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Elballagtak a nyolcadikosok 

  

 
 

A ballagásról szóló írásunk a 196. oldalon olvasható!  
(fotó: Fődi Ilona) 
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NAPTÁR – Július 

 

 

1. 

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

mérnök, aki 1938-ban a csengelei lelkészlakot tervezte.  

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

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

villámcsapástól meghalt Tóth Ferencné Süli Julianna, a ke-

zében tartott gyermeke viszont megmenekült a haláltól.  

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

távhívási rendszerbe. 

2. 

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

es községgé alakuláskor a képviselő-testület tagja lett. Postai 

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

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

az óvodában dolgozott dajkaként.  1957-ben ezen a napon 

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

belterületi iskolában tanított.  

3. 

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

ró, aki a Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csen-

gelei alosztályának ellenőre volt 1917-től.  1939-ben ezen a 

napon született Sinka Ilona, aki 1958-1995 között tanított 

Csengelén.  

4. 

1947-ben ezen a napon hunyt el Juhász Antalné Varga 

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

ezen a napon hunyt el Tóth Péter útkaparó, aki a Szeged-

Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület Csengelei alosztályá-

nak ellenőre volt 1917-től.  

5. 

1947-ben ezen a napon született Czakó Jánosné Törköly 

Julianna, aki 1974-1976 között a Honfoglalás majori 

ÁFÉSZ boltot vezette. Alapításától tagja a népdalkörnek.  

1999-ben ezen a napon hunyt el Süli Lajos, akit az 1949-es 

községgé alakuláskor képviselőnek választottak. 1991-től a 

Csengele Községi Sport Egyesület szertárosa volt. 
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6. 

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

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

napon hunyt el Géczi József György postai kézbesítő, aki 

1985-1998 között az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka 

volt. 

7. 

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

csengelei orvosi állás létesítését.  1945-ben ezen a napon 

született Nikolényi Györgyné Adorján Annamária, aki 1968-

1984 között Csengelén tanított.  1946-ban ezen a napon 

tartotta a betiltás előtti utolsó választmányi ülését a Szeged-

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület.  

8. 

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

től választmányi tagja volt a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesületnek.  1962-ben ezen a napon született Molnár 

Mihály, aki 1987-2003 között a rendőrség csengelei körzeti 

megbízottja volt. Hat helytörténeti tárgyú könyvet jelentetett 

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

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

között a csengelei focicsapat játékosa volt. 

9. 

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

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

nek és elöljárósági pénztárosnak választották meg.  1960-

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

1992 között a falu mozigépészeként tevékenykedett. 1990-

1994 között önkormányzati képviselő volt. A Földrendező 

Bizottság elnökeként is munkálkodott.  

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

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

ezen a napon született Túri János asztalos kisiparos. 

11. 

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

1949-es községgé alakuláskor képviselőnek választottak. 

1991-től a Csengele Községi Sport Egyesület szertárosa 

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

Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csengelei al-

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

vetkeztében vesztette életét Bencsik László és Kormányos 

Béla.  

13. 

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

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

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

léről Kiskunmajsa irányába haladó 2,5 km hosszú maka-

dámutat.  

15.  

1915-ben ezen a napon született Lippai Józsefné Tisóczki 

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

szervezet nőszervezője lett. Az 1949-es községgé alakulás-

kor másodbíróvá választották.  
 

 
 

 
 

 

Elballagtak a nyolcadikosok 

 
Június 16-án rendezték meg az általános iskola végzőseinek 

búcsúztatását. Lantosné Horváth Irén osztályfőnök 15 diákja fejezte 

be tanulmányait.  

A szokásokhoz híven utoljára szólalt meg számukra az isko-

lai csengő, sorba járták a tantermeket, majd a faluházban folytató-

dott az ünnepély. A diákok egy-egy szál virággal elbúcsúztak az 

iskola pedagógusaitól, alkalmazottaitól. Az osztályfőnök pedig 

megható beszéddel emlékezett meg tanítványairól. 

Az ünnepségen osztották ki „A csengelei iskoláért” plakette-

ket. Idén Pigniczki Dóra tanuló, Csókási Gabriella és Törköly Irma 

szülő kapta meg nyolc évi iskolai munkásságáért. 

A rendezvény végén minden ballagó diák egy-egy léggömböt 

engedett az égbe, jelképezve azt, hogy ők is hasonló módon 

röppennek ki a nagybetűs életbe. 

M. M.       
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Képek a ballagásról 
 

      
 
 

 

      
 
 

 

     
 

(fotók: Fődi Ilona és Molnár Mihály) 
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A XIV. Csongrád Megyei 
Polgárőrnap Csengelén 

 

2012. július 14-én (szombaton) községünkben kerül megren-

dezésre a megyei polgárőrnap abból az alkalomból, hogy 20 évvel 

ezelőtt Csengelén rendezték meg az ország első polgárőrnapját. 

A rendezvénynek az újonnan elkészült, a Kelőpatak utcában 

lévő Ifjúsági táborozóhely ad helyet. A polgárőrök részére verse-

nyek lesznek a régi időket felidézve. A polgárőrnapra nem csak 

polgárőröket várnak, bárki részt vehet rajta.  

 
Tervezett program 

 

08.00  Véradás 

09.00 Megnyitó ünnepség. Felszólal Batiz István megyei polgár-

őr elnök, dr. Lukács János r. dandártábornok megyei rend-

őrfőkapitány, valamint az Országos Polgárőr Szövetség 

képviselője. A polgárőrnapot megnyitja Sánta Ferenc 

csengelei polgármester 

09.30  Elismerések átadása 

10.00  Csengelei mazsorett csoport bemutatója 

10.20 Vetélkedők indulása. Versenyszámok: polgárőr totó kitöl-

tése, légpuska lövészet, petrencerúd tartás, ügyességi ve-

télkedő, kamionhúzás. 

12.00  Főzőverseny zsűrizése, ebéd – Jó ebédhez szól a nóta 

13.00  Amorf rock együttes (Sándorfalva) fellépése 

13.45  A Megasztár 12. helyezettje, Nagy Renáta fellépése  

14.15  Kovács Márk és Kovács Réka hip-hop táncosok bemuta-

tója 

16.30   Polgárőrnap zárása, díjak átadása 

19.00  Utcabál. Fellép a nyárlőrinci Nomád zenekar  
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Beszélgetés egy csontkováccsal 
 

Somogyi András csontkovácsnak sok csengelei páciense is van. 

Eddig családoknál végezte a tevékenységét, júniustól viszont már 

állandó helyen fogadja a falunkbelieket. Két kezelés közötti szü-

netben beszélgettem vele munkájáról. Az interjút terjedelme miatt 

két részben közöljük.    
 

Tulajdonképpen mi is az a csontkovácsolás? 

- Kiropraktikának nevezik a művelt emberek. Ez egy ősi magyar 

eljárás. A szájhagyományok szerint már az őshazában is művelték. 

Az egyik szerint egy embernek beteg lett a lova. Nagyon mérges 

lett, és rávágott a ló hátára. Érdekes módon ettől az állat abba-

hagyta a sántítást, meggyógyult. Ezt a fickót kikiáltották sámán-

nak. Aztán elkezdte az embereket is kezelni. Innen indult ez az 

egész. A középkorban viszont nagyon tiltották a papok, mert állí-

tólag a Sátán műve. A csontkovácsolás végül is rossz elnevezés, 

mert a csontot nem tudjuk kovácsolni, csak a mozgó alkatrészeket 

lehet javítani, az ízületeket. A tökéletes elnevezés ízületmozgatás 

lenne.  

Állatoknál is használják még? 

- Igen, az állatoknál is mind a mai napig. Nagyon komoly állat-

csontkovácsok vannak. A csontkovácsok is szakosodtak, mint az 

orvosok. Az állatokat kezelő például hozzá sem nyúl az emberhez. 

Ők már különféle célszerszámokat, például gumikalapácsot hasz-

nálnak, de a lényeg náluk is az ízületek mozgatása a cél. Egyrészt, 

hogy kilazuljon az izom, másrészt a saját szervezetünk kenőanya-

got biztosítson.  

Ehhez kell-e valamilyen végzettség? 

- Persze. Nagyon sok csontkovács van, aki tanfolyamokat végez. 

Vannak OKJ-s tanfolyamok, egyebek. Én energiát is adok át köz 

ben. Ez furcsán fog hangzani, de én tudok úgy tárgyat moz-gatni, 

hogy nem nyúlok hozzá. Ezt sokan hihetetlennek tartják, többször 

bemutattam. Debrecenben végeztem 2005-ben, egy éves tanfo-

lyamra jártam.  Kell ehhez végzettség,  mert nagyon durva dolgokat 
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is tud csinálni az ember, akár gerincet, akár nyakat tud törni. Vég-

zettség nélkül nem szabad ehhez a munkához kezdeni. Azért sem 

szabad, mert – nagyzolásnak hangozhat – istent játszunk, meg-

gyógyítjuk az embert, de le is lehet bénítani valakit. Sajnos volt 

ilyen csontkovács is, aki elismert volt, de rosszul mozdította egy 

idős hölgy nyakát, aki deréktól lefelé lebénult. Ha a gerincvelő 

megszakad, akkor kész, nincs tovább.              

Mondtad, hogy OKJ-s tanfolyamok is vannak. Akkor ez egy 

szakma? 

- Tulajdonképpen ez egy szakma. Bennem egy idő után kialakult, 

hogy belelátok az emberek fejébe. Akármilyen embert idehozol, én 

öt perc után megmondom, hogy milyen ember, mivel foglalkozik, 

mennyi ideje, milyen a párkapcsolata, és milyen a vagyoni hely-

zete. 

És jó ez? 

- Néha nagyon nagy áldás, néha nagyon nagy átok. Leállok vala-

kivel beszélgetni, és belelátok az ő fejébe, ő meg nem az enyémbe. 

Már a kézfogásból érzem, hogy milyen a fickó belülről. A csont-

kovácsolás mindig személyre szóló. Olyan, mint a kozmetikusnál, 

hogy ez a krém az én bőrömre jó, az meg nem. A csontkovácso-

lásnak van egy váza, de minden ember más és más.     

A csontkovácsolást bárki megtanulhatja, vagy valami különle-

ges képesség is kell hozzá? 

- Igazából bárki megtanulhatja. Ez olyan, mint az autóvezetés. 

Mindenki tud autót vezetni, de úgy, mint Schumacher, kevesen. 

Igazából inkább férfiaknak való ez a munka, mert egy súlyosabb 

egyénnel nem biztos, hogy elbír. Vannak női csontkovácsok is, de 

ők általában nőket kezelnek. És tovább is szakosodik a szakma, 

van, aki a gyerekekre tipizálta magát, azt a képességét fejlesztette 

ki. Nekem a legfiatalabb páciensem öt éves volt, a legidősebb G. 

Pista bácsi, aki azt hiszem 73 éves.  

A gyerekeknek milyen problémáik vannak? 

- Rengeteg tartáshibájuk van, meg vannak a civilizációs betegségek 

is, már 5 évesen is. Még nem is jár iskolába, de már púpos a háta. 

A mi gyermekkorunkban mi még mezítláb szaladgáltunk, ők már 

ezt nem csinálják. Hordják az edzőcipőket, és már gyerekkorban a  
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Munkában a csontkovács 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
harántboltozat megsüllyed. Ezt Siesta cipővel, meg csontkovácso-

lással lehet korrigálni.  

Miket lehet gyógyítani a csontkovácsolással? 

- Adok egy listát erről, nagyon sok mindent. Például az asztmát is. 

Most egy 14 éve tolószékben élő, most 28 éves lány állt fel a 

tolószékből. Baleset miatt 14 évig tolószékben volt, már elindult 

nála szklerózis. Az anyukája hozta el hozzám. Ma már két bottal, 

tud járni. Mondta a lány nekem, hogy ezt az Istennek köszönheti. 

Én meg mondtam, hogy ehhez neked is volt közöd. Az ember saját 

magát tudja beteggé tenni, és saját magát tudja meggyógyítani. A 

hitnek óriási ereje van.  Az angolok nagyon rá érnek kutatgatni. Az 

egyik 50 fős csoportnak hatóanyagot adtak, a másik 50-nek 

placebót, hatóanyag nélküli tablettát adtak, de mind azt tudta, hogy 

hatóanyagot kap. Érdekes módon mindkét csoport tagjai egyformán  
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kezdtek el gyógyulni. Az emberi tudat egy óriási fegyver, borzasztó 

dolgokra képes, pedig még mindig csak 10 %-át használjuk ki. Ha 

elhiszed magadról, hogy egészséges vagy, és nem fázol meg, akkor 

nem fogsz megfázni. A családban én vagyok a makkegészséges. 

Mindenki lebetegedett, de nekem nem lett semmi bajom. Én azt 

gondolom, hogy nem lehetek beteg, és én ezt el is hiszem. A listád 

szerint például gyógyítani lehet a fejfájást, a migrént is. 

- Igen, mert ezek összefüggenek a gerinccel. A gerinccsatornában 

fut a gerincvelő. Például a lábunk és az agyunk a gerincvelővel van 

összeköttetésben. Ha a lábadnál van valami probléma, akkor nem 

ott érzed először a fájdalmat, hanem a fejedben. Nagyon egyszerű 

fiziológiai magyarázat. Mondjuk, fáj a lábad, beveszel egy szem 

gyógyszert. Azt először lenyeled, felszívódik, az agyat neuronok 

útján értesíti, hogy megszüntette a fájdalmat. A gerincvelőben fut 

minden, nagyon sok betegséget lehet vele gyógyítani. Fellengzős 

kifejezés, hogy „gyógyítani”. Valójában nem gyógyítani lehet, ha-

nem állapotot javítani. A gyógyítás az orvosok dolga. Az orvosok 

nem szeretik a csontkovácsokat, de mi sem az orvosokat. Ősi a 

rivalizálás. Először is az orvos tartja a markát, nagyon kevés, ame-

lyik nem. Másodszor nem annyira érdekli a hippokratészi eskü, el-

megy külföldre, szevasztok. A harmadik dolog, hogy tessék 

bevenni a gyógyszert, mert azért kapok pénzt. Debrecenben ott az 

egyik gyógyszergyártó. Az ottani orvosok az ő gyógyszereit írták 

fel milliós tételben, hangsúlyozom, nem Calmopirint, hanem szív-

ritmus szabályzókat, katétereket. Biztos te is hallottad a Thaiföldre 

elküldött bácsit, aki belefulladt a medencébe.  

Azt mondod, hogy az orvos tartja a markát. Te is tartod a 

markod, mert ebből élsz! 

- Ez így van, de nem kapok pénzt a gyógyszergyártóktól, hogy job-

ban csontkovácsoljalak meg. Mindenkire az a szabály van, 50 perc, 

egy óra a kezelés. Ebből élek, valóban. Csak engem nem szponzo-

rál egyik gyógyszergyártó sem, hogy jobban tekergesd meg a páci-

enst, hátha jobban fogja a gyógyszerem venni.  

(-r -ly) 
 

(folytatjuk!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  203  - 

 

 

Pacalfőző verseny a presszóban 

 

Június 16-án főzőversenyt rendeztek a Vénusz presszó udva-

rán. A vetélkedőre négy bográccsal neveztek be, de ez nem négy 

embert jelentett, hiszen a szakácsok nagy haveri körrel jelentek 

meg. A feladat minél finomabb pacalpörkölt készítése volt. 

A délután folyamán az egyik vendég megjegyezte, hogy leg-

alább egy bogrács oda fog kozmálni. A jóslat be is jött, de szeren-

csére a gyors intézkedés megelőzte a bajt, sőt szép eredményt értek 

el a majdnem bajba jutott étekkel. 

A zsűrizés nehéz feladatát a pedagógus házaspár, Lantos Ist-

ván és Lantosné Horváth Irén vállalta magára. Az ítélkezés közben 

minden szempontot figyelembe vettek, és az illatok sem kerülték el 

a figyelmüket. A végeredmény a következő lett: első Tisóczki Péter 

lett, Lesták Mátyás második, Bera István (Kiskunmajsa) a harma-

dik helyen végzett. Kopasz József emléklapot kapott. 

Az eredményhirdetés után jött a vacsora. A szép számú ven-

dég annyit ehetett, amennyit csak bírt, majd táncolhatott is, ha volt 

hozzá ereje. 

M. M. 
 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 
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Focista évzáró 
 

Június 17-én játszott a Csengele KSE a szegedi Tanárképző 

labdarúgó csapatával a bajnokság utolsó mérkőzésén. Az 1:1-es 

döntetlen eredmény után vacsora volt a Gól sörözőben, majd érté-

kelték az egyesület 2011/12-es eredményeit. 

Kun-Szabó Tibor elnök-edző beszélt az elmúlt évről. A fel-

nőtt csapatnak sikerült a bennmaradás a megye II-ben. A 13. helyen 

végeztek, a 33 játszott mérkőzésből 8-at megnyertek, 19-et elveszí-

tettek, és 7 döntetlen lett. A gólarány 50-96 lett, mínusz 46 góllal 

Csengele számára. A legszorgalmasabb játékos Tóth Szabolcs lett. 

A legjobb játékos címet Balasi Tibor kapta. A gólkirály Wenner 

Balázs lett 13 kapuba találással. 

 

 
 

Novák Balázs több elismerést is kapott 
(fotó: Nacsa Jánosné) 
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A serdülők (U16) bajnokságában a 3. helyezést szerezték 

meg. 13 mérkőzésből 7-et megnyertek, 3-at elveszítettek és 3 eset-

ben döntetlen született. A gólarány 82-28 lett, 54 gólkülönbséggel 

Csengele javára.  A legszorgalmasabb játékos Kulcsár Zoltán lett. 

A legjobb játékos címét Csáki Dávid kapta. A gólkirály Novák Ba-

lázs Lett 26 góllal. 

Az ifjúsági (U19) bajnokságban a 11. helyezést szerezték 

meg. 30 mérkőzésből 10-et megnyertek, 13-at elvesztettek és 7 

döntetlen született. A gólarány 54-78 lett, mínusz 27 góllal Csenge-

lének A legszorgalmasabb játékosnak Volford Viktor bizonyult. A 

legjobb játékosnak járó címet Rabi István szerezte meg. A gólkirály 

Novák Balázs lett 15 góllal. Citromdíjat Árvai Márk kapott, akit 9 

mérkőzéstől tiltottak el viselkedése miatt. 

Az ifistáknak a labdarúgó szövetség képviselője és a csenge-

lei polgármester együttesen akasztotta a nyakába a bronzérmeket. 

 

M. M. 

 
 

H i r d e t é s e k 
 

 

 

Csontkovácsolás! Tapasztalja meg Ön is egy több ezer éves 

gyógymód gyógyító hatását. Elsősorban ízületi és mozgásszervi 

betegségek megszüntetésére, illetve megelőzésére szolgál. Ez a 

gyógyítás minden korosztály számára ajánlott, szinte minden ma 

ismert betegség tüneteit csökkenti, illetve meggyógyítja. A csont-

kovácsolás energetikai kezeléssel és masszázzsal együtt történik. 

Bővebb felvilágosítás, illetve bejelentkezés az alábbi telefonszá-

mon: 06 30 5 262 606. Június 1-től a Felszabadulás u. 2. szám 

alatti szépségszalonban (volt tűzoltó szertár) is fogadom ügyfele-

imet.                    Somogyi András csontkovács és energiagyógyász    
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Eladó Skoda Octavia 1.4-es személygépkocsi, 5 mázsás utánfutó, Belo-

rusz 50-es MTZ, talajmaró, tárcsa, 3 fejes eke. Érdeklődni lehet a 06-

30/4 876 946 telefonszámon.  

Pí-víz kapható Csengelén! Forgó Jenő a csengelei benzinkúton 

meg-kezdte a Pi-Aqua elnevezésű Pí-víz forgalmazását. A japán 

szabadalom alapján előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ion-

mentes víz fizikai és biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. 

A kutatások szerint a Pí-víz képes az információk tárolására és 

közvetítésére. Fogyasztása egészségeseknek és betegeknek egya-

ránt számos előnnyel jár, hiszen alkalmas az élő szervezet bioe-

nergiával való folyamatos feltöltésére. A tapasztalatok szerint 

segíti a szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrendszert, 

növeli az ellenálló képességet a betegségekkel szemben, gátolja a 

kórokozók terjedését a szervezetben, fokozza a regenerálódást, a 

sérült szövetek helyreállítását, csökkenti az allergiás tüneteket, 

hatásosan csökkenti a stressz érzékenységet, növeli a teherbíró ké-

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

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

flakonokban kapható, szénsavas és szénsavmentes változatban. 

Egy üveg ára 120 Ft.    
Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több gyógy-

szert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anyagot fogyasz-

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

algák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisztítást, sejtvédelmet és 

a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki Ön is elérhető áron, garan-

ciával!  Érdeklődni lehet a 06-20/5 210 172 telefonszámon. 

Eladó női és férfi kerékpár, valamint udvari tusoló. Érdeklődni: 

Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-62/286 068 

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János 

+36 30/8 536 229 

A Csengele, Felszabadulás u. 2/C. szám alatti 2 szintes családi ház 

gazdasági épületekkel eladó! Irányár: 10,5 millió forint. Érdek-

lődni: 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 
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Simson N51-es, kék színű segédmotoros kerékpár eladó. Érdek-

lődni: 06-30/2 098 273.   

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóliá-

val együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137 

Szántást (8000 Ft/hold) és tárcsázást (4500 Ft/hold) vállalok! 

Balázs Tibor +36-30/9 677 763. 

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

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

+36-30/2 098 096  

Akácfa (2500 Ft/mázsa) és olajfa (2000 Ft/mázsa) kuglizva, ház-

hoz szállítva eladó. Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 

260 Ft/mázsa. Érdeklődni: Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. 

+36-30/9 677 763 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

+36-30/6 377 970 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

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

és Vodafone szolgáltatók készülékeire. 
 

 

 

G é p i  h í m z é s ! 
 

Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre 

szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés 

szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti 

köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk szeretettel! 

 
Bővebb tájékoztatás: 

 
 

TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.,  

telefon/fax: (06-62) 541 570 
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz, 

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder 

stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-

hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező 

árak! 

Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig. 
 

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1. 

 286 241 +36-30/3 228 453 
 

 

 

Fotó és videó felvételek készítése 
 

 -  Vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények fényképe-   

     zését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj, pasztell és akvarell képek árusítása  
 

Elérhetőségeim: 

Nacsa Jánosné fényképész 
Szeged, Zentai u. 10. 

+36-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 

 

 
  

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap                                 
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