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A III. zenésztalálkozóról szóló írásunk a 265. oldalon olvasható! 
 (fotó: Béleczki Erika) 
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NAPTÁR – Szeptember 

 

16. 

1941-ben ezen a napon született Tóth-Andor Józsefné Hege-

dűs Franciska, aki 1983-1996 között dajka volt az óvodában. 

 1942-ben ezen a napon született Novák Imre (†2002) 

kőműves kisiparos.  

17. 
1992-ben ezen a napon önkormányzati képviselők dele-

gációja utazott Eringbe. 

18. 

1958-ban ezen a napon hunyt el Pap Antal, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesületben társelnök, helyettes könyv-

táros, majd 1938-tól ellenőr volt.  1971-ben ezen a napon 

született Tóthné Fekete Gyöngyi, aki 2002-től a polgár-

mesteri hivatal házi gondozója.  

19. 

1908-ban ezen a napon született Szinok Gábor (†1996), aki 

1958-1969 között az Erdősarki iskolában tanított.  1927-

ben ezen a napon született dr. Gábris László, aki 1954-1959 

között falunk orvosa volt.  1934-ben ezen a napon Szeged 

polgármestere jóváhagyta Hajdú Répa Jenő és társa motor-

malmának felépítését.  1961-ben ezen a napon hunyt el 

Papp Mihály, aki 1934-től Szeged város törvényhatósági 

bizottságának képviselője volt. Tagja volt a mezőgazdasági 

bizottság I. csoportjának, és a tanyai szakbizottságnak is.  

1977-ben ezen a napon hunyt el Hargitai (Höhn) Imre, aki 

1945-1951 között a Belsőcsengelei iskolában, 1963-1964 

között a Pántlika úti iskolában tanított. 1945-től kántori 

tisztséget is ellátott. 1945-1949 között az egyházközség 

képviselő-testületének jegyzője volt.  1981-ben ezen a 

napon hunyt el 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 titká-

rának választották meg. 1949-ben egy gazdaküldöttséggel a 

Szovjetunióban járt, majd tapasztalatairól számos tele-

pülésen tartott beszámolót. 
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20. 

1898-ban ezen a napon született Csúri Mihály (†1959) 

földműves, aki Csengelén 1948-ban a legjobban teljesítette a 

beszolgáltatási kötelezettségét.  1900-ban ezen a napon 

született Franczia Antal (†1982) földműves, aki 1948-tól 

tagja volt a DÉFOSZ-zenekarnak.  1951-ben ezen a napon 

született Toldi József élettani professzor, aki 1991-1996 

között helyettes dékán volt a József Attila Tudományegye-

tem Természettudományi Karán. 1992-1993 között a JATE 

Állattani Tanszékét vezette.  1971-ben ezen a napon szüle-

tett Kormányosné Váradi Ildikó gyógytornász. 

21. 

1929-ben ezen a napon született Kun Szabó Mihály (†1994), 

aki az 1956-os forradalom alatti tevékenységéért börtönbe 

került. 1991-ben megkapta az 1956-os Emlékérmet.  1963-

ban ezen a napon született Tóth Csaba, aki 2002-től a 

Csengelei Polgári Kört vezeti.  1984-ben ezen a napon 

hunyt el Lippai József, aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP 

alapszervezet gazdaságvezetője lett. 1949-től a Népfront 

Csengelei Népi Bizottságának titkára volt.    

22. 
1988-ban ezen a napon a tűzoltóság bezáratta az ÁFÉSZ 

benzinkútját a villámhárító hiánya miatt. 

23. 

1904-ben ezen a napon született Tanács Mihály, aki a II. 

világháború során, 1944 novemberében lőszerszállítás köz-

ben hősi halált halt.  1925-ben ezen a napon született Tóth 

Istvánné Mészáros Anna, aki 1977-1984 között a községi 

tanács alkalmazottja volt.  1973-ban ezen a napon született 

Kopasz Katalin, aki 2000-től az általános iskola német ta-

nára. 

25. 

1918-ban ezen a napon született Balogh Józsefné Czibolya 

Viktória (†2004), az ÁFÉSZ benzinkút első kezelője.  

1918-ban ezen a napon hunyt el Báló Antal Mihály, aki 

1900-1905 között a Templomhalmi iskolában tanított.  

1922-ben ezen a napon született Antal Ferenc (†1991), aki 

1959-től postai kézbesítő volt.  1979-ben ezen a napon szü-

letett Nemes-Nagy Nelli, aki 2004-től az általános iskolában 

tanít.   
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26. 

1932-ben ezen a napon született Nagy Ilona, aki 1953-tól a 

belterületi, 1955-től a Pántlika úti iskolában tanított. 1967-

ben ezen a napon született Nagy Gáborné Borbola Erzsébet, 

aki 1986-tól tanít az általános iskolában.  

27. 
1981-ben ezen a napon született Kovács Szilveszter, aki 

1996-1999 között a csengelei focicsapat tagja volt.  

28. 
1970-ben ezen a napon született Árvai Kálmánné Bartucz 

Klára, aki 1991-1997 között az önkormányzat pénzügyi 

előadója volt. 1997-től a Vetter Hungary Kft. könyvelője.   

29. 

1850-ben ezen a napon született Kordás Mihály (†1949), aki 

1880-tól 400 holdon folytatott gazdálkodást. Csengele leg-

nagyobb szélmalma az övé volt. Legtöbb adót fizetőként tag-

ja volt Szeged város törvényhatósági bizottságának. 1941-

1944 között tagja volt az egyházközségi képviselő-testü-

letnek.  1961-ben ezen a napon született Hegedűs Imre 

(†2001), aki 1991-1994 között a csengelei polgárőrség veze-

tőhelyettese, 1994-1995 között titkárhelyettese volt. 

30. 

1865-ben ezen a napon született Faragó Boldizsár (†1938), 

aki 1890-1902 között a belsőcsengelei iskolában tanított.  

1967-ben ezen a napon született Törköly Aranka kertész 

üzemmérnök. 1994-1998 között önkormányzati képviselő 

volt.  

 

 

Aranydiploma 

 
Nemrég kaptuk a hírt, hogy a nyáron vehette át aranydiplomáját 

Gergely Antalné. Ez a név nem sok csengeleinek cseng ismerősen, 

de a lánykori nevére, Klárafalvi Magdolnára viszont többen emlé-

kezhetnek. Ő ugyanis a szegedi tanítóképző elvégzése után a Ke-

lőpataki iskolában tanított. Az 1958/59-es tanév után Kiskunfél-

egyházára távozott, és ott nyugdíjba vonulásáig különféle pedagó-

gus beosztásokban dolgozott. Jelenleg Szegeden él.                                                                                                                    
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III. Zenésztalálkozó a presszóban 
 

Három évvel ezelőtt találták el, hogy a Vénusz presszóba 

összehívják a csengelei és környékbeli zenészeket. Az első próba 

után már az évben egy igazi dzsemborit is rendeztek. Azóta az au-

gusztus 20-át megelőző szombat a zenészeké lett. 

Idén augusztus 15-re esett a találkozó. A meghívásnak 22 

muzsikus tett eleget. A jelenléti ív alapján az alábbiak húzták a 

talpalávalót: Balázs Zoltán (bariton), Bánhidi Bernadett (trombita), 

Bozó Béla (billentyűsök), Csáki István (szaxofon), Csáki László 

(ütősök), Csáki Zoltán (billentyűsök), Dervalics Zsolt (gitár), Feke-

te László (gitár), Franczia József (szaxofon), Fülöp Attila (billen-

tyűsök), Géczi Csaba (szintetizátor), Horváth József (gitár), Hor-

váth László (billentyűsök), Kucsora Péter (szaxofon), Kun-Szabó 

János (hegedű, trombita), Muhel Zoltán (ütősök), Susányi Gyula 

(ütősök), Szabó Béla (ütősök), Szellák J. Norbert (ütősök, szinte-

tizátor), Túri Lajos (gitár), Vígh István (ütősök) és Zsolnay Ferenc 

(harmonika). 

A zenészeken kívül kb. 150 vendég vett részt a rendezvé-

nyen, melynek minőségére jellemző, hogy még másnap reggel 7 

órakor is játszottak a muzsikusok. 

- kápé -       
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Ásatások az M5-ös autópálya 
nyomvonalában 

 

A Csengelén talált kun vezéri sír bizonyára minden olvasó 

előtt ismert, viszont az autópálya nyomvonalában több feltárást is 

végeztek a régészek. Ezekről szól ez az írás.  

Az M5-ös autópályát már az 1990-es évek elején elkezdték 

tervezni. Ennek köszönhetően 1991-ben és 1992-ben a Móra 

Ferenc Múzeum munkatársai a szegedi József Attila Tudomány-

egyetem Régészeti Tanszékének közreműködésével elkezdték a 

nyomvonal régészeti terepbejárását. Ennek célja a későbbi ásatások 

helyének meghatározása volt. A csatárláncban bejárt vizsgálandó 

területeken feltérképezték a felszíni leleteket, meghatározva azt is, 

hogy azok mely korszakokból származnak. A Csongrád megyei 48 

km-es szakaszon, 500 m-es sávban több mint 100 régészeti 

lelőhelyet találtak.  

A terepbejárás után, 1993 nyarának végén kezdték meg a 

lelőhelyek feltárását, Szalontai Csaba vezetésével. Csengelén októ-

ber hónap közepén indult meg a munka. Az egyik hely a kelőpataki 

részen, a Bangó tanya mellett helyezkedett el. Az ásatások során 

gödrök, árkok és oszloplyukak mellett cserepeket és csontokat 

találtak, melyekből meg lehetett állapítani, hogy a bronzkorban, 2-3 

ezer évvel ezelőtt település volt itt. 

A másik hely a Bogárháti templomrom mellett volt. Az 1975-

ös feltáráskor is tudtak már a környező település nyomairól, de a 

további feltárásokat pénz hiányában nem folytatták. 1993-ban az 

autópályába eső részen végeztek ásatásokat Lőrinczy Gábor irányí-

tásával, hogy az Árpád-kori település maradványait felszínre hoz-

zák. Ennek során gödröket és állatok elhelyezésére szolgáló karám-

árkokat, valamint Árpád-kori kemencéket találtak.    
1995-ben a délvidéki háború miatt az autópálya építése leke-

rült a napirendről, és a régészeti feltárásokat is leállították. A mun-

kák csak 1998 tavaszától folytatódtak. A kisteleki és csengelei részt 
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Horváth Ferenc, és felesége, Vályi Katalin választotta. A Horváth 

Ferenc vezetésével 1975-ben feltárt korai középkori templomrom 

nyugati oldalától kb. 20 méterre a régészeti terepbejáráskor egy 

nagyobb kiterjedésű lelőhelyet észleltek, ezért 1998-ban itt is feltá-

rásokat végeztek. Ennek során került elő Magyarország egyetlen, 

régész által feltárt kun vezéri sírja. Ezzel azt a több évtizedes elkép-

zelést is igazolni lehetett, mely szerint az Árpád-kori templom kö-

rül valóban egy kun nemzetség telepedett meg.  

A Balogh Csilla-Türk Attila régészpáros az autópálya nyom-

vonalában végzett ásatásokba 2003 nyarán kapcsolódott be. Június 

2-től a Mészáros tanya melletti 10 ezer négyzetméteres területből 

4428 négyzetmétert humuszoltattak le és tártak fel. Az autópálya 

nyomvonala mély fekvésű, belvizes területen vezetett. A terület 

keleti részét 20-25 méter távolságban párhuzamos kutatóárkokkal 

vizsgálták át, de régészeti jelenség vagy leletanyag nem került elő a 

szürke agyagos, szikes talajban. A nyugati irányban lévő kiemel-

kedésen viszont egy középső-késő szarmata kori település 117 

objektumát tárták fel (Objektum minden olyan jelenség, amely 

önálló egységet alkot. Ez lehet egy ház, egy verem, egy árok, egy 

sír, egy pici gödör stb.). A gödrök, cölöplyukak és kutak mellett 

kiemelkedő lelet egy terra sigillata, vagyis egy római kori vörös 

mázas, domborművel díszített, égetett agyagedény utánzatának tö-

redéke, valamint egy kézzel formált, kerámiazúzalékokkal sová-

nyított, közepesen kiégetett, barna színű, fekete foltos mély tál, 

mely teljesen ép állapotban maradt meg.  

Június 24-én a Kelőpataki és a vasútállomásra vezető út ke-

reszteződésénél lévő 4693 négyzetméteres terület feltárását kezdték 

meg, és azt gyorsan, július 8-ig be is fejezték. A lelőhelyen koráb-

ban szőlőt termesztettek, melynek során a talajt mélyen felszán-

tották. A lehumuszolt területen még 60-80 cm mélyen is látni lehe-

tett a szántáscsíkok sötét elszíneződését. Összesen 17 objektumot 

tártak fel, az egyikben egy kelet-nyugati tájolású egész szarvas-

marhát találtak. Régészeti leletek hiányában a lelőhely kormeg-

határozása bizonytalan, az előzetes terepbejáráson talált telepnyom 

(kemence) datálása is kérdéses. 
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Az Aranyhomok Tsz központi majorja mögött, délkeleti 

irányban tárták fel a „Fecskés” nevű helyet. A munkálatok július 9-

én kezdődtek meg, és november 17-ig tartottak. A környezetből 

határozottan kiemelkedő magaslat kb. 300 méterre helyezkedett el 

a Kisteleki-főcsatornától. Előzetesen 12.600 négyzetméternyi terü-

let feltárását tervezték. A lelőhelyen két, markánsan elkülönülő 

kultúrréteget találtak, melyeket 20-80 cm vastag, összefüggő futó-

homok választott el. A felső rétegben szarmata, Árpád-kori és késő 

középkori objektumok kerültek elő igen nagy mennyiségben. A 

feltárt 867 objektum nagy része Árpád-kori lelet, főként kerámia-

töredék.  

A vékony humuszréteg alatti humuszos homokban két Árpád-

kori településréteg jelentkezett. A felsőben késő Árpád-kori telepü-

lésszintet falalapárkos, kőkemencés házak, lekerekített sarkú, tégla-

lap alakú gödrök, felszíni építményekre utaló cölöplyukak, kará-

mok és ovális, zárt árkok jellemezték. Korongolt kerámián kívül 

kézzel formált töredékek is előkerültek. Ezt a szintet III. Béla (ural-

kodott: 1173-1196) pénzei és egy 12. századi vasnyílhegy keltezte.  

A korábbi Árpád-kori időszakot egy lazább szerkezetű tele-

pülés képezte, melybe kerek gödrök és karámok tartoztak. A lelet-

anyag nagy részét kerámiatöredékek tették ki, melyek bográcsok-

hoz tartoztak.  

Egy fabélelésű, tetőszerkezettel ellátott kutat is feltártak, 

mely a benne talált kerámiaanyag alapján késő középkori lehetett. 

 Az Árpád-kori szint alatt 40-140 cm vastagságú futóhomok-

réteg volt. Az alatta lévő fekete szerves talajrétegben, máshol agya-

gos altalajban a Makó-kultúra kevésbé intenzív településének 70 

objektumát (gödröket, cölöplyukakat és kopolyakutakat) tártak fel. 

A Makói-kultúra az időszámításunk előtti III. évezred elején alakult 

ki, déli eredetű elemekkel. Kései fázisában jelent meg a bronz-

művesség (Tápéról nyélcsöves balták és laposbalta került elő). A 

csengelei lelőhelyen viszont tárgyakat nem találtak. 

Az autópálya építése 2004-ben megkezdődött. A humuszolá-

sokat a régészek is figyelemmel kísérték, így egy újabb csengelei 

lelőhely került elő. Az autópálya 131. km-szelvényében, a Bogár- 
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háti templomrom közelében lévő dombháton Lőrinczy Gábor már 

1993-ban végzett ásatásokat, azonban az itt húzódó akácos miatt 

nem tudta teljesen feltárni a területet. A fák kiirtása után, 2004. 

augusztus 16. – szeptember 28. közötti időben a Balogh Csilla-

Türk Attila régészpáros irányításával további 14.500 négyzetméter-

nyi területet kutattak át. A dombhát tetején, valamint annak északi 

oldalán húzódó, mély fekvésű részen volt a legintenzívebb. Szar-

mata-kori sírok, szarmata és Árpád-kori település-objektumok ke-

rültek elő, összesen 390. 

Négy szarmata sírt tártak fel, melyek közül kettőt körárok 

vett körül. A sírok többségét még az Árpád-korban feldúlták, csak 

egy fiatal lányé volt bolygatatlan. A halottat rönkkoporsóban 

temették el, bronzból készült, tekercselt végű fülbevalóval, zomán-

cos és lemezes korongfibulával. Nyakában és csuklóján gyöngyö-

ket hordott, és szoknyája alja is gyöngyökkel volt kivarrva, lábához 

kicsi edényt helyeztek. A többi sírból bronz lábbeli veret, üveg-

pohár, gyöngyök, vaskés került elő. A kutatók az előkerült tárgyak 

alapján a temetés idejét a 2. századra tették.  

A feltárás déli részén a szarmata-kori objektumok sűrűsödtek, 

de ezek már a szarmata-kor késői, hun kori részébe tartoztak. A 

kopolyakutak az eddig ismerteknél jóval nagyobbak voltak, 7-9 

méteres átmérővel. Az árkok és gödrök mellett három műhelyszerű, 

félig földbe ásott objektum került elő. Ezekben vaseszközöket, 

orsógombokat, orsókarikákat, csontkorcsolyát és csontárt találtak, 

félkész darabok és alapanyagok mellett. A tárgyi emlékek alapján a 

régészek feltételezték, hogy a valamikori település „ipari részét”, 

vagy a különféle alapanyagok feldolgozásának helyszíneit fedezték 

fel.  

A felület középső részén a futóhomokos rétegben késő Ár-

pád-kori település gödrei, kopolyakutai, bonyolult rendszerű árok-

rendszere került felszínre. Egy félig a földbe mélyített, Árpád-kori 

házat is feltártak. Ennek érdekessége, hogy a belsejében talált 

nagyméretű, kőből épített kemence majdnem a ház közepére esett, 

ami szokatlan ebben a korszakban.   

Molnár Mihály                  
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Katona Attila a tévében 
 

A Magyar Televízió sugározza a Katolikus Krónika című 

műsort vasárnap délelőttönként, délutáni ismétléssel. Az augusztus 

30-i adás a Világi Apostolok Közösségéről szólt, melyben a csen-

gelei hitoktató, Katona Attila is többször megszólalt. 

Aki akkor nem tudta az adást megnézni, az megteheti ezt a 

„Csengelei információk” elnevezésű internetes honlapon (www. 

csengele.web44.net).                                                                        

  
A polgárőrség ahol tud, segít! 

 

Környékünkön egyre többször rendeznek nagyszabású ün-

nepségeket, falunapokat. Ezek lebonyolításához mára már nélkü-

lözhetetlen a polgárőrök munkája, és mivel ezekhez a helyi erők 

általában kevesek, a szomszédos szervezetek is besegítenek. 

A Csengelei Polgárőr Csoportnak az ópusztaszeri egyesü-

lettel már régóta gyümölcsöző a kapcsolata. Az ópusztaszeriek a 

csengelei rendezvények biztosításában, a csengeleiek pedig az otta-

ni ünnepségek, rendezvények lebonyolításban vesznek részt.  

A csengelei polgárőrök – más települések önkénteseivel 

együtt – nemrég az ópusztaszeri „Nyílzápor” elnevezésű rendez-

vényt biztosították. A munkájukkal annyira meg voltak elégedve, 

hogy az augusztus 20-i rendezvény polgárőr biztosításának főszer-

vezőjévé a csengeleieket kérték fel. A szeptemberi falunapjuk sem 

múlhatott el polgárőreink segítsége nélkül.   

Az új kenyér ünnepén a kisteleki rendezvények biztosításába 

is besegítettünk. A következő lapon látható polgármesteri levél ta-

núsága szerint az ottani tevékenységünkkel is elégedettek voltak. 

Végül szükséges megjegyezni, hogy a más településeken 

végzett tevékenységünket a csengelei önkormányzatnak vállalt havi 

15 helyi szolgálaton felül teljesítjük.     

Molnár Mihály 
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A kisteleki polgármester köszönőlevele  
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Javítások a majsai úton 

 
Akik használják a Kiskunmajsára vezető utat, azok számára 

nem újdonság, hogy az autópálya építkezések fuvarozásai igencsak 

megviselték annak burkolatát. Az út középső része hősiesen állta a 

túlterhelt járművek rohamát, de a szélek csak megrepedeztek. A 

közútkezelő azóta is folyamatosan javítgatja az aszfaltot, de mindig 

újabb és újabb hibák jönnek elő. 

Most, szeptember elején megint a majsai útra jöttek a mun-

kások. A falutól egészen az új aszfaltozásig javították a hibákat. Az 

új technika szerint nem kis foltokat hagytak maguk után, hanem 

általában 1 négyzetméterrel nagyobbakat. Ez által a javítások is to-

vább kitartanak. Bár az egész majsai út (mármint a régi burkolatú) 

teljes felújításra szorulna, azért elégedettek lehetünk, hogy a közút-

kezelő még a téli fagyok előtt eltüntette a nagyobb hibákat. 

A munkálatokkal egy időben mindkét oldalon lekaszálták a 

méretes gazt, és a vadhajtású akácokat. 

M. M.      

 

 

 

Kedvenc receptjeim 
 

Ponty mazsolás mártásban 
(ünnepnapra) 

 

Hozzávalók: 1,8 kg ponty, 3 dkg mazsola, 1 közepes fej 

vöröshagyma, 1 nagy szál sárgarépa, 1 petrezselyemgyökér, 1 kicsi 

zellergumó, 2 citrom, 1 babérlevél, 2 szegfűszeg, 2 szegfűbors, 5 

szemes bors, 5 dkg mézeskalács, 3 dl sör, 1 szelet barna kenyér, 5 

dkg vaj, kevés cukor, őrölt fehérbors, só. 

Kettő, esetleg három kisebb pontyot vegyünk, megtisztítjuk, 

a törzset fölszeleteljük, és bekenjük citromlével. A többi citromlé- 
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ben felfőzzük a mazsolát. Kockára vágjuk a vöröshagymát, a 

sárgarépát, a petrezselyemgyökeret, a zellert, majd a halfejekkel és 

farkakkal, a fűszerekkel és a sörrel teljesen puhára főzzük. Kiszed-

jük a csontokat, és a többit szitán áttörjük. 

A kenyér héját és a mézeskalácsot apró darabokra vágjuk, és 

a lében felforraljuk. Hozzáöntjük a mazsolát (citromlével együtt), 

sózzuk, borsozzuk, cukorral szelídítjük. 

A halszeleteket egy kivajazott tepsiben elrendezzük, leöntjük 

mártással, és lefedve, forró sütőbe toljuk. 15-20 perc múlva óvato-

san kiemeljük a puha szeleteket, tálalótálra tesszük, a mártást 4 dkg 

vajjal elkeverjük, és a halszeletekre öntjük. Krumplipürével kínál-

juk.    

Nemere Ilona  
 

 
 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 50 éve: 

 

Garázdaság bűntette miatt emelt vádat a szegedi városi és járási 

ügyészség Rehák János Csengele 212. szám alatti lakos ellen, aki 

egy táncmulatságon felelősségre vonta egy ismerősét, amiért az 

több hónappal korábban motorkerékpáron megelőzte őt az ország-

úton. A kérdőrevonás pofonnal kezdődött, most pedig majd tárgya-

lással végződik. 

 

(Megjelent a Délmagyarország 1959. augusztus 29-i számában) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  274  - 

 

 

H i r d e t é s e k 
 

Magyar barna lignit szén eladó! 1500 Ft/mázsa. Érdeklődni: 06-

20/2 036 252 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbi-

kert eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. 

06-30/2 098 096  

Ipari árammal, fúrott kúttal, a falu mellett zártkert eladó! Érdek-

lődni: id. Béres Lajos, Csengele, Kossuth u. 5. 06-30/2 098 096 

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. 

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. 
 

 

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. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  275  - 

 

 

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

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

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. 
 

 

Gépi hímzés! 
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre 

szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés sze-

rint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti kö-

röknek, 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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