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Hőlégballon a falu felett 
 

 
 

Cikkünk a 365. oldalon olvasható! 

 (fotó: Putnoki-Mészáros Gyöngyi) 
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NAPTÁR – December 

 

1. 

1928-ban ezen a napon született Bitó Margit, aki 1953-1959 

között a belterületi iskolában tanított.  1940-ben ezen a 

napon indul meg Belsőcsengelén a postahivatal működése.  

2006-ban ettől a naptól Halász Zsolt lett az új falugazdász, 

aki 2008-ig töltötte be ezt a tisztséget.  2007-ben ezen a 

napon Grezsáné Gémes Anikó "Minden 100 Ft" boltháló-

zathoz tartozó üzletet nyitott a faluban. 

2. 

1914-ben ezen a napon hunyt el Forgó Jenő az I. 

világháborúban, a szerb hadszíntéren.  1920-ban ezen a 

napon született Czibolya János, aki 1949-ben képviselő-

testületi tag, majd 1950-1969 között tanácstag volt.  1965-

ben ezen a napon született Szabó Ferenc, aki a Móra Ferenc 

Vadásztársaság vadőre volt.  

3. 

1925-ben ezen a napon született Csőke Imréné Franczia 

Julianna, aki 1998-tól tagja a népdalkörnek.  1992-ben ezen 

a napon csinálta végig az első csengeleiként papás szülést 

Csáki Ágnes és Rácz András Vivien nevű gyermekük világ-

ra jöttekor.  

4. 
2004-ben ezen a napon hunyt el Szabó Lajosné Csomor 

Piroska, aki 1979-től a községi tanács, majd a polgármesteri 

hivatal előadója volt. 

5. 

1951-ben ezen a napon született Olajos Margit, aki 1982-

1983 és 1987-1991 között az általános iskola képesítés 

nélküli napközis tanára, 1983-1987 között a takarékszövet-

kezet csengelei kirendeltségének pénztárosa volt. 

6. 
1957-ben ezen a napon született Gémesné Deák Etelka 

óvónő, aki 1982-1984 között az óvodában dolgozott.  

7. 

1884-ben ezen a napon született Süli János (†1960), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1934-

1946 között. Tagja volt az egyházközségi képviselő-tes-

tületnek.  1942-ben ezen a napon született Varga Ferencné 

Gáspár Etelka Ildikó, aki 1972-től csengelei ápolónő. Jelen-

tős része volt a Csengele-Ering testvérközségi kapcsolat 

kialakításában. 
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8. 

1920-ban ezen a napon született Kiss Mihály, aki a II. 

világháború során ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1943-ban ezen a napon született Bencsik Ferenc, aki 

1993-tól a Földkiadó Bizottság elnöke, és 1993-1996 között 

a Vetter Kft. ügyvezető igazgatója volt.  1971-ben ezen a 

napon hunyt el Len Péter, aki 1946-ig rendőr volt. 1956-os 

forradalom alatt a Szegedre küldött bizottság vezetője volt.  

2004-ben ezen a napon adták el a faluház előtti díszbur-

kolatot és fahidat. 

10. 

1920-ban ezen a napon született Bencsik Pál, aki a II. 

világháborús hadieseményekben eltűnt.  1974-ben ezen a 

napon született Sziládiné Agárdi Ildikó, aki 1993-1995 

között napközis tanár, 1996-1999 között helyettes óvónő 

volt. 2002-től a takarékszövetkezet pénztárosa volt.  

11. 

1911-ben ezen a napon született Mészáros Ferenc, aki részt 

vett a II. világháborús harcokban. Valószínűleg hadifog-

ságban hunyt el.  1988-ban ezen a napon hunyt el Kasza 

Ferenc, aki postai kézbesítő volt 

12. 

1927-ben renoválás miatt csak ezen a napon kezdődik meg 

az oktatás a Mételyesi iskolában.  1929-ben ezen a napon 

született Csillagvári István (†1979), aki az 1970-es években 

a vízművet kezelte.  1942-ben ezen a napon született Tóth 

Istvánné Stern Teréz, aki 1966-tól a Csöpi presszót vezette, 

majd az Öregmalom vendéglő vezetőhelyettese lett. Az 

ÁFÉSZ élelmiszerboltjában előbb eladó, majd 1980-tól 

vezető volt. 1983-tól Csengele és Pusztaszer ÁFÉSZ-ügy-

vezetője lett.  1971-ben ezen a napon született Szabó Zsolt, 

aki 2002-2007 között a rendőrség körzeti megbízottja volt. 

13. 

1891-ben ezen a napon született Tóth István (†1941) 

földműves, akit 1924-ben vitézzé avattak.  1921-ben ezen a 

napon született Tisóczki Sándor, aki 1954-től a Lenin Tsz, 

1959-től a Március 15. Tsz elnöke volt. 1949-ben a Népfront 

Csengelei Népi Bizottsága elnökének és a DÉFOSZ titkárá-

nak választották meg. 1949-ben egy gazdaküldöttséggel a 

Szovjetunióban járt, majd tapasztalatairól számos települé-

sen tartott beszámolót. 
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14. 

1939-ben ezen a napon született Forgó Jenő, aki 1995-ben 

nyitotta meg a csengelei benzinkutat. Az 1980-as években 

tagja volt a községi tanácsnak.  1995-ben ezen a napon 

alakult meg a csengelei népdalkör és citerazenekar.  1997-

ben ezen a napon hunyt el Törköly Péter, aki előbb tagja 

volt a községi tanácsnak, majd 1990-1994 között önkor-

mányzati képviselő volt.  

15. 

1919-ben ezen a napon született Bencsik Sándorné Szarvas 

Piroska, aki 1965-1974 között a kelőpataki boltot vezette.  

1992-ben ezen a napon alakult át az Aranyhomok MGTSZ 

Aranyhomok Mezőgazdasági Szövetkezetté. 

 

Rendőrségi hír 
 

2014. december 17-én az esti órákban ismeretlen személy a 

Csengelét és Jászszentlászlót összekötő úton közlekedett Csengele 

irányába, mely során a nem megfelelő sebesség megválasztása mi-

att járművével az úttest mellett jobbról található útárokba hajtott. A 

helyszínt a jármű vezetője elhagyta. A helyszíni szemle lefolytatá-

sa során nem merült fel információ arra, hogy a baleset során 

személyi sérülés történt volna. A Kisteleki Rendőrkapitányság is-

meretlen tettes ellen folytat szabálysértési eljárást az ügy felderítése 

érdekében. 

(promenade.hu) 

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén, 

19 órai kezdettel fogadóórát tart a faluházban. A következő al-

kalom 2014. december 1-jén lesz. 
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Hőlégballon a falu felett 

 

Ritkán, de Csengele légterében is feltűnnek a léghajózók. 

Legutóbb november 15-én fél 9 óra tájban jelent meg egy hőlégbal-

lon, a fotók szerint két személyt szállítva. 

A HA-863 lajstromjel szerint a DÉGÁZ RT SE tulajdonában 

van az alkalmatosság, és ezt megerősítette a rajta szereplő nagymé-

retű logó is. A hőlégballon már közel két évtizedes, 1995-ben gyár-

tották. 

A légi utasok Szeged irányából jöttek és falunk belterületén 

alacsonyan haladtak át. Úgy tűnt, hogy le akarnak szállni, de végül 

– valószínűleg a közelben lévő vadászat miatt – gyorsan Petőfi-

szállás irányába távoztak.   

M. M. 

 

 

(fotó: Putnoki-Mészáros Gyöngyi) 
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Önkormányzati ülés 

 

2014. november 26-án a faluház tükörtermében tartotta soros 

ülését a képviselő-testület, melyen minden képviselő jelen volt. A 

Kisteleki Rendőrkapitányság részéről Huber Krisztián főhadnagy 

jelent meg, a lakosság részéről nem volt érdeklődés. 

Elsőként zárt ülés keretében a Bursa Hungarica pályázatokat 

értékelte a testület, majd segélyezésI ügyekben döntött. 

A nyílt ülés során elsőként a szervezeti és működési szabály-

zat felülbírálása történt meg. Varga Árpád képviselő kérte, hogy az 

önkormányzati ülések anyagát ne csak interneten küldjék meg, 

hanem kinyomtatva is. A szabályzat szerint 3 db jegyzőkönyv ké-

szül a testületi ülésekről, 1 a polgármesteri hivatalnak, 1 a faluház 

könyvtárának és 1 a kormányhivatalnak). Kérte, hogy alkalmanként 

a képviselők is kérhessenek belőle példányt. Tóth Tibor képviselő 

arról érdeklődött, hogy hány oldalas egy testületi ülés jegyzőköny-

ve. Dr. Tóth Tibor jegyző válasza szerint a mellékletekkel együtt 

gyakran 100 oldalt tesz ki. Kormányos Sándor polgármester meg-

jegyezte, hogy ha igénylik, a képviselőknek kinyomtatják az előter-

jesztéseket, és a jegyzőkönyvekből is másolatot kérhetnek. Az el-

készült jegyzőkönyveket egyébként interneten mindig el fogják 

küldeni a képviselőknek, és az ülésen készült hangfelvételt csak 

azután törlik, ha nem lesz kifogás a jegyzőkönyv tartalmával. 

Katona Attila észrevételezte, hogy a szabályzatban az szerepel, 

hogy a temető egyházi fenntartású, melyhez “jelentős” támogatást 

nyújt az önkormányzat. A 150 ezer forintos évi támogatásnál ezt 

furcsának találta. Az átdolgozott szabályzatot a testület egyhan-

gúlag elfogadta.  

Kormányos Sándor polgármester tájékoztatott arról, hogy az 

önkormányzat 42 köbméter puha tűzifát (nyárfát) nyert egy pályá-

zaton. A választékot megtekintve az 5-10 cm átmérő közötti anya-

got választották, mert az ettől vastagabbak nagyon odvasak voltak. 

A kiskunmajsai út mellől az önkormányzat fogja Csengelére szállí-

tani a tüzifát saját szállító eszközzel, így a szállításért nem kell kü-

lön fizetni. Javasolta, hogy igénylőnként 1 köbmétert osszanak ki, 

előnyben  részesítve  pl.  a  2  kiskorú  gyermekes  családokat, a 70  
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éven felülieket. December 15-ig lehet pályázni a fára. Tóth Tibor 

képviselő javasolta, hogy a rászorultsági alapot is figyelembe 

kellene venni. A polgármester bejelentette, hogy Katona Attila és 

Tóth Tibor képviselők segítsenek a szétosztásban, és azt is, hogy a 

segélyben részesülők neveit közölni akarja a helyi újságban. Az 

utóbbi ötletet több képviselő nem javasolta, mert ez egyfajta meg-

alázás lenne. Elhangzott az is, hogy az egyik tüzifát igénylő nemrég 

egy nagyon szép autót vásárolt. Katona Attila képviselő javasolta, 

hogy a képviselő-testület döntsön a tüzifa segélyben részesülők 

személyéről. A szavazás eredményeként a december 15-i határidő 

után az önkormányzat fogja meghatározni az érintettek személyét.  

Az önkormányzati lakáscélú támogatási rendelet megvál-

toztatását terjesztette elő a polgármester, a támogatási összeg meg-

emelésével. Tóth Tibor képviselő észrevételezte, hogy a tervezet 

precíz megfogalmazásban érzi a jegyző munkáját. Dr. Tóth Tibor 

jegyző kiemelte, hogy több gyermek esetén lehetne emelni a támo-

gatási összeget. A polgármester megjegyezte, hogy olyan informá-

ciója van, hogy a saját lábon megélő önkormányzatok támogatását 

csökkenteni fogja az állam, ezért a felesleges kiadásoktól óvni kell 

a falut. Ő is csak a több gyermeknél javasolja az emelést. A képvi-

selő-testület végül egyhangúlag úgy határozott, hogy a támogatási 

összeg 100 és 500 ezer forint között lehet. 

A polgármester tájékoztatott arról is, hogy a 70 éven felüliek 

számára az idén is ajándékcsomagot ad az önkormányzat. Ez kb. 

300 fő idős embert jelent. Tóth Tibor képviselő javasolta, hogy a 

tavalyi 2500 Ft-os csomagonkénti árat 3000 Ft-ban határozzák 

meg, mert más településeken 10 ezer forintos is előfordul. Magony 

Józsefné szociális előadó elmondta, hogy a csomagokba olyan áru-

cikkeket szoktak rendelni, melyek időseknek valók és nagy részük 

tartós élelmiszer. A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy az 

idén 3000 Ft legyen egy csomag bekerülési költsége. 

A képviselők arról is egyöntetűen döntöttek, hogy 22 szegény 

sorsú család karácsonyi csomagjára is 3000 Ft-ot fordítsanak.  

Az önkormányzat  belső  ellenőre  elkészítette  jövő évi ellen-

őrzési tervét. Öt alkalmat tervezett. A polgármester javasolta, hogy 

háromat fogadjon el a testület, mert esetenként ez 110 ezer forintos 
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kiadást jelent. Ha mégis szükséges lesz plusz ellenőrzésre, akkor 

döntsenek majd erről. A képviselők egyhangúlag jóváhagyták a 

javaslatot. 

Egy régi ügy is terítékre került. A fő utca vízelvezetési tervét 

évekkel ezelőtt rendelte meg az önkormányzat, azonban a tervező 

által készült anyagot a hatóság nem fogadta el. A tervkészítő fela-

jánlotta, hogy rendbehozza, felújítja a régi tervet, és ezért kéri az 

egymilliós tervezési díjat. A testület viszont úgy döntött, hogy a to-

vábbi munkájára már nem tart igényt. 

A képviselő-testület ezek után a falugyűlésre távozott. 
 

Molnár Mihály  

  

 

 

 

Közmeghallgatás 
 

2014. november 26-án rendezték meg az ezévi közmeghall-

gatást a faluház nagytermében, melyen több mint hatvan érdek-

lődő jelent meg. Az új polgármester Kormányos Sándor speciális 

helyzetben volt, hiszen alig másfél hónapja lett megválasztva, és 

már az egész évi önkormányzati munkáról kellett beszámolnia. 

A közel két órás beszámoló alatt vetített képekkel illusztrálta 

a szöveget, melynek végén az ő polgármestersége alatt végzett 

munkákról is részletesen beszámolt. A rendezvényen jelen volt a 

régi polgármester is, aki annyit szólt hozzá a beszámolóhoz, hogy 

nem tartja lehetetlennek Csengelén sem a szennyvíztisztítást, de eh-

hez valószínűleg az egyéni, baktériumos lebontást tartja kivitelez-

hetőnek.  

A rendezvényen részt vett a víziközmű cég képviselője is. El-

mondta, hogy a Fundamenta betétek hamarosan lejárnak. Az önkor-

mányzatnak hozzá kell majd járulnia, hogy a betétek felvehetők 

legyenek.   

Egy hozzászóló hiányolt a Lippai-saroknál, az autópálya 

felüjárón lévő buszmegállónál egy bódét, mert itt gyakran kell az 

átszállás miatt várakozni a másik buszra szakadó esőben is. A pol- 
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gármester elmondta, hogy a felüljáró a közútkezelőhöz tartozik, de 

utána fog nézni, hogy akarnak-e oda várót építeni.  

Arról is érdeklődtek, hogy mi van az aranykalászos gazda 

tanfolyammal. Válaszként elhagzott, hogy az a mezőgazdasági pá-

lyázatokhoz szükséges. Rövidesen Csengelén is indulni fog a tan-

folyam, mely önköltséges (150.000 Ft).  

Egy felszólaló megjegyezte, hogy a Petőfi utcán a Kossuth és 

Május 1. utcák között az árkoknak nincs lefolyásuk, azt be kellene 

kapcsolni a lefolyórendszerbe. A polgármester ígérte, hogy ennek  

is utána fog nézni.          

Egy Május 1. utcai lakos elmondta, hogy az utcájának nagy 

részén egyáltalán nincs járda. Javasolta, hogy ott építsenek járdá-

kat, ahol még nincs, ne a már meglévőket szedjék fel. A polgár-

mesteri válasz szerint az iskola előtti járda már balesetveszélyes 

volt. Mivel attól tart, hogy a közmunkásokat később nem lehet 

majd ilyen munkára igénybe venni, ezért most a térkövek gyártását 

tartja fontosnak. A képviselő-testület fog dönteni arról, hogy hol 

folytassák majd a munkákat.  

A közmeghallgatás végén a polgármester kellemes ünnepeket 

kívánt a falu lakosságának. 

M. M.      

 

Képzésen a képviselők 

 

Az újabb jogi szabályozás szerint a helyhatósági képviselők a 

megválasztásukat követő három hónapon belül kötelesek képzésen 

részt venni. Ennek során előadásokat hallgatnak meg a jogaikról és 

kötelezettségeikről, a képviselő-testületek, bizottságok feladatairól 

és működéséről, az önkormányzati gazdálkodás fontosabb szabá-

lyozásairól. 

Az oktatást a kormányhivatalok szervezik. Kisteleken no-

vember 19-én a kisteleki járás önkormányzati képviselői kerültek 

sorra, melyen Csengeléről a teljes képviselő-testület, a polgármes-

terrel együtt részt vett. A napot teszt kitöltésével zárták, de ennek 

eredménye viszont nem jár jogi következményekkel.  

M. M. 
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Jubiláló házasok miséje 

 

 
 

A házaspárok egyenként áldásban részesültek 

(fotó: Molnár Mihály) 

 

A november 23-i szent misét Laczkó Ferenc plébános mutatta 

be, a korábbi csengelei plébános, Sztankai István (†1994) és Kova-

csics Vince kántor (†1978) lelki üdvének ajánlva. 

Továbbá a szertartás kapcsolódott Szent Erzsébet ünnepéhez. 

A plébános megáldotta a kosárban lévő kenyér szeleteket, melyet a 

mise végén szétosztottak a hívek között. 

A mise során emlékeztek meg a jubiláló házasokról. Ennek 

során 18 pár részesült egyenkénti áldásan. Az ünnepeltek egy-egy 

katolikus kalendáriumot kaptak az esemény emlékére. 

A plébános bejelentette, hogy a következő héten, mely az 

egyházi év első hete, fogják az első adventi gyertyát meggyújtani. 
 

M. M.    
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 Darts verseny 

Az ászok ásza: Nagy Gábor 
 

A Korona sörözőben 18 éve folynak a nyíldobó vetélkedők. 

A “sima” bajnokságok mellett régóta vannak már kupaversenyek 

is. Eddig 10 fő nyert valamilyen darts kupát. Az ő számukra ren-

dezték meg november 15-én a Kupagyőztesek Kupáját. A meghí-

vásra 7 versenyző jött el. 

A korábbi kupaversenyekkel ellentétben most csak dupla 

kiszállós 501-ben, és párosával folyt a küzdelem. Viszont a mérkő-

zéseket egyszer elvesztők számára volt még vigaszág is, és ennek 

az élén végző játszhatta a döntőt a nyerő ágon bejutó versenyzővel. 

A párosok az elődöntőkben két nyert meccsig, a döntőben három 

győzelemig küzdöttek.  

 

 
 

A verseny dobogós helyezettje a szervzővel és a felajánlóval 
(fotó: Kővágó ) 
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A játék során érezhető drámai feszültséget jól jellemezte, 

hogy a vigaszágon játszó Vígh Attila és Nagy D. Bence 1:1-es 

állásnál a döntő, harmadik meccs végén vagy 10 percig kiszálló 

pályán volt. Végül Nagy D.-nek volt nagyobb szerencséje, és ő 

játszhatott tovább. A következő ellenfele, Mészáros Péter viszont 

2:1-re legyőzte, így neki csak a bronzérem jutott. A döntőt a 

vigaszágon bejutó Mészáros Péter, valamint a nyerő ágon bejutó 

Nagy Gábor játszotta. 2:0-ás állásnál Mészáros még egy fordulót 

meg tudott ugyan nyerni, viszont a következő játékban újra Nagy 

győzedelmeskedett, és 3:1-es döntős eredményével elnyerte a Ku-

pagyőztesek Kupáját.    

M. M. 

 
 

Kun Szabó István nótáskönyve 
60. rész 

 

115. Gyere vissza kincsem! 
 

Gyere vissza kincsem, ne hadj már el engem, 

Ne nézd a könnyem bánatos szemeddel. 

Hagyjuk a haragot, meg a büszkeséget, 

Mert te sirsz utánam, és meghalok érted. 

 

Az apád azt mondja, az anyád azt mondja, 

Az egész világnak mivélünk van gondja. 

Piciny házad előtt majd el hullik minden, 

Csak te gyere vissza, gyere vissza kincsem. 
 

(folytatjuk!) 
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Visszatekintő 
 

 

Ezt írták Csengeléről 65 éve: 

 

Csengelei hírek 

(Tudósítónktól) 

Gyors ütemben folynak Csengelén a közigazgatási 

épület kibővítési munkálatai. A hódmezővásárhelyi  Magas-

építő  Nemzeti  Vállalat  dolgozói, akik végzik az építkezési 

munkálatokat, elhatározták, hogy a kitűzött határidő előtt 

fejezik be az építkezést. Sztálin elvtárs 70. születésnapjára 

készen adják át az újjáépített községházát a csengelei dolgozó 

parasztoknak. Ambrus Pál elvtárs brigádvezető elmondta, 

hogy ők is valemennyien jobb és több munkával ünneplik meg 

Sztálin elvtárs születésnapját. Tettekkel bizonyítják be a nagy 

szovjet nép és vezetője, Sztálin elvtárs iránti hálánkat és 

ragaszkodásunkat. 

Termelőszövetkezet alapításának gondolatával foglal-

koznak Csengelén. Már eddig igen sok csengelei kis- és kö-

zépparaszt jelentkezett s kérte fölvételét a termelőszövetkezet 

eddigi tagjainak sorába. Valamennyien elmondták, hogy fölis-

merték már a szövetkezeti gazdálkodás jelentőségét és látják, 

hogy termelőszövetkezetben többet és jobb minőségűt lehet 

termelni. 

A balástyai és csengelei határban az eddigi őszi esőzések 

után gyönyörűen kikeltek a »porba vetett« gabonák. Amint az 

itteni dolgozó parasztok elmondják, igen szépek az őszi 

vetések, évtizedek óta nem voltak ezen a környéken. 
 

Túri Ferenc 

(Megjelent a Délmagyarország 1949. november 30-i 

számában) 
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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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