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 Aszfaltozzák az Ady utcát  

 

 
 

Az útépítésekről szóló írásunk a 286. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Szeptember 
 

 

 

16. 

1941-ben ezen a napon születet Tóth-Andor Józsefné He-

gedűs Franciska, aki 1983-1996 között dajka volt az óvo-

dában.  1942-ben ezen a napon született Novák Imre († 

2002) kőműves kisiparos. 

17. 
1992-ben ezen a napon önkormányzati képviselők delegá-

ciója utazott Eringbe. 

18. 

1958-ban ezen a napon hunyt el Pap Antal, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesületben társelnök, helyettes könyvtá-

ros, majd 1938-tól ellenőr volt.  1971-ben ezen a napon 

született Tóthné Fekete Gyöngyi, aki 2002-től a polgármes-

teri hivatal házi gondozója volt.  

19. 

1908-ban ezen a napon született Szinok Gábor (†1996), aki 

1958-1969 között az Erdősarki iskolában tanított.  1927-

ben ezen a napon született dr. Gábris László, aki 1954-1959 

között falunk orvosa volt.  1934-ben ezen a napon Szeged 

polgármestere jóváhagyta Hajdú Répa Jenő és társa motor-

malmának felépítését.  1961-ben ezen a napon hunyt el 

Papp Mihály, aki 1934-től Szeged város törvényhatósági bi-

zottságának képviselője volt. Tagja volt a mezőgazdasági bi-

zottság I. csoportjának, és a tanyai szakbizottságnak is.  

1977-ben ezen a napon hunyt el Hargitai (Höhn) Imre, aki 

1945-1951 között a Belsőcsengelei iskolában, 1963-1964 

között a Pántlika úti iskolában tanított. 1945-től kántori 

tisztséget is ellátott. 1945-1949 között az egyházközség kép-

viselő-testületének jegyzője volt. 1981-ben ezen a napon 

hunyt el Tisóczki Sándor, aki 1954-től a Lenin Tsz, 1959-től 

a Március 15. Tsz elnöke volt. 1949-ben a Népfront Csen-

gelei Népi Bizottsága elnökének és a DÉFOSZ titkárának 

választották meg. 1949-ben egy gazdaküldöttséggel a Szov-

jetunióban járt, majd tapasztalatairól számos településen be-

számolót tartott. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  283  - 

 

 

20. 

1898-ban ezen a napon született Csúri Mihály (†1959) föld-

műves, aki Csengelén 1948-ban a legjobban teljesítette a 

beszolgáltatási kötelezettségét.  1900-ban ezen a napon 

született Franczia Antal (†1982) földműves, aki 1948-tól 

tagja volt a DÉFOSZ-zenekarnak.  1951-ben ezen a napon 

született Toldi József élettani professzor, aki 1991-1996 kö-

zött helyettes dékán volt a József Attila Tudományegyetem 

Természettudományi Karán. 1992-1993 között a JATE Ál-

lattani Tanszékét vezette.  1971-ben ezen a napon született 

Kormányosné Váradi Ildikó gyógytornász. 

21. 

1929-ben ezen a napon született Kun Szabó Mihály (†1994), 

aki 1956-os forradalom alatti tevékenységéért börtönbe ke-

rült. 1991-ben megkapta az 1956-os Emlékérmet.  1963-

ban ezen a napon született Tóth Csaba mezőgazdasági vál-

lalkozó, aki 2002-től a Csengelei Polgári Kört vezeti.  

1984-ben ezen a napon hunyt el Lippai József, aki 1948-ban 

a felsőcsengelei MDP alapszervezet gazdaságvezetője lett. 

1949-től a Népfront Népi Bizottságának titkára volt.    

22. 
1988-ban ezen a napon a tűzoltóság bezáratta az ÁFÉSZ 

benzinkútját a villámhárító hiánya miatt. 

23. 

1904-ben ezen a napon született Tanács Mihály, aki a II. 

világháború során, 1944 novemberében lőszerszállítás köz-

ben hősi halált halt.  1925-ben ezen a napon született Tóth 

Istvánné Mészáros Anna (†2009), aki 1977-1984 között a 

községi tanács alkalmazottja volt. 1973-ban ezen a napon 

született Kopasz Katalin, aki 2000-től az általános iskola 

német tanára. 

25. 

1918-ban ezen a napon született Balogh Józsefné Czibolya 

Viktória (†2004), az ÁFÉSZ benzinkút első kezelője.  

1918-ban ezen a napon hunyt el Báló Antal Mihály, aki 

1900-1905 között a Templomhalmi iskolában tanított.  

1922-ben ezen a napon született Antal Ferenc (†1991), aki 

1959-től postai kézbesítő volt.  1979-ben ezen a napon szü-

letett Nemes-Nagy Nelli, aki 2004-től az általános iskolában 

tanít.  
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26. 

1932-ben ezen a napon született Nagy Ilona, aki 1953-tól a 

belterületi, 1955-től a Pántlika úti iskolában tanított.  1967-

ben ezen a napon született Nagy Gáborné Borbola Erzsébet, 

aki 1986-tól tanít az általános iskolában.  

27. 
1981-ben ezen a napon született Kovács Szilveszter, aki 

1996-1999 között a csengelei focicsapat tagja volt. 

28. 
1970-ben ezen a napon született Árvai Kálmánné Bartucz 

Klára, aki 1991-1997 között az önkormányzat pénzügyi elő-

adója volt. 1997-től a Vetter Hungary Kft. könyvelője.   

29. 

1850-ben ezen a napon született Kordás Mihály (†1949), aki 

1880-tól 400 holdon folytatott gazdálkodást. Csengele leg-

nagyobb szélmalma az övé volt. Legtöbb adót fizetőként 

tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságának. 

1935-ben a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület dísztagjá-

nak választották. 1941-1944 között tagja volt az egyház-

községi képviselő-testületnek.  1961-ben ezen a napon szü-

letett Hegedűs Imre (†2001), aki 1991-1994 között a csen-

gelei polgárőrség vezető-helyettese, 1994-1995 között tit-

kárhelyettese volt.  

30. 

1865-ben ezen a napon született Faragó Boldizsár (†1938), 

aki 1890-1902 között a belsőcsengelei iskolában tanított.  

1967-ben ezen a napon született Törköly Aranka kertész 

üzemmérnök. 1994-1998 között önkormányzati képviselő 

volt.  1990-ben ezen a napon volt az első önkormányzati 

választás. Polgármesternek a korábbi tanácselnököt, Kordás 

Istvánt választották meg.  
 

 
 

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

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

tóber 7-én lesz.                                                                                                                                                                                                  
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Illegális migráns Csengelén 
 

2013. szeptember 3-án az egyik szolgálaton kívüli csengelei 

polgárőr észlelte, hogy a település külterületén, a vasúti sínek 

mellett olyan idegen személy gyalogol, aki nem tud magyarul. 

A történtekről értesítette a Csengelei Polgárőr Csoport ve-

zetőjét, aki a helyi körzeti megbízottal a helyszínre ment. Az in-

tézkedés során az idegen azt állította, hogy szír állampolgárságú, és  

illegálisan jött Magyarországra. 

M. M. 
 

 
 

Intézkedik a rendőrség 
(fotó: Verovszki József) 
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Út- és járdaépítések 

 
Régóta téma volt a helyi önkormányzatban a falu járdáinak 

állapota, illetve hiánya. Mivel évek óta nem volt ebben a témában 

pályázati lehetőség, a képviselő-testület augusztus 6-i rendkívüli 

ülésén úgy döntött, hogy nem vár tovább, és saját erőből elkezdi a 

járdák építését. Felmerült több olyan utca is, ahol új járda építése 

szükséges. Végül a testület a falu fő utcája, a Deák Ferenc utca 

mellett döntött. Itt azokon a részeken építtetett járdát, ahol eddig 

még egyáltalán nem volt. Az előkészítő munkálatokat házi kivi-

telezésben oldották meg, melybe a készen vásárolt betont öntötték. 

A betonozásokkal szeptember első felében elkészültek. 

 

 
 

Betonozzák a járdát a főutcán 
(fotó: Molnár Mihály) 
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A rendkívüli önkormányzati  ülésen döntés  született  arról is, 

hogy az Ady Endre utcát teljes hosszában beaszfaltozzák, valamint 

a Bem tábornok utcában egy újabb aszfalt réteget terítenek a régire. 

A kedvező árajánlatot tevő Gold Partner Kft. néhány nap alatt elvé-

gezte a munkálatokat, és augusztus első napjaiban már végeztek is 

az aszfaltozásokkal. Az Ady Endre után már csak egy utca maradt 

szilárd burkolat nélkül, viszont az egyelőre nem lakott. 

M. M. 

 
 

Rendőrségi hírek 
 

Egy erősen ittas személlyel szemben intézkedtek a rendőrök 

Csengele belterületén 2013. augusztus 27-én, a férfi egy lakóház-

hoz tartozó ingatlan kerthelyiségébe egy kötéllel indult el ön-

gyilkossági szándékkal, amelyet egyik hozzátartozója akadályozott 

meg. A kiérkező rendőrök biztonsági intézkedés keretében gon-

doskodtak a férfi ellátásáról, akit a mentőszolgálat munkatársai 

kórházba szállítottak. 

(promenad.hu) 
 

 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 35 éve: 

 

Kormányosék gazdasága  
 

CSONGRÁD és Bács-Kiskun megye találkozásánál egymást 

érik a szebbnél szebb, virágzó tanyák. A karbantartott, többnyire 

hófehérre meszelt házakat körülvevő gazdasági udvar jelentős állat-

tartásról tanúskodik. Jól megrajzolt kazlak, istállók, legelő jószá-

gok mindenütt. Az árokpartok frissen kaszáltak, néhol még ott illa-

tozik elszállításra várva a széna. Bács-Kiskunban csaknem minden  
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udvar tömérdek libától fehérlik, a három kilométerre levő Csongrád 

megyei Csengele községben inkább tehenet, sertést, juhot látni. 

Csengele kisközség. Határában az út mentén viszonylag kö-

zel egymáshoz, tanyák sora húzódik. Az egyiket hosszú fóliasátrak 

szegélyezik, mellette paprikaföld jelzi, kertészkedik is a gazda. 

Kormányos Sándor és a felesége. Hogy mással is foglalkozik, azt 

ez év áprilisában tudtuk meg, amikor az Állatorvostudományi 

Egyetem aulájában 10 tehene után értékesített 48 881 liter tej érté-

kesítéséért átvette az 1977.évi tejtermelési verseny II. díját. Hatal-

mas szám ez, különösen, ha belegondolunk, mennyi munka, gond 

is van azzal a tíz tehénnel! S még ha csak az volna! De ott van még 

két vemhes és egy vemhesítés előtt álló üsző, egy elsőborjas tehén, 

s egy néhány hetes kisborjú, egy kihelyezett német öves kan, két 

koca, huszonhárom süldő, temérdek baromfi, 1200 m² fólia alatti 

paradicsom, három hold szabadföldi paprika, három hold lucerna, 

legelő, még sorolni is sok.  

Kormányosék fiatal emberek. A gazda, a csengelei Arany-

homok Termelőszövetkezet tagja, a növényvédelemben dolgozik. 

A tsz támogatja a háztájit, segíti a takarmánybeszerzést, földet ad 

bérbe, megveszi a felkínált állatokat, a tej, a burgonyatermesztés, a 

kantartás után munkanapot ír jóvá, vagyis lehetőséget ad szorgal-

mas tagjainak, hogy minél többet termelhessenek a saját, s végső 

soron a népgazdaság hasznára. Kormányosék pedig élnek a lehető-

séggel. Elsősorban tejet termelnek. Együtt laknak a fiatalasszony – 

Erzsike – szüleivel, akik sokat segítenek a munkában. Magukra 

vállalják a háztartás gondját, tevékenykednek az állatok körül. A 

tehenek mellé még így is fogadniuk kellett egy segítséget, aki a 

fejést, az abrakolást, almozást végzi. "Pedig nem szívesen bízzuk 

másra, mert csak az a munka van rendesen elvégezve, amit magunk 

végzünk" – vélekedik Erzsike. 

 

NAPONTA HÁROMSZOR fejnek, az átlagosan 150 liter 

tejet reggel és este viszik a csarnokba. Saját fogyasztásra alig 

hagynak, a család csak tejeskávé formájában fogyasztja a tejet. 

Impulsa típusú fejőgéppel gyorsítják és könnyítik munkájukat. A 

tehéntartást a fejés miatt tartják a legtöbb lekötöttséget igénylő ál-  
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lattartási ágnak. Pedig a hatalmas mennyiségű takarmány beszer-

zése legalább annyi időt igényel. Ekkora állománynak havonta 15 

mázsa abrak kell. A tavalyi 160 mázsás kukoricatermésük négy 

hónapig volt elég. Szolnokról répaszeletet is vesznek, évente 250 

mázsát. Egy etetésre egy lapát répaszeletet, fél vödör darával 

keverve adnak a tehén elé. Jól is tejelnek tőle. Hát még, ha korpát, 

korpapótlót is lehetne kapni Csengelén! A tömegtakarmányt nyáron  

a legelő szolgáltatja, többnyire azonban egyéb zölddel – lucernával 

– is ki kell egészíteni. 

Legelőjük a kert végében terül el, a tsz-től bérlik. Oda pány-

vázzák ki a tehenet tavasztól őszig, amíg ki nem sül a fű, mert a 

bekerítés, vagy a pásztor fogadása drága lenne. Nincs messze, mé-

gis fáradságos a nagytejű jószágokat kora reggel kihajtani, a déle-

lőtt folyamán arrébb kötni, hogy friss fűhöz jussanak, délben behaj-

tani fejésre, aztán délután kezdeni mindezt előröl. 

Néha gond a termékenyítés. 2-3 inszeminálás szükséges egy 

borjúhoz, s ez a háztáji teheneknél bizony egy kicsit sok. Gyakori 

viszont az ikerellés. Egy időben a tüdőgyulladás sem volt ritka, ma 

már azonban csak elvétve fordul elő. 

A teheneket leginkább magyartarka bikával termékenyítik, 

noha van már egy holstein frízzel keresztezett vemhes üszőjük és 

egy szopós borjuk is. Mindkettőt eladják. Nincs elég bizalmuk a 

furcsa színű, a magyar tarkától eltérő jellegű állatokhoz. 
 

A TÖBBI JÓSZÁG inkább csak kiegészítő jellegű. A szép 

öves kan tartásáért munkanap-jóváírás jár. A tsz-től származó kocát 

moslékkal etetik így a házkörüli maradék sem vész kárba. Igen jól 

beváltak, 12-13 malacot adnak fialásonként. A hízókat az állatfor-

galminak értékesítik, húszra kötöttek szerződést az idén. Ezeket 

már táppal etetik. Néhány hízó marad a családnak is. 

A baromfiak otthonosan mozognak az egész udvaron. El-

látják tojással a ház népét, friss hússal a váratlan vendéget, nem 

adnak el belőlük. 

Kormányosék másik fő jövedelemforrása a tehenek mellett a 

szabadföldi fűszerpaprika, és a fóliaalatti paradicsom. Termesz-

tésük szintén sok munkával jár. 
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A hajszolt munkatempó, a lekötöttség megviseli az embert. 

Ha munkája gyümölcsét élvezni is szeretné, előbb-utóbb csökken-

teni kell a tevékenykedést, hogy maradjon idő a most hétéves, értel-

mes, kedves Sanyikára, s Erzsike szülei is pihenhessenek végre egy 

kicsit. Számolás következik. A tehenek és paradicsom sok együtt, 

valamelyiket előbb-utóbb csökkenteni kell. 

Bálint Katalin 

 
(Megjelent a Kistenyésztők Lapja 1978. szeptemberi számában) 

 

 

 

 

 

Két arany a deszki 
főzőversenyen 

 

Régi hagyománya van már annak, hogy a deszki falunapok 

keretében főzőversenyt rendeznek a Csongrád megyei települések, 

és néhány külföldi település polgármesterei számára. Az idei évben 

közel 50 bográcsban készültek az étkek a megmérettetésre. 

Sánta Ferenc csengelei polgármester eddig minden ilyen ren-

dezvényen megjelent. Az idei évben Czakó János és Juhász József 

voltak a segédei. A menü sertéspörkölt volt tésztával, de sülthallal 

is beneveztek. Az utóbbi elkészítésében Lantos István és Rényi Já-

nos volt a segítség, a díszítést pedig Lantosné Horváth Irén végezte 

el. 

Az eredményhirdetéskor a sertéspörköltről nem emlékeztek 

meg, viszont a sült hal arany fokozatot ért el az egyéb kategóriá-

ban. A helyi polgármester elmondta, hogy ő a zsűrizésben nem szo-

kott részt venni, most viszont külön felhívták a figyelmét, hogy el 

ne felejtse megkóstolni a sült halat. A legszebb főzőhely díját is a 

csengeleiek hozták el. 

M. M. 
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„Ampullában” mérték a rövid italt 
 

 
 

Segédek és szurkolók az eredményhirdetés után 
(fotók: Molnár Mihály) 
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Kun Szabó István nótáskönyve 
34. rész 

 

74. Orgona virág 
 
Fényes kávéház előtt egy lány megáll, 

Kezében orgonával telt virágkosár. 

A portás kiáltja, hord el magad, 

Árulni nálunk nem szabad! 

 

A kis virágárus leány tovább siet, 

Két szomorú kék szeméből a könny pereg, 

Az égen ezüstön sütött a hold, 

Benne egy szív dalol. 

 

Orgona virág, oly árva az én szívem, 

Orgona virág, ne hagyj el, maradj velem! 

Úgy te meg érted a bánatom, 

Hogyha nem is kérded, mi fáj nekem. 

 

Orgona virág, oly árva az én szívem, 

Boldog a világ, mégis bús az életem. 

Orgona virág, mond mért nincs egy szerelmesem, 

Orgona virág, súgd meg nekem! 

 

Évek teltek, évek múltak, egy szép napon 

Egy négyüléses autó állt meg, vajon ki jön? 

Az ajtó kinyílt és egy nő kilép, 

Mindenki azt mondja, de szép. 

 

Csak az öreg portás sóhajt, jaj Istenem,  

Ezt a tündért valahonnan én ismerem. 

Amíg ő szegény nagy zavarban van, 

A dáma csendesen dalol. 
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Orgona virág, oly árva az én szívem,  

Boldog a világ, mégis bús az életem. 

Orgona virág, mért nincs szerelmesem, 

Orgona virág, súgd meg nekem.    
 

[Szövegíró: Darvay László) 
   

 (folytatjuk!) 

 
  

 

 

Kedvenc receptjeim 
 

Különleges töltött csirke 
 

Hozzávalók: 1 sütni való csirke, 2 fej vöröshagyma, 2 nagy 

cikk fokhagyma, 10 dkg főtt füstölt sonka, 4 nagy paradicsom, 10 

dkg reszelt sajt, 2 evőkanál zsemlemorzsa, 5 dkg mazsola, 2 tojás, 

1 citrom héja, 2 evőkanál és 1 teáskanál vaj, 1 teáskanál piros 

paprika, kevés olaj, őrölt fehérbors, só. 

A konyhakész csirkét kívül-belül megsózzuk és borsozzuk. A 

csirkemájat vágjuk kis kockákra, és a 2 evőkanál vajon pirítsuk 

meg. Hozzátesszük az apróra vágott vöröshagymát, és a kis koc-

kákra vágott sonkát, a meghámozott, negyedekbe vágott paradi-

csomot, és néhány perces kevergetés után húzzuk le a tűzről. 

Amikor kihűlt, keverjük el a zsemlemorzsával, reszelt sajttal, ma-

zsolával, tojással, reszelt citromhéjjal, zúzott fokhagymával, őrölt 

borssal, sóval. 

A masszát töltsük a csirke hasüregébe, és a bőrt varrjuk ösz-

sze. Forrósítsuk meg az olajat, pirítsuk meg a csirkét, majd leta-

karva pároljuk 55-60 percig. Melegítsük meg a teáskanál vajat, és a 

piros paprikát keverjük el benne. Kenjük meg a csirkét, és forró 

sütőbe tolva süssük ropogós pirosra.    
Nemere Ilona   
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Hirdetések 
 

Eladó a Csengele, Arany János u. 1/A. szám alatti telephely! Ér-

deklődni lehet az Arany János u. 6. szám alatt.  

Eladó a Csengele, Bem tábornok u. 4. szám alatti ház. 3 szoba, 

fürdőszoba, spájz, étkező, főzőfülke, gáz és vegyes tüzelésű kazán, 

garázs, pince, melléképületek. Érdeklődni lehet hétköznap 16 óra 

után, hétvégén egész nap a 06-30/4 303291 telefonszámon. 

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

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

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. 

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 fizi-

kai és biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasz-

talatok szerint segíti a szervezet méregtelenítését, erősíti az im-

munrendszert, növeli az ellenálló képességet a betegségekkel 

szemben,  gátolja a kórokozók terjedését a szervezetben, fokozza a 

regenerálódást, a sérült szövetek helyreállítását, csökkenti az 

allergiás tüneteket, hatásosan csökkenti a stressz érzékenységet, 

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

hány hét után észlelhető. Naponta 1-1,5 liter fogyasztása ajánlott. 

1,5 literes műanyag flakonokban kapható, szénsavas és szénsav-

mentes változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    

Régi pénzeket, iratokat, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes 

ha-gyatékot vásárolnék. Telefon: 06 30 3 686 949 Verovszki József 
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Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-

helyeket) és ócskavasat felvásárolom. Telefon: 06-30/4 018 317 

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több 

gyógyszert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anyagot 

fogyasszanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga terméke-

ket. A mikroalgák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisz-

títást, sejtvédelmet és a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki Ön 

is elérhető áron, garanciával!  Érdeklődni lehet a 06-20/5 210 

172 telefonszámon. 

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János 

+36 30/8 536 229 
A Csengele, Deák Ferenc u. 2/C. szám alatti 2 szintes családi ház 

gazdasági épületekkel eladó! Irányár: 10,5 millió forint. Érdeklődni: 06-

30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámokon.   

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek 

javításra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 

3 236 305 
 

 

 

G é p i  h í m z é s ! 
 

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

szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés sze-

rint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti kö-

röknek, magánszemélyeknek. Várjuk szeretettel! 

 
Bővebb tájékoztatás: 

 
 

TTM CREATOR HÁZ 
 

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.,  
telefon/fax: (06-62) 541 570 
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Szántást és tárcsázást vállalok! Balázs Tibor +36-30/9 677 763. 
A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbikert 

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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