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Nemere István és felesége  
 

 
 

Az íróval készült interjúnk a 37. oldalon kezdődik! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Február 
 

 

 

1. 

1956-ban ezen a napon hunyt el Balogh Béla földműves, aki 

tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  2004-

ben ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki 1961-1964 kö-

zött tanyai iskolákban tanított. 1972-1977 között községi 

párttitkár volt.   

2. 

1895-ben ezen a napon született Szalai József rendőr, akit 

1922-ben vitézzé ütöttek. Vitézi telkét Csengelén kapta.  

1906-ban ezen a napon született Nagy Ferenc (†1980), aki 

1928-1978 között a temető gondnoka volt. 1949-től tagja 

volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  1931-ben 

ezen a napon született Punkhardt Margit, aki 1951-1954 kö-

zött a belterületi iskolában tanított.  1953-ban ezen a napon 

született Tóth Tibor, aki számítógép vezérlésű marógépeivel 

többszörös vásárdíjas. 1979-1990 között az MHSZ Csen-

gelei Lövészklub titkára volt. 1990-1994 között, majd 2010-

től önkormányzati képviselő. 1997-ben "A csengelei isko-

láért" plakettel tüntették ki.    

3. 

1970-ben ezen a napon született Törkölyné Harkai Erika, aki 

1992-1996 és 1999-2002 között a takrékszövetkezet csen-

gelei kirendeltségének vezetője volt.  1975-ben ezen a na-

pon született Csókási Tibor, aki 1992-től a csengelei labda-

rúgó csapat játékosa volt.  

4. 
1895-ben ezen a napon született Peterdi Lajos tanító, akit 

1925-ben vitézzé ütöttek.  Ezen a napon van Csengele 

egyik névnapja (a másik: július 24.). 

6. 
1999-ben ezen a napon – több mint 2 éves átalakítás után – 

újra megnyílt az Öregmalom vendéglő.  

7. 

1913-ban ezen a napon született Movik Antalné Bálint 

Julianna, aki 1978-1980 között a belterületi iskolában taní-

tott.  1928-ban ezen a napon született Kiss László (†2002), 

aki 1961-1965 között az Egyetértés Tsz elnöke volt. 
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8. 

1915-ben ezen a napon született Kormányos Sándor († 

1979), aki 1949-ben oklevelet és pénzjutalmat kapott a ter-

melési versenyben elért jó eredményéért. Az 1950-es évek-

ben postásként dolgozott.  1956-ban ezen a napon született 

Kormányos Istvánné Pallagi Klára, aki alapításától tagja a 

népdalkörnek.  1971-ben ezen a napon született Tóthné 

Franczia Beáta, aki 1989-1990 között az általános iskolában 

tanított. 

9. 

1953-ban ezen a napon hunyt el Nagy Antal, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től. 

 1993-ban ezen a napon alakult meg a Földkiadó Bizottság 

17 taggal.   

10. 

1927-ben ezen a napon született Nagy Imre (†1989), aki 

1962-1967 között a Daka-kocsmát vezette.  1961-ben ezen 

a napon született Juhász Antal, aki 1991-1995 között a csen-

gelei focicsapat tagja volt.  1966-ban ezen a napon született 

Varga Zoltán, aki 1985-1987 között az általános iskola ké-

pesítés nélküli napközis nevelője volt. Alapító tagja volt a 

falu labdarúgó egyesületének, először ifiként, majd a nagy 

csapat játékosaként. 

11. 
1975-ben ezen a napon fejeződött be a Bogárháti temp-

lomrom feltárása. 

12. 
1909-ben ezen a napon tartott árverésen Vajda Sándor 

szerezte meg 6 évre a csengelei vadászterület bérleti jogát.  

13. 

1928-ban ezen a napon született Gombos József, akit 1948-

ban az alsócsengelei MDP alapszervezet ifjúsági vezetőjé-

nek választottak meg.  1954-ben ezen a napon született 

Szőnyi Imre, aki 1991-1998 között a csengelei focicsapat 

játékosa volt.  1975-ben ezen a napon hunyt el Tóth János-

né Hegedűs Hermina, akit az 1949-es községgé alakuláskor 

a képviselő-testület tagjának választottak.  1987-ben ezen a 

napon hunyt el Túri István, aki 1929-ben a Csengelei Mező-

gazdasági Egyesület választmányának, 1931-ben az iskola-

gondnokságnak lett a tagja. 
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14. 

1908-ban ezen a napon született Samu Bálint (†1957) ko-

vács.  1921-ben ezen a napon született Rácz Gyula, aki a II. 

világháborúban, az Arad környéki harcokban 1944-ben el-

tűnt.  1964-ben ezen a napon született Sándor Józsefné 

Deák Erzsébet, aki 1997-től postai kézbesítő volt, majd 

2002-től virágboltos. 2008-2010 között a Csengelei Polgárőr 

Csoport titkárhelyettese volt. 

15. 
1951-ben ezen a napon hunyt el Sisák Sándor, aki az 1920-

as években esküdtként tevékenykedett. A Csengelei Mező-

gazdasági Egyesületnek 1929-től választmányi tagja volt.  

 

 

Megnyílt az új tápbolt 
 

A Kelőpatak utca végén megkezdte működését az új tápbolt. 

Czombos Csaba tulajdonostól kapott információ szerint az üzletben 

kaphatók sertés, baromfi és kiegészítő tápok, szemes termények 

(kukorica, búza, árpa, tritikálé), búzakorpa, valamint kutya és 

macska eledelek. 

 A vevőket hétfőtől péntekig reggel 7 óra 30 perctől 16 óra 30 

percig, szombaton 7 óra 30 perctől 12 óráig várja Feketű Imre e-

ladó.  

A tulajdonos megjegyezte, hogy a szóbeszéd ellenére nem 

kíván Kiskunmajsáról falunkba költözni. 

M. M. 

 

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

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

február 3-án lesz.                                                                                                                                                                                                          
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Az unokák miatt költöznének 
 

Látogatóban Nemere Istvánnál 

 

Csengelei tanyájában kerestem fel a falunkban élő és alkotó írót, 

akinek eddig 624 kötete jelent meg.  
 

Mondok egy neve: Medgyes Tamás … 

Nemere István: - Hajjaj! Nincs magas vérnyomásom, de ha nem 

lenne vérnyomásom, akkor is felmenne tőle. Hogy finoman fogal-

mazzak, ő egy tanulatlan, iskolázatlan ember. Amikor eljöttünk 

Esztergomból, ő volt akkor a polgármester, és ő volt az egyik oka, 

hogy elköltöztünk. De nem találkoztunk személyesen soha. Mond-

ták neki, hogy a Nemréék elköltöztek, hogy mi volt ennek egyál-

talán az oka. Ő azt válaszolta erre, hogy nem érte veszteség a vá-

rost, az irodalmat nem kilóra mérik. Mondta ezt az, aki tudomásom 

szerint soha egyetlen könyvet el nem olvasott. Ő tipikus terméke az 

utóbbi éveknek, bár ő már korábban is nyüzsgött. Az tipikus az 

ilyen emberekben, hogy a hatalom totálisan a fejükbe száll. Ha egy 

kicsit is kapnak, akkor már mindent akarnak, és semmi se drága 

számukra.  

Nemrég büntetőeljárás indult ellene. Ez elégtételt jelent Ön-

nek? 

- Nem jelent elégtételt, mert egyrészt csak ezzel az emberrel történt 

meg. Én tudnék sorolni kb. 400-at, akikkel szintén ennek kellene 

történnie. Ezek már kései elégtételek, ha egyáltalán elégtételek. Mi-

re ezek az emberek megbuknak, már anyagilag megszedték ma-

gukat, kiépítettek egy biztos hátteret. Mire másik rendszer, másik 

kormány jönne, nagyon nehéz megfogni őket, és főleg visszavenni 

azt, amit csalárd módon megszereztek. 

A költözésükről: Ilonának a blogjába az volt beírva, hogy 

szeptember körül költöznek.  

- Melyik szeptember? Nem hiszem, hogy Ő ezt írta volna, mert a 

költözködés  akkor  is  több hónapig  tart,  ha  van  biztos vevő. Na,  
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most nem volt vevő egyáltalán, az egész évben nem volt. Ennek 

politikai okai is voltak, bármennyire nem kapcsolná össze az 

ember. Meghirdettük ezt nyugaton is, angolul és németül internetes 

újságokban, Belgiumban, Hollandiában. Senki sem jelentkezett. 

Akik meg jártak itt, de ettől a hirdetéstől függetlenül, svájciak, 

hollandok, ősszel egy angol-magyar vegyes házaspár, mindegyik 

éreztette velünk, hogy ők egy ilyen országba most nem szívesen 

költöznének be, mert minden bizonytalan. Kezdjük azzal az idióta 

rendelkezéssel, mellyel a kormány azt akarja elhitetni, hogy meg-

védi a magyar földet, mintha bárki is elvihetné bárhová. Arra 

törekednek, hogy ne vehessen külföldi magyar földet. Szerintem ez 

nagy hülyeség, mert a magyaroknak nincs pénzük, hiszen ha lenne, 

az elmúlt tíz évben is kialakultak volna valamiféle normális birtok-

viszonyok. Csak akkor lesz pénz, ha azt külföldről hozzák. A kül-

földi meg nem fogja idehozni a pénzét, hogy ne kapjon cserébe 

semmit. Ez az egyik, ami miatt rossz hírünk van a nagyvilágban. A 

másik dologról már kevesebben tudnak, miszerint a földre EU-s 

támogatás jár, viszont az erdőre semmi. De azt sem szabad eladni 

külföldinek. De ez még semmi, magam láttam azt a tervezet, mely 

szerint csak erdész vehet majd erdőt 2014 májusától. Ez akkora 

idiotizmus, mintha autót csak autószerelő vehetne, és senki más, 

vagy lovat csak lovászoknak lehetne eladni. A hülyeség magas-

iskolája.  

Egyik ismerősük mondta, hogy ne költözzenek el Csengeléről, 

jó helyen vannak itt! Mit szól ehhez? 

- Mi nem azért akarunk elköltözni, hogy nem jó helyen vagyunk 

Csengelén, hanem azért, az utóbbi időben három unoka született az 

ország másik végén, és hogy Ilonka láthassa őket, az oda-vissza 

360 kilométert kell utaznia. Egy nap alatt megfordulni nem olyan 

egyszerű dolog. Ismétlem, nem azért megyünk el, mert nem 

szeretünk itt lenni, hanem az unokák miatt.  

A novemberi UFÓ-kongresszus fotóin nem lehet látni! Koráb-

ban mindegyiken tartott előadásokat, a mostanin nem vett részt 

- Úgy volt, hogy menni fogok, meg volt beszélve. Viszont műfog-

sor  problémáim  voltak,  napokig  nem  jelenhettem  meg  emberek  
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előtt, meg nem is tudtam beszélni. A lemondást is a feleségem 

telefonálta meg nekik, mert nem tudtam beszélni. Most egy 

ideiglenes fogsorom van. Készülget az igazi, de az is még 

hónapokig eltart.  

Akkor a következőn már ott lesz? 

- Remélem! 

A decemberi UFO Magazinban megjelent egy írása a Mars-

szondák baleseteiről. Elképzelhetően tartja, hogy lakott a 

negyedik bolygó? 

- Nem vagyok benne biztos, persze elképzelhetően tartom, de 

eléggé fantasztikus feltételezés. A cikkben, melyről beszélünk, csak 

célozgattam erre. Ez már több mint, amit a véletlenek megengedné-

nek. Az odaküldött harmincvalahány űreszközből csak tizenvala-

hány ért csak célba, a kétharmada nem. Ez sokkal rosszabb arány, 

mint a Holdra küldött eszközök esetében. Szóval vannak ott 

nyugtalanító dolgok. Lehet, hogy nem arról van szó, hogy most 

vannak ott, de egyre több az esélye annak, hogy fel fogunk fedezni 

jeleket, melyek azt bizonyítják, hogy voltak ott valamiféle lakók. 

Nem merek ennél többet mondani.  

A Holdról is ez a véleménye? 

- A Holdról is. De ott sokkal meredekebb dolgok vannak. Meg kell 

nézni azokat a felvételeket, melyeket műholdak készítettek, és nyíl-

vánosságra hoztak, megnézhetők. A Clementine műholdról több 

ezer felvétel készült, és szép számmal találni olyanokat, melyeken 

az látszik, mintha éjszaka kivilágított területek lennének a Holdon, 

kvázi városok. Nagyon sok furcsaság van ott. Ezekről már a régeb-

bi könyveimben is írtam. Több száz kilométeres falak, több száz 

méter magasságú, furcsa építmények, „felhőkarcolók”. A megfi-

gyelésekből kiderül, hogy mozgó tárgyakat észleltek itt-ott a fel-

színen. Vannak gyanús nyílások, mintha alagút bejáratok lenné-

nek. Szóval a Holdon sokkal több furcsa jelenség van, de lehet, 

hogy csak azért, mert az közelebb van, régebben figyeljük. Abban 

szinte biztos vagyok, hogy valakik, valamikor, valamit csináltak 

ott, de ez eléggé határozatlan dolog. Többet nem merek állítani, 

mert még nem tudjuk. Vannak arra való utaló jelek, hogy valami-

kor történt valami a Marson, és hogy most is történik valami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  40  - 

 

 

A Rejtélyes elődök könyvében felvetette azt az elképzelést, hogy 

millió évekkel ezelőtt a Földön már volt egy magasan fejlett 

civilizáció. Elképzelhetőnek tartja, hogy esetleg ők jártak a 

Marson? 

- Könnyen lehet! Ha igaz az, hogy a Marson látható, kb. két kilo-

méteres arc tényleg egy emberi arc, és ezt egyre több jel mutatja, 

akkor kétségtelenül kellett valami összefüggésnek lenni a Föld és 

Mars, az emberek és a Mars között. Különben hogy keletkezhetett 

volna ott ez a hatalmas objektum. A méretéből arra lehet követ-

keztetni, hogy valakik azt akarták, hogy mi ezt észrevegyük, akkor, 

amikor a technikánk szintje eljut arra a szintre, amikor 1-2 kilomé-

teres objektumokat is meg tudunk különböztetni.  

Melissa Moretti álnéven nagyon sok szerelmes regényt írt, 

évente kb. négy jelenik meg. Sok van még a fejében? 

- 66, vagy 67 jelent eddig meg. A fejemben nem sok regény van, de 

ötleteim vannak, papírok vannak. Gyűjtögetem az ötleteket, melyek 

persze nem mindig egy komplett regény ötletei. Amit most írok, az 

egy természetgyógyászatról, és mindenféle gyógyászati eszközök-

ről szól. Ez úgy született, hogy magáról az eszközről felfedeztem 

egy cikket. Tibeti hangtálak, gongok, meg ilyesmi. Ez adta az ötle-

tet, hogy gyűjtsek össze erről mindent, és találjak ki egy nőt,  aki-

nek ez a szakmája, ezzel foglalkozik, ezzel és ebből él. Így simán 

megszületett az erről szóló regény. Nem akarom kifigurázni ma-

gam, de ezekből a lányregényekből bármennyit meg lehet írni, a 

végtelenségig folytatható.  

Jó piaca van ezeknek a könyveknek? 

- Úgy tűnik, igen. A kiadóm szerint ez a legbiztonságosabb, szinte 

más nem is kell nekik. Az elmúlt évben történelmi könyveket nem 

kért ez a kiadó, melynek a legtöbb ilyent írtam. Csak a lányre-

gényekben bízik. 

Folyamatosan jelenik meg a Titkok könyve sorozat. Még 

mindig sok titok van a világon? 

- Ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy a régieket is kiadják 

újra, úgy látszik, hogy ebben piacot látnak. Megjelent a Titkok 

könyve 2014, de már szól a kiadó, hogy március körül össze lehet  
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szedni az anyagot a 2015-ösre. Olyan, mint a kalendárium, mindig 

az előző évben jelenik meg. Ez nem olyan vészes, mert már eddig 

összegyűjtöttem annyit, ami másfél vagy két kötetnyire lenne elég. 

Állandóan merülnek fel újabb és újabb dolgok, valamint a régieket 

sem fejtik meg. Biztos, hogy még egy darabig folytatódni fog a 

sorozat.  

Nemrég olvastam az interneten, hogy fellendülőben van a 

könyvkiadás Magyarországon.  

- A valóságban ez még nem igazán indult el. Vannak könyvtípusok, 

melyek mennek, és szerzők, aki az élet más területérők jönnek ide 

át, úgymond híres emberek. Ha ők írnak valamit, akkor annak na-

gyobb a hatása van, azt hiszik, hogy ezzel fellendül a könyvkiadás, 

de valójában, az egész könyvpiacot tekintve ez nem annyira pozi-

tív. Nagyon sok kiadó feladta a küzdelmet. Az én régi kiadóim 

közül is többen visszavonultak a könyvkiadástól, teljesen.  

Felesége írogat-e mostanában? 

- Nem. Az írásról ő már régen lemondott. Viszont az én írásaimat ő 

ellenőrzi, ő az én korrektorom. Egy kiadó viszont újra ki fogja adni 

a „Szakácskönyv kétbalkezeseknek” című kötetét.      

(-r -ly)                                  
 

 
 

 

VI. Tollas bajnokság 
 

A Csengelei Tollaslabda Barátok kis csapata rövid múltra 

tekinthet vissza, viszont már a hatodik bajnokságot rendezték meg. 

A versenyre 2014. január 25-én került sor a faluház torna-

termében. Csak vegyespáros mérkőzések voltak. Tíz játékos közül 

sorsolással döntötték el, hogy ki kivel társuljon. A vetélkedő során 

mindenki mindenkivel játszott, majd a két legjobb eredményt elérő 
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az aranyéremért, a másik kettő pedig a bronzéremért küzdhetett 

meg. A bronzéremért folytatott meccsen a Csákiné Géczi Rozália-

Lesták Mátyás páros 21:19-re legyőzte a Pigniczki Árpád-Molnár 

Mihály duót, az aranyérmet pedig a Dr. Torontáli Renáta-Törköly 

Ágnes szerezte meg a Csáki István-Lesták Arnold páros ellen 21: 

15-re megnyert mérkőzéssel, az utóbbiak ezüstöt értek el. 

Pálinkásné Kordás Ágnes sérülése miatt nem vehetett részt a 

vetélkedőn, pedig dobogós helyre volt esélyes. A jó kívánságok 

mellé, vigaszdíjként egy harmadik aranyérmet vehetett át.     

A szokásokhoz híven most is vacsorával záródott a bajnok-

ság. Ez alkalommal zúzapörkölt rotyogott a bográcsban.     

M. M. 

 

 

 

 
 

A tollaslabda bajnokság résztvevői 
(fotó: Rényi János) 
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Darts verseny  
 

Nagy D. Bencéé a Gábor Kupa 
 

2014. január 17-én rendezték meg a Korona sörözőben a VII. 

Gábor Kupát a dartosok számára. Tíz játékos játszott az öt ver-

senyszámból álló megmérettetésen. 

Bevezetésként a Mester 501 került lebonyolításra. A döntő 

mérkőzésen Nagy Gábornak sikerült elsőként lenulláznia a pont-

számait. Vígh Attila 46 pontja a második, Mészáros Péter 135 

pontja a harmadik helyezést hozta. 

A Krikett versenyszám végső küzdelmében Nagy D. Bence 

rakta ki elsőként a tábláját. Nagy Gábor 75 hibaponttal második, 

Vígh Attila 94 hibaponttal harmadik lett. 

 

 
 

A verseny díjazottjai a szervezőveé és a szponzorral 
(fotó: Molnár Mihály)  
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A dupla be-kiszállós 301 döntőjében Nagy Gábor lett az első 

helyezett. A további sorrend: második Putnoki János 24 ponttal, 

harmadik Nagy D. Bence 81 ponttal.  

A Shanghai versenyszám elődöntőjében Nagy D. Bence a 4. 

körben zenéltette le a gépet, majd a döntőben Vincze Pál szintén a 

4. körben dobta meg a szimplát-duplát-triplát, 63 pontot elérve. 

Nagy D. Bence 52 pontjával második lett, míg a harmadik helyet 

Nagy Gábor szerezte meg 26 pontjával. 

A High Score (legtöbb pont dobása) versenyben Mészáros 

Péter végzett az élen 618 ponttal. Nagy Gábor második lett 563 

ponttal, Nagy D. Bencének a harmadik helyezés jutott 487 pont-

jáért. 

A pontozás alapján az alábbi sorrend alakult ki a VII. Gábor 

Kupán: 

- Nagy Gábor    41 pont  V. Putnoki János     23 pont 

I. Nagy D. Bence  37 pont  VI. Csókási Tibor   13 pont 

II. Vincze Pál   29 pont        Túri Kornél     13 pont 

III. Vígh Attila   29 pont  VII. Csókási László   11 pont 

IV. Mészáros Péter 25 pont         Ifj. Tisóczki Ferenc  11 pont 
 

M. M. 
 

 

 

Kun Szabó István nótáskönyve 
43. rész 

 

85. Taníts meg engem szeretni 
 

Taníts meg engem szeretni, 

Szeretni szívből igazán! 

Hálás leszek én, ha boldog leszek én, 

Ha boldog leszek én, nagyon hálás tanítvány. 
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Taníts meg engem szeretni, 

Szeretni újra igazán! 

Mert ez egyedül csak néked sikerült, 

Kérve kérlek, vigyázz reám! 
 

Vagy angyal leszel, vagy ördög leszel, 

Megsúgom neked, bár szívem eped, 

Boldogság után, 

Taníts meg engem szeretni! 
 

 (folytatjuk) 

 
 
 

Kedvenc receptjeim 

 

Csirkemájas gombafejek 

 
Hozzávalók: 8 közepes gomba, 2 csirkemáj, 1 kicsi vöröshagyma, 1 

tojás, 5 dkg reszelt sajt, 1 csokor petrezselyem zöldje, kevés vaj, 

olaj, őrölt bors, só. 

 

A májat megtisztítjuk (óvatosan kivágjuk az epét), megmossuk, és 

apróra összevágjuk. A gombákat megmossuk, a szárakat kitörjük, a 

kalapok belsejét sózzuk, borsozzuk, és félretesszük. Kevés olajban 

üvegesre pároljuk a finomra vágott vöröshagymát, hozzákeverjük 

az apróra vágott gombaszárakat, a májat, és néhány percig kever-

getve pirítjuk. Megszórjuk finomra vágott petrezselyem zöldjével, 

sózzuk, borsozzuk, majd hozzákeverjük a felvert tojást, és sűrűre 

sütjük. A gombafejeket kivajazott tűzálló tálba tesszük, minde-

gyiket megtöltjük a májas keverékkel, megszórjuk reszelt sajttal, 

tetejükre kis darab vajat ültetünk, és közepesen meleg sütőben kb. 

10 percig sütjük. 

Nemere Ilona  
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Pótszilveszter a Vénusz presszóban 

2014. február 15-én (szombaton) 19 órától hajnalig! 

Lemezlovas: Dorogi Laci 

A párokra meglepetés ajándék vár a pultnál! 

Az est folyamán harapnivaló Vénuszburger kapható. 

A belépés ingyenes! 

 
 

H i r d e t é s e k 

 

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

legelőből áll eladó. A területhez kerítéssel körbezárt tanyaépü-

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

Zöldség-gyümölcs árukkal bővítettem a virágboltom kínálatát.  – 

Sándorné Zsóka 

Búza és piros retekmag eladó. Érdeklődni lehet a 60-30/3 630 771 

telefonszámon. 

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

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

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

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

garázs, pince, melléképületek. Érdeklődni lehet hétköznap 16 óra 

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

Emeletes, 3 + 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, mosókonyhás, kü-

lön WC-s, nagy garázsos szerkezetkész (ajtó, ablak bent van) tégla 

ház, dupla portával (2 utcát átérő) eladó. Irányár 5 millió forint. 

Érdeklődni telefonon lehet: 06-62/286 120 és 06-62/286 045. 

Csengele, Dózsa György. u. 1/A.  

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

hagyatékot vásárolnék. Telefon: 06 30 3 686 949 Verovszki József 

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

lan eladó, vagy üzlethelyiségnek bérelhető. 06-30/9 786 384    
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Pí-víz kapható a csengeli benzinkúton. A japán szabadalom alapján 

előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és bioló-

giai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasztalatok szerint segí-

ti a szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrendszert, növeli az 

ellenálló képességet a betegségekkel szemben, gátolja a kórokozók 

terjedését a szervezetben, fokozza a regenerálódást, a sérült szövetek 

helyreállítását, csökkenti az allergiás tüneteket, hatásosan csökkenti a 

stressz érzékenységet, növeli a teherbíró képességet és lassítja az öre-

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

gyasztása ajánlott. 1,5 literes műanyag flakonokban kapható, szénsa-

vas és szénsavmentes változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    

Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-

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

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több gyógy-

szert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anyagot fogyasz-

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

roalgák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisztítást, sejtvédel-

met és a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki Ön is elérhető áron, 

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

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János 

+36 30/8 536 229 

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek javításra 

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

G é p i   h í m z é s ! 
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, 

névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi el-

képzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztár-sa-

ságoknak, baráti köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk sze-

retettel! 
Bővebb tájékoztatás: 

 

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

telefon/fax: (06-62) 541 570 
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Szántást és tárcsázást vállalok! Balázs Tibor +36-30/9 677 763. 

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

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

+36-30/2 098 096  

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

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

és Vodafone szolgáltatók készülékeire. 
 

Fotó és videó felvételek 

 készítése 

 

 -  Vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények fényképe-   

     zését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj, pasztell és akvarell képek árusítása  
 

Elérhetőségeim: 

Nacsa Jánosné fényképész 
Szeged, Zentai u. 10. 

+36-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 

 
 

  

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap                                 
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