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A SZI-SZI ABC dolgozói 

 

 
 

Az új boltról szóló írásunk az 59. oldalon olvasható! 
 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Február 
 

 

 

16. 

1895-ben ezen a napon született Balog Imre földműves, aki 

csengelei vörösőr volt 1919-ben.  1922-ben ezen a napon 

született Kulman János (†1945), aki a II. világháború során 

ismeretlen harctéren hősi halált halt. 

17. 

1913-ban ezen a napon született Sztankai István (†1994) 

ferences szerzetes, aki 1951-1978 között csengelei plébániát 

vezette.  1938-ban ezen a napon született Lesták Mátyás, 

aki 1997-ben a Független Kisgazdapárt csengelei alapszer-

vezetének elnöke lett. 1997-1999 között a METÉSZ csen-

gelei szervezetének alelnöke volt.  1996-ban ezen a napon 

hunyt el Kecskés István, aki postai kézbesítő volt. 

19. 
2004-ben ezen a napon hunyt el Túri Ferencné Vígh Ilona, 

aki 1960-1975 között a községi tanács, majd az általános 

iskola alkalmazottja volt. 

20. 

1944-ben ezen a napon hunyt el Szabó Dudrai Lajos, aki 

1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt. Az 1920-as évek-

ben esküdtként tevékenykedett.  1974-ben ezen a napon 

született Polonkay Roland, aki 2002-től a csengelei foci-

csapat játékosa.  

21. 

1960-ban ezen a napon hunyt el Süli János, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1934-1946 kö-

zött. Tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  

1961-ben ezen a napon hunyt el Katona Pál, aki a Földosztó 

Bizottság elnöke volt 1945-ben. 1948-ban az alsócsengelei 

MDP alapszervezet titkárának választották.  1977-ben ezen 

a napon született Tóth Mária, aki 2001-2005 között Csenge-

lén tanított.  2002-ben ezen a napon mutatták be Horváth 

Ferenc "A csengelei kunok ura és népe" című könyvét a 

szegedi Móra Ferenc Múzeumban.     

22. 
1940-ben ezen a napon született Tóth Józsefné Lippai 

Rozália, aki 1960-tól a községháza alkalmazottja.  
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23. 

1888-ban ezen a napon született Sisák István (†1961), aki 

rendőr tiszthelyettes volt a Horthy-korszakban. 1936-ban 

vonult nyugállományba.  1928-ban ezen a napon született 

Virágh Ferencné Hell Irén, aki 1999-től tagja a népdalkör-

nek.  1949-ben ezen a napon hunyt el Magyar András, aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től.  

24. 

1910-ben ezen a napon született Csomor József (†1986), 

akit 1949-ben a képviselő-testület tagjává választották.  

1930-ban ezen a napon alakult meg a Csengelei Polgári Lö-

vész Egyesület. 

25. 

1902-ben ezen a napon született Magyar Mihály (†1988), 

aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 

1929-1932 között. A Független Kisgazdapárt csengelei szer-

vezetének 1944-ben választmányi tagja lett. 1940-1949 

között egyházközségi-képviselőtestületében is tevékenyke-

dett.  

26. 

1981-ben ezen a napon hunyt el dr. Aniela Kozłowska len-

gyel botanikus professzornő, aki 1927 nyarán a csengelei 

erdőben végzett kutatómunkát.  1963-ban ezen a napon 

született Pálinkásné Kordás Ágnes, aki 1983-tól az általános 

iskolában tanít.   

27. 

1923-ban ezen a napon született Balogh Sándor (†1989), aki 

1957-től boltos, majd a ZÖLDÉRT felvásárlótelep admi-

nisztrátora volt.  1978-ban ezen a napon született Rózsa 

István, aki 1995-1997 között a csengelei focicsapat játékosa 

volt.  

28. 

1909-ben ezen a napon született Horpácsi (Jachan) Ignác 

(†1996), aki Csengele első lelkipásztora volt 1936-tól.  

1943-ban ezen a napon hunyt el Nagy Lajos, aki 1929-től a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja 

volt.  1997-ben ezen a napon volt a falusi művészeti isko-

lák első találkozója falunkban.  

29. 
1959-ben ezen a napon alakult meg a Március 15. Termelő 

Szövetkezet. 
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Öt malac megégett 
 

Február 3-án hajnalban tűzesethez riasztották a katasztrófavédelem 

kiskunfélegyházi tűzoltó egységeit. Csengelén, egy ötven négyzet-

méteres, fa szerkezetű állattartó épület égett. A tűzoltók egy víz-

sugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Öt malac pusztult 

el a tűzben.                                                                                       ■ 

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

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

február 3-án lesz.                                                                                                                                                                                                          
 

 

Önkormányzati ülés 

 

2014. február 5-én tartotta soron következő ülését Csengele 

község képviselő-testülete az önkormányzati hivatalban. Az ülésen 

minden képviselő részt vett. 

Első napirendi pontként a 2014. évi költségvetés megtárgya-

lása volt. Ez ügyben a képviselők már tartottak egy megbeszélést, 

így már csak a véglegesítés maradt hátra. A hivatal pénzügyi elő-

adója először elkezdte felolvasni az írásbeli előterjesztést, de mivel 

azt minden képviselő már korábban tanulmányozhatta, arra nem 

tartottuk igényt, hanem a lényegi kérdésekre tértünk át. Én java-

soltam, hogy a Deák Ferenc utcai járdafelújításra szánt 5 millió 

forint keret elnevezését javítsuk ki belterületi utcákra. Ugyanis ha 

marad még a keretből, akkor azt más utcákra is lehessen fordítani. 

Szorgalmaztam a tanyai buszvárók felújítását is. Ezt nem kell  

külön bele venni a költségvetésbe, ezt a tartalékból is meg lehet 

valósítani. 
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Tóth Tibor képviselő felvetette, hogy évek óta pályázatra várunk a 

buszvárók felújításával kapcsolatban. Javasolta, hogy ha nem is 

cserélik ki őket, legalább javítani kellene őket. A pol-gármesteri 

válasz szerint takarékoskodni kell, mert elvihetik akár az iparűzési 

adót is a központi költségvetésbe. Varga Árpád kép-viselő a 

tornaterem építéséhez javasolt pénzt beállítani. A polgár-mesteri 

válasz szerint elegendő lesz majd akkor, ha kiírják a pályá-zatot. 

Megemlítette, hogy a csengelei autópálya felhajtó bekerült a 

megyei és országos rendezési tervbe is, így már van esély a meg-

valósulására. Tóth Tibor képviselő az iránt érdeklődött a polgár-

mestertől, hogy utána járt-e, hogy a piactér megvalósítása meny-

nyibe kerülne. A jászszentlászlóit ajánlotta mintának, és a jól gaz-

dálkodó településeknek járó plusz pénzből valósítaná meg. A pol-

gármesteri válasz szerint kb. 25 millióba kerülne. A tartozás nélküli 

települések az elképzelések szerint 4 évre szétosztva 50 milliárd fo-

rintot fognak kapni. 1150 önkormányzat gazdálkodott hiány nélkül, 

így az egy településre nem sok fog jutni. Varga Árpád a kamera-

rendszer pályázatról kért információt. A válasz szerint minden 

pályázatot elutasítottak, de idén újra lehet majd pályázni. Kormá-

nyos Sándor alpolgármester szerint is kellenének a buszvárók, csak 

sajnos nem voltak erre pályázatok. A piac létesítésével kapcsolat-

ban megjegyezte, hogy lesznek olyan pályázatok, melyben ilye-

nekre lehet majd pályázni. Dr. Tóth Tibor jegyző megjegyezte, 

hogy a tanyai buszvárók nem az önkormányzat tulajdonai lenné-

nek, mivel azok a közútkezelő területén vannak. Lantos István 

képviselő felajánlotta, hogy az iskolában felméri, mely buszmeg-

állókat használják a legtöbben. Tóth Tibor képviselő az évi 200 

ezer forintos kafetéria juttatásról érdeklődött, és a népesség fogyá-

sára hívta fel a figyelmet. A polgármestertől kérdezte, hogy milyen 

javaslatai vannak ennek mérséklésére. A válasz szerint erre egy 

másik napirendi pontban fog részletesen válaszolni. A kafetéria 

juttatásban a köztisztviselők és a közalkalmazottak részesülnek. Ők 

az önkormányzati hivatalban és az óvodában dolgoznak, az iskola 

már nem tartozik az önkormányzathoz ebből a szempontból.          

A képviselő-testület a javasolt módosításokkal a költségvetést 
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egyhangúlag elfogadta. 

Az előterjesztések során a polgármester szólt arról az elkép-

zeléseiről, hogyan lehetne a népességfogyást megállítani. Az egyik 

javaslata szerint minden csengelei újszülött után 100 ezer forint tá-

mogatást adhatna az önkormányzat. Kikötés lenne viszont, hogy 

például 7 éves koráig a településen is kell maradnia. Másik elkép-

zelése szerint az építeni szándékozóknak ingyen telket juttathat-

nának. Önkormányzati vállalkozások indítását nem tartja célszerű-

nek, mivel a megyében mind tönkrementek az ilyenek. Azt megva-

lósíthatónak tartja, hogy az üres önkormányzati telkeken krumplit 

termeljenek a közmunkásokkal. 

A hozzászólások során Tóth Tibor képviselő javasolta, hogy 

az építkezőknek adjanak több pénzt. Az önkormányzattól megvá-

sárolt, de az előírt 4 év alatt be nem épített telkeket vissza lehet 

vásárolni. A polgármester megjegyezte, hogy az önkormányzatnak 

nem túl sok üres telke van, a többi magántulajdonban van. A kény-

szer visszavásárlásra jelenleg nincs szükség, mert van elegendő 

telek. Dr. Tóth Tibor jegyző megjegyezte, hogy jelenleg is van 100 

ezer forint kamatmentes kölcsön az ifjú házasoknak, de ez már 

olyan keveset ér, hogy ezért már be sem jönnek a hivatalba. A 

támogatási összegekről többféle javaslat is elhangzott. A képviselő-

testület a következő ülésén fog visszatérni erre a témára. 

Kun-Szabó Tibor a Csengele Községi Sport Egyesület ne-

vében benyújtott egy kérelmet. Előterjesztésében azt írta, hogy ha 

az önkormányzat 3 milliós önrészt biztosít, akkor 7 millió forintos 

támogatást tud szerezni a kisebbik labdarúgó pálya felújítására és 

annak automatikus locsolási rendszerének kiépítésére. A tervhez 

részletes költségvetést is mellékelt. Varga Árpád képviselő megje-

gyezte, hogy ő elfogult ebben az ügyben, mert a fia ott focizik. Én 

felvetettem, hogy ha járdát vagy tanyai buszvárót kell építeni, 

akkor mindig a takarékoskodás kerül szóba, viszont ha a sportkör 

kér milliós támogatásokat, az mindig meg is kapja. Tóth Tibor kép- 

viselő megállapította, hogy a fiatalokat le kell kötni a focival, ami 

szép dolog, mert ez egyben prevenció, de a járdára és buszváróra is 

jusson pénz. Katona Attila képviselő szerint valóban sok pénzt  kap 
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a foci, de a pályázatokhoz az önrészt biztosítani kell. Kormányos 

Sándor alpolgármester szerint örök igazság, ha pályázati pénzhez 

juthatunk, azt támogatni kell. Lantos István képviselő megemlítette, 

hogy a következő tanévtől minden osztályban be kell vezetni a 

mindennapos testnevelést, és ehhez a sportpályát is használniuk 

kell majd. A vita után a képviselő-testület egyhangúlag támogatta 

az önrész biztosítását. 

Minden évben fel kell újítani az önkormányzat vagyonnyíl-

vántartását az értékcsökkenés miatt. Az erről készült kimutatást a 

testület jóváhagyta.  

Az önkormányzat megalkotta az új szociális rendeletét is. 

Varga Árpád képviselő javasolta, hogy az egyszeri segély 

összeghatárát 10 ezer forintról 20 ezerre emeljük fel. A képviselők 

támogatták az elképzelést, a rendeletet így fogadták el.  

A polgármester és alpolgármester illetményét minden évben 

meg kell állapítani. Tóth Tibor képviselő, a pénzügyi bizottság 

elnöke az elmúlt évi összegeket terjesztette elő, melyet a képviselő-

testület jóváhagyott. A képviselői költségtérítésről most nem kellett 

dönteni, az is maradt a régiben.  

Tóth-Andor Lajos egy Ady Endre utcai önkormányzati telek 

vásárolásához nyújtott be kérelmet. A testület hozzájárult a 

szokásos, 120 Ft/négyzetméter áron az eladáshoz. 

A Kisteleki Járóbeteg Szakellátó Kft. a járóbeteg szakellátás 

működtetéséhez, és a központi ügyelet 24 órás működtetéséhez kért 

támogatást, a lakossági arányszámnak megfelelően összesen 

201.000 Ft/hó összegben. Tóth Tibor képviselő ezt a pénzt sokallta. 

A polgármester elmondta, hogy újra bevezetették a 24 órás ügye-

letet, amire szükség van, mivel a helyi orvosok rendelési ideje után 

még volt olyan idő, amikor az ügyelet még nem működött. Varga 

Árpád képviselő javasolta, hogy a támogatás fejében kérni kell heti 

egy alkalommal kihelyezett vérvételi lehetőséget. A testület jóvá-

hagyta a támogatási összeget azzal a kitétellel, hogy amennyire az 

csak lehetséges, azt csökkenteni kell.  

A faluház eszközállományának fejlesztéséhez szükséges 

pályázati  önrészt,  500  ezer  forintot az önkormányzat biztosítja. A  
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tavalyi pályázati összegből 1 lézernyomtatót 6 asztali számítógépet, 

2 nagy teljesítményű hangfalat és egy CD-lejátszót sikerült be-

szerezni.  

Zárt ülés keretében felvetődött, hogy egy beteg gyermek 

rehabilitációjához az önkormányzatnak is támogatást kellene nyúj-

tania. Longa Istvánné iskolaigazgató elmondta, hogy ők is gyűjtést 

rendeznek az iskolában a gyerek javára, és kb. 100 ezer forintot 

szeretnének összegyűjteni. A képviselő-testület 100 ezer forint tá-

mogatást szavazott meg.  

Az egyebek napirendi pont során Lantos István megjegyezte, 

hogy a Május 1. utcán az útról nem folyik le a víz, mert magasak az 

útpadkák. Tóth Tibor képviselő a gréderezést javasolta. A polgár-

mester szerint jelenleg csak két közhasznú munkás van, de meg 

fogják oldani a problémát. 

Lantos István felvetette, hogy az iskola sportszerei rossz álla-

potban vannak. Javítják őket, azok már nagyon régiek, ki kellene 

cserélni őket. Longa Istvánné iskolaigazgató ehhez hozzáfűzte, 

hogy tudja, hogy ez nem az önkormányzathoz tartozna, de a KLIK-

től hiába kérték ez idáig őket. Még a múlt év májusában kérték két 

projektor javítását, de még nem érkezett válasz. A polgármester 

javasolta, hogy kérjenek árajánlatot, és egy megbeszélést kell ösz-

szehozni az KLIK illetékesével. 

Tóth Tibor felvetette, hogy be kellene vezetni a díszpolgári 

címet a településen. Ő két embert is tudna javasolni. A polgár-

mester ezt nem javasolta, mert ő több százat is tudna. Ezt elvből 

ellenzi, mert ez megosztáshoz vezetne. Az ő hátralevő hivatali ide-

jében ezzel a kérdéssel már nem kíván foglalkozni.  

Kormányos Sándor alpolgármester bejelentette, hogy Csen-

gelén is megalakult az agrárgazdasági bizottság helyi gazdákból, az 

ő elnökletével. Eredetileg Pusztaszerrel együtt akarták ezt létre-

hozni, de Pusztaszer külön alakult meg. A helyi földbizottságokat 

május 1-jéig létre kell hozni, akik véleményezni fogják a 

földeladásokat.  

Tóth-Andorné Farkas Éva óvodavezető megköszönte, hogy 

elfogadták a költségvetést.  
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Katona Attila szóvá tette, hogy többen kaptak levelet a vízi köz-

műtől, hogy valamilyen beruházás indul. A polgármester ehhez 

hozzáfűzte, hogy a vízminőség javító programot fogják megkezde-

ni. 

Lantos István képviselő közölte, hogy utána nézett annak, 

hogy a faluházba mennyiért lehetne takarítógépet venni. Az ol-

csóbb 25 ezer forintba, a strapabíróbb 50 ezer forintba kerülne. A 

polgármester kérte, hogy az árajánlatokat küldjék el neki. 

Mivel más tárgy nem lévén, a testület közel három órás ta-

nácskozását a polgármester bezárta. 

 Molnár Mihály 

képviselő   
 

 

 

Darts verseny  
 

I. Sapesz Kupa 
 

2014. február 7-én rendezték meg a Korona sörözőben az I. 

Sapesz Kupát a dartosok számára. Tizenöt játékos játszott az öt 

versenyszámból álló megmérettetésen. 

Bevezetésként a Mester 501 került lebonyolításra. A döntő 

mérkőzésen Nagy D. Bencének sikerült elsőként lenulláznia a pont-

számait. Putnoki János 160 pontja a második, Nagy Gábor 231  

pontja a harmadik helyezést hozta. 

A Krikett versenyszám végső küzdelmében Nagy D. Bence  

rakta ki elsőként a tábláját, 181 hibaponttal. 206 hibaponttal Nagy 

Gábor második, 303 hibaponttal Túri Kornél harmadik lett. 

A dupla be-kiszállós 301 döntőjében Mészáros Péter lett az 

első helyezett. A további sorrend: második Putnoki János 32 pont- 

tal, harmadik Kopasz József 60 ponttal.  

A Shanghai versenyszám középdöntőjében Csókási Tibornak 

sikerült a 7. körben szimplát-duplát-triplát dobni, 166 pontot elér-

ve. A döntőben Nagy D. Bence 100 pontjával első lett, míg a máso- 
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A verseny első három helyezettje a szervezővel és a szponzorral 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
dik helyet Túri Kornél szerezte meg 88 pontjával. A harmadik he-

lyen Csókási Tibor végzett 45 ponttal. 

A High Score (legtöbb pont dobása) versenyben Nagy Gábor  

végzett az élen 553 ponttal.  második lett Csókási Tibor 477 pont-

tal,  Putnoki Jánosnak a harmadik helyezés jutott 47 pontjáért. 

A hét órás küzdelem után a pontozás alapján az alábbi 

sorrend alakult ki az I. Sapesz Kupán: 
 

1. Nagy D. Bence   56 pont  9. Vígh Attila     30 pont 

2. Putnoki János   52 pont  10. Csáki Dávid   24 pont 

3. Nagy Gábor   46 pont  11. Gurdics Gábor  22 pont 

4. Csókási Tibor    43 pont  12. Csókási László  18 pont 

5. Vincze Pál    41 pont  13. Hegedűs Roland  12 pont 

6. Mészáros Péter  40 pont  14. Novák Balázs     6 pont 

7. Túri Kornél    37 pont  15. Kiss Nándor     5 pont 

8. Kopasz József   36 pont          

M. M. 
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Új vállalkozó vette át a nagybolt 
üzemeltetését 

 

Február 1-jén fejezte be működését a falu központjában lévő 

nagybolt korábbi üzemeltetője, és az utódja alig egy hét múlva már 

újra is nyitott.  

Az új üzemeltető Soós Szilvia, a boltjának pedig a SZ-SZI 

ABC nevet adta. Az üzlet továbbra is tagja marad a Reál-bolthá-

lózatnak. A korábbi személyzetből hárman maradtak, melléjük még 

újabb két főt vett fel eladónak. 

A szokásos áruk mellett zöldséget is árusítanak. Az újságok 

köre jócskán bővült, a hetilapok sé havilapok mellett szinte az 

összes magyar napilap (Népszabadság, Blikk, Bors, Magyar Nem-

zet, Magyar Hírlap, Nemzeti Sport, Népszava, Délmagyarország) 

kapható. A bankkártya elfogadást is tovább szeretnék biztosítani, 

csak az OTP késlekedése miatt erre még egy kicsit várni kell. Lehe-

tőség lesz telefonfeltöltésre, és villanyáram keret megvásárlásra is. 

A kenyeret a kiskunmajsai Royal pékség és a szegedi Favorit 

pékség szállítja. A bolt rendelkezik szeletelő géppel, így ha kérik a 

vevők, fel is tudjuk szeletelni.    

A vevőket hétköznap reggel 6-tól este 6 óráig várják, szom-

baton 6-tól 12 óráig. A nyári időszámítás alatt reggel 5 órakor 

fognak nyitni, a zárási időpont változatlan lesz. 

M. M. 

 
Kedvenc receptjeim 

 

Sonkás-gombás makaróni 

 
Hozzávalók: 25 dkg makaróni tészta, 10 dkg főtt füstölt sonka, 10 

dkg gomba, 10 dkg reszelt parmezán sajt, 1 dl húsleves, 1 dl tejszín,  
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5 dkg vaj, 2 paradicsom, 1 evőkanál sűrített paradicsom, 1 kis 

csokor petrezselyem zöldje, 1 szál kakukkfű, 2 nagy cikk fokhagy-

ma, 1 evőkanál zsemlemorzsa, őrölt szerecsendió, őrölt bors, só.  

A makarónit enyhén sózott vízben szokás szerint kifőzzük. 

Közben apróra vágjuk a sonkát és a gombát, megmelegítjük a 

húslevest, és összekeverjük a tejszínnel, a paradicsompürével, a 

zúzott fokhagymával, sóval, borssal. Kivajazott tűzálló tálba terít-

jük a makaróni egyharmadát, megszórjuk őrölt szerecsendióval, és 

néhány evőkanál tejszínes-paradicsompürés levest kanalazunk rá. 

Megszórjuk sonkával, gombával, finomra vágott petrezselyem 

zöldjével és kakukkfűvel. Újra makarónit teszünk rá, és a maradék 

anyagokat ugyanilyen sorrendben. A tetejére tésztát teszünk, bete-

rítjük karikára vágott paradicsommal, megszórjuk reszelt sajttal, 

zsemlemorzsával, fagyos vajdarabkával, és a forró sütőbe tolva 

szép pirosra sütjük.  

 

Nemere Ilona   

 

Kun Szabó István nótáskönyve 
44. rész 

 

86. Virágos kisablak 
 

Virágos kisablak, selyem függöny rajta, 

Valami a szívem mindég odacsalja. 

Ott lakik egy asszony, gyönyörűbb nála, 

Ha egy csókot adna, tán semmim sem fájna. 
 

Virágos kis ablak, selyem függöny rajta, 

Annak az asszonyka rabja lettem, rabja. 

Elfojtom a vágyam, sóhajom sem érje, 

Pedig úgy szeretem, majd meg halok érte.  
 

 (folytatjuk) 
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Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 55 éve: 
 

Csengelei mozgolódás 
 

Néhány héttel ezelőtt, mikor Csengelén jártunk, a termelőszö-

vetkezeti mozgalom fejlesztéséről ilyképp vélekedtek a faluban: »Nehéz 

kérdés, nem megy itt a homokon…« Erre az »érvelésre« maguk a 

községbeli emberek cáfoltak rá. Balázs elvtárs, a tanácselnök néhány 

nappal ezelőtt már ezzel fogadott: 

- Mozgolódnak a csengeleiek. Beszélgettünk velük, jómagam is el-

megyek otthonukba, ki a tanyák közé és látom, szívesen fogadnak. A 

felvilágosító, meggyőző munkának máris van eredménye. Szűcs János 

egész családja, felesége, fia belép egy újonnan alakuló szövetkezetbe. Al-

mási Sándor is erre az elhatározásra jutott, meg Bangó Jánosné, Fehér 

Imre. Most éppen Magonyékhoz készülődtem, gyerünk együtt. 

Magony Jánosnét és fiát éppen ebédnél találtuk. A magas szőke fiú 

átölelte édesanyját, s úgy mondta: 

- Mi már megbeszéltük anyámmal: belépünk. Hallottuk, alakul a 

községben és úgy vagyunk vele, számítgattuk, jobban járunk. Én is miért 

menjek el vidékre dolgozni, amikor itt is megtalálom sokkal bőségeseb-

ben a kenyerem és ez az út, amin járni kell. Itthon marad Anti, ő még 14 

éves, ellátja a házkörüli teendőket. Igaz anyám? 

Magonyné bólintott, megelégedettség tükröződött a család tagjai-

nak arcán. Aztán tovább mentünk. Azokat kerestük, akik még gondolkod-

nak. Csikós Andrást, meg Antalt, Horváth Andrást és másokat.: úgy 

mondták, itt dolgoznak a közeli erdőben. Azonban Süli Jánossal akadtunk 

össze. Amikor megkérdeztük, mi a véleménye a termelőszövetkezeti be-

lépésről, elgondolkodva szívta cigarettáját, majd bejelentette: 

- Jó lesz az. Én is odaállok a közösbe. Már döntöttem. Be is akar-

tam menni a tanácsházásra, de hát most közlöm. 

Lehet, hogy mire e sorok megjelennek, már a csengelei mozgoló-

dásból elnevezett termelőszövetkezet alakult. A további fejleményekről 

később számolunk be. 

M. T.     

 

(Megjelent a Délmagyarország 1959. február 8-i számában) 
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H i r d e t é s e k 

 

A falutól 4 km-re 10 hold földterület, mely erdőből, szántóból, 

legelőből áll eladó. A területhez kerítéssel körbezárt tanyaépü-

let is tartozik. Villany leköthető. Érdeklődni: 06-20-463-4418. 

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. 

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 öre-gedést. Hatása 

néhány hét után észlelhető. Naponta 1-1,5 liter fo-gyasztása 

ajánlott. 1,5 literes műanyag flakonokban kapható, szénsa-vas és 

szénsavmentes változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    

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

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

szert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anyagot fogyasz-

szanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga termékeket. A mik-

roalgák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisztítást, sejtvédel-

met 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 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, óvo-

dai jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hím-

zését vállaljuk egyedi elképzelés szerint cégeknek, 

motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti 

köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk szeretet-

tel! 

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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