17 főt vettek fel. Ők a november és április 

hónapokat munkával töltik, a többi időt alapkompetencia képzéssel 

töltik, 2 fő pedig kisgépkezelői képzésben vesz részt. December 1-

jétől 7 főt vesznek fel, akik március 31-ig képzésen vesznek részt, 

majd április hónapot munkával töltik. Tóth Tibor az iránt érdeklő-

dött, hogy az iparűzési adó marad-e a településé, vagy a központi 

költségvetésbe kerül-e. A polgármesteri válasz szerint erről még 

nincs információ, a gépjármű adónak viszont csak 40 %-a marad 

Csengelén. Csengelén 14 milliós gépjárműadó tartozás gyűlt össze, 

vannak 200-300 ezer forintos kinnlevőségek is. Az elmaradással 

rendelkezőknek 12 havi részletfizetés engedélyezhető. Dr. Tóth Ti-

bor jegyző ehhez hozzáfűzte, hogy rá akarják szorítani az önkor-

mányzatokat, hogy a tartozásokat hajtsák be. Ebből a célból a jár-

műveket ki lehet vonatni a forgalomból.     

Az önkormányzat módosította a 2013. évi költségvetési ren-

deletét. A munkaügyi központ 4,2 millió forintot, az Országos 

Egészségbiztosító Pénztár 546 ezer forintot utalt át, 267 ezer forint 

gépjárműadót és 1,1 millió forint iparűzési adót fizettek be. Ka-

matbevételből 1,3 millió forint származott. Az óvoda pedagógusok 

pótlólagos bértámogatására 1,3 millió, gyermekvédelmi ked-

vezményre 2,5 millió forint érkezett. Bérkompenzációra 767 ezer, 

falugondnoki szolgálatra 441 ezer forint támogatást utaltak. Az 

önkormányzat saját bevételéből a Deák Ferenc  utcán a még  hiány- 
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zó járdákat kiépítette 705 ezer forintos költséggel. Szintén saját 

bevételből megvalósult az Ady Endre utca aszfaltozása (5.851.505 

Ft) és a Bem tábornok utca burkolatának felújítása (2.170.792 Ft). 

A változásokkal a kiadási, bevételi főösszeg 286 millióról 381 mil-

lióra növekedett.  

A képviselő-testület elfogadta 204. évi I. félévi munkatervét. 

E szerint február 13-án, április 24-én és június 26-án lesznek előre 

tervezett önkormányzati ülések. Ha szükséges, rendkívüli ülésekre 

is sor kerülhet. 

Az önkormányzat rendeletet hozott az átmeneti gazdálkodás-

ról. E szerint 2014. január 1-től a költségvetési rendelet végleges 

megalkotásáig  nem kötelező, önként vállal feladatra kifizetés nem 

teljesíthető. A folyamatban lévő beruházások folytathatók, de újak 

nem indíthatók. Az önkormányzat az őt megillető bevételeket fo-

lyamatosan beszedi, illetve a kiadásokat teljesíti. Az óvoda finan-

szírozására biztosított támogatás előlegként folyósítható a műkö-

dőképesség fenntartásához. 

A képviselő-testület döntött a Szivárvány Óvoda konyhájá-

nak jövő évi nyersanyag normájáról. Az óvodai étkezők napi há-

romszori étkeztetése továbbra is 390 Ft/nap marad. Az iskolásko-

rúak napi egyszeri étkeztetésének díja sem változik (270 Ft/nap). A 

felnőttek étkeztetési térítése viszont 5 %-kal növekszik: helyben 

étkezőknek 425 Ft-ot, az elhordásos ebédet fizetőknek 600 Ft-ot 

kell naponta fizetniük 2014. január 1-jétől. 

Az önkormányzat elfogadta a 2013-2016. közötti időszakra 

vonatkozó belső ellenőrzési stratégiáját. Döntöttek a 2014. évi bel-

ső ellenőrzési tervről Csengele és Pusztaszer vonatkozásában. A 

vizsgálatokat Juhász Lejla belső ellenőr fogja végezni. Tóth Tibor 

képviselő megkérdezte, hogy a belső ellenőr mennyiért végzi az 

ellenőrzést, és rajta kívül más is ellenőriz-e. A válasz szerint alkal-

manként 110 ezer forintért. Juhász Lejlának meg van az okleveles 

revizori végzettsége, ami előírás, és a munkáját vállalkozóként 

végzi. Az Állami Számvevőszék is ellenőrzi az önkormányzat gaz-

dálkodását és működését.  

A Csongrád  Megyei  Kormányhivatal törvényességi felügye- 
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let körében két ügyben is észrevételt tett. A Kistelek és Társult 

Települések Vízközmű Társulása társulási megállapodásában mó-

dosítani kellett azt, hogy újabb alakuló ülés már nem tartható, vala-

mint a jegyzőkönyvek aláírási rendjét is meg kellett változtatni. A 

Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása társulati megál-

lapodásában szabályozni kellett, hogy mely tagönkormányzat hoz 

rendeletet az ellátásokról, azok igénybevételéről és a térítési díjak-

ról. Ennél a megállapodásnál is törölni kellett az újabb alakuló ülés 

megtartásának lehetőségét. Pontosítani kellett, hogy a pénzügyi 

bizottság tagjait ki jelöli ki, és azt, hogy a jegyzőkönyveket ki 

írhatja alá.     

Jogszabályi változások miatt a helyi hulladékgazdálkodási 

rendeletet is felül kellett vizsgálni. 20 %-os díjkedvezményt kaphat 

az, aki egyedül élő 60 éven felüli, az önálló háztartásban élő há-

zaspár, illetve élettárs, ha egyikük 70 éven felüli, továbbá az a 

személy, aki önálló nyugdíjjal, keresettel, vagy egyéb jövedelem-

mel nem rendelkező 70 éven felüli közeli hozzátartozója ellátásáról 

gondoskodik, valamint az, aki I., II. vagy III. rokkantsági csoportba 

tartozik. 

Az egyéb témáknál Tóth Tibor képviselő ismertette egy 

Csengelén élő német asszony, Andrea Hoffmann kérelmét, mely-

ben közmunka lehetőséget szeretne magának kérni. Mivel a kérel-

mező alig beszél magyarul, így a foglalkoztatása sok problémát 

vethet fel. A testület úgy döntött, hogy a szakemberek utánanéznek 

a jogszabályi lehetőségeknek.  

Kormányos Sándor alpolgármester bejelentette, hogy közös 

agrárgazdasági bizottságot kell felállítania a jövő év elején Csen-

gelének és Pusztaszernek, melybe 5 főt kell delegálni. Tájékoztatott 

arról is, hogy az iskolaszék megszűnt, helyette iskolai tanács 

alakult, melynek elnökének őt választották meg. Felhívta Gilicze 

Ilona ügyére a figyelmet, melyről a Délmagyarországban cikk je-

lent meg. Ez utóbbi hírhez a polgármester hozzáfűzte, hogy a csa-

ládot eddig is segélyezték, ezután is fogják.  

 

Molnár Mihály képviselő         
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Közmeghallgatás idősek 
köszöntésével 

 

A december 12-i önkormányzati ülés után a képviselő-testület 

az önkormányzati hivatalból átvonult a faluházba. A testületből 5 

képviselő jelent meg, Lantos István képviselő más elfoglaltsága mi-

att később érkezett meg. 

Elsőként a polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük 

a 70 éven felüli csengeleieket és Farkas Sándor országgyűlési kép-

viselőt (FIDESZ). 

A köszöntés után a művészeti iskola fúvós és táncos tanulói 

adtak műsort, majd a csengelei citerazenekar és népdalkör tagjai 

léptek színpadra.  

A műsor után Sánta Ferenc polgármester adott tájékoztatót a 

belpolitikai helyzetről és a település ez évi eredményeiről. Czakó 

János hozzászólásában azt kérdezte meg, hogy milyen kompen-

zációt fognak azok a települések kapni, melyek nem vettek részt a 

kormány adósságrendezésében. 

A felvetésre Farkas Sándor fideszes országgyűlési képviselő 

válaszolt. Bevezetőként elmondta, hogy már többször járt a telepü-

lésen, az a szíve csücske lett, de most van elsőként lehetősége 

szólni a falu lakosságához. Csengelének van jövőképe. A kormány 

10 milliárd forintot akar biztosítani azoknak a településeknek, me-

lyek nem adósodtak el. Ő azt szeretné, hogy ez a keret nagyobb le-

gyen, és akár több éven keresztül is felhasználható legyen. Az autó-

pálya felhajtóval kapcsolatban elmondta, hogy az szerepel koncep-

cióban, de legkorábban 2015-ben, vagy még inkább 2016-ban lehet 

belőle valami.     

A közmeghallgatás végén 300 hetven éven felülinek osztottak 

ki önkormányzati ajándékcsomagot.  

A rendezvényen kb. 120 fő érdeklődő vett részt.  

M. M. 
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Kedvenc receptjeim 

 

Húsleves vajgombóccal  
 

Hozzávalók: 1,2 liter húsleves, 4 dkg vaj, 1 tojás, 6 dkg liszt, 10 dkg 

parmezán sajt, őrölt szerecsendió, só.  

A tojássárgáját és a vajat habosra keverjük. Rászitáljuk a 

lisztet, hozzátesszük a reszelt sajtot, és fűszerezzük. Alaposan kike-

verjük, majd a tojásfehérjéből vert kemény habot óvatosan belefor-

gatjuk. Felforraljuk a húslevest, és kiskanállal beleszaggatjuk a 

tésztát. Letakarjuk, és néhány percig főzzük. 

Nemere Ilona 

 
Kun Szabó István nótáskönyve 

40. rész 
 

81. Szeressen egy kicsikét 
 

Szeressen egy kicsikét, ha szabad a szíve még! 

Hiszen nem olyan nehéz a dolog kicsit szeretni engem, 

Mert nekem az is elég, ha megfogom a kezét, 

Hiszen nem kívánom én babám, csupán a kis szívét. 

 

S hogyha ide simul én hozzám, egy szót sem kérek, 

És ha szerelmesen néz én rám, mindent megértek. 

Szeressen egy kicsikét, ha szabad a szíve még, 

Hiszen nem olyan nehéz dolog kicsit szeretni tán.      

 

 (folytatjuk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  392  - 

 
 

Focista eltiltások 
 

A Csengele-Tömörkény mérkőzésen történt botránnyal kap-

csolatban az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóságának fegyelmi 

bizottsága meghozta a döntését. 

Kun-Szabó Tibort 2014. április 15-ig minden jellegű mérkő-

zésre vonatkozóan a kispadtól és az öltözőtől eltiltotta sportszak-

emberhez méltatlan magatartás tanúsítása miatt. A büntetés szerint 

nézheti a meccseket, de nem léphet kapcsolatba a sportolókkal. 

Király Richárdot is 2014. április 15-ig tiltották el a játéktól, 

mert nem megengedett módon olyankor is durván veszélyeztette 

ellenfele testi épségét, amikor a labda nem volt játékban.  

A tömörkényi csapatból szintén egy sportvezető és egy 

játékos kapott eltiltást 2014. április 15-ig.                                       ■                              
 

 

 

 

Ingyenes ruhaosztás 
 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Csengelei Szervezete 2013. 

december 21-én (szombaton) reggel 7 órától 12 óráig ingyenes 

ruhaosztási akciót tart az Öregmalom vendéglő kistermében. Hasz-

nált, de jó minőségű ruhák és cipők kerülnek kiosztásra.                ■ 
 

 

Olvasóinkhoz! 
 

A Csengelei Krónika ára a jövő évben sem változik, marad a pél-

dányonkénti 125 Ft. Így az éves díj (24) szám 3000 Ft-ba, a félévi 

(12 szám) 1500 Ft-ba fog kerülni. A támogatásokat továbbra is a 

megszokott helyeken lehet befizetni. 

A Szerk. 
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Szegedi túrázók Csengelén 
 

December 1-jén a falu lakói arra lehettek figyelmesek, hogy 

hosszú sorban idegen emberek – egészen fiataloktól kezdve az idő-

sekig – csoportja halad végig a főutcán hátizsákokkal felszerel-

kezve, két kicsi kocsit maguk után húzva. 

Mint a túra vezetőjétől megtudtuk, a Csongrád Megyei Ter-

mészetjáró Szövetség minden évben Mikulás túrát rendez, és ez 

évben a településünket választották ki erre a célra. Szegedről vonat-

tal érkeztek a csengelei vasútállomásra, ahonnan gyalogosan a Bo-

gárháti templomromhoz vonultak. Innen a belterületen keresztül 

haladva a MEBO Kft. telepének útján a kocsányos tölgyfa csoport-

hoz mentek. Itt megpihentek, majd a kicsik és nagyok számhábo-

rúztak egyet. A játék végén megérkezett a természetjárók Miku-

lása, aki először a gyerekeket, majd a felnőtteket is megajándékozta 

egy-egy csoki Mikulással. 

Befejezésül még volt egy gyalogmenet, a sürgönyös úton 

érték el a vasútállomást, és mondtak búcsút Csengelének. 

M. M.     
 

 
 

A kicsik gyorsan megtalálták a geoládát 
(fotó: Molnár Mihály) 
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H i r d e t é s e k 

 

Tápkockázó gép, Holland-típusú, 4 x  4 – 10 x 10 kocka magozó-

val, villákkal kifogástalan állapotban eladó 150.000 Ft-ért. Érdek-

lődni lehet a 06-30/2 173 330 telefonszámon, vagy személyesen a 

Korona sörözőben (Május 1. u. 52.)    

Zöldség-gyümölcs árukkal bővítettem a virágboltom kínálatát.  – 

Sándorné Zsóka 

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    

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 bioló-

giai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasztalatok szerint segí-

ti a szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrendszert, növeli az 

ellenálló képességet a betegségekkel szemben, gátolja a kórokozók 

terjedését a szervezetben, fokozza a regenerálódást, a sérült szövetek 

helyreállítását, csökkenti az allergiás tüneteket, hatásosan csökkenti a 

stressz érzékenységet, növeli a teherbíró képességet és lassítja az 

öregedést. Hatása néhány hét után észlelhető. Naponta 1-1,5 liter 

fogyasztása ajánlott. 1,5 literes műanyag flakonokban kapható, szén-

savas és szénsavmentes változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    
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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 

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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