
 

 

 
 XVII. évfolyam 14. szám                        2009. július 15. 

 

Hegedűs Csaba a négyszer 
díjazott postagalambjával 

 

 
 

A galambásszal készült interjúnk a 222. 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 focis-

tája volt.  1974-ben ezen a napon született Hegedűs Attilá-

né 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 hivatalse-

gédeként dolgozott. 1985-ben 25 éves önkéntes rendőri szol-

gálat után járó jelvénnyel tüntették ki. 

18. 

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

akit 1944-ben a Független Kisgazdapárt csengelei szerve-

zetének tagjává választottak.  1992-ben ezen a napon ren-

dezték meg az első csengelei polgárőrnapot 9 település 

részvételével. 

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 Erzsé-

bet, aki 1979-1986 között az Öregmalom vendéglő szakácsa 

volt. 1997-től tagja a népdalkörnek.  

20. 

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

2009-ig a postahivatalt vezette. 1990-től a helyi választási 

bizottság vezetője.  1981-ben ezen a napon született Pálnok 

József, aki 1997-2002 és 2003-2004 között a csengelei foci-

csapat tagja volt. 

21. 

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

földműves, akit a Független Kisgazdapárt csengelei szerve-

zetének választmányi tagjává 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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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 tüntet-

tek 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.  

28. 
1989-ben ezen a napon nyílt meg új helyén az ÁFÉSZ 

presszója.   

29. 

1887-ben ezen a napon nagy jégverés pusztított a majsai 

határ közelében. A legnagyobb kár a dohányültetvényekben 

keletkezett.  1891-ben ezen a napon született Sisák István 

(†1968), akit a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek több    
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29. 

alkalommal alelnökévé választották. 1940-1949 között tagja 

volt az egyházközségi képviselő-testületnek, többször espe-

resi küldöttnek választották.  1956-ban ezen a napon szüle-

tett Vígh Sándor, aki 1996-1997 között a csengelei focicsa-

pat játékosa volt.  1968-ban ezen a napon született Urbán 

Flórián negyvenszeres magyar válogatott labdarúgó. 1999-

ben megbízott edzője volt a csengelei focistáknak, majd 

játékosként is csatlakozott hozzájuk. 

31. 

1933-ban ezen a napon alakult meg a Nemzeti Egység Pártja 

csengelei szervezete.  1985-ben ezen a napon született 

Czombos Regina, akit 1999-ben "A csengelei iskoláért" pla-

kettel tüntettek ki.  1992-ben ezen a napon nyílt meg Kuklis 

András Kis ABC-je a Május 1. utcában. 
 

 

 

 

 

 

 

Csengeleiek a sándorfalvi 
városnapon 

 
Nemrég rendezték meg a háromnapos települési napokat 

Sándorfalván. Az első napot a felhőszakadás elmosta, viszont 

szombaton szép számú érdeklődő volt kíváncsi a programokra. 

Ebédidőben Greksa Tibor és együttese szolgáltatta a zenét. 

Akik ismerik a Csengelei Ütőegyüttest, azoknak a vezető már isme-

rős volt, és két falunkbeli dobos – Muhel Zoltán és Vígh István – is 

fellépett egykori oktatójával. A tőlük megszokott temperamentu-

mos számokat adtak elő, míg a közönség a marhapörköltöt fogyasz-

totta. 

Vincze János fafaragó tavaly már szerepelt alkotásaival Sán-

dorfalván. Őt akkor annyira megkedvelték, hogy egyedüli kiállító-

ként meghívták a városnapra is. A sátoros kiállítást megtekintette 

Vincze László országgyűlési képviselő, akit már visszatérő láto-

gatóként üdvözölhetett szobrászunk, hiszen majdnem minden tárla- 
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Két csengelei dobos: Muhel Zoltán és Vígh István 

 

 
 

Két Vincze: az országgyűlési képviselő és a fafaragó 
(fotók: Molnár Mihály)  
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tán meg szokott jelenni. Dr. Sümegi Sándor helyi háziorvos is  is-

merősként üdvözölte a csengelei fafaragót, mivel a 2008-as tárla-

ton az egyik szobrát édesapjának is megvásárolta. A látogatók kö-

zött volt néhány falunkbeli motoros, és több Csengeléről elszárma-

zott is kíváncsi volt Vincze János faragványaira.   

M. M. 

 

 
 

Galambászkodás 
 

 

"Ez egy nagyon jó sport!" 
 

A kisemberek sportjának tartott galambtartással Csengelén 

három ember is foglalkozik. Közülük Hegesűs Csaba fiatal kora 

ellenére már régóta foglalkozik postagalambokkal, szép eredmé-

nyeket elérve. Őt kérdeztük erről az érdekes sportról.  

 

A galambtenyésztést pénzért csinálod, vagy hobbiból? 

- Hobbi szinten csinálom, de meg is lehetne belőle élni. Persze én 

még nem vagyok olyan szinten, hogy híresség lennék. De törek-

szem rá, hogy minél jobbak, gyorsabbak legyenek a galambjaim. 

A galambászkodás mellett mivel foglalkozol? 

- Iskolába járok, szeptembertől a hatodik évet végzem. A kisteleki 

gimnázium kétéves web-mester szakán tanulok. Az érettségi után 

lehetett erre a szakra jelentkezni.  

Egy mondás szerint a postagalamb a kisember versenylova. 

Viszont látom, hogy teherautóval szállítjátok az állatokat, ami 

nem lehet olcsó mulatság! 

- Az a teherautó, mely a házunk előtt szokott állni, nem a miénk, 

hanem a galambász szövetségé. István, anyukám élettársa van meg-

bízva a galambok szállításával. Ő a versenyek előtt körbejárja a ga-

lambászokat, és összegyűjti a madarakat.  
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Kisteleken régebben elég elterjedt volt a galambtartás. Az 

egyik kocsmának még a "Galambász" nevet is adták. Most 

kiket ismersz onnan? 

- A kisteleki U-03-as postagalamb egyesület vezetője, és a kerületi 

elnökünk is Czékus János. Ő kerületi szinten már többször volt 

bajnok, és 2005-ben középtávon országos bajnok lett. Egyesüle-

tünkben 15-20 fő van regisztrálva.   

Milyen távolságokból jönnek haza a madarak? 

- Különféle távok vannak. A rövid táv 300 km-ig terjed, ezt még 

meg tudjuk csinálni Magyarországon. A középtáv 300-tól 500 km-

ig terjed, ehhez már Csehországba kell vinni a galambokat. A hosz-

szú táv pedig 500-tól kb. 800 km-ig terjed.  

Van ettől még hosszabb táv is? 

- Vannak maraton klubok, például nemrég jött létre Csongrádon 

egy ilyen. Ezek 800-től 1200 km-ig terjedő távon versenyeztetik a 

galambokat.  

Ezt a hatalmas távot bírják a galambok? 

- Nem mindegyik bírja, fajtája válogatja. A galambok felépítésétől 

is függ, hogy melyik bírja.  

Te milyen galambokat tartasz?   

- Most vegyesvérű az állományom, de főleg Janssen és Desmett 

Mathijs fajtájúak vannak benne.   

Hogyan zajlik le egy verseny? 

- Egy-két nappal a verseny előtt van a gyűjtés, be kell vinni az 

egyesületbe a galambokat. Egy galambcsapat 10 darabból áll.       

Ott felgyűrűzik őket. A nevezési lapon fel kell tüntetni a gyűrűk 

számát. Amikor jön haza a galamb, akkor a mechanikus órába be 

kell dobni a gumigyűrűt, ami megállítja az órát. Így lehet hitelesí-

teni, hogy mikor érkezett a galamb. A modernebb, elektronikus ké-

szüléknél nem kell lesni, hogy mikor érkezik meg a madár, mert a 

másik lábára egy chipes gyűrű kerül. A chipet megérkezéskor egy 

készülék érzékeli, és rögzíti ennek időpontját. Ez a módszer sokkal 

kényelmesebb, mert nem kell a galambokat megfogni, sőt el is 

lehet menni otthonról.  

Ha idegen galamb téved hozzád ilyen chipes gyűrűvel, azt is 

rögzíti a készülék? 
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- Nem, csak a sajátjaim chipjeit veszi a készülék.     

Hogyan történik a galambok elindítása? 

- Az elengedés előtt interneten keresztül ellenőrzik, hogy milyen az 

időjárás az országban. Ha minden rendben van, akkor fél 6, vagy 6 

órás indítással engedik szabadon a galambokat.  

A 10 galambból álló csapat mindegyik eredménye számít?  

- Van egyéni, és van csapatverseny is. Csapatversenynél 10-ből 5-

nek kell megérkeznie, és rajta lennie a listán. 

Ha megvannak az érkezési időpontok, akkor melyik galamb 

lesz a győztes? 

- Az adatok alapján kiszámolják a galambok sebességét méter/perc 

mértékegységre. Amelyik gyorsabban repült, az győz. 

Azt mondják, hogy a rádiótelefonok zavarják meg a galam-

bokat a tájékozódásban… 

- Ez így van. A fiatal, 1 év alatti galambokat a nagy víztömeg is 

megzavarja a röptetés során. A telekommunikációs eszközök, rada-

rok is zavarólag hatnak rájuk, főleg Pest környékén.   

Tíz évvel ezelőtt beszéltem egy német galambásszal, aki azt 

mondta, hogy 50-55 %-os a veszteség, vagyis ennyi nem talál 

haza. Magyarországon is így van?  

- A fiatal galamboknál nagyon kell vigyázni, náluk nem mindegy, 

hogy milyen időben, mikor vannak elengedve. Kerülni kell a nagy 

meleget, kímélni kell őket. A veszteség óriási is lehet. Tavaly júni-

usban kifogtunk egy nagyon kemény utat, 240 galambból 4 tért az-

nap haza Brünnből.  

Ez a nagy meleg miatt volt? 

- Főleg az lehetett az oka, de a napkitörések is nagyon megzavar-

hatják őket.   

Milyen az ideális időjárás a galambversenyhez? 

- Szélcsendes, napos idő, kb. 25-30 Celsius fokos meleggel.     

Tudják már, hogy a galambok hogyan találnak haza? 

- Ők úgy működnek, mint egy mágneses iránytű, nagyvonalakban. 

A kis galambokat fokozatosan szoktatjuk a hazataláláshoz. Például 

elvisszük először Jászszentlászlóra, majd egyre növeljük a távolsá-

got. A naphoz viszonyított helyzetük csak plusz információ szá-

mukra.     
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Ha kialakulnak a párok a galambnál, akkor mennyire hűsége-

sek? 

- Azzal a galambbal, amivel le lettem fényképezve, annak három 

évig volt a párja egy tojó. Van állat, mely elég hűséges, de volt 

olyan, hogy szétszedtünk egy párt és a tojó lepárzott egy másik 

hímmel. Egy hét múlva már nem ismerte fel a korábbi "pasiját". 

Tehát galambja válogatja, mennyire hűségesek. Van olyan tojó, 

mely 2-3 hímmel is párzik, de vannak hűségesek, kitartók is.  

A ketrecekből milyen sűrűn engeded ki őket? 

- Reggel és este. A versenyidőszakon túl, tavasszal és ősszel egész 

nap ki vannak engedve, reggeltől estig.  

Nem szoktak elkóborolni? 

- Nem jellemző, inkább a fiataloknál fordul ez elő, mert nagy a 

vadveszély is.  

Idegen galambok szoktak csatlakozni a tieidhez? 

- Igen, de nem szoktuk őket megtartani. Megetetjük, megitatjuk 

őket, majd a gyűrűjükhöz rakunk egy kis üzenetet, és útjára bo-

csátjuk őket. Nekem is volt már három olyan galambom, amely 

ilyen üzenettel érkezett.  

Mivel etetitek őket? 

- Takarmány keverékkel, amiben van árpa, búza, kukorica, kétfajta 

borsó, kétfajta napraforgó, köles, cirok, fénymag, kendermag, bük-

köny stb. Az összetevők meg vannak tisztítva, de nincsenek leda-

rálva, hanem szemesek.      

A betegségek mennyire veszélyesek rájuk? 

- A fiatalabb galambok fogékonyabbak a betegségekre. Kb. egy-

hónapos korukban lehet őket a szülőktől leválasztani, és ekkor kell 

őket injekciózni paratifusz és paramixol ellen, és a későbbiekben is 

kezelni kell a különféle vírusok ellen.  

A kóbor galamboktól kapják el a betegségeket? 

- A vadgalamboktól is elkaphatnak 1-2 betegséget. Azok is 

bejárnak a dúcba. A kicsik meg is szoktak tőlük ijedni.  

A galamboknak szoktatok nevet adni? 

- A nagymenők, akik kerületi versenyeket nyernek, kijutnak az 

olimpiára, azok adnak nevet a galambjaiknak. Az enyéimnek nin-

csenek nevük, csak számuk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  226  - 

 

 

Milyen eredményeid vannak? 

- A legjobb eredményem tavalyról, Pestimréről van, ahol 7502 

galambból hatodik lettem egy egyéves tojóval. Az idén egy hat- 

éves hímmel 4453 galambból 22-ik lettem. Évente 3-4 díjat 

szoktam nyerni. Csapatban országos szinten 13. helyezett lettem. 

Akkor Macedóniából jöttek haza a galambjaim.     

Nem jó sportot választottál magadnak! A galambjaid ugyan 

világot látnak, de te itthon maradsz. 

- De, ez egy nagyon jó sport. Sokszor én is megyek a galambokkal 

együtt, így én is világot látok.    

(-r -ly)    

   

 

Ez a pénz nem az a pénz! 

 
A Délmagyarország című napilap nemrég "Svájcban dekkol a 

kisteleki csatornapénz" címmel cikket közölt Kistelek és 5 kör-

nyékbeli falu (Balástya, Csengele, Ópusztaszer és Pusztaszer) csa-

tornázási kálváriájáról. Ezek a települések egy kft.-vel kötöttek 

megállapodást arra, hogy a befizetett millióik fejében többmilliár-

dos adományt fognak kapni, melyből majd meg lehet valósítani a 

csatornázásokat. A pénzt viszont már évek óta hiába várják. 

A csengelei polgárok a csatornázás ilyen módon való megva-

lósításáról nemigen tudnak. A félreértések elkerülése végett szük-

séges közölni, hogy a fenti cégnek nem a Fundamentának befizetett 

havi kétezres összegeket adták át az önkormányzatok, mert azok a 

pályáztatáshoz vannak fenntartva.  

Az ügy lényege az, hogy a hosszú évekig tartó pályázgatások 

mellett a települések megpróbáltak egy másik lehetőséget is, hátha 

adományszerzéssel hamarabb sikerül megvalósítani az óriási ösz-

szegbe kerülő szennyvízcsatornázást. Ennek pozitív kimenetele 

kétséges, bár a kisteleki polgármester "megnyugtató információkat" 

kapott ezzel kapcsolatban. 

M. M.       
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Visszatekintő 

 
Ezt írták Csengeléről 50 éve: 

 

A jövőt kalapálják 

 
A fiatal Március 15 Termelőszövetkezetben jártunk a minap 

Csengelén. A tanyaudvarban kaszákat kalapáltak: készültek az aratásra. 

Pengett az acél, és közben Szűcs János, a tsz munkacsapat vezetőjének 12 

éves fia harmonikával szórakoztatta a szinte ütemre kalapálókat. Meg is 

örökítettük a harmonikást és Mezei Istvánt. Aztán mellé telepedtünk és 

érdeklődtünk a szövetkezet életéről, munkájáról, terveiről. Mezei István 

csak tovább kalapált, ezért Szűcs János mondta el a következőket: 

- A korábban elhanyagolt gyümölcsöst – amelyet tavasszal vettünk 

át – teljesen rendbe hoztuk, a szőlőt is ötödször permeteztük már. 

Földünk sovány volt, de nem sajnáltuk a munkát, a műtrágyát és például 

olyan sörárpánk lesz 1 holdon, hogy az bárkinek büszkeségére válna. 

Kukoricánkat megkapáltuk, a dohányt is most tisztítjuk. 

Kevesen vagyunk, de megküzdünk minden talpalatnyi földért, a 

munkálatokat időben elvégezzük, hogy szó ne érje a házunk elejét. Úgy 

érezzük, munkánknak meg is lesz a gyümölcse, számítunk 70-80 mázsa 

almára, amelyből adósságunkat kifizetjük és szépen osztunk majd ősszel. 

Azt tervezzük, hogy sertés-, bírka-anyatörzset beszerzünk, tíz tehenet, 

harminc süldőt vásárolunk és megindítjuk az állattenyésztést jövőre. 

Harminc férőhelyes istállót biztosítottunk az állatoknak, szóval kika-

lapáljuk a jövőnket… 

- Magának mindehhez nincs hozzáfűzni valója? – szólítottuk meg a 

hallgató Mezei Istvánt. 

- Szeretek itt a szövetkezetben – mondta kisvártatva –, segítek amit 

kell. Kaszálunk, aratunk együtt. 

Valóban hősiesen dolgozik ez a maroknyi lelkes csapat. Meg-

emelhetik a falubeliek a kalapot előttük… 

M. T. 

 
(Megjelent a Délmagyarország 1959. július 2-i számában) 
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18 éves a csengelei 
polgárőrség  (IV. rész) 

 

2007 nyarán Sándorfalván rendezték meg a Csongrád megyei 

polgárőr napot. Ezen a labdarúgóink megőrizték első helyezésüket. 

Szeptember 22-e jeles nap volt a Csengelei Polgárőr Csoport 

életében. Ekkor kötött házasságot két tagunk, Sisák Csaba és Ju-

hász Edit. A polgármesteri hivatalból kijövő ifjú párt polgárőrök 

sorfala fogadta, kardvirágokat tartva a fejük fölé. Az eseményről a 

Zsaru című hetilap és a Polgárőr Magazin is beszámolt. 2007 őszén 

a polgárőrséget – 17 éves fennállása alatt először – beszámoló 

tartására kérte fel az önkormányzat. Az elhangzott tájékoztató  után  

 

 
 

Polgárőr esküvő 2007-ben (fotó:CSK-Archívum)  
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a polgármester hozzászólásában közölte, hogy szükség van a 

polgárőrségre, viszont kevés szolgálatot látnak el. A két képviselő a 

temetői őrzést, illetve a motoros találkozó biztosítását köszönte  

meg az önkénteseknek. A téli időszakban a polgárőrök jelentős 

része elkóborolt idős személy keresésében vett részt, mely során 

elhagyott tanyákat, erdőket kutattak át. Az eltűnt személyt idejében 

sikerült megtalálni. Ez évben, pályázati pénz felhasználásával az 

egyesület tagjainak nagy részét sikerült polgárőr formaruhával el-

látni, így a rendezvényeken egységes kinézettel tudunk megjelenni. 

A 2008-as, Szentesen megrendezett megyei polgárőrnapon, a 

főzés kategóriában nagy eredmény született: Juhász József marha-

pörköltjével I. helyezést ért el. Október 11-én tartottuk meg évi 

rendes közgyűlésünket. Ezen aláírásra került a polgárőrség és az 

önkormányzat együttműködéséről szóló megállapodás. A doku-

mentumban rögzítésre került, hogy a polgárőrök havonta legalább 

15 szolgálatot látnak el, és ennek fejében az önkormányzat a költ-

ségvetésben meghatározott támogatást nyújtja az egyesületnek. 

Ezen a közgyűlésen – elsőként – nyolc polgárőr vehetett át 5 éves 

szolgálata után járó, a csoport emblémájával ellátott üvegdíszt.      

2009-ben pályázati pénz felhasználásával lehetőség nyílott 6 

db kézi URH rádió beszerzésére, melyek elsőként a falunapi felvo-

nulások biztosításához nyújtottak nagy segítséget.  

A Csengelei Polgárőr Csoport bűnmegelőzési feladatai mel-

lett korábban kulturális tevékenységet is végzett. 1992-től 2007-ig 

kiadta a Csengelei Krónika című lapot Ebben a falu lakosságának 

tájékoztatása mellett a polgárőr eseményekről is rendszeresen 

tudósított. 1991-től kezdődően 17 éven keresztül sok-sok nőnapi 

bált rendezett a polgárőrség. Ezeken számos neves művészt sikerült 

felléptetni (Bach Szilvia, Csepregi Éva, Lehr Ferenc, Nagy Bandó 

András, Sas József, Solymos Antal, Márió, 3+2 együttes stb.). 

Az eltelt 18 és fél év alatt a polgárőrségnek sikerült a lakos-

sággal elfogadtatni magát. A községi rendezvényeken, a temetői 

megemlékezéseken, a szeptemberi iskolakezdéskor már elmaradha-

tatlanok a csengelei polgárőrök.  

Molnár Mihály 
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H i r d e t é s e k 
 

Eladó Csengelén 2 db nagytejű (4 liter/nap) anyakecske és 3 db 3 

hónapos gida. Érdeklődni: 06-20/3 236 305 

A Csengele, Felszabadulás u. 33. szám alatti ház eladó. Érdek-

lődni: Hegedűs Erzsébet, Csengele, Petőfi u. 2. 

14.000 km-t futott 2003-as évjáratú Harley Davidson Sporster 

883-as motorkerékpár eladó. Érdeklődni: 06-20/9 194 641 

Eladó bontásból származó 3 db háromszárnyas, redőnyös ablak, 

kisablakok, ajtók és 2 db gázkonvektor. Érdeklődni lehet Kuklis 

Andrásnál a Május 1. u. 21. szám alatt.  (62) 286 190  

Pultost keresek a Vénusz presszóba. Érdeklődni lehet a helyszínen, 

vagy a 06-30/2 614 070 telefonszámon. 

Volkswagen Polo 1.2 típusú személygépkocsi, 2003-as évjárat, 

benzin üzemű, új gumikkal, sötétített üveggel, 48 ezer km-rel ela-

dó. Érdeklődni: Balog János 06-30/2 098 273 

Tárcsázást (5.000 Ft/hold+ÁFA), szántást (9.000 Ft/hold+ÁFA) és 

aratást vállalok.  Érd.: Széll János 06-30/8 536 229 
 

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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Kitűnő állapotú kéttengelyes utánfutó és egy 4 lapos villany-

tűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Jó-

zsefnél a Tápboltban 06-30/3 228 453  

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029 

Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgo-

zót 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, állvá-

nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 

vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-

30/3 282 375 
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobile és Vo-

dafone 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 ház-

hoz 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 
 

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. 

06-70/2 803 013 vagy 06-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 
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