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Csengelei bérmálkozók 

  

 
 

A szertartásról szóló írásunk a 182. oldalon olvasható! 
 (fotó: Nacsa Jánosné) 
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NAPTÁR – Június 
 

 

 

 

 

2. 

1988-ban ezen a napon hunyt el Korom Mihály, aki az 

1960-as években a volt malom helyén működő termény-

forgalmi cseretelepet vezette.  1993-ban ezen a napon 

hunyt el Halász Elek, aki 1959-től postai kézbesítő volt. 

3. 

1938-ban ezen a napon született Sutka Zoltánné Hell 

Erzsébet, aki alapításától tagja a népdalkörnek.  1950-ben 

ezen a napon született Lippai József, aki 1978-1980 között a 

KISZ-szervezet titkára volt.  1995-ben ezen a napon kez-

dődtek meg az első csengelei falunapok.  

4. 

1970-ben ezen a napon született Kiss Nándor, aki 1990-

1992 között képesítés nélküli napközis tanár volt az álta-

lános iskolában. 1998-tól a MEBO Kft. ügyvezető igazga-

tója. 1998-2002 között önkormányzati képviselő volt.  

1980-ban ezen a napon hunyt el Katona Ferencné Kordás 

Róza, aki 1936-1938 között a postaügynökség megbízott 

vezetője volt. 

5. 

1493-ban ezen a napon kelt a budai káptalan határleírása, 

melyben falun nevét említi Chengele formában.  1995-ben 

ezen a napon avatták fel az I-II. világháborús emlékművet, 

melyen 71 áldozat neve szerepel.    

6. 

1937-ben ezen a napon születet Varga Ferenc, aki 1962-től 

az Aranykalász Tsz agronómusa, 1970-től főagronómusa 

volt.  1948-ban ezen a napon a helyi focicsapat megmér-

kőzött a Szeged-Felsőközponti Munkás Torna Egylettel 

Csengelén.  1977-ben ezen a napon született Törköly Ág-

nes, aki 1999-től a Faluházat vezeti. 2001-től a Csengelei 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolatitkára, a Csen-

gelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány felügyelő bizott-

ságának elnöke. 2001-ben a nőnapi bál szépének választot-

ták. 
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7. 
1958-ban ezen a napon született Mészáros Jánosné Gyenes 

Mária, aki 1992-től tagja az egyházközségi képviselő-tes-

tületnek. 

8. 

1892-ben ezen a napon született Pap Antal (†1958), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben társelnök, helyettes 

könyvtáros, majd 1938-tól ellenőr volt.  1933-ban ezen a 

napon született Frányó Károlyné Fekete Erzsébet, aki 1965-

1981 között a Vadgerlési, 1981-1989 között a belterületi 

iskolában tanított.  1948-ban ezen a napon született Táncsa 

Tamásné Dorogi Mária, aki 1969-1970 között a belterületi 

iskolában képesítés nélküli tanító volt.  1975-ben ezen a 

napon született Ambrus Gábor, aki 1998-2003 között a csen-

gelei focicsapat játékosa volt.  1989-ben ezen a napon 

hunyt el Balogh Sándor, aki 1957-től boltos, majd a ZÖLD-

ÉRT felvásárlótelep adminisztrátora volt.  1997-ben ezen a 

napon alakult meg a Független Kisgazdapárt helyi 

alapszervezete 15 taggal.  

9. 

1927-ben ezen a napon született Kasza Ferenc (†1988), aki 

postai kézbesítő volt.  1975-ben ezen a napon született 

Csáki Tünde, aki 2001-2002 között napközis tanár volt az 

általános iskolában.  1977-ben ezen a napon hunyt el Gyo-

vai József, aki az 1950-es években tagja volt a községi ta-

nácsnak.  

10. 

1960-ban ezen a napon született Papp Illésné Kővágó Fran-

ciska, akit 2004-ben „A csengelei iskoláért” plakettel tün-

tettek ki.  1960-ban ezen a napon született Lengyel János, 

aki 1981-től 1992-ig a kelőpataki tehenészeti telepet vezette. 

1992-től a Kelőpataki Kft. ügyvezetője 1990-1994 között 

önkormányzati képviselő volt.  2004-ben ezen a napon 

helyezték üzembe a T-Mobile átjátszó berendezést. Ezzel 

megoldódott a 30-as előjelű mobil készülékekkel való hibát-

lan telefonálás.     

11. 
1969-ben ezen a napon született Szécsényi Attila, aki 1992-

1996 között a csengelei focicsapat játékosa volt.   
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12. 

1855-ben ezen a napon született Lóky József, aki 1897-1900 

között a Templomhalmi iskolában tanított.  1920-ban ezen 

a napon született Valkovics Péterné Tímár Piroska (†1978), 

aki 1976-ig a községi tanács hivatalsegéde volt.   1950-ben 

ezen a napon született Gera Ferenc, aki 1972-1973 között az 

általános iskola gondnoka volt. 1968-1969 között a KISZ-

szervezet titkára volt.  1953-ban ezen a napon született 

Tóth Tiborné Csókási Ilona, aki 1971-től 2012-ig a gyógy-

szertár asszisztense volt.  1966-ban ezen a napon született 

Magony Józsefné Kornokovics Zsuzsanna Kornélia, aki 

1995-1997 között a takarékszövetkezet csengelei kirendelt-

ségének pénztárosa volt. 1998-tól a polgármesteri hivatal 

alkalmazottja.  1988-ban ezen a napon született Erdélyi 

Otília, akit 2002-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tün-

tették ki. 1999-től tagja volt a Csengelei Fúvószenekarnak.  

13. 

1943-ban ezen a napon született Csókási Ferenc, aki az 

ÁFÉSZ csengelei táp-takarmányboltját vezette.  1946-ban 

ezen a napon született Tisóczki Péter, aki 1965-től az 

ÁFÉSZ-bolt iparcikk részlegét vezette.  1966-ban ezen a 

napon született Varga Györgyi, aki 2003-tól dolgozik óvó-

nőként az óvodában.  1967-ben ezen a napon született Ba-

lázsné Németh Emese tanár, aki 1989-től tanít Csengelén.   

14. 
1945-ben ezen a napon halt hősi halált haslövés követ-

keztében Vincze József. Sopronban van eltemetve.  1995-

ben ezen a napon nyitotta meg benzinkútját Forgó Jenő.  

15. 
1918-ban ezen a napon született Kopasz Ferenc (†1995) 

kovács, aki rövid ideig a tanyájában boltot működtetett.  
 

 

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

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

június 2-án lesz.                                                                                                                                                                                                            
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Vincze János Kisteleken 
szerepelt 

 

 
 

Csengelei látogatói is voltak 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

A kisteleki közösségházban rendezik meg már ötödik éve a 

járás amatőr művészeinek tárlatát. Az idei évben a 30 meghívott 

kiállító között most is ott volt a csengelei fafaragó, Vincze János is. 

Az emlékkönyvébe Nagy Sándor polgármester ezt írta be: 

„Kistelek polgármestereként gratulálok Jánosnak, aki már 

többször megtisztelte városunkat értékei megmutatásával. Olyan 

valamit kaphatunk, ami a múltunkat, gyökereinket adja és jeleníti 

meg nekünk. Büszke vagyok, hogy környezetünkben ilyen értékek, 

ilyen művész emberek élnek. Isten áldja János, sokáig legyen ve-

lünk!” 

M. M.   
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Májusi eső aranyat ér! 
 

Május hónapban bőven kijutott falunknak az égi áldásból. 

Harmadikán kezdődött meg az esős időszak, és mindjárt rekord 

mennyiségű csapadékkal, 31,8 mm-rel (2012-es májusi maximum 

18,6 mm volt, a 2013-as pedig 28,6 mm). Május 11-én is volt egy 

21,8 mm-es zuhancs, majd 13-tól kezdve mind az öt napon át esett, 

melynek eredménye 69,1 mm lett.  

Május 1-jétől 24-ig bezárólag 125,1 mm égi áldást kapott a 

falu, ami a 2012 egész májusában 82,4 mm, 2013-ban pedig 128,1 

mm volt. 

A cikk írásakor is esett az eső, így a hónap végéig még elér-

hetjük az előző évi május eredményét. 

M. M.      

   

 

Tizenkét bérmálkozó 
 

A katolikus egyház tanítása szerint a bérmálkozás az a szent-

ség, mely a Szentlélek megerősítő kegyelmét közli a megkeresztelt 

hívővel, hogy az a hitét állhatatosan megvallja és hite szerint éljen. 

A bérmálás betetőzi a keresztség szentségét és egyúttal nagykorú-

vá, Krisztus országának katonájává is avatja a hívőt, ezért az 

egyház az öntudatos élet kezdetén szolgáltatja azt ki.  

Csengelén, május 18-án 12 gyermek vett részt a bérmálkozá-

son. A szentmisét a megyéspüspök megbízásából Kondé Lajos 

püspöki helynök, a szegedi dóm plébánosa mutatta be, melynek so-

rán ő kente fel a krizmát a bérmálkozók homlokára. 

A több mint egy órás szertartás után a bérmáláson résztve-

vőkről csoportképet készítettek, majd családjukkal fényképezked-

tek. 

M. M.     
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A XX. Csengelei Falunapok 
programjai 

 

Június 7. (szombat) 
08.00 Kiállítási megnyitók a faluházban (Rényiné dr. Torontáli 

Renáta grafikái, Horváth Antalné horgolt terítői, 20 éves a 

falunap fotókiállítás) 

09.00 Mazsorettek és fúvós zenekarok felvonulása a falu utcáin. 

Indulás a polgármesteri hivataltól.  

09.30  Gyülekezés a motoros találkozóra az ifj. táborozóhelynél 

10.00  A falunapok ünnepélyes megnyitója a József Attila téren. 

10.15  Térzene a kőszínpadon 

11.15  Kulturális műsor. Fellépnek: a csengelei népdalkör és cite-

razenekar, tánccsoportok, csengelei ütőegyüttes.     

11.30  A motoros találkozó megnyitója az ifjúsági táborozóhelynél 

13.00  Motoros vetélkedők, motorhang és motor szépségverseny 

15.00  Streetfighter show, falunéző szerelvény 

16.30 Motoros felvonulás, egyéb meglepetés 

17.30 Motoros vetélkedők eredményhirdetése 

18.00  Utcabuli szalonnasütéssel. Bakelitbetyár: Roberto.  
 

Június 8. (vasárnap) 

08.30  Szentmise a templomban 

09.30  Koszorúzás az I-II, világháborús emlékműnél 

10.00  Tortatúra az általános iskola udvarában 

12.00  Lovasok gyülekezése és ebédje a faluháznál 

14.00 Lovas kocsis felvonulás a faluháztól. Az ifjúsági táborozó-

helynél puszta ötös, csikós és dáma lovas bemutató huszá-

rokkal. Visszaérkezés a víztoronyhoz. 

20.00  Utcabál az önkormányzati hivatalnál 

21.30  Fáklyás színpadi előadás a kőszinpadon (Kacor király, Zok-

nivilág) 

22.00  Az utcabál sztárvendégei: Pacsirták. 
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Június 9. (hétfő) 
08.00  Falunapi kispályás labdarúgó torna a sportpályán 

16.30  Falunap zárása, eredményhirdetés a Gól sörözőben   
 
 

Kun Szabó István nótáskönyve 
51. rész 

 

95. Ne sírj anyám 
 

[Kifosztott szívvel csavargom végig az éjszakákat egyedül, 

Szívem mindhiába menekül, 

Jaj, de feledni nem sikerül! 

Ki tudja azt, hogy kinél keressem csalódott szívem igazát, 

Nincs, aki megértse panaszát, 

S ezt a szomorú dalát…] 

 

Ne sírj anyám a te rossz fiadért, 

Édes anyám, hisz a könny nem sokat ér. 

Hiába sírt fiad is, mikor hozták a hírt, 

Hogy a lány, kibe halálosan szerelmes volt, feledni bírt. 
 

Ne sírj anyám csavargó fiadért, 

Édes anyám, hisz a könny nem sokat ér. 

Az éjszakát csak egy lány miatt csavargom át, 

Fütyürészve, hogy ne lássa más a szívem fájdalmát.  
 

[Remélem, addig sosem lesz semmi, amíg nem jön másvalaki, 

Meggyógyítanak a szavai, 

Tán az a szív lesz az igazi… 

Anyám se sír majd miattam annyit, s a bánat lassan beheged, 

Majd ha az igazi szeretet 

Visszaadja a szívemet.] 
 

[Szövegíró: Kamjonkai István. A kapcsos zárójelben lévő szöveg nem szerepel a 

nótáskönyvben, de hozzátartozik!]  

 

(folytatjuk) 
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Visszatekintő 

 
Ezt írták Csengeléről 55 éve: 

 

Miért volt ehetetlenül rossz a kenyér a szegedi járás 

több községében? – A rendőrség leleplezte a 

bűnösöket 

 

Kistelek, Dóc, Szatymaz, Sövényháza és Csengele lakói kö-

zel egy esztendővel ezelőtt figyeltek fel arra, hogy egyik napról a 

másikra ehetetlenné vált a kenyér, amelyet a Kisteleki Sütőipari 

Vállalat sütött és szállított az üzletekbe. Az ismétlődő panaszok és 

bejelentések alapján figyelt fel a járási rendőrkapitányság a 

Kisteleki Sütőipari Vállalatra és  

vizsgálni kezdte 

az ehetetlen kenyér okát. Jóllehet, a rendőrségi vizsgálat előtt 

a Kisteleki Sütőipari Vállalat dolgozói felsőbb szerveknek jelentet-

ték, hogy a vállalat üzemvezetője, Krecskai János, Szeged, Petőfi-

telep, 8-as utca 465 szám alatti lakos meglehetősen nagy lábon él és 

ugyanakkor egyre romlik a kenyér minősége. A két tény között 

összefüggést véltek, ezt azonban a soron következő felsőbb szervek 

vizsgálata nem erősítette meg, ténybeli mulasztásokat nem fedeztek 

fel, mert Krecskai olyan ügyesen burkolta bűncselekményeit. […] 

Időközben Krecskai és Gombárovics megtárgyalta, hogy 

üzelmük további burkolására az úgynevezett morzsakenyeret nem 

finomlisztből sütik majd, hanem barna kenyérlisztből. Végül feles 

alapon, finomlisztből és búzalisztből sütötték a morzsakenyeret és 

ilyen módon közel 500 kilogramm finomlisztet »takarítottak« meg. 

[…] 

Hogy a társadalmi tulajdon elleni sikkasztást leplezni tudják, 

utasították Gazsi Tóth Imre sütödei dolgozót, hogy a kenyeret a 

szükséges 40-45 perc helyett csak 30 percig süssék, mert félsült 

állapotban a kenyér nehezebb, jobban nyomja a súlyt. Ilyen emberi 

fogyasztásra  alkalmatlan  kenyeret  sütöttek  Csengele, Dóc, Szaty- 
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maz, Sövényháza és Kistelek lakosainak. […] 

A járási rendőrkapitányság az ügyben befejezte a nyomozást, 

az iratokat pedig megküldte az ügyészségnek vádemelésre. 

(l–) 

 

(Megjelent a Délmagyarország 1959. június 14-i számában) 
 

 
 

A csengeleiket alig érdekelte 
az EP-választás 

 
A május 25-i európa parlementi képviselők választásán Csen-

gelén az 1578 választópolgárból mindössze 320 jelent meg, ami 

20,28 %-os részvételt jelent (1 fő érvénytelenül voksolt). Öt évvel 

ezelőtti 27,63 %-os szavazási hajlandóság tovább romlott, ami azt 

mutatja, hogy a településünkön is egyre többen fordulnak el a 

politikától. 

A helyi eredmények (zárójelben az 5 évvel ezelőtti ered-

mény): 
 

Helye-

zés 

Párt neve Szavazatok 

száma 

Szavazatok  

%-a 

1. FIDESZ-KDNP  232  72,73 (83,29) 

2. Jobbik 49 15,36 (7,42) 

3.  MSZP 17 5,33 (5,10) 

4. Demokratikus Koalíció 10 3,13  

5. Lehet Más a Politika  5 1,57 (0,46) 

6. Együtt-PM 3 0,94 

7. Seres Mária Szövetségesei 2 0,63 

8. A Haza Nem Eladó 1 0,31 
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Az egészségügyi napok 
eredményei 

 
Az egy héten át tartó rendezvényen a megjelenési mutatók a 

következők:  

Tüdőszűrésen: 440 fő 

Vércukor-, choleszterin- és vérnyomás-mérésen: 133 fő 

Bőrgyógyászaton: 26 fő 

Belgyógyászaton: 17 fő 

Fül-, orr-, gégészeten: 20 fő 

Csontsűrűség vizsgálaton: 23 fő 

Urológiai vizsgálaton: 11 fő 

Véradáson: 27 fő  

A tüdőszűrés eredményét a háziorvosi rendelőbe ki fogják 

küldeni. A többi szűrésen végzett 257 vizsgálat során eltérést 51 

főnél észleltek, nekik további vizsgálatra lesz szükségük. 2 fő sür-

gős ellátást igényelt.       

A tüdőszűrésen történt magas létszámú megjelenés miatt a 

Tüdőszűrő Állomás pót szűrőnapot kért 2014. június 3-ra (kedd). 

10-14 óráig fogadják a szűrésre jelentkezőket a Faluháznál.           

                                                                   

 

Negyven éves az óvoda 

 

Négy évtizeddel ezelőtt, 1974. május 2-től fogadta az ember-

palántákat a csengelei óvoda. A jubileum alkalmából a mai intéz-

mény szép kis ünnepséget rendezett, melyre meghívták a régi, már 

nyugdíjas dolgozókat és azokat, akik 1974-ben még óvodások 

voltak. 

A polgármester külön köszöntötte a régi alkalmazottakat, 

melyek között  Tóth Józsefné  óvónő is ott volt,  aki a kezdetektől a  
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nyugdíjazásáig a gyerekekkel foglalkozott (A megnyitáskori  veze-

tő óvónőt, Kerekes Józsefnét már nem lehetett az ünnepségre meg-

hívni, mert 2012-ben elhunyt). A kicsik egy-egy csokorral aján-

dékozták meg a régi dolgozókat, majd mindegyik óvodás csoport 

rövid műsort adott.  

Az eltelt évtizedeket vetítettképes bemutatóval elevenítették 

fel, miközben betolták a háromemeletes csokitortát a gyertyákkal 

és tűzijátékkal, melynek felszeletelésére Tóth Józsefnét kérték meg. 

A hatalmas édességből bőven ehettek a meghívott vendégek és az 

óvodások is. 

Az elmúlt 40 év óvodai fotóiból az óvoda aulájában kiállítás 

nyílt, melyet egy hétig lehetett megtekinteni.       

M. M. 

 

 

 
 

Az 1970-es évek egykori óvodásai az ünnepségen 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Kedvenc receptjeim 
 

Busa jóasszony módra  
 

Hozzávalók: 1,5 kg busa, 3 dl tejföl, 15 dkg füstölt szalonna, 

1 nagy fej vöröshagyma, 1 mokkáskanál pirospaprika, őrölt bors, 

só. 

A megtisztított, megmosott halat feldaraboljuk, sóval bedör-

zsöljük, és hagyjuk állni egy órán keresztül. Utána lobogva fővő, 

enyhén sós vízbe tesszük a haldarabokat, és 35 percig főzzük. A 

füstölt szalonnát felkockázzuk, zsírját kisütjük, pörcöt kivesszük, a 

reszelt vöröshagymát sárgára pirítjuk a zsíron, borsozzuk, papri-

kázzuk, pici vizet öntünk rá, hogy a paprika meg ne égjen, és be-

lerakjuk a haldarabokat. Még egy merőkanál vizet öntünk hozzá, és 

felforraljuk. Belekeverjük a tejfölt, újra felforraljuk, rászórjuk a 

félretett pörcöt, és forrón tálaljuk.  

Nemere Ilona  

 
 

 

H i r d e t é s e k 
 

Eladó a falutól 4 km-re 10 hold földterület, mely erdőből, szán-

tóból, legelőből áll. A területhez kerítéssel körbezárt tanya-

épület is tartozik. Villany leköthető. Érdeklődni: 06-20-463-

4418. 

Zöldség-gyümölcs árukkal bővítettem a virágboltom kínálatát.  – 

Sándorné Zsóka 

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

deklődni lehet az Arany János u. 6. szám alatt. 
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Napos és előnevelt csibe kapható Csengelén! 
 

Napos csibe 150 Ft/db, 1 hetes csibe 250 Ft/db, 2 hetes csibe 

350 Ft/db, 3 hetes csibe 400 Ft/db. 

Fajtakínálat:  

 Ross208 (fehér húshibrid, pecsenye csirke) 

 Redbro (vörös színű, gyors növekedésű, kettős hasznosítású)  

 Master Gris: fehér-fekete színű, gyors növekedésű, kettős hasz-

nosítású, húsjellegű) 

 Farm (többszínű, mérsékelt növekedésű, kettős hasznosítású) 

Minden szombaton ingyenes házhozszállítás! 

Elérhetőségek: 

Rigó Roland, Balástya, Hunyadi u. 18.  

Telefon: 06-70/4 452 314. www.csibetartas.hu   

Csengelén Sándor Józsefné vesz fel rendelést a virágbolt-

jában, vagy telefonon (06-30/7 151 070).  

 

 

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 érzé-

kenységet, növeli a teherbíró képességet és lassítja az öregedést. Hatása 

néhány 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.    

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

dőszoba, 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 ingatlan 

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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