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Puszta ötös bemutató 
  

 
 

A falunapoktól szóló írásunk a 197. oldalon kezdődik! 
 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Június 
 

 

 

 

 

16. 

1899-ben ezen a napon született Molnár János (†1978), aki 

1935-től tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságá-

nak. 1936-1941 között és 1946-ban a Csengelei Mezőgaz-

dasági Egyesület elnöke volt.  1960-ban ezen a napon szü-

letett Sándor József, aki 1997-ben postai kézbesítő volt. 

2008-tól újra ebben a beosztásban dolgozik.  1962-ben 

ezen a napon született Erdélyi Ferencné Varga Andrea, aki 

1984-1994 között az általános iskolában tanított.  1993-ban 

ezen a napon csődeljárás indult a Turkey-Pipe Mezőgaz-

dasági Termelő és Kereskedelmi Kft. ellen. 

17. 

1946-ban ezen a napon született Törköly Ferenc (†2008), 

aki 1983-1992 között szikvízkészítő kisiparos volt. 1998-tól 

haláláig az önkéntes tűzoltók parancsnokaként tevékenyke-

dett.  

18. 
2004-ben ezen a napon jött létre a Főnix 2004 Művé-

szetoktatási Alapítvány a Csengelei Alapfokú Művészetok-

atatási Intézmény fenntartására.  

19. 

1888-ban ezen a napon született Gyovai Péter (†1957) 

földműves, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben 

1929-től választmányi tag, 1933-tól zászlótartó és 1941-

1943 között körgazda volt.  1979-ben ezen a napon hunyt 

el Csillagvári István, aki az 1970-es években a vízmű ke-

zelője volt.  

20. 

1941-ben ezen a napon született Vízhányó Béláné Tisóczki 

Erzsébet, aki 1973-1977 között gáz cseretelep-vezető, 1977-

1979 között postai kézbesítő volt.  1949-ben ezen a napon 

született Koncz Lajosné Ambrus Margit, aki 2001-től tagja a 

népdalkörnek. Csuhéfonásaival több kiállításon szerepelt. 

21. 
1963-ban ezen a napon hunyt el Bagi Sándor, aki az 1940-es 

években a motormalomban olajütéssel foglalkozott.   
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22. 
1977-ben ezen a napon született Szabó Zsolt, aki 1993-1998 

között a csengelei focicsapat tagja volt. 

23. 

1898-ban ezen a napon született Fábián Lajos (†1981), aki a 

csengelei motormalom vezetője volt az államosítás után.  

1912-ben ezen a napon született Len Péter (†1971), aki 

1946-ig rendőr volt.  

24. 
1886-ban ezen a napon született Csicsai János (†1953), aki 

vitézi telkét Csengelén kapta. A csengelei leventék főokta-

tója volt.  

25. 

1911-ben ezen a napon született Kurucsai Péter (†1989), aki 

1945-ben polgárőr volt.  1982-ben ezen a napon született 

Hencz Teodóra, aki 1995-ben az Aranyeső néptánccsoport 

alapító tagja volt. 1997-ben "A csengelei iskoláért" plakettel 

tüntették ki. 

26. 
1933-ban ezen a napon született Fejes Sándorné Kasornya 

Olga, aki 1994-1995 között az általános iskolában tanított.  

27. 

1940-ben ezen a napon született Bangó Péter (†1987), aki 

kéményseprőként és postai kézbesítőként is dolgozott.  

1986-ban ezen a napon avatták fel a takarékszövetkezet új 

épületét.  

28. 
1912-ben ezen a napon született Valkovics Péter, aki a II. 

világháború során 1944-ben hadifogságba esett és hamaro-

san meghalt.  

29. 

1944-ben ezen a napon született Törköly Péter (†1997), aki 

előbb tagja volt a községi tanácsnak, majd 1990-1994 között 

önkormányzati képviselő volt.  1953-ban született Pálinkás 

István, aki 1985-től az általános iskola karbantartója.  

30. 

1907-ben ezen a napon született Kopasz Pál (†1972), akit az 

1949-es községgé alakuláskor a képviselő-testület tagjává 

választottak.  1960-ban ezen a napon szűnt meg a csengelei 

motormalom működése.  1991-ben ezen a napon Sztankai 

István aranymisét, Laczkó Ferenc és Tölgyes Tibor ezüstmi-

sét tartott a csengelei templomban. 
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Kerékpárok regisztrálása 
 

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások felderí-

tésének növelése érdekében a Kisteleki Rendőrkapitányság illeté-

kességi területén a kerékpárok regisztrációját és digitális nyilván-

tartásba vételét az illetékes körzeti megbízottak végzik el. 

A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal rendel-

kező regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai, roncsolásos 

úton távolíthatók el. Továbbá a kerékpárról több fényképfelvétel 

készül, mely egy elektronikus adattárban kerülnek elhelyezésre a 

pontosabb azonosítás végett. 

A kerékpárok regisztrációja nem kötelező érvényű, továbbá a 

regisztráció során személyes adat kezelésére nem kerül sor.  

Ezen regisztrációban csak a KRESZ előírásainak megfelelő 

kerékpárok vehetnek részt! 

A regisztráció folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbí-

zotti irodánál (Csengele, Deák Ferenc u. 11. szám) fogadóórákon 

(minden páratlan hét szerdáján, 9-11 óra közötti időben), vagy a 

körzeti megbízottal történt előzetes időpont egyeztetést követően 

tudják megtenni! 

Bozó Béla r. főtörzsőrmester 

csengelei körzeti megbízott 

 
 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

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

július 7-én lesz.                                                                                                                                                                                                            
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Jubileumi falunapok 
 

Az idei falunapok különlegesek voltak: huszadik alkalommal 

kerültek megrendezésre, a lovas felvonuláson és a kispályás lab-

darúgó kupán pedig rekordszámban vettek részt. A bajor és len-

gyel testvérközségekből szép számú delegációk jöttek el. A követ-

kezőkben felidézzük a háromnapos ünnepsorozatot. 
 

A szombati nap korán kezdődött, reggel nyolckor nyitotta 

meg a polgármester a kiállításokat a faluházban. Rényiné dr. To-

rontáli Renáta eddig főleg üvegfestéseivel szerepelt, most a gra-

fikára helyezte a hangsúlyt, és sok helybéli közismert ember port-

réjával lepte meg a látogatóit. Élethű alkotásaival méltán aratott 

elismerést. Két szomszéd településről is jöttek népművészeti alko- 

 

 
 

Dr. Torontáli Renáta rajza, és annak modellje a kiállításon 
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A Nowa Słupia-i alpolgármester meghívást adott át 

 
tók. A pusztaszeri Horváth Antalné terítőivel már szerepelt Csenge-

lén, most nagyobb területen mutatta alkotásait. A kiskunmajsai 

Nemesné Gara Klára szintén visszatérő kiállító falunkban. Ő is 

nagy területen mutatta be csuhéból készült műveit, sőt több életké-

pet is összeállított a bábúiból. A húsz éves jubileum alkalmából  

Molnár Mihály fénykép archívumából mutatta elmúlt két évtized 

falunapjainak történetét (ez a kiállítás június végéig megtekinthető 

a faluházban).   

Kilenckor indultak az önkormányzati hivataltól a mazsoret-

tek. A felvonuláshoz a zenét a csengelei fúvószenekar, valamint a 

szegedi Fricsay Ferenc fúvószenekar szolgáltatta. A Május 1. utcán 

indultak el, majd az Akácfa utcán, a főutcán vonultak végig, köz-

ben a faluház előtti téren pihenhettek meg, süteményeket és üdí-

tőket fogyasztva. A végén a focipálya mellett haladtak el, és ér-

keztek vissza a hivatalhoz. Szokáshoz híven egy indulót közösen 

játszottak el a zenekarok, majd következett az ünnepélyes meg-

nyitó.  
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Sánta Ferenc polgármester emlékezett meg az elmúlt húsz 

évről, és kérte, hogy a következő önkormányzatok vigyék tovább 

ezt a rendezvénysorozatot. A beszédét lengyel és német nyelvre is 

lefordították. A falunapokat stílszerűen három nyelven, magyarul, 

németül és lengyel nyelven nyitotta meg. A Nowa Słupia-i 

alpolgármester bejelentette, hogy meghívják a csengelei képviselő-

testület mellett a csengelei fúvószenekart is az iskolájuk 50 éves 

jubileumi ünnepségére. 

A kulturális műsor keretében a már említett fúvószenekarok 

szerepeltek, a mazsorettek közreműködésével. Szerepeltek a 

tánciskolás növendékek, a citerazenekar és népdalkör, valamint az 

elmaradhatatlan ütőegyüttes. A három órás műsor után lehetett 

menni ebédelni.  

A motoros találkozót már fél 12-kor megnyitották. Ezen is 

szép számú érdeklődő jelent meg. A motorosok most is bogrács-

gulyást kaptak ebédre. A palacsintasütés most sem maradt el. Bárki 

ehetett a finom étekből, akinek volt türelme beállni a hosszú sorba. 

A lassúsági versenybe mindenféle motorral neveztek. A két egy-

szerre versenyző közül az nyert, aki később tette le a lábát a kb. 20 

méteres pályán. A kétkerekűeknek zenei műsor is volt, az X-fak-

toros Stone énekelt a színpadon. A motoros találkozó alatt folyama-

tosan közlekedett a falunéző szerelvény. A streetfighter show von-

zotta a legtöbb érdeklődőt. A nagy versenymotorok mellett volt egy 

simsonos akrobata is. A kaszkadőrök egykerekeztek, felálltak a 

motorra, a kormányra ültek, és a gumiégetés sem maradhatott el. 

Látványos volt az is, amikor a kipufogóból lángnyelvek csaptak ki. 

A motoros felvonulás a Vetter Hungary Kft. telepéig ment, majd 

visszafelé az egyik mellékutcán is végighaladtak. A motoros napot 

az eredményhirdetés zárta. Aki akart, maradhatott, hiszen diszkó-

zenével marasztalták a nagyérdeműt.  

A vasárnapi nap szentmisével kezdődött, majd az I-II. világ-

háborús emlékműnél emlékeztek meg a csengelei áldozatokról. A 

megemlékezésen részt vett Ering és Nowa Słupia küldöttsége is. 

Tíz órától az iskola udvarába várták a vetélkedni vágyókat. A 

Rényi család most is  különleges  feladatokat  talált  ki: békatalpban 
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Mazsorettes bemutató a kulturális programon 

 

 
 

Pillanatkép a street-fighter show-ról 
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menetelni, majd horgászni; talicskában személyszállítani, bekötött 

szemmel seprűn lovagolni. A „Legyen ön is milliomos” feladat so-

rán még telefonos segítséget is igénybe lehetett venni. Záráskén 

most is közös ügyességi feladatok voltak. A két homlok közötti 

kislabda hordás sokakon kifogott. A versenyt a „Tollas Sasok” 

nyerték, így övék lett az epertorta, de azt közösen fogyasztották el, 

főleg a fiatalok nagy örömére.  

A lovas felvonulás a faluháztól indult, majd az ifjúsági tá-

borozóhely közelében kialakított lovas pályánál táboroztak le. A 

bemutatót lovas dámák kezdték, akik a hagyományoknak megfe-

lelően féloldalasan ültek a nyeregben. Őket két huszár kísérte. A fő 

attrakció a lovas betyárok fellépése volt. A három kék gatyás be-

mutatta az idomítás magasiskoláját: fektették, ültették a lovakat, 

lóháton álltak. Kedves momentum volt, amikor egy asztalhoz 

ültettek egy jószágot, hogy egyen is igyon. A csúcspont a puszta 

ötös bemutatása volt, amikor két ló hátán állt a hajtó, és plusz még 

előtte három négylábút vezetett. A faluban történt felvonulás után a 

kocsik és lovasok a víztoronynál vették át az emléklapokat és aján-

dékokat. Ezek kiosztásában Csókási Zoltán főszervezőnek segített a 

csengelei és eringi polgármester is. Az idei lovas felvonulás rekor-

dot ért el: 51 fogat és 20 lovas vett részt rajta. 

 

 
 

A torta-túra résztvevői 
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Hetes fogat a lovas kocsis felvonuláson 

 

 
 

A felső tagozatosok színpadi előadása 
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Az este folyamán a kőszínpadon fáklyás előadás volt. Lan-

tosné Horváth Irén rendezésében a művészeti iskola színjátszói 

adtak elő két darabot. A fellépésük szép számú érdeklődőt vonzott.  

Az utcabál sátrában zumba táncosok tartottak bemutatót, 

mely nem volt előre beharangozva. Az est „sztárvendége” a Pa-

csirták elnevezésű énekes duó volt. Műsorukon a szokásos lako-

dalmas rock szerepelt. 

A hétfői nap a sporté, pontosabban a labdarúgásé volt. A 

falunapi kispályás focikupáért 16 csapat vetélkedett. Csengelét a 

„Harmadnaposok” képviselték. Mielőtt kiestek, az utolsó 

meccsükben a kupagyőztesekkel játszottak. Az utolsó percben 

sikerült kiegyenlíteniük  2:2-re, de a büntető rúgásoknál elvéreztek. 

A vándorkupát a Mono-Pool Team nyerte el. Második az AFC 

Ocskó-Trans lett, a harmadik helyezést pedig a Грозный szerezte 

meg. A tornán különdíjak is voltak. A legjobb játékos Somodi Vik- 

 

 
 

A vándorkupa a Mono-Pool Team-é lett 
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tor (AFC Ocskó-Trans) lett. A gólkirályi címet Répás Norbert 

(Грозный) érte el. A legjobb kapusnak Peltzer Márk (Mono-Pool 

Team) bizonyult. Kun-Szabó Tibor – mivel Sánta Ferenc polgár-

mester az őszi választáson már nem jelölteti magát –, a falu első 

emberének egy emléktárgyat adott át 20 éves falunapi szervezői 

munkájának elismeréséül.  

Bár a falunapi programban nem volt meghirdetve, a Fortuna 

presszó udvarán Széll János cséplős kiállítást rendezett. Több mint 

fél évszázados elevátort, cséplőgépet és traktort mutatott be, plusz a 

betakarításhoz szükséges szerszámokat is összegyűjtött erre az 

alkalomra. Az öreg traktor üzemképes állapotban volt, ennek bizo-

nyítására többször be is indították az érdeklődőknek. 

 

Kép és szöveg: 

Molnár Mihály 

                     

 
 

Széll János az öreg cséplőgéppel  
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Rendőrségi hír 
 

Az egyik kisteleki élelmiszerüzletből csokoládét kísérelt meg eltu-

lajdonítani egy 55 éves csengelei lakos, akit a cselekménye elkö-

vetésekor tetten értek. A lopási kár megtérült, az elkövető a sza-

bálysértés tényét elismerte, ezért a kiérkező járőrök eljárást kezde-

ményeztek vele szemben. 

(promenad.hu) 
 

 
 

 

Kun Szabó István nótáskönyve 
52. rész 

 

96. Kicsi fehér meszelt szoba 
 

Kicsi fehér meszelt szoba, 

Falon függő Mária kép. 

Asztal áll egy sarokban, 

Halvány fényű gyertya ég. 

Mellette egy lány és legény, 

A szemükben vágy és remény.  
 

A szívükben szerelem, 

Tulipános ládán ülnek, 

S tervezgetnek csendesen. 

A kemence szögletében 

Egy anyóka kuporog, 

Olvasót tart a kezében, 

De az ajka nem mozog. 

Az ifjakat nézi, nézi, 

A múltakat felidézi. 

Könny szökik a szemébe, 
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Azt csak a jó Isten tudja, 

Mi jutott az eszébe.  
 

[Szövegíró: Hódossy Gedeon] 

 

97. Nem tudom, hogy … 

 

Nem tudom, hogy szeretem-e, csak valamit érzek, 

Valamit a szívem körül, ha szemedbe nézek. 

Megremeg a lelkem tőle, napról napra sápadtabb az arcod, 

Úgy érzem, ha mást szeretne, meg kellene halnom. 
 

Mondhat nekem akármit is, gyenge vagyok, gyáva, 

Lesz-e még a szerelmünknek hajnal hasadása? 

Bárhol megyek lépten nyomon, csak a maga fehér arcát látom, 

Nem tudom, hogy szeretem-e, de csak magához vágyom. 

 

98. Tengeren át… 
 

Tengeren át sebesen süvít a szél, 

Jó anyám mondj imát fiadért, ki útra kél! 

Túl a parton láttam keseregni egy anyát, 

Kis fiáért sírig emészti el magát. 

Áll már a vitorlás, keljünk a tengeren át, 

Feledjük a múltat és a bút, 

Gond nélkül könnyebb lesz majd az út.  

 
(folytatjuk) 
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Vincze János újra magas 
kategóriát kapott 

 

A falunkban élő és alkotó fafaragó legutóbb a budapesti Ha-

gyományok Házában zsűriztette alkotásait. Négy szobor és egy 

kopjafa „B” kategóriás elismerést kapott a népművészeti szakem-

berektől, a „Szegedi boszorkány” című szobrát pedig a legmaga-

sabb kategóriába, az „A”-ba sorolták. 

A népi iparművészi cím elnyeréséhez 30 „B” és 5 „A” kate-

góriás alkotás szükséges. A csengelei faszobrásznak a mostani 

zsűri eredményekkel együtt már csak 9 „B” és 3 „A” kategóriája 

van hátra. Bízzunk benne, hogy sikerül majd – falunk lakói közül 

elsőként – elérni a népi iparművész címet! 

M. M.   
 

 
 

Vincze Jánosa az „A” kategóriás szobrával 
(fotó: Molnár Mihály)  
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Visszatekintő 

 
Ezt írták Csengeléről 55 éve: 

 

Jól gazdálkodik a csengelei Március 15 Tsz 

 
Csengelén az ellenforradalom után, egészen a legutóbbi hónapokig 

nem működött sem termelőszövetkezet, sem termelőszövetkezeti csoport. 

Ez év tavaszán azonban a község 20 dolgozó parasztja elhatározta, hogy 

termelőszövetkezet alakít. A közös gazdálkodást meg is kezdték 150 

holdon. A tavasz folyamán nagy lelkesedéssel kezdtek a munkához, nem 

vártak arra, hogy csak majd ősszel kezdjék meg a közös tevékenységet. 

A tavaszi hónapok folyamán kellő időben fejtrágyázták minden 

gabonatáblájukat. Ezért most a termelőszövetkezet gabonatáblái legszeb-

bek a csengelei határban. A község vezetői segítik a közös gazdaságot, a 

tanács v. b. elnöke például majd minden nap felkeresi őket náluk. A ter-

melőszövetkezetben már egy hónappal ezelőtt megalakult a pártszervezet 

is 6 taggal. A kommunisták személyes példamutatásukkal és politikai 

felvilágosító munkájukkal arra törekednek, hogy mind jobban erősítsék a 

közös gazdaságot és bebizonyítsák: csak a közös, nagyüzemi gazdálkodás 

hozza meg a falu minden dolgozó parasztja számára a felemelkedést.    

A termelőszövetkezet anyagilag is erősödik – most kapott át egy 32 

kalapácsos darálót a tanácstól. A fiatal csengelei termelőszövetkezetet a 

Szegedi Kenderfonógyár vezetői és munkásai patronálják és legutóbb a 

tsz számára kijavítottak egy addig használaton kívül levő hosszfűrész-

gépet. A tsz már üzemelteti is ezt a fűrészgépet és ezzel a lakosság régi 

kívánságát teljesíti,mert a községben eddig a dolgozó parasztok nem 

tudtak léceket és gerendákat vágatni. 

Nem régóta gazdálkodnak közösen a »Március 15« tagjai, de már 

eddig is szép eredményeket értek el, amelyek méltán keltették fel az 

egész falu érdeklődését. Többen mondták már, hogy gondolkodnak a tsz-

be való belépésről, a tsz tagjainak tehát nem is lesz olyan nehéz elérniük 

azt a tervüket, hogy őszre 300-400 holdra növeljék a közös gazdaságuk 

területét. 

 

(Megjelent a Csongrád megyei Hírlap 1959. június 12-i számában) 
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Kedvenc receptjeim 
 

Zöldséges csirkecomb  
 

Hozzávalók: 8 kicsi csirkecomb, 2 fej vöröshagyma, 2 sárga-

répa, 1 zeller, 2 póréhagyma, 4 cikk fokhagyma, 1 citrom reszelt 

héja, 1 evőkanál liszt, 1 dl vörösbor, 1 kicsi babérlevél, 1 rozma-

ring ágacska, 1 szál kakukkfű, 1 teáskanál oregano, kevés olaj, 

őrölt feketebors, só. 

Sót, őrölt borsot, zúzott fokhagymát, oreganot, citromhéjat 

keverünk össze, és a lebőrözött csirkecombokat jól bedörzsöljük 

vele. Megforgatjuk lisztben, és egy tűzálló tálban megforrósított 

olajon pirosra sütjük. A vöröshagymát apró kockákra, a sárgarépát 

karikára, a zellert gyufaszálnyira, a póréhagymát vékony szeletekre 

vágjuk, és a csirke mellé tesszük párolódni. Ráöntjük a bort, bele-

tesszük a babérlevelet, a kakukkfüvet, a rozmaringot, megszórjuk 

őrölt borssal. Előmelegített sütőbe toljuk, és egészen puhára pá-

roljuk. Ha a leve túlságosan elforrna, forró vízzel (esetleg borral) 

pótoljuk.  

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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