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A választási eredményekről szóló írásunk a 319. oldalon kezdődik! 

 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Október 

 

16. 

1913-ban ezen a napon született Lantos Lukács (†1979), aki 

1948-tól tagja volt a DÉFOSZ-zenekarnak.  1967-ben ezen 

a napon született Csókási László fuvarozó vállalkozó, aki 

1994-2000 között a presszó tulajdonosa volt. 

17. 

1923-ban ezen a napon született Papp Istvánné Papp Terézia 

(†2001), aki 1947-1995 között a belterületi iskolában 

tanított. 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették 

ki. A csengelei népdalkört alapításától haláláig vezette. 

18. 

1971-ben ezen a napon született Kormányos Sándor, aki 

1995-től a Csengelei Gazdakör elnöke. 1998-tól önkormány-

zati képviselő, 2010-től alpolgármester.  1978-ban ezen a 

napon született Pigniczki Árpád, aki 1995-2003 között a 

csengelei focicsapat játékosa volt.  1996-ban ezen a napon 

hunyt el Horpácsi (Jachan) Ignác, aki Csengele első lelki-

pásztora volt 1936-tól. 

19. 

1925-ben ezen a napon született Gémes Lajos (†2008), aki 

kezdetektől tagja volt a citerazenekarnak.  1931-ben ezen a 

napon született Gazsovics József (†1997), aki 1975-1988 

között az Aranyhomok Tsz elnöke volt. Tagja volt a községi 

tanács végrehajtó bizottságának.  1940-ben ezen a napon 

hunyt el Sutka György, aki a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesületnek 1928-1929 között körgazdája, 1929-1934 

között pénztárnoka volt.   

20. 

1921-ben ezen a napon született Erdélyi Péter, aki a II. 

világháború során ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1921-ben ezen a napon született Rácz Mihály († 

1983), aki az 1960-as évek végén postás volt.  1943-ban 

ezen a napon született Tóth Györgyné Balogh Mária, aki 

1975-1998 között dolgozott a községházán.  1943-ban ezen 

a napon született Gácser Antalné Bálint Mária, aki 1985-

1989 között az óvoda szakácsa volt.  1943-ban ezen a 

napon hunyt el Dékány József kocsmáros, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület könyvtárosa volt 1936-tól.   

1972-ben ezen a napon született Törköly István, aki 1999-től 

csatornaőr.  
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21. 

1936-ban ezen a napon született Csengelén Balogh Károlyné 

Harmath Rozália, aki az Élelmezésipari Dolgozók Szakszer-

vezetének a főtitkára volt.  1944-ben ezen a napon haltak 

hősi halált Csengelén Borbály József sümegcsehi, Sziget-

váry Mihály sáskai és Sípos Gyula tiszaszentkeresztúri 

lakosok.  1944-ben ezen a napon hunyt el Fehér Józsefné 

Németh Viktória, aki a II. világháborúban a front csengelei 

átvonulásakor comblövés miatt elvérzett.  1944-ben ezen a 

napon Alsócsengele légterében a szovjet légelhárítók lelőt-

tek egy Messerschmidt repülőgépet. A pilóta ejtőernyővel 

sikeresen földet ért.  1944-ben e nap estéjén a szovjet csa-

patok birtokába kerül Csengele.  1980-ban ezen a napon 

hunyt el Nagy Ferenc, aki 1928-1978 között a temető gond-

noka volt. 1949-től tagja volt az egházközségi képviselő-

testületnek.  2004-ben ezen a napon hunyt el Magyar 

István, aki kovács- és lakatosmester volt. 

22. 

1897-ben ezen a napon született Répa Jenő (†1969), aki 

1918-tól az 1930-as évek elejéig a Kordás-féle szélmalom-

ban dolgozott molnárként. 1934-ben motormalmot épített. 

1928-1932 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

jegyzője volt. 1941-1948 között tagja volt az egyházközségi 

képviselő-testületnek.  1938-ban ezen a napon született dr. 

Varga Ferenc, aki 1972-től gyógyít Csengelén. Jelentős ér-

deme volt a labdarúgó pálya és az öltöző létrehozásában, 

valamint a Csengele-Ering kapcsolat kialakításában. 1990-

1994 között önkormányzati képviselő volt. Besenyszög 

díszpolgára. 2013-ban Csongrád Megyéért Emlékéremmel 

tüntették ki.  1944-ben ezen a napon esett el a csengelei 

harcok során Hertelenedi József honvéd, aki a Zala megyei 

Molnári községből származott. A hősök sírjában van elte-

metve.  1944-ben ezen a napon a front átvonulásakor fej-

lövés következtében elhunyt Tisóczki Antal.  1944-ben 

ezen a napon született Nikolényi György, aki 1968-1972 

között a Pántlika úti iskolában tanított.  1961-ben ezen a 

napon hunyt el Sisák István (†1961), aki rendőr tiszthe-

lyettes volt a Horthy-korszakban. 1936-ban vonult nyug-

állományba.  
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23. 

1932-ben ezen a napon született Komjáti Sándorné Csorba 

Piroska, aki 1956-1973 között a községi tanács pénzügyi 

előadója volt.  1936-ban ezen a napon született Víg Sán-

dorné Fábián Erzsébet (†1988), aki 1954-1965 között a 

Kelőpataki iskolában, 1965-1988 között a belterületi iskolá-

ban tanított.  1937-ben ezen a napon született Bitó József, 

aki 1961-2002 között Csengelén tanított. 1981-1990 között 

az MSZMP községi titkára volt. 1994-2006 között önkor-

mányzati képviselőként és alpolgármesterként tevékenyke-

dett.  1944-ben ezen a napon gránátrobbanás következ-

tében vesztette életét Horváth Lajos, aki 1940-1944 között 

tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  

24. 

1945-ben ezen a napon született Forgó Sándorné Tisóczki 

Erzsébet, aki 1979-1982 között képesítés nélküli dajka volt, 

majd ugyanott 1988-1998 között főzőnőként tevékenyke-

dett.  1949-ben ezen a napon hunyt el Kordás Mihály, aki 

1880-tól 400 holdon folytatott gazdálkodást. Csengele leg-

nagyobb szélmalma az övé volt. Legtöbb adót fizetőként 

tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságának. 

1935-ben a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület dísztagjá-

nak választották..  1961-ben ezen a napon hunyt el Darányi 

József, aki 1931-től az iskolagondnokság tagja volt. Tagja 

volt az egyházközségi képviselő-testületnek, és esküdtként 

is tevékenykedett.  

25. 

1897-ben ezen a napon született Balogh Károly földműves. 

1940-től tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek, 

1944-től haláláig világi elnökként tevékenykedett.  1959-

ben ezen a napon hunyt el Csúri Mihály földműves, aki 

Csengelén 1948-ben a legjobban teljesítette beszolgáltatási 

kötelezettségét.  1959-en ezen a napon hunyt el Sutka Pál, 

aki 1921-1930 között a földművelés mellett kovácsmun-

kával is foglalkozott. 1931-ben szatócsboltot nyitott.  1960-

ban ezen a napon született Gyovai József, aki 2002-2004 

között a Csengelei Motoros Klub elnöke volt.  1989-ben 

ezen a napon hunyt el Angermayer Károly, aki 1970-1975 

között az Egyetértés TSz főkönyvelője volt.  1994-ben 

ezen a napon falugyűlés keretében avatták fel a Faluházat.  
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26. 

1961-ben ezen a napon született Csókási Zoltánné Novák 

Veronika, aki 1982-től – megszakítással – az általános 

iskolában tanít. 1994-1996 között a Fortuna presszót vezette. 

2011-től iskolaigazgató-helyettes.  

27. 

1918-ban ezen a napon született Szabó Imre (†1996), aki 

1945-ben polgárőr volt.  1920-ban ezen a napon született 

Gémes Antal, aki 1945-ben rendőr volt.  1933-ban ezen a 

napon született Frányó Károly (†2013), aki 1965-1978 

között a Vadgerlési, 1978-1994 közöt a belterületi iskolában 

tanított.  1948-ban ezen a napon született Fekete Ferenc, 

aki 1983-1998 között postai kézbesítő volt.  1950-ben ezen 

a napon tartotta alakuló ülését a 79 tagú községi tanács. 

28. 
1965-ben ezen a napon hunyt el Kordás Istvánné Obajdin 

Vincencia Ágnes, aki 1954-től haláláig Csengelén tanított.  

29. 

1908-ban ezen a napon született Pölös István, aki a II. 

világháborús harcokban (valószínűleg Magyarország terüle-

tén) halt hősi halált.  1944-ben ezen a napon tűnt el Süli 

József a II. világháborús harcok során Kiskunfélegyháza és 

Kecskemét között.  1956-ban ezen a napon szúrta agyon 

Szabó Mihály Magony Imrét egy verekedés során.  1960-

ban ezen a napon született Bozóné Molnár Éva, aki 1983-

1987 között csengelei óvónő volt.  1961-ben ezen a napon 

született Vörös Tibor, aki 1981-1990 között az Öregmalom 

vendéglő felszolgálója volt. 1991-től a Csengele Községi 

Sport Egyesület labdarúgó szakosztályának vezetője.  

1965-ben ezen a napon született Győrfiné Forgó Edit, aki 

1979-ben az úttörő olimpia országos döntőjében távol-

ugrásban 5. helyezett lett.  

30. 

1930-ban ezen a napon született Csőke Imre (†1987), aki az 

1950-es évek elején bolti eladó volt, majd postásként is 

tevékenykedett.  1959-ben ezen a napon született Víg 

Tiborné Balázs Rozália, aki 2001-től postai kézbesítő. 

31. 

1931-ben ezen a napon született Kerekes Józsefné Kotormán 

Erzsébet, aki 1974-1988 között az óvodát vezette. A 

Hazafias Népfront munkájában is részt vett.  1965-ben 

ezen a napon elkészült a Pántlika úti iskola villamosítása.  
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Csengeleiek a balástyai 
falunapokon 

 
Balástyán minden szeptemberben megrendezik a zöldség- és 

virágfesztivált a falunapok keretében. Ilyenkor a sportcsarnokban 

nagyszabású kiállítás szokott lenni. 

Ezeken a tárlatokon már visszatérő vendég Rényiné dr. 

Torontáli Renáta és Vincze János. Az előbbi az idei évben csen-

geleiekről és balástyaiakról készült portréit és állatrajzokat mutatott 

be, az utóbbi pedig fafaragásaival szerepelt. 

Koncz Lajosné csuhéból készült bábúit, virágait, valamint ne-

mez figuráit állította ki. Konczné Szegeden élő unokája, Dinnyés 

Henrietta akvarell festményeivel, és tollrajzaival szerepelt. 

M. M. 

 

 
 

Dr. Torontáli Renáta rajzai 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Választási eremények 
 

Az október 12-én megtartott helyhatósági választások csen-

gelei eredményeit az alábbiakban ismertetjük. Zárójelben a 4 évvel 

ezelőtti eredményt közöljük. 

 

Polgármesteri választás végeredménye: 
 

1. Kormányos Sándor (független) 387 szavazat     41,52 % 

2. (2) Dr. Apró Zsolt (független)   341 (378) szavazat  36,59 % 

3. Tóth Tibor (független)       134 szavazat     14,38 % 

4. Varga Árpád (független)        46 szavazat        4,94 % 

5. Lesták Mátyás (független)       24 szavazat        2,58 % 

 

A képviselő-testületbe bejutottak: 
 

1. Csókási Zoltán (független)        607 szavazat 

2. Longa Istvánné (független)       533 szavazat 

3. (1.) Lantos István (független)      454 (469) szavazat 

4. (6.) Tóth Tibor (független)        429 (337) szavazat  

5. (2.) Katona Attila (független)      427 (455) szavazat 

6. (4.) Varga Árpád (független)       370 (419) szavazat 

 

A képviselő-testületbe nem jutottak be:  
 

[7. (5.) Kormányos Sándor (független)    357 (367) szavazat] 

8. Rényiné dr. Torontáli Renáta (független)   289 szavazat  

9. (8.) Rényi László (független)       243 szavazat 

10. (3.) Molnár Mihály (független)     239 (420) szavazat 

11. Fődi Csaba (FIDESZ-KDNP)      182 szavazat 

12. (18.) Kun-Szabó Tibor (független)    174 (129) szavazat 

13. Verovszki József (Jobbik)        137 szavazat 

14. Lesták Mátyás (független)       132 szavazat 

15. Baranyi Ildikó (független)       113 szavazat 

16. Csúri József (Jobbik)          110 szavazat 

17. Vágó Norbert (Jobbik)          70 szavazat 
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Rendőrségi hír 

 
2014. szeptember 30-án az esti órákban az 5411-es úton Csengele 

irányából Kistelek irányába közlekedő személygépkocsi, a fás 

bokros út menti területről kiugró őzzel ütközött. A baleset során 

személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett. 

 

(promenad.hu) 
 
 
 

 
 

 

Kun Szabó István nótáskönyve 
58. rész 

 
 

109. Cserfa erdő  
 

Cserfa erdő újra zöldül 

Szép tavasszal madár dalol az ágon, 

Új viragot koszorúdban,  

Hozd ki majd a gyalogútra galambom. 

 

Búcsúznom kell, mert szívemben  

új csillagok integetnek, 

Érzem, napom lemenőben,  

Kivágyom a temetőbe pihenni. 
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[Ne nézz vissza a múlt nyárba,  

bú lakattal van bezárva az ablak. 

A párkányát moha födte,  

minek tudnád, hogy mögötte siratlak. 

 

/:Mert a leány, valamennyi,  

könnyen tudja elfeledni, 

Illatos tavaszi álmát. 

Azt a régi, hervadt rózsát,  

mely nem illik tehozzád, mért sajnálnád?:/] 

[Az utolsó két versszak nem szerepel a nótáskönyvben, de 

hozzátartozik! Szövegíró: Kárpát Zoltán] 

 

110. Zúg az erdő 

Zúg az erdő, zúg a nádas, 

Üthetitek a nyomomat! 

Előttem a fergeteg, 

Fellegekből vihar támad, 

Zúg az erdő, zúg a nádas. 

 

Elbújdosom titőletek  

A fekete éjszakába, 

Csak egy piros rózsát teszek,  

A babámnak ablakába, 

Zúg az erdő, zúg a nádas. 

 

Ha elmegyek, nem találtok, 

Ssem a földön, sem az égben, 

Nem hagyok én sehol nyomot, 

Ccsak a babám bús szívében, 

Zúg az erdő, zúg a nádas. 

 

[Szövegíró: Görgő Tibor] 

 

 (folytatjuk!) 
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Kedvenc receptjeim 

 

Masnitészta borjúraguval 

 
Hozzávalók: 25 dkg masnitészta, 40 dkg borjúhús, 1 csomó 

újhagyma, 2 húsos zöldpaprika, 1 dl száraz fehér bor, 3 dl hús-

leves, 1 dl tejszín, 1 kis csokor tárkony, 1 mokkáskanál majoránna, 

kevés liszt, olívaolaj, őrölt feketebors, só. 

 

A finomra vágott tárkony felét, a majorannát, sót és őrölt 

feketeborsot elkeverjük kb. 2 evőkanál lisztben, és a csíkokra 

vágott húst alaposan beleforgatjuk. Kb. 2 evőknaál olajon 

megpároljuk a felkarikázott újhagymát és a csíkokra vágott húsos 

paprikákat. Félretesszük. 

A húsról lazán lerázogatjuk a lisztet, és forró olajon kever-

getve pirosra sütjük. Kiszedjük a zsiradékból, és melegen tartjuk. A 

levest és a bort a hús zsiradékjára öntjük, hozzátesszük a maradék 

tárkonyt, kevergetve felforraljuk, mialatt a lesült pörzsanyagot is 

fölkapargatjuk. Néhány percig erős lángon forraljuk, míg a lé szinte 

elfő. Ekkor tesszük hozzá a megpárolt hagymás paprikacsíkokat, 

hozzáöntjük a tejszínt, és sózzuk, borsozzuk. Nagyon lassan főzzük 

néhány percig, de vigyázunk, hogy ne forrjon! 

Közben kifőzzük a tésztát, leszűrjük, tálalótálra tesszük, és 

ráöntjük a kész ragut. 

Nemere Ilona  
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Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 75 éve: 
 

Orvvadászat közben gyermeket lőtt 

Túri Ferenc 28 éves csengelei lakos orvvadászás közben meglőtte 

Nagy Antal 9 éves gyermeket. Az ügyészség gondatlanságból 

okozott emberölés vét-sége miatt emelt vádat ellene, amelyet 

szerdán tárgyalt a törvényszék Ungváry-tanácsa. Túri beismerte 

bűnösségét. Védekezésében előadta, hogy a sötétség miatt nem 

látott tisztán. Ő egy nyúlra lőtt rá és nem tehet arról, hogy az 

eltévedt serétek Nagy Antal libapásztort találták el, aki négy-öt 

napra sebesülése után bele is halt sérülésébe. Ugyanigy vallott még 

több ta-nú, köztük Túri két vadorzó társa is. A vád- és 

védőbeszédek elhangzása után kihirdették az eredményt, amelynek 

értelmében Túri Ferencet gondatlanságból elkövetett emberölés 

vétsége miatt három hónapi fogházra ítélték. Az ítélet jogerős. 

(Megjelent a Tanyavilág 1939. október 15-i számában) 

 

 

Ezt írták Csengeléről 55 éve: 

 

Egy nap a bíróságon 

[…] Kun Szabó Vidor a csengelei művelődési otthonban 

szórakozott. Az előadás szünetében Kun Szabó a közelben lévő 

italboltba ment kerékpárjával. Mikor onnan kijött, észrevette, hogy 

hiányzik a dinamó és a lámpafej. Hogy kártalanítsa magát, az 

italbolt előtt lévő, Novák Gábor tulajdonát képező kerékpárt 

magához vette, s elhajtott. Útközben a rendőrök igazoltatták Kun 

Szabót, s kiderült, hogy a kerékpár lopott. A vádlott azzal véde-

kezett, hogy csak kölcsönvette a kerékpárt, s a rendőrségre akart 

menni, hogy ott jelentse, hogy sajátjáról ellopták a dinamót. A  
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tárgyaláson kiderült, hogy Kun Szabó védekezése hamis, hiszen a 

rendőrök már jóval az őrsön túl igazoltatták, tehát nem igaz, hogy a 

rendőrségre ment. Felfüggesztve négy hónapi börtönbüntetésre 

ítélték. 

 

(Megjelent a Délmagyarország 1959. október 23-i számában) 

 

 

Ezt írták Csengeléről 35 éve: 

 

Ellenőrzés 

Jelenleg a csengelei Aranyhomok Termelőszövetkezetben 

végeznek ellenőrzést a TESZÖV Revizori Iroda szakemberei. Noha 

külső – a területi szövetség alkalmazásában álló szakértők végzik a 

munkát, ez a tevékenység mégis a belső ellenőrzés egy fajtája. Még 

a nagyobb termelőszövetkezetek sem tudnak létrehozni szakképzett 

emberekből álló állandó ellenőrző szervet. Egy szövetkezeten belül 

nem is lenne folyamatos munkája egy ilyen testületnek. 

A revizori iroda kétévenként folytat komplex vizsgálatokat a 

termelőszövetkezetekben. Nemcsak pénzügyi, irodai ellenőrzésről 

van szó: a terepen, a szántóföldeken figyelik a termelést. 

Gépészmérnök szemlézi a géppark kihasználását, munkaszervezést, 

üzemanyag-fogyasztást a műhelyekben. Az ellenőrző csoport 

jogász tagja az alapszabály betartását , a szövetkezeti demokrácia 

gyakorlatát, a tagok érdekvédelmét vizsgálja. Természetesen az 

adminisztrációt, számvitelt is ellenőrzik. 

Ha hibát észlelnek, figyelmeztetik a vezetőséget és javaslatot 

tesznek a hiba kijavítására. Különösen a vetésszerkezet, az üzem-

szervezés kérdéseiben adnak gyakran tanácsot az iroda szakértői. 

Ezt nem kötelező elfogadni a vezetőknek. Ha a jogszabályok betar-

tásában észlelnek hibát, kötelezőérvényű javaslatot tehetnek fel-

számolására, ha pedig bűncselekményre bukkannának az ellenőrök, 

és a szövetkezet nem jelenti fel az elkövetőt, a revizori iroda 

alkalmazottai tesznek feljelentést. 

 

(Megjelent a Délmagyarország 1979. október 15-i számában) 
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 Fafaragónkat nemzetközi 
versenyen is díjazták 

 

 
 

Vincze János három kiállított szobrával 

 
 

Kistelek adott otthont az Idősek II. Kárpát-medencei Kultu-

rális és Művészeti Vetélkedőjének. Az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma által is támogatott rendezvényen a színpadi előadások 

(énekkarok, szavalók stb.) mellett a képzőművészek is bemutat-

koztak. Vincze János csengelei fafaragó három alkotásával nevezett 

be. A zsűrit elbűvölték a Borász, a Papa-mama és Köpülő asszony 

elnevezéséű szobrokai, és II. díjban részesítették.  

Az idősek Ki Mit Tudjának más csengelei vonatkozása is 

volt. A zsűri tagja volt Czirok Zoltán zenetanár és Nemere István 

csengelei író is. 

M. M.  
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H i r d e t é s e k 
 

 
 
 

 

Újra kinyitott a Novák-féle bolt! Újból lehet Telenor, T-Mobile 

és Vodafon szolgáltatók mobiltelefonjait feltölteni, 1.500 Ft-ért 

is. Ugyanitt Elektron feltöltés is lehetséges.  

Eladó egy 2007-es, 50 köbcentiméteres, négy ütemű robogó. 

Ugyanitt eladó egy új 630-as Slavia. Érdeklődni lehet a 06 30 

4 018 317 telefonszámon.  

Kápia, almaparika lecsót vásárolnák! Telefon: 06 30 3 282 375 

Szakképzett nővér, több éves kórházi és idősgondozói tapasztalat-

tal vállal: idősgondozást, betegápolást, esetleg eltartási szerződést 

kötne. Telefon: 06 20 3 578 020 

Zöldség-gyümölcs árukkal bővítettem a virágboltom kínálatát.  – 

Sándorné Zsóka 

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

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

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, 

gátolja a kórokozók terjedését a szervezetben, fokozza a rege-

nerálódást, a sérült szövetek helyreállítását, csökkenti az allergiás 

tüneteket, hatásosan csökkenti a stressz érzékenységet, növeli a 

teherbíró képességet és lassítja az öregedést. Hatása néhány hét 

után észlelhető. Naponta 1-1,5 liter fogyasztása ajánlott. 1,5 li-

teres műanyag flakonokban kapható, szénsavas és szénsavmentes 

változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    

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. 

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 

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János 

+36 30/8 536 229 

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. 

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek 

javításra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 

3 236 305 
 
 
 
 

 

G é p i   h í m z é s ! 
 

Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai 
jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk 
egyedi 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  
 

 

 

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 
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