XVI. évfolyam 14. szám

2008. július 15.

Leégett egy melléképület

A csengelei tüzekről szóló írásunk a 213. oldalon olvasható!
(fotó: Molnár Mihály)
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N A P T Á R – Július

17

18

19

20

21

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
üzemeltetett.  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 önkéntes rendőri szolgálat után járó jelvénnyel tüntették ki.
1895-ben ezen a napon született Pigniczki József (†1959),
akit 1944-ben a Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének tagjává választottak.  1992-ben ezen a napon
rendezték meg az első csengelei polgárőrnapot.
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
Erzsébet, aki 1979-1986 között az Öregmalom vendéglő
szakácsa volt. 1997-től tagja a népdalkörnek.
1949-ben ezen a napon született Ceglédi János, aki 1972től a postahivatalt vezeti. 1990-től a helyi választási bizottság vezetője.  1981-ben ezen a napon született Pálnok József, aki 1997-2002 és 2003-2004 között a csengelei focicsapat tagja volt.
1904-ben ezen a napon született Buknicz István (†1970)
földműves, akit a Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagjának választottak 1944-ben. 
1937-ben ezen a napon született Rabi Flórián (†1984), aki
1956-ban nemzetőr volt. 1956-os magatartása miatt börtönbe zárták.
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23

24

25

26

27
28
29

1914-ben ezen a napon született Tóth István, aki a II.
világháborúban ismeretlen helyen hősi halált halt.
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, 19701972 között az Egyesült Tsz elnöke volt.  1953-ban ezen
a napon született Kordásné Géczi Klára, aki 2003 óta az I.
számú háziorvosi rendelő írnoka.  1979-ben ezen a
napon hunyt el Lantos Lukács, aki 1948-tól tagja volt a
DÉFOSZ-zenekarnak. 1986-ban ezen a napon született
Pálinkás Gergely, akit 2000-ben "A csengelei iskoláért"
plakettel tüntettek ki.  2003-ban ezen a napon történt
meg a Csengele-Kiskunmajsa út műszaki átadása.
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.).
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.
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. 1959ben ezen a napon született Csókási Terézia, aki 1977-ben
az általános iskolában tanított.
1944-ben ezen a napon született Sánta Ferenc, aki 1994től Csengele polgármestere. 1998-ban "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.
1989-ben ezen a napon nyílt meg új helyén az ÁFÉSZ
presszója.
1887-ben ezen a napon nagy jégverés pusztított a majsai
határ közelében. A legnagyobb kár a dohányültetvényekben keletkezett.
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1891-ben ezen a napon született Sisák István (†1968), akit
a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek több alkalommal alelnökévé választották. 1940-1949 között tagja volt
az egyházközségi képviselő-testületnek, többször esperesi
küldöttnek választották.  1956-ban ezen a napon született
Vígh Sándor, aki 1996-1997 között a csengelei focicsapat
játékosa volt.  1968-ban ezen a napon született Urbán
Flórián negyvenszeres magyar válogatott labdarúgó.
1999-ben megbízott edzője volt a csengelei focistáknak.
Később játékosként is pályára lépett.
1933-ban ezen a napon megalakult a Nemzeti Egység
Pártja csengelei szervezete.  1985-ben ezen a napon született Czombos Regina, akit 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.  1992-ben ezen a napon nyílt
meg Kuklis András Kis ABC-je a Május 1. utcában.

Rendőrségi ügyek
Június 28-án reggel a Tisza utcába kellett a rendőrségnek
kivonulni. Egy házaspár között olyan vita alakult ki, melyet már
nem tudtak rendezni, és az asszony öngyilkossággal fenyegetőzött.
A rendőrök annyit tudtak tenni az ügyben, hogy mentőt hívtak, és
kórházba szállíttatták az idegileg megviselt nőt.
Június 30-án koradélután a polgármesteri hivatalnál közlekedési baleset történt. Egy fiatal férfi motorkerékpárral közlekedett a
Petőfi utcán, és úgy akart kikanyarodni, hogy nem adott elsőbbséget a Május 1. utcán arra haladó személygépkocsinak. A két jármű
az összecsattanástól jócskán megsérült. A figyelmetlen kétkerekűs
súlyos sérülések nélkül úszta meg a balesetet.
Július 5-én délelőtt a Pántlika úton egy asszony vezette Opel
elé egy őz ugrott. Az ütközést már nem tudta elkerülni. A jármű
jócskán megsérült, mozgásképtelen lett, de szerencsére személyi
sérülés nem történt.
M. M.
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Csengelei tüzek
Július 4-én koradélután az Erdősarki bolt közelében egy
tanya melléképülete kapott lángra. A tűz veszélyessé is válhatott
volna, ha időben nem érnek ki az önkéntesek, hiszen a mindenes
kamrának használt épületben sok gyúlékony anyag volt, és közvetlen közelében pedig egy beérett gabonatábla. Ha tovább terjedt
volna a tűz, a nagy szél miatt igen nehéz lett volna már megfékezni.
A csengelei önkéntes tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat, így
az államiak kivonulására már nem is volt szükség.
Július 12-én 13 óra tájban a volt 400-as szarvasmarha telep
mázsaházának közelében keletkezett tűz, ami átterjedt a mellette
lévő tarlóföldre is. A nagy forróságban a szél segítette a lángok
terjedését. A tűzoltók kiérkezéséig a környékről összeszaladt emberek lapátolással és talajmarózással igyekeztek megakadályozni,
hogy a tűz a Bakos tanyáig érjen. A helyi önkéntesek után három
félegyházi tűzoltóautó is érkezett, így tudták a lángokat legyőzni.
M. M.

Hatalmas füstben kellett a tüzet oltani a 400-as telepnél
(fotó: Molnár Mihály)
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Tombol az önkormányzatoknál
a korrupció
Nemrég a Transparency International nevű nemzetközi szervezet fejtette ki véleményét a magyarországi korrupció elharapódzásáról. Az ő tanulmányukra akár legyinthettünk volna is, de
nem sokkal utána hozta nyilvánosságra a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) a kutatási eredményeit. Az ő tanulmányuk lesújtó állapotokról számol be, felmérésük szerint a GDP (nemzeti
össztermék) 50 %-a tűnik el a zsebekben. Ez a múlt évben 12 ezer
687 milliárd forintot tett ki, vagyis ennyit fordítottak korrupcióra
hazánkban.
Az MTA kutatási eredménye a legkorrumpáltabb területnek
az önkormányzatokat és a közbeszerzéseket tartja. Példaként említ
egy önkormányzatot, amely csatornázásra pályázott. Az eredetileg
580 milliósra tervezett beruházás – a rárakódó korrupció miatt –
végül másfél milliárd forintra dagadt, ami majdnem háromszorosa
lett a tervezettnek. Az egyik adatszolgáltató nagyvállalati vezető
így foglalta össze véleményét a kérdéskörről: "Az önkormányzati
szféra velejéig korrupt, a nagy állami közbeszerzések is." A visszaélések megszüntetésére a bürokrácia leépítését és az egyszemélyi
döntések eltörlését látja megoldásként a tanulmány.
Én, magam bízom benne, hogy településünk önkormányzatát
elkerülte a máshol tomboló korrupció. Mindenesetre célszerű lenne
az, hogy a beruházásokra tett ajánlatokat nem egy személy gyűjtené
be és ő ismertetné a képviselő-testülettel, hanem a lezárt borítékban
lévő ajánlatokat egy bizottság előtt bontanák fel, és ezután döntenének a nyertesről. Ezzel megelőzhetnék a csengeleiek csodálkozását azon, hogy mindig ugyanazon cég nyeri nálunk az építőipari
beruházásokat. A nyílt, átlátható intézkedésekkel elejét lehet venni
a felesleges szóbeszédeknek.
Molnár Mihály
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Megyei polgárőrnap
Szentesen
Augusztus első szombatja a hagyományok szerint a Csongrád
megyei polgárőrnapot jelenti az önkéntes bűnmegelőzőknek. Ilyenkor az éves fáradalmakat megszakítva a kikapcsolódásnak, a pihenésnek van itt az ideje.
Az idei, XII. polgárőrnapot Szentesen rendezik meg az Ifjúsági Ház melletti területen. 9 órakor fúvós zenekari kísérettel vonulnak be a felsorakozott polgárőrök, majd az ünnepi beszédek következnek. A rendezvényen felszólal Szentes város polgármestere,
az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Magyar Anna, a Csongrád
Megyei Közgyűlés elnöke és a Csongrád Megyei Polgár-őr
Szövetség elnöke. A megnyitó után kitüntetések és elismerések
átadása következik.
Negyed 11-től megkezdődnek a bemutatók. A Vám- és Pénzügyőrség kutyákat vonultat fel, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot a kommandósok képviselik. A Katasztrófavédelem
vészhelyzeti felderítő csoportjának ténykedése is érdekesnek ígérkezik. A bemutatókat a Szentesi Önkéntes Tűzoltók fellépése zárja.
Ebéd után, 13 óra 30 perckor kezdődik a kulturális program.
Először modern és népi táncokat adnak elő, melyet Ihos Gábor műsora követ. 15 órakor a versenyek eredményhirdetése következik,
majd az örökifjú Páyer András lép a színpadra.
A polgárőrök számára kötélhúzás, KRESZ és kerékpáros
elméleti-gyakorlati verseny, főzés, vízibiciklizés, horgászás és csónakázás számokban írtak ki vetélkedést. Hogy a csengeleiek melyik
versenyszámokban fognak indulni, arról még nem született döntés,
de szurkolókat szívesen látnak a falunkbeliek.
A helyszínen étkezési, italozási, fagyizási lehetőséget biztosítanak a vendéglátók, és a bazárosok is kivonulnak, gondolva a sok
gyermekre is.
■
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Aranykereszt polgárőr
munkáért
Július 5-én a budapesti
Puskás Ferenc Stadion szoborparkja adott helyet az idei országos polgárőrnapnak.
Mint minden hasonló rendezvénynek, ennek is egyik aktusa volt az elismerések átadása.
Csongrád megyéből egy polgárőr kapott kitüntetést, Molnár
Mihály, aki 18 éve látja el a
Csengelei Polgárőr Csoport titkári feladatait. Az Országos
Polgárőr Szövetség elnöke, dr.
Túrós András a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát adta
át a csengelei polgárőrnek.
■

Csengelei szervezte a zsombói és
kisteleki motoros találkozót
Úgy tűnik, hogy a falunkbéli motoros, Tóth Tibor szervezőkészségét más falvakban is szívesen fogadják. Mint korábban már
beszámoltunk róla, a tavalyi zsombói találkozó főszervezője is ő
volt, és az idei motoros fesztivált is ő vezényelte le. Önzetlen
segítségét a helyi önkormányzat díszoklevéllel hálálta meg.
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Tóth Tibor szervezőkészségének Kisteleken is híre ment, így
a július 12-i Nyári Fesztivál motoros találkozójának lebonyolítására
is őt kérték fel. A kisteleki Rádió 7 műsorvezetője így jellemezte
csengelei polgártársunkat: "Tapasztalt motoros Tóth Tibor, de nem
csak az utakon, hanem a motoros találkozók szervezésében is, így a
hétvégi motoros programok nagyon ígéretesek".
A szomszéd város rendezvényén a szokásos versenyszámokat
újakkal színesítette. Volt talicskás gyorsulási verseny, az erős embereknek meg benzines kannatartás. A legszebb tetoválás díjának
elnyeréséhez nem volt szükség semmilyen járműre.
M. M.


Az ügyvédi kamara szerint

Nem volt etikátlan az ügyvédjelölt
képviselő
Lapunkban már többször foglalkoztunk azzal, hogy Csengele
Község Önkormányzata összeférhetetlenségi eljárást indított dr.
Apró Zsolt képviselő ellen, és megszüntette a képviselői megbízatását. E határozatot azonban a Csongrád Megyei Bíróság
hatályon kívül helyezte. Az üggyel kapcsolatban legutolsó információnk szerint annyi történt, hogy a képviselő-testület – két
képviselő tartózkodása mellett – arról döntött, hogy a Csongrád
Megyei Bíróság előtt perújítást, a Legfelsőbb Bíróság előtt pedig
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felülvizsgálati eljárást kezdeményez. Nos, ezekről a bírósági
eljárásokról hónapok óta nincs semmi információ, viszont nemrég a Pest Megyei Ügyvédi Kamaránál kezdeményeztek fegyelmi
eljárást dr. Apró ellen. A fiatal képviselőt az ügyének újabb fejleményeiről kérdeztem.
Az önkormányzat indította ellened a fegyelmi eljárást az ügyvédi kamaránál?
- Igen is, meg nem is. Az történt ugyanis, hogy Sánta Ferenc, mint
polgármester az önkormányzat képviseletében eljárva, az önkormányzat fejléces papírján nyújtott be panaszt. A képviseletről azonban a képviselt testület semmit sem tudott, a képviselők ilyen panasz előterjesztésére nem hatalmazták fel a polgármestert, sőt a
képviselők még csak tájékoztatást sem kaptak az eljárás megindításáról.
Ennek van jelentősége?
- Természetesen, hiszen a polgármester kizárólag a képviselő-testület akaratát jogosult képviselni, saját hatáskörben nem indíthatna
ilyen eljárásokat. Abban az esetben, ha a képviselők nem bízták
meg a polgármestert a képviselettel, és ő erről tudott is – márpedig
ezt ki tudná jobban, mint az üléseket vezető polgármester –, akkor
ő rosszhiszemű álképviselőnek minősül. Az álképviselő által kezdeményezett eljárás lefolytatását a hatóságok kötelesek megtagadni.
Úgy tudom, hogy már nem vagy ügyvédjelölt, mert egy állami
intézménynél dolgozol, így már nem is vagy tagja az ügyvédi
kamarának. Ennek ellenére a kamara kivizsgálta az ügyet?
- A kamara nem tagadhatja meg a vizsgálatot pusztán amiatt, mert
munkahelyet váltottam. Ezt én sem tartanám helyesnek, hisz így a
felelősség alól ki lehetne bújni. A kamara pontosan úgy járt el,
mintha még most is a tagja lennék, így senki sem állíthatja azt,
hogy csak azért úsztam meg az ügyet, mert időközben munkahelyet
váltottam.
A polgármester panaszában mit kifogásolt?
A panasz lényege, hogy mivel az önkormányzat – megalapozat-

- 219 -

lansága miatt márciusban hatályon kívül helyezett – határozatában
megállapította az összeférhetetlenségemet, ezzel csorbítom az ügyvédi kar tekintélyét. Álláspontja alátámasztásaként most is kifejtette, hogy ügyvédi megbízás nélkül egy csengelei szabálysértési ügyben beadványt szerkesztettem, így törvényes meghatalmazás nélkül
jogi képviseletet láttam el. Ez utóbbi okból Sánta a panaszát volt
munkáltatómra, a Dr. Dobrovitz Ügyvédi Irodára is kiterjesztette.
Mit döntött a kamara az ügyedben?
- A kamara a vádakat olyannyira megalapozatlannak találta, hogy
még az előzetes vizsgálat elrendelését is megtagadta.
Mivel indokolta a döntését az ügyvédi kamara?
- A kamara szerint a panaszolt magatartás nem sértett semmilyen
ügyvédi etikai normát, fegyelmi vétséget nem lehet megállapítani.
Soha nem vitattam, hogy részt vettem a kérdéses beadvány megírásában. A kamara azonban rögzítette, hogy az önmagában nem
bűn, ha egy jogász egy hatósági eljárásban sérelmet szenvedő fél
részére baráti segítséget nyújt egy beadvány elkészítése során. A
határozat értelmében az sem bűn, ha nem készül ügyvédi meghatalmazás, ha a sérelmet szenvedett fél nem akar jogi képviselet
ellátására megbízást adni. Azon polgármesteri kifogást pedig, hogy
amiatt csorbult az ügyvédi kar tekintélye, mert ellenem alapos ok
nélkül eljárásokat indítottak, a kamara tüntetőleg még csak említésre sem méltatta. A határozat rögzíti továbbá, hogy a polgármester nem mellékelte a panasz benyújtására őt felhatalmazó képviselő-testületi döntést, emiatt a panasz megfelelősége is kérdéses.
Ezzel szemben a kamara mellőzte azon kérdésem megválaszolását,
mennyiben tekinthető etikusnak, hogy a polgármester hatalmával
visszaélve, a képviselők megkerülésével kezdeményezett ellenem
fegyelmi eljárást.
A legutóbbi önkormányzati ülésen feltettél egy kérdést a
polgármesternek, aki akkor nem volt rá hajlandó válaszolni. A
törvény szerint ilyen esetben 15 napon belül írásban kell
megadni a választ. Megérkezett már hozzád a válaszlevél?
- Nem kaptam tőle semmilyen levelet, sem egyéb tájékoztatást,
pedig úgy gondolom, a válaszra sokan kíváncsiak lennének. A kérdés arra vonatkozott, hogy az összeférhetetlenségi eljáráshoz kap-
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csolódóan ténylegesen milyen eljárások indultak meg és azok hol
tartanak. A válaszadást a polgármester azzal söpörte le az asztalról,
hogy ő csak a napirendben foglaltakkal hajlandó foglalkozni. Mára
azonban világossá vált, hogy a válasz megtagadásának valódi oka
az, hogy a képviselők előtt nem merte felvállalni, hogy a testületet
megkerülve indított fegyelmi eljárást. Úgy vélem, a kérdés felvetésekor felismerte, hogy azokat a képviselőket verte át, akik eddig őt
mindenben támogatták. Ezek után szinte természetes, hogy a felelősség alól el akar bújni. Méghozzá úgy, hogy megpróbálja az
ügyet elhallgatni, hátha feledésbe merül. Megjegyzem, szerintem
akár az is elképzelhető, hogy Sánta a képviselő-testület határozatát
egyszerűen nem hajtotta végre, hiszen perújrafelvételről a bíróság
engem mindenképpen értesített volna, erre azonban ez idáig nem
került sor.
Felmerült egy kérdés bennem ennyi polgármesteri melléfogás
után: nincs neki jogi tanácsadója, vagy ha van, nem kérdezi
meg őt, mielőtt cselekszik?
- Az önkormányzat alkalmaz egy jogvégzett jegyzőt, állandó megbízással fizet egy szegedi ügyvédi irodát, tehát elvileg ezek a bakik
nem következhettek volna be. A jegyző a testületi üléseken sok
kérdésben állást foglalt, az álláspontja azonban ebben az ügyben
többnyire téves volt. Őt hallgatva esetenként az az érzésem támad,
mintha a jogszabályoknak lenne egy csengelei, meg egy egyébként
irányadó tartalma. Nem véletlen, hogy a legutóbbi ülésen például
szinte kizárólag azért kellett a képviselő-testületnek rendeletet
alkotnia, mert a korábbiak törvénysértőnek bizonyultak. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy nincs tudomásom arról, hogy a
polgármester a döntései meghozatala előtt kivel és milyen formában konzultál. Azért azonban, ha a rendelkezésre álló jogi segítséget nem veszi igénybe, csak őt terheli a felelősség.
(-r -ly)



- 221 -

Ezt írtuk a Csengeli Krónikában
15 éve Varga Lászlóné iskolaigazgató az 1992/93-as tanév zárása
apropóján írt lapunkban. 213 tanuló járt az iskolába, akinek fele a
tanyán élt. Az egész iskola tanulóinak 8 %-a kiváló eredményt ért
el, és mindössze 1 %-nak kellett pótvizsgáznia. Mind a 38 fő nyolcadikos továbbtanulásra jelentkezett. A pedagógiai munkát hátráltatta a szaktanári hiány, mert a megye távoli csücskébe akkor nehéz
volt megfelelő tanárt találni. Megemlékezett arról is, hogy a szülők
segítettek a tantermek meszelésében és a gyakorlati kert felszántásában.

10 éve egy hosszabb interjút közöltünk dr. Horváth László régésszel, aki az M5-ös autópálya nyomvonalában végzett ásatás során kun vezéri sírt tárt fel. A tudós elmondta, hogy már 1975-ben
feltárásokat végzett a közelben, amikor egy kis méretű templom
romjai és 33 sír került a felszínre. Már akkor gyanakodott, hogy
Csengelén kunok temetkeztek, de a leletek nem voltak jellegzetesen erre a népre utalók. A kun vezéri sírok korábban is előkerültek, de a falunkbeli volt az első, melyet szakemberek tártak fel. A
régész elmondta azt, hogy a templomrom melletti magaslaton a 1113. században magyar település volt, azé lehetett először a templom, mely a tatárjáráskor pusztult el. Ezután a kunok építették újra
és temetkeztek köréje.

5 éve az új eringi polgármesterrel, Josef Neunnal közöltünk egy
beszélgetést. A bajor vendég elmondta, hogy nem csak Csengelén,
de Magyarországon is elsőként járt. Náluk hatévente van polgármester-választás, és ott általában inkább újabbat választanak, mert
a polgárok jobban szeretik a változást, az újdonságot. A falujukban
kb. 1900 fő él. A lakosság létszámának csökkenését sikerült megállítani, de a szülők általában csak egy gyermeket vállalnak. Megítélése szerint barátságos, szívélyes emberek a csengeleiek.
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Hirdetések
A csengelei vasútállomástól kb. 1 km-re, erdő mellett tanya
eladó, melléképületekkel és 15 hold földdel. Érdeklődni: 0630/5 445 846.
Eladó egy Simson segédmotoros kerékpár, egy Bajai szivattyú!
 (62) 286 078
A Kiskunmajsai úttól 400 m-re, a Vetter Kft. közelében két hold
szántóföld eladó! Érdeklődni: Barna László Kistelek, Tömörkény
u. 17. 06-30/5 052 895
2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029
Kisteleki háromszobás, téglaépítésű családi ház, a központhoz
közel, eladó! Érdeklődni: 06-30/8 555 259
Eladó Csengelén a Vadgerlés u. 18. szám alatti összkomfortos, 2
és fél szobás családi ház, melléképületekkel. Vegyes tüzelésű kazán, fa, szén, gáz is, konvektoros. Ugyanitt eladó 1 db üstház, 1 db
szőlőprés, kb. 400 db műanyag cserép, 1 db Hajdú típusú, 200 literes villanybojler olcsón. Érdeklődni lehet: Pálnok Sándor Csengele, Vadgerlés u. 18.  (62) 286 267 (30) 4 448 598

Hajnal – Bazár
Megújult árukészlettel várjuk vásárlóinkat!!!
◉ Import tisztított női, férfi és gyermekruhák ◉ Avon termékek
◉ Cipők

◉ Plüss figurák

◉ Táskák

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 8.30 – 15.30

Szombat: 8 – 12

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!!!

Kiskunmajsa, Félegyházi u. 15.
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100 db körbálás szalma (szállítással is), 80-120 kg közötti súlyú
hízók, valamint egy 4 lapos villanytűzhely újszerű állapotban
eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Józsefnél a Tápboltban 0630/3 228 453
Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgozót keresek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban
Sándor Józsefnénál.
Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa.
Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.:
Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. 06-30/9 677 763
A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek
eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal 06-30/3 043 366
Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor
06-30/6 377 970
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen
vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 0630/3 282 375
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné
vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobile és Vodafone szolgáltatók készülékeire.
Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz szállítás
megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefonszámon.

Gépi hímzés!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre
szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés
szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti
köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk szeretettel!

Bővebb tájékoztatás:

TTM CREATOR HÁZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75., telefon/fax: (06-62) 541 570
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel házhoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig.
Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1.
 286 241 06-30/3 228 453

A kisteleki Fotó szaküzletem megszűnt!
- Továbbra is vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények
fényképezését és videózását.
- Gyermek felvételek készítése háznál.
- Olaj-, pasztell- és akvarell képek árusítása
Új elérhetőségeim:

Nacsa Jánosné fényképész
Szeged, Zentai u. 10.
06-70/2 803 013 vagy 06-30/5 462 265
E-mail: nacsafoto@t-online.hu
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