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A kiállításról szóló írásunk a 213. oldalon olvasható!  
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NAPTÁR – Július 

 

 

17. 

 1922-ben ezen a napon született Kun Szabó Jenő (†1944), 

aki a II. világháborúban Lengyelország területén hősi halált 

halt.  1969-ben ezen a napon született Pigler Csaba, aki 

1994-1995 között a Csengele Községi Sport Egyesület fo-

cistája volt.  1974-ben ezen a napon született Hegedűs 

Attiláné Túri Zsuzsanna, aki 1997-ben virágboltot üzemel-

tetett.  1997-ben ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki 

1936-1946 között postai kézbesítő volt, majd a községi 

tanács hivatalsegédeként dolgozott. 1985-ben 25 éves 

önkéntes rendőri szolgálat után járó jelvénnyel tüntették ki. 

18. 

1895-ben ezen a napon született Pigniczki József (†1959), 

aki 1944-ben a Független Kisgazdapárt csengelei szerveze-

tének tagjává választottak.  1992-ben ezen a napon ren-

dezték meg az első csengelei polgárőrnapot 9 település rész-

vételével. 

19. 

1922-ben ezen a napon született Biczók Mária Magdolna, 

aki 1967-1974 között csengelei tanyai iskolákban tanított.  

1926-ban ezen a napon született Sági Józsefné Hajzer Er-

zsébet, aki 1979-1986 között az Öregmalom vendéglő sza-

kácsa volt. 1997-től tagja a népdalkörnek. 

20. 

1949-ben ezen a napon született Ceglédi János, aki 1972-től 

2009-ig a postahivatalt vezette. 1990-2009 között a helyi 

választási bizottság vezetője volt.  1981-ben ezen a napon 

született Pálnok József, aki 1997-2002 és 2003-2004 között 

a csengelei focicsapat tagja volt. 

21. 

1904-ben ezen a napon született Buknicz István (†1970) 

földműves, akit a Független Kisgazdapárt csengelei szerve-

zetének választmányi tagjának választottak 1944-ben.  

1937-ben ezen a napon született Rabi Flórián (†1984), aki 

1956-ban nemzetőr volt. 1956-os magatartása miatt börtön-

be zárták. 
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22. 
1914-ben ezen a napon született Tóth István, aki a II. világ-

háborúban ismeretlen körülmények között hősi halált halt.  

23. 

1878-ban ezen a napon született Krachtusz Gusztáv (†1912), 

aki 1902-1908 között a Belsőcsengelei iskolában tanított.  

1925-ben ezen a napon született Vörös Rudolf (†2002), aki 

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

Egyesült Tsz elnöke volt.  1953-ban ezen a napon született 

Kordásné Géczi Klára, aki 2003-2008 között az I. számú há-

ziorvosi rendelő írnoka volt.  1979-ben ezen a napon hunyt 

el Lantos Lukács, aki 1948-tól tagja volt a DÉFOSZ-zene-

karnak.  1986-ban ezen a napon született Pálinkás Gergely, 

akit 2000-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki. 

 2003-ban ezen a napon történt meg a Csengele-Kiskun-

majsa út műszaki átadása. 

24. 

1884-ben ezen a napon született Forgó Jenő (†1914), aki az 

I. világháborúban hősi halált halt a szerb hadszíntéren.  

Ezen a napon ünneplik Csengele egyik névnapját (a másik: 

február 4.). 

25. 

1937-ben ezen a napon született dr. Orosz Zoltánné Kovács 

Ildikó, aki 1965-1972 között a községi tanács alkalmazottja 

volt.  1963-ban ezen a napon született Laczkó János, aki 

1993-ban a csengelei focicsapat tagja volt. 

26. 

1942-ben ezen a napon született Halász Zoltánné Horváth 

Rozália, aki tagja az egyházközség képviselő-testületének.  

1955-ben ezen a napon született Kontesz Józsefné Szigetvári 

Marianna, aki 1979-től óvónő az óvodában.  1959-ben ezen 

a napon született Csókási Terézia, aki 1977-ben az általános 

iskolában tanított. 

27. 
1944-ben ezen a napon született Sánta Ferenc, aki 1994-től 

Csengele polgármestere. 1998-ban "A csengelei iskoláért” 

plakettel tüntették ki.   

28. 1989-ben ezen a napon nyílik meg új helyén a presszó.  

29.  
1887-ben ezen a napon nagy jégverés pusztított a majsai 

határ közelében. Legnagyobb kár a dohányültetvényekben 

keletkezett.  1891-ben  ezen  a  napon született Sisák István  
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29. 

(†1968), aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek több 

alkalommal alelnökévé választották. 1940-1949 között tagja 

volt az egyházközségi képviselő-testületnek, többször espe-

resi küldöttnek választották.  1956-ban ezen a napon szü-

letett Vígh Sándor, aki 1996-1997 között a csengelei foci-

csapat játékosa volt.  1968-ban ezen a napon született Úr-

bán Flórián negyvenszeres magyar válogatott labdarúgó. 

1999-ben megbízott edzője volt a csengelei focistáknak. 

Később játékosként is pályára lépett. 

31. 

1933-ban ezen a napon megalakul a Nemzeti Egység Pártja 

csengelei szervezete.  1985-ben ezen a napon született 

Czombos Regina, akit 1999-ben "A csengelei iskoláért" 

plakettel tüntettek ki.  1992-ben ezen a napon nyílt meg 

Kuklis András Kis ABC-je a Május 1. utcában. 
 
 

 
 

Illegális bevándorlók Csengelén 
 

Lapunkban már többször beszámoltunk arról, hogy a hazánk-

ba törvénytelenül érkező menekültek bukkantak fel községünkben. 

Úgy tűnik, hogy az embercsempészek gyakran az M5-ös autópálya 

csengelei pihenőjénél eresztik szélnek a bevándorlókat. 

Június 29 délutánján hat főből álló társaság bóklászott az 

előbb említett pihenőhely közeli tanyánál. A helyi körzeti megbí-

zott a faluőrséggel és a Kistelekről érkező rendőrökkel együttmű-

ködve öt Ázsiából származó személyt fogott el, és állított elő. 

Az illegális bevándorlók sorsáról a bevándorlási és állam-

polgársági hivatal fog dönteni. 

M. M.      
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Vincze János Budapesten 
szerepelt szobraival 

 

A Magyar Kézművességért Alapítvány 18. éve rendezi meg a 

kézművesek országos seregszemléjét. Az idén 270 pályázó közül 

250 mutathatta be alkotásait a budapesti Vajdahunyad várában. 

Vincze János fafaragó a múlt évben már szerepelt három 

szobrával ezen a tárlaton, és az idei kiállításra is beválogattak 

ugyanennyi fafaragását (Köpülős asszony, Pihenő vadász, Szegedi 

boszorkány). 

A kiállítási megnyitóra megjelent „Magyar Kézművesség 

2012” című, háromnyelvű, színes albumba a Pihenő vadász szobra 

került bele.   

M. M. 

 

 
 

A Budapesten kiállított szobrok (fotó: Molnár Mihály) 
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Beszélgetés egy csontkováccsal 
 

II. rész 
 

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.    

 

Amikor először bejön a páciensed, mit kérdezel tőle? 

- Nem kérdezek semmit, mondom neki, hogy feküdjön fel. Először 

is történik egy állapot felmérés. Ilyenkor megnézem nagyjából, 

hogy hogyan áll a gerince, elölről, hátulról megtapogatom a gerinc-

vonalat. Ekkor már érzem, hogy például az egyik porc már nem 

úgy áll, ahogy kellene. Nem faggatom a pácienst, mert menet köz-

ben úgyis kiderül a probléma. Volt olyan páciens, aki azt mondta, 

hogy neki csak a válla fáj. Ehhez képest ahová nyúltam, mindenütt 

sziszegett. Az a fő probléma, hogy a mai korban keveset mozgunk. 

A nagyapáink reggel ötkor felkeltek az állatokat ellátni, és estig 

dolgoztak. Most meg beülünk a számítógép elé, és négy órát ott 

vagyunk előtte. Milyen munkát szeretnek az emberek? Csak szer-

dán kelljen bemenni dolgozni, 10-től 11-ig. Járjon az üdülési csekk, 

de ne kelljen szakmai tudás. Ilyen munkahelyet én is szeretnék, 

még akár mindennap tudnék 1 órát dolgozni. Erről jut eszemben 

egy vicc. A gépgyárban gyűlést hívnak össze. A vezérigazgató be-

jelenti, hogy gépesítették az üzemet, de nem küldenek el senkit, a 

fizetés is marad. Ezentúl csak szerdán kell 8-12 között dolgozni, a 

gépeket karbantartani. Megszólal az egyik munkás: – Tessék mon-

dani, minden szerdán be kell jönni? 

Mennyi idő egy kezelés? 

- Általában 50 perc és 1 óra között van, függ a páciens testalka-

tától. A kezelés alatt végigmegyek a beteg hátán a nyaktól a bo-

káig, utána megfordítom  a  pácienst,  újra végigmegyek a nyaktól a  
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bokáig. Az intim részek természetesen kimaradnak, mert ez nem a 

tapogatásról szól. Utána oldalra fordítom, minden mozgó részen 

végigmegyek.   

Elég nagy állóképesség kellhet egy órás kezeléshez!  

- Igazából lehet bírni, mert én feltöltődöm. Kicsit fellengzősen 

hangzik, de én ezt borzasztóan szeretem csinálni. Amit szeret az 

ember csinálni, abba nem fárad bele. A muszájba fárad bele. Sze-

retek kaszálni, de ha egész nap kellene csinálnom, nem csak reggel 

negyed órát, akkor az se menne könnyen.  

Fájdalmas a kezelés? 

- Bizonyos fokig ez kínzás. Mert valameddig jól esik az embernek, 

mondjuk a vállízületet elviszem, de van, ahol már nagyon nem. Én 

tudom, hogy már nagyon fáj, mégis muszáj elvinnem, hogy az ké-

sőbb működjön. A kezelések egyébként személyre szabottak. Egy 

nagyobb testalkatú kezelési módszerét nem alkalmazhatom egy 

vékonyabb emberen, mert kitépném a lábát. Különbség van azok 

között is, akik sportoltak valamikor, vagy egyáltalán nem sportol-

tak. A sportolók ízületei emlékeznek arra, hogy valamikor hogyan 

mozogtak, a másiké nem.    

Látom, hogy egy akupresszúra térkép is ki van rakva a falra… 

- Igazából a párom foglalkozik vele, aki szellemgyógyász.  

Te vallásos ember vagy? 

- Más a hit, és más a vallás. Én nem megyek a templomba, mert 

nem érdekel, hogy a pap mit fog nekem mondani, de úgy gondo-

lom, hogy valakinek létezni kell odafenn, aki ezt az egészet elren-

dezte. A halálunk pillanatában 21 grammal könnyebbek leszünk. 

Vajon miért? Vannak érdekes kérdések! Én hiszen a lélekvándor-

lásban, van, aki nem hisz. Ha mondod nekem, hogy gyere, menjünk 

el a templomba, akkor nem megyek. De ha a világon bárhol járok, 

bemegyek a templomba, és félrehúzódva beszélgetek az ottani, 

mondjuk istennel. Megköszönöm, hogy egészséges vagyok, hogy 

segített embereket meggyógyítani, például Saroltát sikerült felál-

lítani a tolószékből, mert úgy gondolom, hogy neki is köze van 

ehhez. Hisz valakinek lenni kell, aki ezt az egészet irányítja.  

Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?      

- Erre  a  tolószékes  kislányra. Ez nagyon nagy dolog. A másik egy  
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Munkában a csontkovács 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

asszony, aki a kezét nem bírta felemelni, most pedig már a válláig 

tudja emelni. Ő is akarta a gyógyulást, ezért őrá is nagyon büszke 

vagyok. Eleinte azt hitte, hogy a csontkovács csodát tesz, aztán 

majd mindenki nyakába ugorhat. Ez nem így működik. Pokoli fáj-

dalmakat állt ki. De lehet választani: torna vagy bicska.     

Hány kezelésre kell járni a csontkovácshoz? 

- Ez nem úgy van, mint a fürdőkben, hogy például 10 kezelést kell 

felvenni. Ha ötször jön el valaki, akkor ötször. Van olyan pácien-

sem, aki 2005 óta jár hozzám. Ő Debrecenből képes volt utánam 

jönni Siófokra, hogy csontkovácsoljam meg, amikor a Balatonon 

nyaraltam. Mondtam neki, hogy nem tudom, mert nincsen ágy, 

ahol kezelhetném. Hát azt is utánam hozta. Siófokon, 30 fok me-

legben, egy fűzfa alatt csontkovácsoltam.  

 (-r -ly) 
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Visszatekintő 

 
Ezt írták Csengeléről 45 éve: 

 

Triticale és üzemszervezés  
 

A homok "új búzájának", a triticalenak gyorsan szaporodtak a 

hívei a szegedi járásban. Tavaly a csengelei Vadgerlés Tsz mind-

össze 15 holdon bizonyította az új növény életrevalóságát a ho-

mokon, s idén a járásban már 400 holdon aratnak triticalet a szövet-

kezeti gazdák. A tsz-ek többsége csupán 10-20 holdon vizsgáztatja 

idén a triticalet, a kezdeményező csengelei gazdaság egymaga 190 

holdon termelt a jól fizető gabonából. A főagronómus bizakodó, 

több mint tíz mázás átlagterméssel számolt. 

 

Íme, a képlet 

 

Mit jelent a triticale a szegedi járás homoki gabonatermesz-

tésében? – korai, s talán megalapozatlan lenne elhamarkodott ítéle-

tet mondani. Annyi bizonyos: csupán önköltségét (legjobb esetben) 

visszafizető rozstermés helyett holdanként 6-7 mázsás többletho-

zamot fizet Csengelén a triticale. S ráadásul jobb keményítő és fe-

hérjetartalommal. Több szakember a homoki gazdálkodás üzem-

szervezési gondjainak megoldásában kulcsszerepet tulajdonít az új 

gabonának. 

A csengelei Vadgerlés Tsz főagronómusa, Farkas Cs. Lajos 

közgazdasági számításokra, termelési eredményekre alapozza véle-

ményét, amikor azt állítja: a triticaleban megtaláltnak véli a homoki 

jövedelmező gazdálkodás egyik fő (eddig hiányzott) láncszemét. 

Hiszen amennyiben rozs helyett triticalet vetnek, megoldódik az 

abraktakarmány-termesztés gondja. A felújított rétlegelőkön pedig 

elegendő szálas, illetve zöldtakarmányt gyűjthetnek be az  állatállo- 
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mány számára. S a következtetésben egy lépés a kiindulópont: az 

állatállomány biztosítja a szervestrágya szükségletet, a szerves 

anyagokban szegény homoki területen. 
 

Bőséges abraktakarmány 
 

A Vadgerlés Tsz 1414 holdon gazdálkodik, évente 30 ezer 

mázsa istállótrágya kellene, hogy három évenként trágyázhassanak. 

Ennek előállításához azonban 330 darab számosállatot kell tarta-

niuk, jelenleg azonban mindössze 110 van. Az említett létszán 

megháromszorozásának egyetlen akadálya az, hogy nincs pénzük, 

amivel korszerű tehenészetet létesítsenek. És hitelt se kapnak erre, 

hiszen meggyökerezett az a vélemény a szakemberekben, hogy a 

homokon lehetetlen állattenyésztést folytatni. 

Eddig ugyanis szinte megoldhatatlannak látszott a szükséges 

abrak- és szálastakarmány megtermesztése. Az említett 330 szá-

mosállatnak évente 28 vagon abraktakarmányra van szüksége. A 

jobb fehérje és keményítő tartalmú triticaleból azonban elegendő 

24-26 vagon. A szükséges mennyiséget tehát 220 holdon megter-

melheti a Vadgerlés Tsz.  

Eddig évente átlag 700-800 holdon termesztettek rozsot, ami 

csupán az állami értékesítésre előirányzott és a helyi szükségletre 

szánt mennyiséget hozta meg. Triticaleból ugyanakkora területen 

nemcsak a kenyérgabonát, de az abraktakarmányt is megtermelheti 

a gazdaság. 
 

Illatos, dús rét 
 

A homoki gazdaságok másik nagy gondja a szálatakarmány 

biztosítása. A Vadgerlés Tsz több száz holdas ősgyepén évtizede-

ken át alig nőtt annyi fű, hogy érdemes legyen lekaszálni. Inkább 

lelegeltették. Pár éve a Dél-alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet 

tudományos munkatársainak szakszerű irányításával 100 hold ős-

gyepet kiváló, illatos és tápdús fűfajtákkal újjátelepítették. 

Ezen a területen idén holdanként 16 mázsa első kaszálású 

szénát gyűjtöttek be. Jövő évben újabb 100 holdat telepít újjá a 

Vadgerlés Tsz., melyen  szakaszos legeltetést honosít meg. Az újjá- 
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született legelőkön évente 25-30 mázsa kiváló szénát és sarjút ka-

szálhatnak, mely elegendő a tervezett állatlétszám (330 számosál-

lat) takarmányozásához. A szántóterületen néhány hold zöldtakar-

mányt vetnek, hogy esős napok után közvetlenül ne járják le a le-

gelőt az állatok. 
 

"Rangot" érdemel 
 

Nos, a triticaleval és a rét-legelő újjátelepítésével megoldott-

nak látszik a homoki gazdaságok nagy üzemszervezési gondja. 

(Ezen kívül gyümölcs, szőlőtelepítésekből, dinnyéből, dohányból, 

esetleg fűszerpaprikából pénzel a gazdaközösség. A triticale meg-

honosodása után azt kell "kiverekednie" a homoki gazdaságnak, 

hogy az illetékes tanácsi fórumokon, vagy minisztériumokban fo-

gadják el kenyérgabonának a homok új "búzáját". Hiszen a szegedi 

molnárok, sütőipari szakemberek szakvéleménye is bizonyítja, 

hogy az új gabonából értékesebb kenyeret lehet sütni, mint a rozs-

ból. 

Míg a triticale nem nyeri el a kenyérgabona rangot, addig a 

homoki tsz-ek nagy területeket pocsékolnak el a három-négy má-

zsával fizető rozstáblákra. A gazdaközösség és az állam egyaránt 

jól járna az újfajta gabona rangjának elismerésével. 
 

(Megjelent a Dél-Magyarország 1967. július 27-i számában)  

      
 

Fogadóórák 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hét-

főjén 19 órától lakossági fogadóórát tart a faluházban. A követke-

ző alkalom augusztus 6-án lesz. 

Bozó Béla r. főtörzsőrmester, csengelei körzeti megbízott pá-

ratlan számú hetek szerdáján várja a panaszosokat a faluházban 9-

11 óra között. Júliusban 18-án és augusztus 1-jén lesznek a közel-

jövő fogadóórái.                                                                                 
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Kun Szabó István nótáskönyve 
 10. rész 

 

28. Maga már nem nekem való  
 

Maga már nem nekem való, 

Nem kell a halk muzsikaszó, 

Nem kell a szerelme, a csókja, 

Nem tehetek róla. 
 

Amióta züllött vagyok én, 

Azóta szívem nincsen a helyén, 

Nem fakad lelkemből a nóta, 

Rossz vagyok azóta. 
 

Mégsem tudtam elfeledni azt,  

Hogy mi a szerelem, 

Mégsem tudtam mást szeretni,  

Jaj, mi lesz velem. 
 

Maga már nem kenem való, 

Nem kell a halk muzsikaszó, 

Nem kell a szerelme, a csókja, 

Nem tehetek róla.   
 

29. Kinn a dorozsmai határban 
 

Kin a dorozsmai határban, de sok pacsirta van, 

Szól a harang, giling-galang, az én szívem határtalan. 

Kinn a dorozsmai határban, de sok pacsirta van. 

Májusban kezdődik a szerelem, 

Júliusban már egy kissé hidegebb, 

Szeptemberben meg írja, hogy nem szeret. 

Kinn a dorozsmai határban, de sok pacsirta van 

Szól a harang, giling-galang, az én szívem határtalan, 

Kinn a dorozsmai határban, de sok kis pacsirta dalol. 

 

(folytatjuk) 
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Kedvenc receptjeim 

 

Vajban sült tengeri hal zöldsalátával 
 

Hozzávalók: 80 dkg tengeri halfilé, 4 cikk fokhagyma, tej, vaj, 

2 fej saláta, 2 dl kefir, őrölt fehérbors.  

A halszeleteket fokhagymás tejben áztatjuk sütésig (lehet 

egész éjszakára is). Letörölgetjük, és forró vajon mindkét oldalon 

pirosra sütjük.  

A saláta külső leveleit lebontjuk, a salátát megmossuk, és ap-

róra tépkedjük. A kefirben elkeverünk egy csipetnyi őrölt fehér-

borsot, leöntjük vele a salátát és jól összeforgatjuk. Ha a kefir hű-

tőben volt, lehűteni sem kell, azonnal tálaljuk. 

Nemere Ilona 
 

 
 

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 

megkezdte 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 hobbi-

kert 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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