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 Korongozás a táborban 
 

 
 

A kézműves táborról szóló írásunk a 246. oldalon kezdődik!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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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 focis-

tája volt.  1974-ben ezen a napon született Hegedűs Atti-

láné Túri Zsuzsanna, aki 1997-ben virágboltot üzemeltetett. 

 1997-ben ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki 1936-

1946 között postai kézbesítő volt, majd a községi tanács hi-

vatalsegédjeként 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 választmányi tagjává választottak.  1969-ben ezen a 

napon született Turcsán Antalné Sági Gyöngyi, aki 1986-tól 

fodrász vállalkozó volt. 2013-ban „A csengelei iskoláért” 

plakettel tüntették ki.  

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 Erzsé-

bet, aki 1979-1986 között az Öregmalom vendéglő szakácsa 

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-

zete választmányi tagjának választottak 1944-ben.  1937-

ben ezen a napon született Rabi Flórián (†1984), aki 1956-

ban nemzetőr volt.  
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22. 
1914-ben ezen a napon született Tóth István, aki a II. 

világháborúban 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 

háziorvosi rendelő írnoka volt.  1979-ben ezen a napon 

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

zenekarnak.  1986-ban ezen a napon született Pálinkás Ger-

gely, akit 2000-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntet-

tek ki.  2003-ban ezen a napon történt meg a Csengele-

Kiskunmajsa 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 van Csengele egyik névnapja (másik: február 

4.). 

25. 

1889-ben ezen a napon született Irányi László, akit 1921-

ben vitézzé ütöttek. Csengelén kapta vitézi telkét.  1937-

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

dikó, 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, 2012-ben a Polgárőr Érdemkereszt arany fokoza-

tával tüntették ki.   
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28. 
1989-ben ezen a napon nyílt meg új helyén az ÁFÉSZ 

presszója.  

29. 

1887-ben ezen a napon nagy jégverés pusztított a majsai 

határ közelében. A legnagyobb kár a dohányültetvényekben 

keletkezett.  1891-ben ezen a napon született Sisák István 

(†1968), akit a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek több 

alkalommal alelnökévé választottak. 1940-1949 között tagja 

volt az egyházközségi képviselő-testületnek, többször espe-

resi küldött volt.  1956-ban ezen a napon született Vígh 

Sándor, aki 1996-1997 között a csengelei focicsapat játéko-

sa volt.  1968-ban ezen a napon született Urbán Flórián 

negyvenszeres magyar válogatott labdarúgó. 1999-ben meg-

bízott edzője volt a csengelei focistáknak. Később játékos-

ként is pályára lépett.  

31. 

1933-ban ezen a napon alakult meg a Nemzeti Egység Pártja 

csengelei szervezete.  1985-ben ezen a napon született 

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

kettel tüntettek ki.  1992-ben ezen a napon nyílt meg Kuk-

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

 

 
 

Képviselői fogadóóra 

 
Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

19 órától fogadóórát tart a Faluházban. A következő alkalom au-

gusztus 5-én lesz.                                                                                                                                        
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Este hét után már nem lehet 
cigit vásárolni 

 
A három, közte a csengelei nemzeti trafikot elnyert Szanyi 

Károly a boltok üzemeltetésére létrehozta Szanyi Trafik Kft.-t A 

céget 2013. május 22-én jegyezték be. 

Csengelén július 1-jén nyílt meg a csengelei bolt a Deák Fe-

renc u. 12. szám alatt, ahol korábban virágbolt üzemelt. Az üzlet 

minden nap nyitva tart. Hétfőtől péntekig 5-től 19 óráig, szombaton 

6-tól 14-ig, vasárnap 7-től 11-ig várják a vevőket.                            
 

 

 

Önkormányzati ülés 

 

Június 28-án tartotta soros ülését Csengele község önkor-

mányzata az önkormányzati hivatal házasságkötő termében. Az 

értekezlet hat fővel határozatképes volt, Lantos István más irányú 

elfoglaltsága miatt nem vett részt rajta. 

Elsőként a polgármester számolt be a két ülés közötti fonto-

sabb eseményekről. Elmondta, hogy záró értekezlettel befejeződött 

egy három éves program az iskolában, melyre 25 milliós támoga-

tást kaptak. Ebből tudták például a táborozásokat és a pedagógus 

továbbképzéseket  finanszírozni.  A  kieső  táborozási lehetőséget a  
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későbbiekben csereüdültetéssel szeretnék megoldani. A tanévzáró 

értekezlettel kapcsolatban elhangzott, hogy a tanulók és a szülők 

nem sok mindent vehettek észre az államosításból, viszont ez a 

dolgozóknak problémákat okozott. Célszerűbb lett volna az átállás 

a tanév kezdetekor. Az óvodában egy gyermek hiányzik ahhoz, 

hogy a továbbiakban is három csoport működhessen. Mindent 

elkövetnek, hogy betöltsék a hiányzó helyet. A hulladékgazdálko-

dásnál is központosítás lesz, a jelenlegi cégeknek megvonják a mű-

ködési engedélyét, nagy egységeket hoznak létre, és állami kézbe 

kerül a szemétdíj megállapítása. A jövő év elején várható az átállás. 

Az ifjúsági táborozóhely beindult, már a harmadik csoport veszi 

igénybe. 14 fős lengyel csapatot is várnak. A kátyúk eltüntetésével 

több utcában végeztek. A polgármester javaslatot kért, hogy melyik 

utcában építsenek járdát (Több hozzászólás után a Deák Ferenc 

utca páratlan oldalára esett a választás. Beton járda lesz ott, ahol 

még nincsen semmilyen). Az iskola és a faluház festését megkezd-

ték, július hónap végéig végeznek vele. A közmunka vállalásával 

baj van, mert 4 főt akartak felvenni, de senki sem vállalta. A mun-

kaügyi központ által kiközvetítettek közül is csak egy ember fo-

gadta el a munkát. Kevés a közmunka fizetése, bruttó 78 ezer fo-

rint, viszont sok őstermelő is regisztrált munkanélküli. 

Tóth Tibor képviselő megkérdezte, hogy az önkormányzat 

mennyi részt fizet ebből. A polgármesteri válasz szerint 25 %, de 

van, ahol csak 10 %  az önkormányzati rész.     

A tűzoltó pályázatot hamarosan elbírálják. Ha nyernek, akkor 

védőruházatra és üzemanyagra fogják költeni a pénzt. A térfigyelő 

kamera pályázatokat július 1-ig bírálják el.  

Tóth Tibor képviselő megállapította, hogy az útjavításokkal 

haladtak. Megkérdezte, hogy a piactér cseréjével hogyan állnak. A 

polgármesteri válasz szerint a tulajdonos nem akarja a cserét, és 

visszamenő hatállyal nem lehet visszavásárolni. Csak kompro-

misszumos megoldás jöhet szóba, vagy a kisajátítás.  

Tóth Tibor megkérdezte az iskolaigazgatót, hogy az átállás-

ról milyen tapasztalataik vannak. Longa Istvánné elmondta, hogy a 

hivatalos ügyintézésben kapkodás volt, de ez az oktatásban nem 

érződött.  Átgondolatlan  utasításokat  kaptak,  de  próbálták azokat   
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teljesíteni. Létszámleépítés nem lesz, egy napközis pedagógusra 

szükség lesz. Nem tudja, hogy a pedagógus életpálya modellt mi-

kor vezetik be. 22-ről 26-ra emelték a kötelező óraszámot, és 32 ó-

rát kötelező benn tartózkodni, amibe nem számít bele a felkészülés. 

Varga Árpád képviselő arról érdeklődött, hogy kifejezett 

tornaterem építésről van-e pályázat a mindennapos testnevelés mi-

att. Longáné szerint igényfelmérés volt, de visszajelzést már nem 

kaptak. 

Tóth Tibor képviselő megkérdezte, hogy hogyan áll a mobil 

szennyvíztisztító pályázata. A polgármesteri válasz szerint felmér-

ték a szóba jöhető önkormányzatokat. 340 millió forintos a keret. 

Most mérik fel, hogy kik felelnek meg a feltételeknek. 

A polgármesteri beszámolót a kiegészítésekkel a testület 

egyhangúlag elfogadta. 

A 2013. évi költségvetés módosításra került. Az ifjúsági tábo-

rozóhely berendezésére 2 millió Ft került elköltésre, 4 milliót a 

művészeti alapítvány kapott a működtetésre.  

Tóth Tibor képviselő megkérdezte, hogy az ifjúsági táborozó 

helyet ki működteti, az önkormányzat ad-e hozzá pénzt. A polgár-

mesteri tájékoztatás szerint 5 évig a művészeti alapítvány fogja 

működtetni, mert az önkormányzat nem pályázhatott rá, csak támo-

gatást adhatott. A működtetéséhez kap pénzt az önkormányzattól. 

Minden számla az ő nevükre érkezik. Öt év letelte után jöhet csak 

át az önkormányzat tulajdonába. Katona Attila képviselő ehhez 

hozzáfűzte, hogy 250 Ft/fő díjat kell fizetni, ha nem alszanak ott. 

Ott alváskor a díj 500 Ft/fő.  

Tóth Tibor képviselő felvetette, hogy sokba kerül a temetés, 

Kormányos Sándor alpolgármester pedig azt, hogy a temetési 

bevételt vissza kellene forgatni. Katona Attila képviselő – aki a 

plébánia alkalmazottja – elmondta, hogy a csengelei bevételeket 

hónap végén Laczkó plébánosnak átadják. Tóth Tibor képviselő 

szerint télen a gyenge fűtés miatt járnak kevesen a templomba. 

Katona Attila szerint ez nem igaz, mert nyáron sincsenek többen. 

A helyi esélyegyenlőségi programról Magony Rita vezető 

tanácsos elmondta, hogy annak elkészítését az egyenlő bánásmód-

ról  szóló  törvény  írja  elő. Minden településnek meg kell csinálni,  
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mert e nélkül nem lehet sehova sem pályázni. A sok táblázatot tar-

talmazó programot a testület egyhangúlag elfogadta. 

A Kistelek és társult települések társulási szerződése hatályát 

vesztette, ezért újat kellett készíteni. Kisebb módosításokkal a régi 

szöveget hagyta jóvá az önkormányzat. Kormányos Sándor alpol-

gármester megjegyezte, hogy Pusztaszer éli-e önálló életét. A pol-

gármesteri válasz szerint csak a hivatal közös Pusztaszerrel, az ot-

tani önkormányzat teljesen önálló. Csengeléről a jegyző, az anya-

könyvvezető és a szociális előadó jár át hozzájuk. A helyi költ-

ségeket is ők finanszírozzák.  

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló szerint 356 

gyermekből 224 fő részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben. Csengelén 10 családban 16 olyan gyermek él, aki ve-

szélyeztetett kiskorúnak számít. Ebből 2 fő magatartási, 12 fő 

anyagi problémák, 1 bántalmazás miatt és 2 fő tankötelezettség el-

mulasztása miatt került ebbe a körbe. 5 főt vettek védelembe a 

gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján. Varga Árpád képviselő 

megjegyezte, hogy két főnél volt tankötelezettség elmulasztása, de 

családi pótlék megvonás nem történt. A polgármesteri válasz sze-

rint nem az önkormányzattól kapják a családi pótlékot.  

A képviselő-testület az elfogadott munkaterv szerint szep-

tember 12-én, november 28-án és december 12-én fog ülést tartani. 

Ezeken felül rendkívüli ülések is lehetnek.  

Juhász Lejla okleveles pénzügyi revizor ellenőrizte a polgár-

mesteri hivatal 2012. évi pénzkezelési rendjét. A revízióban annyi 

hiányosságot talált, hogy az utalványokra nem vezették fel a köte-

lezettségek nyilvántartási számát. Más problémát az ellenőrzés nem 

fedett fel, így a képviselő-testület az ellenőrzés eredményét elfo-

gadta. 

A testület korábban 400 db második szemetes kuka beveze-

tése mellett döntött, ami a sárga zsákokat váltaná ki, de a megvaló-

sítási tervet a díjpolitikai elvek miatt nem fogadta el. Az önkor-

mányzat csak a hatályos jogszabályok szerint díjakat fogadja el.      

A kisteleki egészségügyi rendelőintézet működéséhez és a 24 

órás ügyelet finanszírozására több támogatást kért, mint amit a 

testület a korábbi ülésén megszavazott. A polgármester megjegyez- 
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te, hogy nem lát bele a rendelőintézet gazdálkodásába, de szerinte 

olyan sok alkalmazottja van, hogy nehéz a hivatalos ügyeket velülk 

intézni. A csengelei támogatás jó a többi településéhez képest, és 

javasolta a korábban megszavazott támogatás megtartását. A kép-

viselő-testület egyhangúlag a korábban eldöntött összeg mellett 

szavazott, nem járult hozzá az emeléshez. 

A köztisztviselők napján a hivatali dolgozók egy havi fize-

tésüket jutalomként kapják. Dr. Tóth Tibor jegyző bejelentette, 

hogy a költségvetési rendelet tartalmazza a polgármester egy havi  

illetményét, mint jutalmat, de azt külön meg kell szavazni. Tóth 

Tibor képviselőt, a pénzügyi bizottság elnökét kérte fel arra a 

feladatra, hogy ezt terjessze elő. Tóth Tibor képviselő elmondta, 

hogy nehéz helyzetben van, mert régóta kéri az ülések jegyző-

könyveinek hitelesített példányait, de nem kapja meg azokat. Kérte, 

hogy pótolják a hiányosságot, és akkor előterjeszti a jutalmazást. 

Kormányos Sándor alpolgármester szerint az önkormányzati dolgo-

zók jól végezték a munkájukat. Vannak jegyzőkönyvi hiányossá-

gok, de viszont nincs forráshiány. Tóth Tibor képviselő válasza 

szerint kapott pénzt oszt széjjel az önkormányzat, de elismeri, hogy 

a polgármester gazdaságosan bánik a forrásokkal, és végül java-

solta a polgármester egy havi illetményének jutalomkénti kifizeté-

sét. A testület a polgármester tartózkodása mellett egyhangúlag el-

fogadta a jutalmazást.  

Kormányos Sándor alpolgármester bejelentette, hogy 2014-

2030 között sok európai uniós pályázat lesz, amikben jó lenne, ha 

Csengele is részt venne. A vízügyi társaságok az utolsókat rúgják, 

hamarosan meg fognak szűnni. Az e-útdjjal kapcsolatban elmondta 

azt is, hogy 3,5 tonna feletti mezőgazdasági jellegű teherautóknak 

is fizetni kell, mert a kormányrendelet még nem készült el. Tóth 

Tibor képviselő megjegyezte, hogy a kormány elengedhetné az 

útdíjat. 

Más napirend nem lévén az ülést a polgármester bezárta. 

 

Molnár Mihály 

képviselő                                   
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Napközis tábor gyerekeknek 
 

Az ifjúsági táborozóhely elkészültével, és a tanév végével 

megindult a nagyüzem az új intézményben. Sorba jönnek a cso-

portok, iskolai osztályoktól kezdve szegedi táncosokon át, lengyel 

focistákig. 

Azt már régóta tudjuk, hogy a Katona Attila és Zólyomi-Ka-

tona Theodóra házaspár a tanév végén sem nyugszik, így nem volt 

meglepő, hogy június 24-28. között kézműves tábort szerveztek a 

csengelei gyerekek számára, melyhez 80 ezer forintos pályázati 

pénzt is szereztek. Húsz lány és öt fiú számára adtak programokat 

reggeltől koraestig, étkeztetésüket is ellátva. Az ebédelést az óvoda 

éttermében, a tízórait és az uzsonnát helyben kapták a gyerekek. Az  

 

 
 

Megy a fafaragás Vincze János segítségével  
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Koncz Lajosné csuhéfonást tanít 
(fotók: Molnár Mihály) 

 
ellátásban sokat segítettek a szülők által hozott finomságok is.   

Rossz idő esetén a felállított medencében csak a nagyon bát-

rak mertek megmártózni, így a bátortalanabbak számára papírhajó 

versenyt rendeztek. Koncz Lajosné a nemezelés és a csuhéfonás 

rejtelmeibe vezette be a fiatalokat, de pogácsát is sütöttek. Vincze 

János a fafaragásra tanította őket, és egy pusztaszeri tanítóval pedig 

agyagozni, korongozni lehetett.   

A kézműves tábort annyira élvezték a gyerekek, hogy már 

jóval a nyitás idő előtt ott voltak, és délután is nehezen akartak 

hazamenni.    

A záró napon kiállítást rendeztek a tábor ideje alatt készült 

alkotásokból, melyet a meghívott szülők is megtekinthettek. Végül 

a szabadban sütött kolbászokból, húsokból ehetett, aki akart. 

M. M.          
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Kun Szabó István nótáskönyve 
31. rész 

 

70. Sűrű, sötét éjszakában… 
 

Sűrű, sötét éjszakában lefutott egy csillag, 

A kertemben csak szomorú őszirózsák nyílnak. 

Őszirózsát hozzád küldöm az utolsó szálig, 

Úgyis a te mosolyodtól gyöngyvirággá válik. 

 

Mosolyodtól fakaszt bimbót a virágok teste, 

Tekinteted gyújtja fel a csillagokat este. 

Hangodtól lesz zengőbb a rét, s a madárdal lágyabb, 

S az én szegény halvány arcom százszor haloványabb.  

 

 

 

71. Csak ne kéne… 
 

Csak ne kéne holtak napján temetőbe menni, 

Csak ne kéne egy sírhantra őszirózsát tenni.  

Elnézni az őszi fényben ezer gyertya lángját, 

Csak ne fája úgy a szívben mostan az imádság. 

 

Tíz körömmel kaparnám ki, csókolva, becézve, 

Nem bánnám, ha mindig fedne s neheztelőn nézne. 

Édesanyám csak még egyszer vetné meg az ágyam, 

Nem volna a nagyvilágon más boldogabb nálam. 

   
(folytatjuk!) 
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Szemelvények a 2011-es 
népszámlálás adataiból 

 
A családok száma 1980-ban 821, 1990-ben 673, 2001-ben 

621, 2011-ben 562 volt. 

A háztartások szám a 1980-ban 960, 1990-ben 901, 2001-ben 

797, 2011-ben 812 volt. Egy háztartásra átlagosan 1980-ban 2,69 

fő, 1990-ben 2,48 fő, 2001-ben 2,56 fő, 2011-ben 2,4 fő jutott. 

2011-ben egy családból álló háztartás 535, több családból 

álló háztartás 13, egyedülálló háztartás 238 volt. 

A háztartásban élők száma szerinti megoszlás 2011-ben: 

 

1 fő 2 fő 3 fő 4 fő 5 fő 6 főtől 

238 258 146 123 26 21 

  

2011-ben 787 lakott és 180 nem lakott lakás volt Csengelén. 

Száz lakott lakásra 247 lakó jutott.  

A lakások közül 1 szobás 87, 2 szobás 435, 3 szobás 366, 4 

vagy annál több szobás 79 volt. 935 lakás magánszemély, 14 lakás 

önkormányzat tulajdonában volt, 18 lakás más intézmény vagy 

szervezeté volt. 

2011-ben a 967 lakásból 734 rendelkezett fürdőszobával, és a 

lakások 98,1 %-ában volt konyha.  

A lakások közül 240 1946 előtt, 212 1946-1960 között, 167 

1961-1970 között, 154 1971-1980 között, 100 1981-1990 között, 

61 1991-2000 között, 33 2001-2011 között épült.  

A lakások közül 2011-ben 406 rendelkezett hálózati vízveze-

tékkel, 341 házi vízvezetékkel, 713 meleg folyóvízzel, 644 vízöb-

lítéses WC-vel.  

A lakások alapterület szerint 2011-ben (m²): 

 

29-ig 30-39 40-49 50-59 60-79 80-99 100-tól  

6 19 59 89 268 286 240 
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H i r d e t é s e k 

 

Eladó 1989-es évjáratú Wartburg 1,3 -as típusú személygépkocsi. 

Benzin-gázüzemű, vonóhoroggal ellátott, 2. tulajdonostól. Irányár: 

70 000 Ft. Érdeklődni: 06-20/3 766 569, 06-20/5 323 561. 

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

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

Faluhoz 1 km-re levő, 2,5 szobás, fürdőszobás tanya, fúrott kutak-

kal, ipari árammal, 4 kh földdel, értékes fákkal eladó. Érdeklődni 

lehet a 06-70/5 180 093 telefonszámon. 

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 
Emeletes, 3 + 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, mosókonyhás, külön 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 biológiai 

tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. 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 érzékeny-

séget, növeli a teherbíró képességet és lassítja az öregedést. Hatása né-

hány hét után észlelhető. 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, garanci-

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

tásra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 3 236 305 

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóliával 

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 hobbikert 

eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. +36-30/2 

098 096  

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor +36-30/6 

377 970 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

vegyesboltjában (Deák Ferenc 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 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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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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