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A mazsisok oktatója  

 

 
 

A Cziroknéval készült interjúnk a 72. oldalon kezdődik! 
 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Március 
 

 

 

1. 

1552-ben ezen a napon volt a dorozsmai csata, mely után a 

Szeged környéki települések elnéptelenedtek. Valószínűleg 

ekkor pusztult el a Templomhalmi templom is.  1940-ben 

ezen a napon indult meg a csengelei állami anyakönyvezés 

Takács Mihály iskolaigazgató vezetésével.  1953-ban ezen 

a napon született Olajos József, aki 1976-2011 között busz-

sofőrként dolgozott. 1968-1973 között tagja volt a csengelei 

focicsapatnak. 2003-ban "A csengelei iskoláért" plakettel 

tüntették ki.  

2. 
1956-ban ezen a napon született Seidl Ambrus kisteleki 

plébános, aki 1997-1999 között Csengelét is ellátta. Ő 

kezdte tervezni a templom építését.   

3. 

1934-ben ezen a napon született Csorba János, aki 1998-tól 

tagja az egyházközségi képviselő-testületnek.  1959-ben 

ezen a napon született Vörös Józsefné Kurucz Rozália, aki 

1977-1989 között az óvoda óvónője volt.  1971-ben ezen a 

napon született Hegedűs Flórián, aki 1993-1994 között a 

csengelei focicsapat játékosa volt.  1976-ban ezen a napon 

követett el öngyilkosságot Rácz Tibor, aki 1962-től tanács-

elnök volt.  

4. 

1854-ben ezen a napon indult meg a közlekedés a Csengelén 

keresztül haladó Kiskunfélgegyháza-Szeged vasútvonalon.  

1919-ben ezen a napon született Dudás Pálné Bán Margit, 

aki 1946-1961 között a Pántlika úti iskolában tanított.  

1996-ban ezen a napon hunyt el Szalai József, akit az 1956-

os forradalom alatti magatartása miatt internáltak. Tagja volt 

az Ideiglenes Nemzeti Bizottságnak és nemzetőr is volt.  

1996-ban ezen a napon nyílt meg a mezőgazdasági bolt.  

6. 
1907-ben ezen a napon született Lippai József (†1984), aki 

1948-ban a felsőcsengelei MDP alapszervezet gazdaságve-

zetője lett. 1949-től a Népfront  Csengelei  Népi  Bizottságá- 
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6. 

nak titkára volt.  1915-ben ezen a napon született Váradi 

György, aki a II. világháborús harcok során ismeretlen kö-

rülmények között hősi halált halt.  1935-ben ezen a napon 

született Lippai Ilona, az 1950-es években az Állami Hen-

germalom adminisztrátora volt.  1955-ben ezen a napon 

született Minkó Ferenc (†2002), aki 1980-1989 között köz-

ségi KISZ-titkár volt. Az 1970-es és 1980-as években ő volt 

a csengelei focicsapat intézője.  1997-ben ezen a napon 

interpellált az országgyűlésben Lezsák Sándor MDF-es 

képviselő "Mikor épül összekötő út Csengele és Kiskun-

majsa között?" címmel a közlekedési és hírközlési minisz-

terhez.  2003-ban ezen a napon hunyt el Tóth István bér-

fűrészelő. 1941-ben avatták vitézzé. 1971-1978 között az 

önkéntes tűzoltók parancsnoka volt. 

7. 

1927-ben ezen a napon született Szőke László, aki 1969-

1974 között a belterületi iskolában tanított.  1960-ban ezen 

a napon hunyt el Bitó József földműves, akit 1949-ben a 

községi képviselő-testület tagjává választottak.  

8. 

1946-ban ezen a napon született Juhász József, aki 1967-

1986 között a községi tanács tagja volt. 1990-2010 között 

önkormányzati képviselőként tevékenykedett. 1970-ben 

ezen a napon született Mészáros Aranka óvónő, aki 1991-től 

dolgozott az óvodában, 1995-1996 között vezetőként. 

9. 

1904-ben ezen a napon született Tóth Jánosné Hegedűs 

Hermina (†1975), akit az 1949-es községgé alakuláskor a 

képviselő-testület tagjának választottak.  1968-ban ezen a 

napon született Czirokné Krizsán Zsuzsanna, aki 1996-tól 

táncot tanít falunkban. A Csengelei Ifjúsági és Művészeti 

Alapítvány kuratóriumi elnöke.  1968-ban ezen a napon 

született Novákné Vízhányó Erzsébet, aki 1991-1996 között 

virágboltosként tevékenykedett. 2000-től dolgozik az általá-

nos iskolában napközis nevelőként. 2005-ben megkapta "A 

csengelei iskoláért" plakettet.  1996-ban ezen a napon ren-

dezett nőnapi bálon mutatkozott be nyilvánosan a citeraze-

nekar és a népdalkör.  
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10. 

1898-ban ezen a napon született dr. Bérczi Béla (†1977) 

orvos, aki 1926-1928 között Csengelén gyógyított.  1936-

ban ezen a napon született Bárkányi Jánosné Kurucsai Ilona 

(†1993), aki 1955-1976 között több csengelei tanyai isko-

lában tanított.  1968-ban ezen a napon született Horváth 

Zsolt, aki 1996-1997 között a csengelei focicsapat tagja volt.  

11. 

1905-ben ezen a napon született Kun Szabó Kálmán, aki II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1947-ben ezen a napon született Bencsik Ferencné 

Agárdi Margit, aki 1966-1994 között fodrászként dolgozott.   

13. 
1922-ben ezen a napon született Vincze József (†1945), aki 

a II. világháborús harcok során Sopronban haslövés követ-

keztében hősi halált halt.  

14. 

1905-ben ezen a napon született Balogh József lakatos, aki 

sok közéleti tisztséget töltött be. 1956-ban tagja volt az 

Ideiglenes Nemzeti Bizottságnak, melyért internálták.  

1958-ban ezen a napon született Rényi László, aki 1994-

1998 és 2002-2010 között tagja volt a képviselő-testületnek. 

2001-től a népdalkör és citerazenekar vezetője.  1972-ben 

ezen a napon hunyt el Kopasz Pál, akit az 1949-es községgé 

alakuláskor a képviselő-testület tagjává választottak.  

15. 

1912-ben ezen a napon hunyt el Krachtusz Gusztáv, aki 

1902-1908 között a Belsőcsengelei iskolában tanított.  

1929-ben ezen a napon született Tóth Imréné Németh Jolán, 

aki alapításától tagja a népdalkörnek.  

 
 

 

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

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

március 3-án lesz.                                                                                                                                                                                                         
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Elindult a választási küzdelem 

 

Gazdafórum a MAGOSZ 
elnökével 

 
Február 17-én indult el hivatalosan a választási harc, és a 

FIDESZ ezen a napon már gazdagyűlést hívott össze a faluházba. 

A rendezvényen Farkas Sándor fideszes országgyűlési képviselő 

mellett megjelent az országgyűlés alelnöke, Jakab István is, aki 

egyben a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos 

Szövetségének elnöke is. A fórumot tartók a csengelei látogatás 

előtt Csongrád megyei körúton voltak, ennek utolsó állomása volt 

településünk. A fórum előtt a Vetter-Hungary Kft.-nél tettek láto-

gatást, emiatt késett a meghirdetett kezdési időpont. 

Jakab István tájékoztatójában elhangzott, hogy a következő 

négy évben a földterületek szélére eljuttatott öntözővíz  ingyenes 

legyen a gazdák részére. Az öntözés fejlesztésével növelni lehet a 

mezőgazdasági termelést. A 2014-2020 közötti európai uniós 

ciklusban az ország egész területe, 5 millió hektár öntözhe-tővé 

válhat. Jelenleg 100 ezer hektárt első lépésben másfél millióra 

szeretnék növelni.  Elhangzott az is, hogy 2013-ban a mezőgaz-

daság az elmúlt évben jó teljesítményt ért el. Az export nagysága 

8,3 milliárd euró körül alakult, amivel túlszárnyalta a 2012-es re-

kordot. A növekedés annak köszönhető, hogy egyre több maga-

sabb feldolgozottságú terméket exportálnak. Jelentős források fog-

nak rendelkezésre állni a termelés bővítésére, a feldolgozó kapa-

citások növelésére, az export javítására. Nagy fejlesztések valósul-

hatnak meg a zöldség-gyümölcs ágazatban. Egymillió tonnával 

növelnék a termelést, amellyel 100 ezer új munkahelyet létesít-

hetnének.  

A rendezvényen ketten szólaltak fel a hallgatóság soraiból. 

Czakó János a dorozsmai piac körüli anomáliákat hozta fel. 

Elmondása szerint oda már csak akkor tud bejutni, amikor már vé-  
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Jakab István tájékoztatóját tartja 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

ge is van annak. Szólt arról is, hogy a terményeket csak nyomott 

áron lehet eladni.     

Farkas Sándor erre válaszolva elmondta, hogy ő a szövet-

kezést tartaná a megoldásnak, viszont tudja, hogy a TÉSZ-ekkel 

sok probléma volt. A piaci árakról szólva megemlítette, hogy a kor-

mányzat a piaci maffia és a nepperek letörésén dolgozik, de ehhez a 

négyéves ciklus nem volt elég, ezért egy újabb felhatalmazásra 

lenne szüksége a FIDESZ-nek. Farkas Sándor tájékoztatójában volt 

egy tévedés is, amikor azt állította, hogy dorozsmai piacot üze-

meltető szegedi önkormányzat egy baloldali önkormányzat, amely-

nek nem érdeke a gazdák érdekeinek képviselete és kiszolgálása. 

Nos, a szegedi önkormányzat 31 főből áll, ebből 16 fideszes, tehát 

abszolút többsége van a jobboldalnak, főleg, ha még a két jobbikost 

is ideszámítjuk. Az állítás többi része igaz lehet 

Jakab István a témához szólva megemlékezett arról, hogy 

amikor  váratlan,  nagyszabású piaci ellenőrzéseket végeztek, akkor  
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sorban jöttek hozzá a telefonok a lebukottak védelmében. Ő tudja, 

hogy kemény a piacmaffia, de nem ijed meg tőle. Hogy a gazdák 

érdekében tudják folytatni a munkát, újabb, erős felhatalmazásra 

van szüksége a pártjának. 

Lódri Sándor arról beszélt hozzászólásában, hogy nagy 

üvegházzal rendelkezik. Korábban pakurával fűtött, de ilyen árak 

mellett ez már nem lehetséges. Teljesen bizonytalan a jövőben, 

nem tudja, hogy érdemes-e termálkútra milliókat befektetni. Csen-

geléhez közel is volt egy vállalkozás, mely kutat fúratott, aztán 

tönkrement. Szerinte olyan piacokat kellene létrehozni, ahová min-

denki befér.  

 A felvetésekre Jakab István válaszolt. Elmondta, hogy a pia-

cokat ő jól ismeri, kollégáival gyakran járták azokat éjszakánként. 

Erős felhatalmazás kell a választóktól, hogy a hatalmat a gazdák 

érdekében tudják használni, és az Európai Unió se tudjon keresztbe 

tenni. Az értékesítésnél a jövőt az internetes kereskedelemben látja, 

ehhez centrumokat, bázisokat kell létrehozni. A helyi ellátásba be 

kell vonni a helyi termelőket is. Mint Szabolcs megyei képviselő 

megemlékezett arról, hogy amikor az almát 8 forintért akarták a 

feldolgozók megvenni, akkor nagyon gyorsan megegyeztek a 

lengyel gazdákkal, akiket fel akartak használni az alacsony fel-

vásárlási árak megtartásához. Tudja ő is, hogy voltak több száz-

milliós, felelőtlen beruházások. A termálfűtés gazdaságosságát nö-

velni fogja az, hogy nem kell a felhasznált vizet visszasajtolni a 

földbe. 

Farkas Sándor a fórum befejezéseképpen elmondta, hogy le-

hetetlen állapot, hogy a faluhoz közel van az autópálya, és nem 

lehet felhajtani rá. Ő nem ígér semmit, de belátható időn belül sze-

retné, ha ez a probléma megoldódna, amire lát is esélyt.         

A gazdafórum mintegy két óra hosszáig tartott, azon kb. 

ötven érdeklődő jelent meg. Feltűnő volt, hogy a két fideszes 

politikus az ellenzékkel alig foglalkozott, inkább az elért sikerekről, 

és a tervezett jövőről beszéltek. A helyszínen már meg is kezdték 

Farkas Sándor képviselőjelölti ajánlásának a gyűjtését. 

M. M. 
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A sikerért ő is „meghal” 
 

Közel két évtizede tanít a művészeti iskolában Czirokné Krizsán 

Zsuzsanna társastáncot és mazsorettet. Az általános iskola 170 

növendékéből 102 jár hozzá. A táncban eltöltött életéről és ta-

pasztalatairól beszélgettem vele.      
 

Kezdjük egy szakmai kérdéssel: a zenét kottával le tudják 

jegyezni, de a táncnál hogy van ez? 

- A néptáncnál van jelírás. Nálunk, a társastáncnál nem tudják 

lerajzolni a lépéseket, mert olyan bonyolultak. A néptáncnál van 

két oszlopszerű jel, egyik a jobb láb, másik a bal láb. Ezen tudják 

jelölni a lépéseket. Minden lépésnek van külön jele, hogy mondjuk 

jobbra rézsút húz egy vonalat, akkor az mit jelent. Társastáncoknál 

viszont ezt nem lehet használni. 

A rendszerváltozásig nem volt Magyarországon mazsorett. 

Hogyan alakult ki? Amerikától lestétek el a koreográfiákat?    
- Igen. Jó kis szokás, hogy ami Amerikából jön, azt mi lekoppint-

juk. Nálunk akkor élte virágkorát a fúvószenekarozás Magyaror-

szágon, sok-sok katonazenekar működött még akkor. Ezek kiegé-

szítői lettek a mazsorett csoportok. Azóta már önállóan működő 

együttesek is léteznek, önálló szövetséggel, önálló versenyekkel. 

Kezdetben csak fúvószenére táncoltak, ma már bármilyen zenére 

tudnak dolgozni.  

A koreográfiát te találod ki, vagy innen-onnan csipegetsz? 

- Kitalálom. A mazsorett oktatói tanfolyamon sok mindent elsa-

játítottunk annak idején. Elvégeztem az alapfokot és a felsőfokot is. 

Ott megtanultuk a forgatástechnikát, hogyan, miként tanítsunk, 

tehát módszertan is volt. Azt, hogy hogyan kapcsoljuk egymáshoz, 

hogyan kötjük, az egyéniség függő. Ha elmegyek egy mazsorett 

versenyre, ott már ránézésre tudom, hogy hova valók a táncosok, 

anélkül, hogy tudnám, honnan jöttek. A koreográfia nagyon jellem-

ző a csoportokra, a vezetőjük stílusa rányomja a bélyegét a produk-

cióra. Úgyhogy meg lehet állapítani a táncról, hogy ki készítette, 

hová való a csoport.  
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Ha jól emlékszem, az ifjúsági mazsorettek már saját koreog-

ráfiát is csináltak. 

- Hogyne, persze! Olyan jó kis kreatív csajok voltak, hogy önállóan 

megoldották ezt a feladatot is. Egy zenét kiválasztottak, és elhatá-

rozták, hogy ők ezt megcsinálják. Én nagy örömmel engedtem 

nekik! Csinálták is, főleg a Csáki Dia. Ő általános iskola nyolcadik 

osztályáig nálam tanulta a társastáncokat, egyre bonyolultabb figu-

rákat is könnyen elsajátított. Aztán bekerült a középiskolába, a 

Vasváriba, ahol nagy hagyománya van a társastánc oktatásának. 

Szeretik azt, hogy akik odajárnak, azok a tánccsoport munkájában 

is vegyenek részt. Dia ott nagyon sok ötletet látott, amit azóta is 

hasznosít. Ami szép volt, tetszett neki, azt hozta magával. Neki van 

is táncos vénája. Nagyon akarom, hogy a nyomdokaimba lépjen. 

Hála a jó istennek, hogy úgy néz ki, sikerült meggyőzni, hogy 

tanítóképzőbe menjen felvételizni. Próbálnám őt Csengelén tartani. 

Fiatal, agilis csajszi, aki szeret táncolni. Látszik az, hogy ki csinálja 

szívesen, és ki nem. A tanítóképző után egy társastáncoktatói vég-

zettséget szerezne, és akkor már taníthatna is helyettem.  

Már az utódlásra gondolsz? 

- Időben el kell ezt kezdeni. Évek kellenek ahhoz, hogy megfelelő 

végzettséget szerezzen bárki. 

Versenytánccal foglalkoztál-e? 

- Akkor foglalkoztam vele, amikor én versenyeztem. Ez még az 

időszámításunk előtt volt. Én „A” kategóriás versenytáncos voltam 

standard és latin táncokban is.  

Az „A” kategória mit jelent? 

- Azt, hogy ennél feljebb már csak egy kategória van. Mikor 

elértem ezt a kategóriát, a páromat elvitték katonának. És persze 

már elég korosak is voltunk, húszévesek, így aztán abbahagytuk a 

táncolást. Lehet, hogy folytathattuk volna, esetleg más párral, de 

már ezt egyikünk sem akarta.  

Hol táncoltál? 

- Kisteleken, Törökgyörgy Jóska bácsinál. Ő unszolt arra, hogy 

végezzem el a táncoktatói képzést, akkor még nem igazán akartam, 

de amikor kikerültünk Csengelére, akkor már kézenfekvő volt, 

hogy megszerezzem ezt a végzettséget is.  
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Azt mondtad, hogy mindkét versenytánc kategóriát táncoltál. 

Melyik áll a szívedhez közel? 

- Standard-ből is van, ami a szívemhez közel áll. Az angol keringő 

a lágyságával, a lassúságával, a szépségével, a bécsi keringő a báli 

hangulatával. Volt egyszer egy emlékezetes bécsi keringő körünk. 

Hanyatt estem, a párom rajtam keresztül, mindez verseny közben, 

és mint ha mi sem történt volna, fel kellett állni, is tovább folytatni 

a keringőzést. Érdekes, hogy a tangó latin eredetű, Argentínából 

származik, mégis kakukktojásként a standard táncok között szere-

pel. A temperamentuma, latinos hangulata miatt azt is nagyon sze-

rettem. A latin táncok meg azért jók, mert kisebb ruhákban tán-

colják, játékosak és könnyedebbek. Úgyhogy mindkét táncot, a 

standard-et és a latint is szerettem. Itt, a művészeti iskolában azokat 

tanítjuk, ami gyerekeknek könnyebben megy. Ahogy nőnek, úgy 

kapnak egyre többet a táncokból, egyre nehezebb figurákat sajátít-

hatnak el. A standard táncok nehezebbek. Versenyeken is ritkán 

látni például slowfoxot, mert annak a ritmikáját nehezen érzik a 

gyerekek. Nem is nagyon szeretik, mert lassú. Gyakran szólnak a 

gyerekek, hogy csináljunk már valami jobbat, ugrálósat. Ők sokkal 

jobban szeretik a latin táncokat, mint a standard-et.  

Mi a kedvenc táncod? 

- A rumbát nagyon szeretem, meg a tangót is.   

Világbajnok, olimpiai bajnok úszók is elmondták, hogy őket 

verte az edzőjük. Te rád meg azt mondják, hogy kiabálsz. 

- Nem is keveset szoktam velük kiabálni.  

Azt is mondják, hogy a nagyobbakkal már nem!      

- Aki kibírja 8-9 évig a kezem alatt, azokkal már úgy össze-

csiszolódunk, hogy fél szavakból ismerjük egymást. Velük már 

nem kell felemelnem a hangom. Igazából engem ismerni kellene, 

nagyon, nagyon. Amikor munka van, nincs pardon! Akkor én nem 

ismerek se istent, se embert, akkor csak a cél lebeg előttem, hogy 

hogyan tudom kihozni a maximumot a gyerekekből. Ha ez megvan, 

akkor van eredmény is. Lehet, hogy ez kegyetlennek hat, nagyon 

sokszor bele szoktam döngölni őket a földbe. Sok szülőnek ez nem 

tetszik. Én úgy vagyok ezzel, hogy a sok-sok év eredményei meg-

mutatták, hogy  sokszor  ez  a  célravezető,  a  sok szenvedés, próba  
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ba mindig meghozza a gyümölcsét. Úgy érzem, hogy szülők sokkal 

jobban félnek tőlem, mint a gyerekek. A kicsik tudják azt, hogy mit 

szabad, és mit nem. Nálam ugyanúgy van viccelődés, poénkodás, 

nevetés, ha minden a helyén van. Aki elvégzi a feladatát, annak 

nem szedem le a fejét, nem szoktam megverni, sem elgáncsolni, 

semmi ilyen. Ha a magatartásuk, a munkához való viszonyuk nem 

megfelelő, vagy egymással nem úgy viselkednek, ahogy illő, meg 

szoktam őket dorgálni, vagy éppen fegyelmezni. De egyre lejjebb 

adom, nem akarok az ügyeletes feketebárány lenni.  

Így tanultad? 

- Igen. Az én edzőim is mind ilyenek voltak. Sok versenytánc 

oktató keze alatt megfordultunk, mind hatalmas vehemenciával 

vetette magát a munkába. És kellett csinálnunk, ha tetszett, ha nem, 

hiszen mi vállaltuk. Mindig azt mondom, hogy ezt nem kötelező 

csinálni, de aki itt van, az „haljon” meg azért, hogy jól csinálja, és 

hogy a táncprodukció a lehető legjobban sikerüljön.  

Te is „meghalsz”? 

- Igen, nagyon sokszor. Amikor én megbántok valakit, én azért 

azon nagyon sokat rágódok. Ismerem én magam annyira, hogy a 

hirtelen természet nem mindig jó. Egyre inkább kezdem leadni az 

elveimet, pont a napjainkban érvényes dolgok miatt. Én úgy érzem, 

hogy a gyerekeknek és a szülőknek is sokkal több joguk van bizo-

nyos dolgokban, mint esetleg a pedagógusoknak. Én sajnálom azo-

kat a szülőket, akik annyira védelmezik a gyereküket, hogy a gye-

rekek hibáit a szőnyeg alá söprik. Egyre inkább elfogadott nézet az, 

hogy az én gyerekem a legszebb, a legokosabb. Ez mindenkinél így 

van, mindenkinek a sajátja a legszebb, de a hibáikat is észre kellene 

venni. Én meg észreveszem, és figyelmeztetem őket rá és sokszor 

ez a baj… 

Emelt hangon… 

- Igen, sokszor emelt hangon.    

          (-r -ly) 

 

 

(folytatás a következő számban!) 
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Kun Szabó István nótáskönyve 
45. rész 

 

87. Ma este ablakodban 
 

Ma este ablakodban lesz egy búcsúlevél, 

Többet nem remél az én szívem. 

Ma este ablakodban lesz egy tépett virág, 

Mely téged imád szerelmesen. 

 

Ma este elmegyek, ha fáj a szíved nagyon, 

A régi padon ott könnyezem. 

Ma este ablakodban lesz egy búcsúlevél, 

Többet nem remél az én szívem. 

 

 (folytatjuk) 

 

 

Fotók az iskola farsangi 
báljáról 

 

          
 

                 1. osztály                                        2. osztály 
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3. osztály          4. osztály 

 

           
 

                    5. osztály                                        6. osztály 

 

             
 

                   7. osztály                                          8. osztály 

 
(fotók: Molnár Mihály) 

 

Az iskolai farsangi bál teljes videó felvétele megtekinthető a Csen-

gelei információk elnevezésű internetes honlapon (www.csengelei-

informaciok.hu)! 
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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.  

Pí-víz kapható a csengeli benzinkúton. A japán szabadalom alap-

ján előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és 

biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasztalatok 

szerint segíti a szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrend-

szert, növeli az ellenálló képességet a betegségekkel szemben, gá-

tolja a kórokozók terjedését a szervezetben, fokozza a regeneráló-

dást, a sérült szövetek helyreállítását, csökkenti az allergiás tüne-

teket, hatásosan csökkenti a stressz érzékenységet, növeli a teher-

bíró képességet és lassítja az öregedést. Hatása néhány hét után 

észlelhető. Naponta 1-1,5 liter fogyasztása ajánlott. 1,5 literes mű-

anyag flakonokban kapható, szénsavas és szénsavmentes válto-

zatban. Egy üveg ára 120 Ft.    

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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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 

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 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 je-

lek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk 

egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, 

vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemélyek-

nek. 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 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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