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Nemere István feleségével 
  

 
 

Az íróval készült interjúnk a 234. oldalon kezdődik! 
 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Július 
 

 

 

 

 

17. 

1922-ben ezen a napon született Kun Szabó Jenő (†1944), 

aki a II. világháborúban Lengyelország területén hősi halált 

halt.  1969-ben ezen a napon született Pigler Csaba, aki 

1994-1995 között a Csengele Községi Sport Egyesület 

focistája volt.  1974-ben ezen a napon született Hegedűs 

Attiláné Túri Zsuzsanna, aki 1997-ben virágboltot üzemel-

tetett.  1997-ben ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki 

1936-1946 között postai kézbesítő volt, majd a községi 

tanács hivatalsegédeként dolgozott. 1985-ben 25 éves ön-

kéntes rendőri szolgálat után járó jelvénnyel tüntették ki. 

18. 
1895-ben ezen a napon született Pigniczki József (†1959), 

aki 1944-ben a Független Kisgazdapárt csengelei szerveze-

tének tagjává választottak.  

19. 

1922-ben ezen a napon született Biczók Mária Magdolna, 

aki 1967-1974 között csengelei tanyai iskolákban tanított.  

1926-ban ezen a napon született Sági Józsefné Hajzer Er-

zsébet, aki 1979-1986 között az Öregmalom vendéglő sza-

kácsa volt. 1997-től tagja a népdalkörnek.  

20. 

1949-ben ezen a napon született Ceglédi János, aki 1972-től 

2009-ig a postahivatalt vezette. 1990-2010 között a helyi 

választási bizottság vezetője volt.  1981-ben ezen a napon 

született Pálnok József, aki 1997-2002 és 2003-2004 között 

a csengelei focicsapat tagja volt. 

21. 

1904-ben ezen a napon született Buknicz István (†1970) 

földműves, akit a Független Kisgazdapárt csengelei szerve-

zetének választmányi tagjának választottak 1944-ben.  

1937-ben ezen a napon született Rabi Flórián (†1984), aki 

1956-ban nemzetőr volt. 1956-os magatartása miatt börtön-

be zárták.  
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22. 
1914-ben ezen a napon született Tóth István, aki a II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  

23. 

1878-ban ezen a napon született Krachtusz Gusztáv (†1912), 

aki 1902-1908 között a Belsőcsengelei iskolában tanított.  

1925-ben ezen a napon született Vörös Rudolf (†2002), aki 

1962-1970 között a Vadgerlés Tsz, 1970-1972 között az 

Egyesült Tsz elnöke volt.  1953-ban ezen a napon született 

Kordásné Géczi Klára, aki 2003-2008 között az I. számú 

háziorvosi rendelő írnoka volt.  1979-ben ezen a napon 

hunyt el Lantos Lukács, aki 1948-tól tagja volt a DÉFOSZ-

zenekarnak.  1986-ban ezen a napon született Pálinkás Ger-

gely, akit 2000-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tün-

tettek ki.  2003-ban ezen a napon történt meg a Csengele-

Kiskunmajsa út műszaki átadása.  

24. 
1884-ben ezen a napon született Forgó Jenő (†1914), aki az 

I. világháborúban hősi halált halt a szerb hadszíntéren.  

Csengele egyik névnapja (másik: február 4.). 

25. 

1937-ben ezen a napon született dr. Orosz Zoltánné Kovács 

Ildikó, aki 1965-1972 között a községi tanács alkalmazottja 

volt.  1963-ban ezen a napon született Laczkó János, aki 

1993-ban a csengelei focicsapat tagja volt. 

26. 

1942-ben ezen a napon született Halász Zoltánné Horváth 

Rozália, aki tagja az egyházközség képviselő-testületének.  

1955-ben ezen a napon született Kontesz Józsefné Szigetvári 

Marianna, aki 1979-től óvónő az óvodában.  

27. 
1944-ben ezen a napon született Sánta Ferenc, aki 1994-től 

Csengele polgármestere. 1998-ban "A csengelei iskoláért” 

plakettel tüntették ki.   

29. 
keletkezett.  1968-ban ezen a napon született Úrbán Flórián 

negyvenszeres magyar válogatott labdarúgó. 1999-ben meg-

bízott edzője volt a csengelei focistáknak.  

31. 
1985-ben ezen a napon született Czombos Regina, akit 

1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.  
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Sok munkájuk volt a 
tűzoltóknak 

 

Június 29-én a sürgönyös út M5-ös feletti átjárójánál egy 

villanyvezeték szakadt le. Az esethez több tűzoltókocsi is kivonult, 

de tűz nem keletkezett.  

Július 8-án a vihar adott munkát a katasztrófavédőknek. A 

Pántlika útról két helyen is kidőlt fákat, gallyakat kellett eltávolí-

tani. Az egyik tanyán a melléképületre borult egy fa, míg a mási-

kon egy személygépkocsiban okozott károkat. 

Július 9-én a faluszéli panzió szalmarakása gyulladt meg, fel-

tehetően a villanypásztortól. A tüzet gyorsan sikerült eloltani, így 

nagyobb kár nem keletkezett. 

A helyi önkéntes tűzoltók minden esetnél megjelentek és 

kivették részüket a mentési munkálatokból. 

M. M.    

 

 
 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

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

augusztus 4-én lesz.                                                                                 
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Polgárőrnap Békésen 
 

Az idei országos polgárőrnapot Békés-Dánfokon rendezték. 

A csengelei bűnmegelőzők 27 fős delegációval képviseltették ma-

gukat. 

A rekkenő hőség az utazás során nem okozott gondot, mivel a 

megyei szövetség támogatásával légkondis busszal utazhattunk. A 

helyszínen egy üres sátrat kaptunk, melybe csak az asztalokat és az 

ülőalkalmatosságokat kellett bepakolni.  

Ebédre húsos tarhonyát kaptunk, ami ahhoz képest, hogy 

több ezer főre főztek, igen jól sikerült. Volt, aki három adaggal is 

megbirkózott. 

A kulturális műsor legnagyobb attrakciója Mága Zoltán hege-

dűművész volt, de volt kemény rockzene és örökzöld dallamokat is 

előadtak. A hűsölni szándékozók fürödhettek a jócskán hideg víz-

ben, vagy csónakázhattak. A kicsiknek több vetélkedőt rendeztek, 

sok-sok ajándékkal.    

Kép és szöveg: 

Molnár Mihály 
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Nemere István a jövőről és 
történelemről 

 

A falunkban élő és alkotó népszerű író mostani interjújában 

főképp a robotok jövőjéről és a magyar történelemről beszélt 

aktuális témák kapcsán.   

 

Mostanában egyre többet beszélnek a mesterséges értelemről. 

Ön szeriont lesz ilyen valamikor? 

- Viccesen mondhatnám, hogy jó lenne már látni a természetes 

értelmet is. Biztosan lesz mesterséges értelem, sok kutatás folyik, 

és sok pénzt fordítanak erre. Valami eredmény biztosan lesz belőle. 

Ha lesz valamilyen kis eredmény, akkor még több finanszírozó fog 

erre pénzt adni. A gondok ott vannak, hogy mire fogják fel-

használni. A mesterséges értelem valamilyen fokban most is van, 

minden számítógép egy bizonyos fokig az. A gondok abból 

adódnak – melyet a sci-fi írók is régóta pedzegetnek – hogy a 

mesterséges értelem meddig lesz az ember „kezében”, vagyis 

meddig fogja az ember uralni, és megtörténhet-e az, amiket a fan-

tasztikus filmnek is láthatunk, hogy a szerkezetek vagy a robotok 

túlszárnyalják az embert. Lesz-e én tudatuk, lesz-e élet utáni 

vágyuk. Ez néhány évtizeden belül már probléma lehet, és akkor 

meg leszünk egy kicsit lőve, mert azt hisszük, hogyha az ember 

készítette, akkor nem tudhat többet az embernél. Már ma is többet 

tudnak olyan értelemben, hogy a számítógép egy másodperc alatt 

elvégez több százezer számítást, annyit, amire egy embernek az 

egész élete rámenne. Ilyen értelemben már többet tudnak, mint mi. 

A gond akkor lesz, ha értelmes lesz a gépi világ. Akkor lesznek 

gondok. 

Ha lesz mesterséges értelem, akkor lesz mesterséges érzelem is? 

- Szerintem el lehet odáig érni, miért ne! Olvasva népszerű-tudo-

mányos cikkeket, melyek ilyenekről tudósítanak, könnyen lehet, 

hogy már  ma  is  lehetséges volna, csak még nem csinálták meg. A  
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robotba, mely körülöttünk él, minket szolgál, bele lehet építeni 

olyan szerkezeteket, melyek érzékelik a valódi emberek hangula-

tait. Erre egy kutya is remekül képes, de a robot másképpen fog eh-

hez közelíteni. Például az emberek egymás közötti beszélgetésé-

ből, szóhasználatából, szavak ismétléséből vagy elkerüléséből 

következtethet szándékokra és érzelmekre. Ha ezt fel is turbózzák, 

és direkt erre fognak ráállni kutatók, akkor könnyen lehet, hogy 

csinálnak olyan robotot, melytől egyesek nagyon félnek, amely 

érzékelni fogja a hangulatokat, lesznek neki céljai, tud majd beszél-

getni. Későbbiekben eltűnhet a határ az ember és robot között, mert 

beleépíthetnek személyiséget is. Nem muszáj minden robotnak 

egyformának lenni, ahogy ábrázolják a filmeken! Aki segít a ház-

tartásban, meg mindenféle dologban, őrzi a házat éjjel-nappal, 24 

órás szoliban van, ha füstöt érzékel, már riaszt, ha elmegyünk ott-

honról, akkor mindent bezár. Idegeneket csak akkor enged be, ha 

megfelelően azonosítják magukat. Ha baj történik, azonnal értesít 

bennünket, bárhol is legyünk. Szóval egy ilyen robotnak, hogy még 

jobban eladható legyen, adnak neki valamilyen „emberi” tulajdon-

ságokat. Lehet, hogy lesz valamelyiknek humor-érzéke, és bele-

táplálnak 24 ezer viccet, hogyha a gazdának olyan kedve van, 

akkor mond neki egy viccet. De olyan is lehetséges, hogy se-

gítőkésszé képezik ki, idős vagy beteg, mozgássérült embereket 

ellátni. Ez óriási dolog lesz! Ez az egyik, melyben én látok ér-

telmet. Ha egy ilyen robot nem csak gépiesen szolgál ki, és nem-

csak azt tudja, hogy igen-nem, jobbra-balra, meg ha mondják neki, 

hogy menjen ki, akkor kicsoszog, hanem olyan lesz, akivel majd-

nem beszélgetni is lehet, majdhogynem annyit fog érni, mint egy 3-

4 éves gyerek, mint egy kutya, úgy fog érteni, akkor én azt mon-

dom, hajrá! Ha itt meg tudnak állni, akkor sok embernek jót fog 

tenni.  

Mi van akkor, ha megsértődik a robot, és fellázad? 

- Az Asimov regényekben volt a robotika három szabálya. Mind a 

három lényegében arra vonatkozott, hogy a robot nem tehet semmit 

az ember ellen. Még akkor is az embert kell mentenie, amikor ő 

maga is odaveszhet. Amíg  a  robotnak nincs én tudata, addig  nincs  
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gond ezzel, nem fog fellázadni. Veszélyes játszmák alakulhatnak 

ki. Gondoljunk arra, hogy például egy robot nem a háztartásban 

van, hanem mondjuk egy űrhajót irányít, és választania kell, hogy 

az űrhajót vagy az űrhajósokat mentse meg, akkor baj lesz! De nem 

hiszem, hogy ezt elkerülhetjük, mert a fejlődés ebbe az irányba 

megy. És a fejlődés nem fog megállni. Már most is vannak orvos 

robotok, melyek egyfajta műtétre be vannak programozva.  

A robotok átprogramozhatják magukat, összefoghatnak…   

- Kedvelt témája a regényeknek, láttuk az összes Terminátor fil-

meket. Ez nekem is nagyon vad, és remélem, hogy nem fog bekö-

vetkezni. Éppen most vezetik be a tőzsdén, hogy gépek egymással 

kereskednek. Emberi utasítások után tudja, hogy neki vennie vagy 

eladnia kell részvényeket. Ha a meghatározott árat tapasztalja, 

akkor egy másik gépnek az eladja, vagy tőle megveszi, emberi 

beavatkozás nélkül. 

Térjünk át a történelemre! Nemrég nyilatkozta egy kormány-

párti politikus, hogy Horthynak nem lehet szobra Magyaror-

szágon. 

- Láttunk már olyat, hogy az egyik ezt nyilatkozta, a másik meg 

azt, és mégis a másiknak lett igaza. Két részre lehet bontani a 

problémát. Az egyik általános: kell-e egyáltalán folyton hátrafelé 

néznünk, és szobrokat állítgatni. Minden héten állítanak szobrot, 

ma is éppen állítottak valahol egyet, Lehel vezérnek, vagy nem 

tudom kinek, mert az nagyon kellett. Folyamatosan hátrafelé nézve 

kell menetelnünk, és közben meg eltaknyolunk, vagy jól megvá-

logatjuk, hogy kinek állítunk. Ha pici kétség is felmerülne, és 

Horthynál elég komoly kétségek vannak, akkor talán a jobbik meg-

oldás, ha nem állítgatunk. Sokan azért akarnak Horthy szobrot, 

mert tudják, hogy másoknak nem tetszik, és azért akarják 

felállítani. Nem csak azért, mert Horthy megérdemli, hanem, hogy 

cukkolják vele a másik oldalt, és bebizonyítják, hogy akkor is 

szobrot fognak állítani, ha másik oldal fejre áll is. Másik dolog az, 

hogy megérdemli-e? Én sem tartozom azok közé, akik szerint 

szobrot kéne állítani. Ez ragályos lehet, és végül eljutunk odáig, 

hogy Kádár Jánosnak is lesz szobra. Horthy egyáltalán nem 

szolgált rá a szoborállításra. Én  már a harmadik  könyvemben  fog- 
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lalkozom az életével. Voltak pillanatok az életében, amikor elég 

rokonszenvesnek tűnt, volt, amikor egy szerencsétlen öregember-

nek nézett ki, aki azt sem tudta, hogy mi történik körülötte. Aztán 

voltak olyan pillanatok, amikor el tudta azt játszani, amit elvárt tőle 

a nagy többség. De igazából nem volt ő jó politikus, már ha létezik 

ilyen egyáltalán. Nem volt igazi nagy ember, nem volt igazi vezér, 

tehát azt mondom, hogy el kellene őt felejteni szobrászatilag, és 

másféle módon is.  

Mondja, hogy voltak negatív és pozitív megnyilvánulásai is. A 

negatívakat ismerjük, voltak pozitívak is? 

- Voltak pozitívak is, de azok a magánéletében mutatkoztak meg. 

Ne felejtsük el, hogy tizenvalahány év alatt a négy gyermekéből 

hármat elvesztett, és mindet ő temette el. És maradt a negyedik, 

akit meg elraboltak a németek, és elvitték Mauthausenbe, mint egy 

túszt, akivel sakkban tartják. Az élete nem volt egyszerű, és szeren-

csésnek is csak nehezen mondható. Viszont olyan dolgokat is meg 

mert csinálni, amit annak idején senki más. Ezt nem bátorságból 

tette, hanem mert ő ilyen volt, és nem is akart más lenni. Például, 

amikor először találkozott Hitlerrel, de még a második alkalommal 

is, aki azt merte mondani Hitlernek, hogy „nein”. Hitlernek szépen 

kidülledtek a szemei, mert ő már jó pár éve nem ehhez volt szokva. 

Horthy elmondta, hogy ő meg van sértve, és hogy ő el is távozik. 

Hitler, mint egy kiskutya, szaladt utána, hogy visszacsalogassa. Őt 

nem hatották meg az ilyenek, hogy van ott egy nagy diktátor. 

Gondolom Sztálinnal is így beszélt volna, ha találkoztak volna. 

Tehát voltak jó és rossz dolgai is, de ne felejtsük el, hogy a kor-

mányzósága alatt 22 zsidótörvényt hoztak még a háború kezdete 

előtt. Már 1919-ben vagy 1920-ban hoztak zsidók elleni törvényt, 

amikor senki másnak esze ágában sem volt, még a németeknek 

sem. Asszisztált egy olyan dologhoz, melyet sokan nem is fognak 

fel. Képzeljük azt a szituációt, hogy egy vallási csoportot mostantól 

üldözni fognak, de úgy, hogy nem is tartják őket az ország, vagy 

nagy szavakat használva, a nemzet részének. Például kiszúrják a 

reformátusokat. Aki református, azt mind összefogdossuk, berakjuk  

Őket  egy gettóba,  aztán  eladjuk,  mondjuk  Fehéroroszországnak, 
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hogy ott dolgozzanak koncentrációs táborokban. Kicsit csodálkoz-

nának az emberek ma! De kitalálhatjuk azt is, hogy legyenek a 

Nógrád megyeiek. És aki ott lakik, az bűnös, és el kell hurcolni, de 

ha zöld a szeme, akkor is. Tehát bármiféle okot lehetne találni, és 

Horthy idején ez történt hosszú éveken keresztül, és nem volt 

ellene egy szava sem.  

(-r -ly)  

(folytatjuk!) 

 

 

Virágoznak a kaktuszok 
 

 
 
 

A Korona söröző udvarán több kaktusz van elhelyezve. A nö-

vények mostanában elkezdtek virágozni. Az egyik kisméretű, piros 

virágokat hoz folyamatosan. A másik orchidea nagyságú szirmokat 

növesztett, de ezek csak rövid ideig láthatók, 24 óra után elher-

vadnak. 

M. M. 
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Kun Szabó István nótáskönyve 
53. rész 

 

100. Maga rossz ember … 
 

Maga rossz ember, maga rossz ember, maga tetszik énnekem, 

Szíve nem dobban, szíve nem lobban ugyebár csak én értem. 

Mit bánom, ha rossz is hozzám, szívét megérzem, 

Maga rossz ember, maga rossz ember, maga tetszik énnekem. 
 

101. Fehér galamb száll a falu felett 
 

Fehér galamb száll a falu felett, 

Viszi a szél a bánatos lelkemet. 

Nyugtalanul szálldos ide-oda, 

Nem leszek én boldog talán soha. 
 

Szerettem már lányt eleget, 

De igazán egyik sem szeretett. 

Nem hall engem senki sóhajtani, 

Csak igazán szeressen valaki.  
 

[Szöveg: Gyökössy Endre] 

 

102. Sirassatok engem… 
 

Sirassatok engem orgona virágok, 

A szülőfalumba vissza sose látok. 

Ha minden ág rám borulna, 

Ha minden ág elhervadna, 

Azt sem bánnám. 

Csak egy ablak ki nem nyílna, 

Csak egy kislány fel ne sírna soha sem.  
  
[Eredeti szövegírók: Sinkó Gusztáv és Sassy Csaba]  

 

 (folytatjuk) 
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Csengelei siker Dombóváron 
 

Fiatal sportág Magyarországon a grappling, az első magyar 

bajnokságot 2009-ben rendezték. A birkózást és cselgáncsot ötvöző 

küzdősportban fojtással, kar- és lábkulcsálásokkal kell az ellenfelet 

arra kényszeríteni, hogy a küzdelmet adja fel. 

A kisteleki 3K Egyesület grapplingosai között van egy 

csengelei fiatal sportoló is, Kontesz Adrián, aki a július 5-én meg-

rendezett I. Dombóvár Grappling Bajnokságon szerepelt, és a fiúk 

között a 40 kg-os kategóriában küzdött. A NoGi öltözékes válto-

zatban III. helyezést, a Gi változatban II. helyezést ért el (a NoGi 

kategóriában csak testhez simuló sporrtuházatot viselnek, a Gi 

kategóriában a cselgáncsozásban használthoz hasonló kimonót is).   

Kontesz Adrián eredményét jobban szemléltethetjük, ha hoz-

zátesszük, hogy a csoportjában volt egy olyan sportoló is, aki már 

világbajnoki címet is elért. A csengelei versenyzőnk fél éve űzi ezt 

a sportágat. 

Kép és szöveg: 

Molnár Mihály 
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Kedvenc receptjeim 

 

Gombás karaj tejmártásban 

 
Hozzávalók: 80 dkg kicsontozott sertéskaraj, 20 dkg gomba, 

4 cikk fokhagyma, 8 dl tej, 1 ágacska rozmaring, 1 csokor petre-

zselyem zöldje, kevés olaj, őrölt bors, só. 

A húst nagyobb kockákra vágjuk, és forró olajban szép pi-

rosra sütjük. Megszórjuk zúzott fokhagymával, megsózzuk, majd 

leöntjük forró tejjel, és letakarva pároljuk kb. 50 percig. Hozzá-

tesszük a vékony szeletekre vágott gombát, rozmaringgal, őrölt 

borssal fűszerezzük és fedő nélkül addig főzzük, míg a leve egy 

kissé besűrűsödik. Megszórjuk finomra vágott petrezselyem zöld-

jével, 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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