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Érik a citrom Csengelén  

 

 
 

Cikkünk a 112. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Április 
 

16. 

1881-ben ezen a napon született Katona (Sander) Ferenc 

boltos, aki az 1920-as években költözött Csengelére.  1941-

ben ezen a napon született Váradi József, aki alapításától 

kezdve tagja a népdalkörnek és a citerazenekarnak.  2000-

ben ezen a napon helyezte el Gyulay Endre megyéspüspök a 

templom alapkövét.  

17. 

1921-ben ezen a napon született Komjáti Sándor (†2009), 

aki 1952-től 1973-ig rendőrként teljesített szolgálatot 

falunkban. Több cikluson keresztül tagja volt a községi ta-

nácsnak.  1939-ben ezen a napon született Csorba Jánosné 

Juhász Aranka, aki 1998-tól tagja az egyházközségi képvise-

lő-testületnek.  1969-ben ezen a napon született Magony 

József, aki a hulladékudvar kezelője. 1997-2005 között a 

Csengelei Polgárőr Csoport vezetőhelyettese volt.  

18. 

1915-ben ezen a napon született Losonczi István, aki a II. 

világháborús doni harcok során 1943-ban eltűnt.  1977-ben 

ezen a napon született Bencsik Attila, aki 1992-2003 között 

a csengelei labdarúgó csapat kapusa volt. 

19. 

1956-ban ezen a napon született Czibolya András, aki 2002-

ben községünk első családi gazdálkodója lett.  1956-ban 

ezen a napon született Vígh István, aki 1970-től a csengelei 

focicsapat játékosa volt. 1975-ben a Szeged járási serdülő 

válogatott tagja volt, mellyel bajnokságot nyert. 1976-ban a 

Szeged járási ifjúsági válogatottba került. 1995-ben ő volt az 

edzője a csengelei labdarúgóknak.  

20. 

1924-ben ezen a napon született Fehér Kálmán, aki 1962-

1984 között a szeszfőzdét vezette.  1925-ben ezen a napon 

született Kormányos Béla (†1949), aki vasútépítésen vett 

részt Sárbogárdon, amikor egy II. világháborús robbanószer 

felrobbanásakor életét vesztette.  1956-ban ezen a napon 

született Málik Istvánné Magyar Katalin, aki 2001-től a Ko-

rona Marketet vezeti. 
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21. 

1932-ben ezen a napon született Bárkányi János (†2006), aki 

1961-1975 között Csengelén tanított.  1996-ban ezen a 

napon rendezték meg az első darts bajnokságot a Korona sö-

rözőben. 

22. 

1885-ben ezen a napon született Fehér György (†1967) gaz-

dálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választ-

mányi tagja volt 1929-től.  1922-ben ezen a napon született 

Rácz József, aki a II. világháborúban, 1944. október 10-én 

Kiskunhalason hősi halált halt.  1949-ben ezen a napon 

született Géczi József György (†1998) postai kézbesítő, aki 

1985-1998 között az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka 

volt.  1951-ben ezen a napon született Nacsa Jánosné Ko-

vács Mária fényképész, aki 1995-től kezdődően kétévente 

jelentkezett tárlataival. Eleinte természetfotóit, majd festmé-

nyeit állította ki. A Csengelei Polgárőr Csoport 1999-ben a 

polgárőr mozgalom támogatásáért tiszteletbeli polgárőr cí-

met adományozott számára.  1964-ben ezen a napon hunyt 

el Papp János, aki 1932-1936 és 1941-1943 között a Csen-

gelei Mezőgazdasági Egyesület elnöke volt. 1936-ban Sze-

ged város törvényhatósági bizottságának tagja lett.  1968-

ban ezen a napon született Zólyomi-Katona Theodóra, aki 

2002-től lelkipásztori kisegítő.  

23. 
2006-ban ezen a napon hunyt el Bárkányiné Szűcs Erzsébet, 

aki 1998-2006 között Csengelén tanított.   

24. 
1995-ben ezen a napon hunyt el Kopasz Ferenc kovács, aki 

rövid ideig a tanyájában boltot működtetett.  

25. 

1912-ben ezen a napon született Tóth Pál (†1980), aki a 

Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmá-

nyi tagja volt 1944-től.  1972-ben ezen a napon született 

Balogh Ágota, aki az 1991/92-es tanévben Csengelén taní-

tott. 

26. 
1946-ban ezen a napon született Vörös Rudolf, aki 1975-ben 

az aratási verseny első helyezettje lett. A Független Kisgaz-

dapárt csengelei szervezetének titkára volt 1994-től. 
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27. 

1881-ben ezen a napon született Balogh Béla (†1956) föld-

műves, aki tagja volt az egyházközségi képviselő-testület-

nek.  1914-ben ezen a napon született Vincze László 

(†1998), aki az 1950-es és 1960-as években tagja volt a 

községi tanácsnak.  1919-ben ezen a napon alakult meg a 

Földmunkás Szövetség csengelei helyi csoportja.  1924-ben 

ezen a napon leplezték le a Középsőcsengelei iskolában a 

hősi halált halt Macsuga János tanító emléktábláját.  1983-

ban ezen a napon született Haraszti Roland, aki 1999-től a 

Csengele Községi Sport Egyesület focistája. A 2004-es 

országos polgárőrnapon gólkirály lett.  2002-ben az ezen a 

napon rendezett deszki országos minősítőn bronz fokozatot 

ért el a csengelei népdalkör.  2005-ben ezen a napon 

felállították a Templomhalmi iskola előtti felújított keresztet. 

28. 

1889-ben ezen a napon született Sisák P. János (†1961), aki 

1928-ig a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület elnöke volt. 

1929-től választmányi tagként működött tovább.  1907-ben 

ezen a napon született Kiss Ferenc (†1994), aki 1954-ben a 

Lenin Tsz elnöke volt. 

29. 

1944-ben ezen a napon született Forgó Jenőné Szél Etelka, 

aki 1974-1990 között a községi tanács alkalmazottja volt. 

1978-tól az önkéntes tűzoltó egyesület pénztárosa.  1985-

ben ezen a napon hunyt el Molnár Péter, aki a Csengelei Me-

zőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1932-1939 között.  

1986-ban ezen a napon hunyt el Csomor József, akit a köz-

séggé alakuláskor a képviselő-testület tagjának választottak. 

30. 
1934-ben ezen a napon helyszíni tárgyalást tartottak Hajdú 

Répa Jenő és társa motormalom építési ügyében.   
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Kisteleken szerepeltek 

 
A kisteleki Napsugár Otthon április 1-jén „Régen volt, hogy 

is volt! – Ízek és mesterségek” elnevezéssel mini gasztronómiai 

fesztivált rendezett idősek részére.  

A rendezvény első részében a résztvevő nyugdíjas klubok 

mutatták be, hogy milyen régi ételeket készítettek, melyeket aztán 

gimnazistákból álló csapat zsűrizett.  

Míg a fiatalok az étkeket vizsgálták, kulturális műsort láthat-

tak az érdeklődők. Elsőként a csengelei 4. osztályosok Csókási Zol-

tánné vezetésével zenés disznóvágást mutattak be, mely korábban a 

csengelei farsangi bál műsorán is szerepelt. Ezután kisteleki nép-

táncosok és szavalók következtek.  

 

        

Két csengelei – fafaragó és író – a kisteleki fesztiválon 

(fotó: Molnár Mihály) 
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A rendezvény „mesterség” részben a szalaghímző, keramikus 

és kosárfonó mellett a csengelei fafaragó, Vincze János is bemu-

tatkozott. A meghívás honorálásaként egy Szűz Mária szobrot aján-

dékozott az otthon kápolnája részére.   

A zsűrizés eredményét a több szakácskönyv szerzője, a fa-

lunkban élő Nemere Ilona tolmácsolta. Örömmel jegyezte meg, 

hogy a fiatalok sok régi étket is felismertek, köztük a krumplis po-

gácsát és a vajaját. Az írónő a három legjobb csapatot egy-egy 

szakácskönyvvel lepte meg.  

A záróbeszéd után minden érdeklődő megkóstolhatta – per-

sze, amíg volt belőle – a zsűrizésre beadott étkeket, és amíg bírta, 

kapros túróslepényt, zserbót és pozsonyi kiflit ehetett, erdei gyü-

mölcs tea kíséretével. 

Nassolás közben a kiállított népművészeti termékeket is meg  

lehetett nézni. Vincze János standjánál is nagy forgalom volt, és so-

kan be is írták véleményüket a vendégkönyvébe. 

M. M.  

    
 

Érik a citrom Csengelén 

 

Úgy tűnik, hogy a csengeleiek vonzzák a déligyümölcsöket. 

Néhány évvel ezelőtt Vörös István sok termést hozó „banánfájáról” 

számoltunk be, most pedig a Vígh család citromfáiról szereztünk 

tudomást. 

Kb. 10 évvel ezelőtt boltban vásárolt Vighné Juhász Anett 

egy citromot, melynek magjai feltűnően nagyok voltak, kívánkozva 

az elvetésre. Mára az akkor elültetett citrommagok szép bokrokká 

nőttek, magasabbá, mint az akkor született gyermekük, Dominik. A 

bokrok szépen teremnek, biztosítva a család vitamin szükségletét. 

Az ízük nem sokban különbözik a boltban vásárolhatóktól, viszont 

abszolút frissek. 

Akik citromfa ültetésre szánják el magukat, nem árt tudniuk, 

hogy csak a termő ággal beszemzett növény fordul termőre. 

M. M.   
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Elkészült a temetői út 
 

Az idősebb csengeleiek emlékeznek még rá, hogy sokáig ho-

mokos dűlőúton lehetett csak megközelíteni az 1928-ban létesített 

temetőt. Még az Aranyhomok TSZ idejében vágtak egy rövidebb 

utat az erdőben, és azt agyaggal feltöltötték. 

Az önkormányzat nemrég pályázati pénzhez jutott, melyből a 

temetői utat aszfaltozhatták. A közbeszerzés során a hét induló cég 

közül a tiszakécskei Duna-Aszfalt Kft. nyerte el a kivitelezés jogát, 

18.759.074 Ft-ért elvállalva a munkát (a következő legolcsóbb 

ajánlat is már majdnem 5 millióval több volt). 

A zúzott kő ágyra az aszfalt réteget április 8-án és 9-én terí-

tették el, így a gyászolók már használatba is vehették az új utat.  

A parkoló nagy részét kettészelő vizes árkot valószínűleg be 

kell majd temetni, hiszen nagyobb temetéseknél így is baj szokott 

lenni a járművek elhelyezésével. 

M. M.     

  
 

Az egyszerűsített foglalkoztatásról 
 

A 2010. április 1-jén bevezetett egyszerűsített foglalkoztatási 

jogviszony merőben új helyzetet teremt a vállalkozók és ősterme-

lők életében. Személyes tapasztalataim szerint azonban az új sza-

bályokról adott tájékoztatások meglehetősen felületesek, ezért a la-

kosság életének megkönnyítése érdekében szükségesnek látom az 

új szabályok áttekintését, a terjedelmi korlátok közötti ismertetését.  

Egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony négy formában hoz-

ható létre: a) háztartási munkára; b) kiemelten közhasznú szerveze-

tek által szervezett munkára; c) mezőgazdasági és idegenforgalmi 

idénymunkára; d) alkalmi munkára. A továbbiakban – a helyi 

viszonyokra figyelemmel – kizárólag a háztartási munkával, a me-

zőgazdasági idénymunkával és az alkalmi munkaviszonnyal foglal-

kozom).  
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Melyek az egyes foglalkoztatási formák jellemzői? 

Háztartási munkának minősül a természetes személy mun-

káltató által létesített, kizárólag a maga és a vele együtt élő sze-

mélyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szüksé-

ges feltételek biztosítására irányuló jogviszony. A háztartási munka 

időtartamát a törvény nem korlátozza.  

Mezőgazdasági idénymunkának minősül a növénytermesz-

tési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó 

olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szol-

gáltatás természete miatt – munkaszervezés feltételeitől függetlenül 

– évszakhoz, az év meghatározott időszakához vagy időpontjához 

kötődik. Azonos felek között a mezőgazdasági idénymunkának mi-

nősülő munkaviszony egybefüggő időtartama nem haladhatja meg 

a 31 napot, illetőleg egy naptári éven belül a 90 napot. A mező-

gazdasági idénymunka egy altípusaként határozza meg a törvény a 

növénytermesztési idénymunkát. A növénytermesztési idénymunka 

körébe tartozó tevékenység a gyümölcstermesztés, a zöldségter-

mesztés (mind a zöldséghajtatás, mind pedig a szabadföldi zöldség-

termesztés), a szőlőművelés, a dohánytermesztés, valamint a vető-

magtermesztés, ideértve az ezekhez kapcsolódó anyagmozgatást, 

csomagolást is. A növénytermesztési idénymunka egybefüggő tar-

tama a 31 napot meghaladhatja, azonban azonos felek viszonyában 

a foglalkoztatás teljes ideje nem haladhatja meg egy naptári éven 

belül a 90 napot. 

Alkalmi munka a legfeljebb 5 egymást követő naptári napra 

létesített határozott időre szóló munkaviszony. Az alkalmi munka-

végzés tartama azonos felek között nem haladhatja meg a havi 15, 

egy naptári éven belül pedig a 90 napot. Alkalmi munka esetén a 

foglalkoztatás – a többi egyszerűsített foglalkoztatási formától elté-

rően – bármilyen célra létrehozható. 
 

Hogyan jön létre az egyszerűsített foglalkoztatási jogvi-

szony? 

Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt főszabály sze-

rint egy szerződésminta rovatainak a kitöltésével jön létre. A szer-

ződésmintát a munkakezdés előtt teljes körűen ki kell tölteni, és a  
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feleknek alá  kell  írni.  5  napnál rövidebb  foglalkoztatás  esetén  a 

szerződés írásba foglalása nem kötelező. Nem kötelező továbbá a 

munkaszerződés írásba foglalása a növénytermesztési idénymunka 

esetén sem, kivéve, ha a munkavállaló azt kéri, illetve, ha a foglal-

koztatás egybefüggő tartama a harminc napot meghaladja. (A mun-

kaviszony bejelentése ezekben az esetekben is kötelező!)  

Amennyiben a munkaszerződést nem kell írásba foglalni – a 

háztartási munka kivételével – a munkavállalókról jelenléti ívet kell 

vezetni. A jelenléti ív sorszámozott, ún. szigorú számadású nyom-

tatvány, mely a falugazdásztól lesz beszerezhető. A munkáltatók 

2010. június 30-a után kizárólag ezeket a nyomtatványokat hasz-

nálhatják. 2010. június 30-áig a jelenléti ívek a nyomtatványok 

adattartalmával azonos tartalmú – saját készítésű, vagy az internet-

ről letöltött – okiraton is vezethetők. A jelenléti íven fel kell tün-

tetni a munkáltató nevét, címét adóazonosító jelét, a munkavállaló 

nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, TAJ-szá-

mát és adóazonosító jelét, továbbá a munkavégzés kezdetét és 

végét (óra szerint megjelölve), a munkakört, és munkabért, vala-

mint azt, hogy a munkavállaló magánnyugdíj-pénztári tag-e. A je-

lenléti ívet a munkavégzés megkezdésekor és befejezésekor is a 

munkavállalónak alá kell írnia.  

A jelenléti ívet két példányban kell elkészíteni, melynek első 

példányát a munkavégzés befejezésekor a munkavállalónak át kell 

adni. A második példány a munkáltatónál marad, melyet a tárgy-

évet követő ötödik év végéig meg kell őrizni. 
 

Milyen közterhek terhelik az egyszerűsített foglalkozta-

tási jogviszonyt? 

A háztartási munka és a mezőgazdasági idénymunka (ideért-

ve a növénytermesztési idénymunkát is) utáni jövedelem után a 

munkáltató a kifizetett munkabér 30%-ával megegyező összegű 

közterhet köteles megfizetni. A közteher megfizetésével mind a 

munkáltató, mind a munkavállaló mentesül a munkavégzéshez kap-

csolódó járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségek, valamint 

az adóelőleg-levonási illetőleg adóelőleg-fizetési kötelezettség alól. 

A közterheket az APEH megfelelő beszedési számlájára kell befi- 
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zetni. A befizetés teljesítése során figyelni kell arra, hogy a magán-

nyugdíj-pénztári tag tagsággal rendelkező, vagy nem rendelkező 

munkavállalók után a közterhek eltérő számlákra fizetendők be.  

A munkavállalónak adóbevallási kötelezettsége kizárólag ak-

kor keletkezik, ha a) külföldi, b) az egyszerűsített foglalkoztatásból 

származó jövedelme az adóévben meghaladja a 840.000 Ft-ot, vagy 

c) egyéb adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt. 

Azok a munkáltatók, akik legfeljebb évi tízezer munkaórában 

foglalkoztatnak növénytermesztési idénymunka keretében munka-

vállalókat, a közteherfizetés fenti formája helyett közteherelőleg 

fizetését is választhatják. Ennek feltétele, hogy a munkáltató e köz-

teherfizetési forma választását a foglalkoztatás megkezdése előtt, 

de legkésőbb a tárgyév július 12-éig az APEH illetékes regionális 

igazgatóságánál  bejelentse.  A  közteherelőleg alapja  a munkáltató 

által meghatározott termőterületre eső, az adott növénytermesztési 

idénymunkára fajlagosan megállapított munkaidő-szükséglet (pl. 

zöldséghajtatásnál 4000 óra/ha, szabadföldi zöldségtermesztésnél 

700 óra/ha) és az az után számított minimálbér (garantált bérmini-

mum) szorzata. A közteher-előleg összege a közteherelőleg-alap 

12%-a. A közteherelőleg és a ténylegesen fizetendő közteher kü-

lönbözetét a bevallással egyidejűleg kell megfizetni, illetőleg a 

többlet – feltéve, hogy a munka elvégzésére (hatósági bizonyít-

vánnyal igazolt) elháríthatatlan külső ok miatt nem került sor – a 

bevallással egyidejűleg visszaigényelhető.  

Fontos kiemelni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatással a 

foglalkoztatott nem minősül társadalombiztosítási szempontból biz-

tosítottnak, a munkával töltött idő azonban az álláskeresési ellátás 

és a nyugellátás szempontjából szolgálati időként figyelembe ve-

endő. 

Az alkalmi munkavállalók után az adó- és járulékfizetési 

kötelezettségeket a hagyományos munkaviszonyra előírt szabályok 

szerint kell teljesíteni.  
 

Hogyan teljesíthető a bejelentési kötelezettség? 

Növénytermesztési idénymunkánál a bejelentési kötelezett-

séget a tárgyhónapot követő hónap 12-éig, míg egyéb egyszerűsí- 
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tett foglalkoztatási forma esetében a munkavégzés megkezdését 

megelőzően kell teljesíteni.  

A bejelentés történhet a központi elektronikus szolgáltató 

rendszeren keresztül elektronikusan, illetőleg háztartási munka és 

növénytermesztési idénymunka esetén telefonon is. A központi 

elektronikus szolgáltató rendszer ügyfélkapun keresztül vehető 

igénybe (www.magyarorszag.hu), míg a telefonos bejelentésre az 

országon belül helyi tarifával hívható, 185-ös telefonszámon ke-

resztül van lehetőség.  

A telefonon történő bejelentésről hangfelvétel készül. A rend-

szer az első bejelentkezéskor a munkáltató számára egy regisztrá-

ciós számot generál, melyet a telefonbeszélgetés lezárásakor – 

amennyiben annak fogadására a hívó fél készüléke alkalmas – sms-

ben is megküld. A további foglalkoztatások alkalmával a beje-

lentésre már e regisztrációs számra hivatkozással is sor kerülhet. A 

bejelentés adatai a regisztrációs számra hivatkozással módosítha-

tók.  

Bízom benne, hogy a fenti tájékoztató közreadásával sikerült 

átláthatóbbá tenni az új szabályozást, elősegíteni az új jogintéz-

mények helyes alkalmazását! 

Dr. Apró Zsolt 
 

 

Veszélyben a tanyák 

 

Az utóbbi időben a nem állandóan lakott csengelei tanyákra hajta-

nak a bűnözők. Március 31-én reggel vette észre az egyik tulajdo-

nos, hogy külterületi ingatlanába betörtek, és onnan 60 ezer forint 

értékben felszerelési tárgyakat loptak el. Egy kulcsi illetőségű csen-

gelei tanyájában április elején jártak illetéktelenek, és ha már ott 

voltak, a távol lévő gazda barkácsgépét, szerszámos ládáját, fűka-

száját, tévéjét, sátrát, ruháit, edénygarnitúráját sem hagyták ott, és 

hogy legyen mivel koccintani, még szeszesitalokat is loptak.            
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Választási eredmények 
 

A 2010. április 11-én megtartott országgyűlési képviselő 

szavazáson az 1553 választásra jogosult csengelei közül 875 jelent 

meg (56,34 %). Az egyéni jelöltekre leadott voksok közül 9, a 

pártlistákra leadott szavazatok közül 7 volt érvénytelen.    

Csengelén két választói körben, az általános iskolában és a 

faluházban lehetett szavazni. Az alábbiakban ismertetjük az össze-

sített eredményeket.   

 

Egyéni jelöltek 
 

Jelölt neve (párt neve) 
Csengele 4. vál. körzet 

szavazat % szavazat % 

Vincze László Mihály (FIDESZ-

KDNP) 
657 75,86 14.602 54,06 

Dudás Zoltán (Jobbik) 114 13,16 4.903 18,15  

Torgyán József (Torgyán-K-K) 34 3,92 731 2,71 

Bedő Tamás (MSZP) 33 3,81 4.481 16,59 

Csenki Mihály (Civil Mozgalom)  22 2,54 1.700 6,29 

Rabi Mihály (MDF) 6 0,69 592 2,19 

 

Pártlistára leadott szavazatok 
 

Párt neve 
Csengele Csongrád megye 

szavazat % szavazat % 

FIDESZ-KDNP 663 76,38 105.579 50,72 

Jobbik 118 13,59 33.157 15.93 

MSZP 41 4,72 42.413 20,38 

Lehet Más a Politika  21 2,41 15.941 7,66 

Civil Mozgalom 15 1,72 5.135 2,47 

MDF 8 0,92 5.347 2,57 

MIÉP 2 0,23 582 0,28 
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Kisteleken keresztelkedtek 
 a csengeleiek 

 

 
 

(fotó: Fődi Ilona) 

 

Április 3-án este a kisteleki római katolikus templomban 

tartottak keresztelőt hat általános iskolába járó gyerek számára. 

Csengeléről Beregi Evelin, Fődi Krisztina és Nagymihály Norbert 

vett részt az eseményen. 

A templomi szertartás előtt a templomkertben gyújtottak 

tüzet, ahonnan a ministránsok gyertyákkal vitték be a lángot a 

templomba. A keresztelési aktus után az egyház új tagjai kaptak 

egy-egy gyertyát, azokkal átvéve a lángot. 

M. M. 
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H i r d e t é s e k 

 

Eladó a Csengele, Tanya 68. szám alatti ingatlan, 1 hold földdel, 3 

fúrott kúttal, kis akácfa erdővel. Érdeklődni lehet a +36 30 4 189 708 

telefonszámon.  

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóliával 

együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137 

Szántást (8000 Ft/hold) és tárcsázást (4500 Ft/hold) vállalok! Balázs 

Tibor +36-30/9 677 763. 

Új állapotú, felültöltős Whirlpool A+A700 automata mosógép haláleset 

miatt eladó. Érdeklődni: +36-30/8 173 864 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbikert 

eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. +36-30/2 

098 096  

Ipari árammal, fúrott kúttal, a falu mellett zártkert eladó! Érdeklődni: 

id. Béres Lajos, Csengele, Kossuth u. 5. +36-30/2 098 096 

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

aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János +36-30/8 536 229 

Kitűnő állapotú kéttengelyes utánfutó és egy 4 lapos villanytűzhely 

újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Józsefnél a 

Tápboltban +36-30/3 228 453  

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  +36-30/2 626 029 
 

Április 16-án (pénteken) reggel 8 órakor megnyitom a 

Virág-ajándék-bazárárú és édesség 

üzletemet  
a Csengele, Felszabadulás u. 27. szám alatt, a piactér 

mellett.  

Szeretettel várom kedves vásárlóimat! 
 

Nagymihályné Erika 

06-30/2 724 346 
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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. +36-30/9 677 763 

A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal +36-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor +36-30/6 

377 970 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, víz-

melegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-

hetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: +36-30/3 282 375 

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 je-

lek, 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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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 +36-30/3 228 453 
 

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. 

+36-70/2 803 013 vagy +36-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 

======================================================== 
  

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap                                 
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                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   
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