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Új virágboltos falunkban  
 

 
 

Interjúnk a 127. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Május 
 

1. 

1925-ben ezen a napon született Putnoki János bányász, aki 

1953-1957 között csengelei tanácselnök volt. 1956-ban nem-

zetőrként is tevékenykedett.  1972-ben ezen a napon szüle-

tett Djurucsin Goran, aki a balkáni háború alatt Magyaror-

szágon talált menedéket. 1993-1994 között a csengelei foci-

csapat tagja volt.  1974-ben ezen a napon adták át a napközi 

otthonos óvodát. 

2. 

1915-ben ezen a napon született Zsigó János, aki a II. világ-

háborús harcok során 1944. október 6-án az újkígyósi elága-

zásnál eltűnt.  1995-ben ezen a napon nyílt meg a Május 1. 

utcában a Korona söröző.  

3. 

1929-ben ezen a napon született Korom Mihály (†1988), aki 

az 1960-as években a volt malom helyén működő termény-

forgalmi cseretelepet vezette.  1945-ben ezen a napon szü-

letett Baranyi József, aki 1992-től táp-takarmány, tüzelőa-

nyag, építőanyag és zöldség-gyümölcs kereskedéssel foglal-

kozik. 1980-ban 2 millió km balesetmentes vezetésért em-

lékplakettet kapott.  1999-ben ezen a napon kezdte meg 

kultúrosi munkáját Törköly Ágnes a Faluházban.  

4. 

1900-ban ezen a napon született Mustoha Pál (†1988), aki 

1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi 

tagja volt.  1984-ben ezen a napon született Horváth József, 

aki 2000-től tagja a citerazenekarnak. 

5. 

1893-ban ezen a napon született Szabó Mihály (†1957), aki 

a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek 1929-től jegyzője, 

1934-től 1941-ig ellenőre volt. A Független Kisgazdapárt 

csengelei szervezetének választmányi tagja lett 1944-ben. 

Tagja volt a földosztó bizottságnak. Az 1949-es községgé 

alakuláskor képviselőnek választották meg.  1948-ban ezen 

a napon született Horváth Ferenc régész, aki 1975-ben a 

Bogárháti templom romjait tárta fel. Ennek közelében, 1998-

ban egy kun vezéri sírt talált. 2002-ben jelent meg "A csen-  
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5. 

gelei kunok ura és népe" című könyve. A 2004-es faluna-

pokon "Kunok Csengelén" címmel tartott előadást.  1983-

ban ezen a napon született Vörös József, aki falunkból első-

ként jutott be a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. Szá-

mos hazai és külföldi harsona versenyen részesült elismerés-

ben.  2009-ben ezen a napon hunyt el Komjáti Sándor, aki  

1952-től 1973-ig rendőrként teljesített szolgálatot falunk-

ban. Több cikluson keresztül tagja volt a községi tanácsnak.    

6. 
1988-ban ezen a napon hunyt el Víg Sándorné Fábián Erzsé-

bet, aki 1954-1965 között a Kelőpataki iskolában, 1965-

1988 között a belterületi iskolában tanított. 

7. 

1932-ben ezen a napon Seiler Lajos bronzkori agyagedé-

nyeket szolgáltatott be a szegedi múzeumban, melyeket a 

Mételyes dűlőben talált.  1978-ban ezen a napon hunyt el 

Valkovics Péterné Tímár Piroska, aki 1976-ig a községi ta-

nács hivatalsegéde volt. 

8. 

1921-ben ezen a napon született Kulmann István (†1943), 

aki a II. világháborúban a Don-kanyarban ismeretlen körül-

mények között hősi halált halt.  1930-ban ezen a napon 

született Fejes Sándor, aki 1994-2002 között az általános 

iskolában tanított. 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel 

tüntették ki.  1945-ben ezen a napon szovjet hadifogságban 

hunyt el Kun-Szabó István bognár.  

9. 

1891-ben ezen a napon született Magyar Antal (†1975), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től.  1912-ben ezen a napon született Movik Antal, 

aki 1978-1980 között a belterületi iskolában tanított.  1912-

ben ezen a napon született Halász Zoltán, aki a II. világhábo-

rúban ismeretlen körülmények között hősi halált halt.  

1914-ben ezen a napon született Samu Illés, aki a II. világ-

háborúban ismeretlen körülmények között hősi halált halt. 

10. 

1879-ben ezen a napon született Papp János (†1964), aki 

1932-1936 és 1941-1943 között a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület elnöke volt. 1936-ban Szeged város törvényható-

sági bizottságának tagja lett.  
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11. 

1889-ben ezen a napon született Túri Ferenc (†1960), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től.  1924-ben ezen a napon a Belsőcsengelei iskolá-

ban felavatták az I. világháborúban hősi halált halt Tölcséry 

Ferenc tanító emléktábláját.  1944-ben ezen a napon szüle-

tett Túri István, aki 1979-2006 között a vízművet kezelte. A 

METÉSZ csengelei szervezetének elnöke volt 1997-1999 

között.  1949-ben ezen a napon jelent meg a Magyar Köz-

löny azon száma, melyben a belügyminiszter elrendelte 

Csengele községgé alakítását.  2006-ban ezen a napon és 

14-én II. világháborús aknagránátokat találtak szántás köz-

ben a Tóth tanyánál.  

12. 
1967-ben ezen a napon a községbe látogatott Komócsin 

Zoltán az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, ország-

gyűlési képviselő. 

13. 
1974-ben ezen a napon született Koncz Márta könyvelő, aki 

gyermekkorát Csengelén töltötte. 1997-től Ausztráliában él. 

14. 

1891-ben ezen a napon született Erdélyi Péter (†1966), aki 

1939-1940 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület al-

elnöke volt. Esküdtként is tevékenykedett. Az egyházközsé-

gi képviselő-testület tagja volt 1947-től.  1960-ban ezen a 

napon született Farkas Anna, aki 1981-1982 között a belterü-

leti iskolában tanított.  

15. 

1919-ben ezen a napon született Deutsch Edéné Katona Ró-

zsa, aki 1939-1944 között a csengelei postahivatalt vezette. 

Pálmonostora község első díszpolgára.  Egy, az 1940-es 

megjelent kiadvány szerint ezen a napon van Csengele név-

napja.  1974-ben ezen a napon megkapta a Magyar Hon-

védelmi Szövetség az engedélyt a csengelei lőtér építéséhez. 

 1999-ben ezen a napon adták át az óvoda kibővített kony-

háját a hozzáépített ebédlővel. 
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Újabb virágbolt nyílt 
 

Csengelén a korábbi években szokás volt, hogy egyre-másra 

nyitottak és zártak be a virágüzletek. Most viszont egy újabb 

nyitotta meg kapuit, kettőre növelve az ilyen üzletek számát. Az új 

boltost, Nagymihály Zoltánnét kérdeztem. 
 

Miket árusítasz az üzletedben? 

- A virágok mellett kaphatók ajándékok, édességek és különféle 

bazáráruk is. Lehet rendelni a kézi csokroktól a családi koszorúkig 

mindent. 

Van virágkötői végzettséged? 

- Nincs, de nem is kellett, mert elegendő a kereskedő-boltvezetői 

végzettségem. A virágkötői gyakorlatomat alkalmi munkák során 

szereztem meg. 

A virágokat honnan szerzed be? 

- Többségét a termelőktől, kisebb részét piacról, nagykereskedők-

től. 

Szerinted két bolt is meg tud élni azonos profillal? 

- Ezt majd a lakosság dönti el, de én azt szeretném, hogy mindkét 

bolt jól működjön. Kocsmából is valamikor kettő volt a falunkban, 

most pedig négy van, és úgy néz ki, hogy mind megélnek belőle. 

A régebbi virágboltossal volt-e összetűzésed? 

- Nem, a pletykák ellenére továbbra is jó viszonyban vagyunk 

egymással, sőt segítséget is kapok tőle. 

Mint kezdő vállalkozó, kaptál-e támogatást? 

- Egyelőre nem kaptam semmit a szülői támogatáson kívül. A 

munkaügyi központtól lehet, hogy kapni fogok, mert korábban 

munkanélküli voltam, és ígéretet kaptam erre. Hogy ez mikor lesz 

majd, azt még nem tudom. 

Volt-e már olyan vásárlód, akire jó szívvel emlékezel vissza? 

- Igen. Egy helyi vállalkozó feleségével és unokájával tért be az 

üzletembe, és egy ajándékcsomaggal lepett meg, mint kezdő vál-

lalkozót. Nagyon aranyos volt, hogy az unoka is megajándékozott 

egy saját kezűleg készített kis csomaggal.                              (-r -ly) 
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Törköly Ágnes a Rádió 7-ben 

 

Április 22-én délelőtt a Rádió 7 kisteleki stúdiójában vendé-

geskedett falunk közművelődési előadója, Törköly Ágnes. 

Most vasárnap járt Jászszentlászlón Csengele viszonozni a 

márciusi szomszédoló rendezvényt, tegnap pedig Huzella Péter  

Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros zenész, a Kaláka együttes tagja 

lépett fel – számolt be a faluház vezetője. Törköly Ágnes a Rádió 7 

kisteleki Napraforgó műsorában elmondta: Egy nap egészségesen 

címmel az Ifjúsági Információs Pont vezetője szervez május 14-én 

gyermekeknek játékos vetélkedőt, valamint közös tornát, valamint 

május utolsó hetében, a falunap előtt rendezik meg az egészség-

hetet, melynek keretében sokféle szűrővizsgálat lesz. 

A Falunapok rendezvénysorozata május 22-én kezdődik, 

közel a megszokott programokkal, azonban némiképp változik a 

helyszín. A motoros találkozó a faluház körül lesz, a kulturális 

programok pedig a polgármesteri hivatal mellett elkészült új 

parkban. A szombat a motoros találkozó, fúvószenekari és mazso-

rett bemutató jegyében telik, de idén is nyílik időszaki kiállítás a 

faluházban helyi és környékbeli amatőr alkotók munkáiból. Vasár-

nap az iskolaudvarban játékos vetélkedő lesz, melyen gyerekek és 

felnőttek együtt versengenek. Lesz még lovas kocsis felvonulás és 

lovas bemutató, hétfőn pedig amatőr rallye autóverseny a sportpá-

lyánál. 

(forrás: promenad.hu) 
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15 éves a Korona söröző 

 

1995. május 2-án nyitotta meg kapuját a vendégek előtt a 

Május 1. utcai szórakozóhely. A másfél évtized gyorsan elrohant a 

söröző felett, és csak apróbb változások történtek. 

Nyitáskor Korona és Hoffbräu csapolt söröket, valamint friss 

pogácsát kínáltak a betérőknek. A Korona sör már régen megszűnt, 

és a bajor sört sem annyira keresték, így régóta a Dreher sör a menő 

Később nagyon kelendő – és finom – volt a meleg szendvics, me-

lyet aztán a pizzák követtek. Mára a meleg étel kiszolgálása telje-

sen megszűnt. Valamikor nagy keletje volt a koktéloknak is, de  

napjainkban ezt is csak ritkán kívánja meg egy-egy vendég.      

 

 
 

Fénykép az 1990-es évekből 
(fotó: CSK-Archívum)  
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Induláskor a Víghné Juhász Anett-Vígh Attila páros fogadta a 

vendégeket, akiknek családtagként Gémes Erzsébet is besegített. 

Később Törköly Ágnes, Kordás Edit, Huszka Katalin, Kun-Szabó 

Mónika, Kurucz Renáta és Gera Tünde volt a felszolgáló, ma Kri-

zsán Ildikó végzi ezt a munkát. 

Sporttörténeti érdemük volt a söröző tulajdonosainak, hogy 

1996-ban elindították Csengelén is a darts versenyeket, és azóta is 

folyamatosan megrendezik a bajnokságokat, melyeken az elmúlt 

évtől lányok-asszonyok is indulhatnak.   

Az elmúlt 15 év aránylag békésen telt el, csak két komolyabb 

verekedés fordult elő. A duhajkodó legények eltanácsolásával 

mondhatni, hogy a béke szigete lett.  

M. M.   
 

 

 
 

Ellopták a melléképületet 

 

Nyolc hónapig nem járt kint csengelei tanyáján egy gazda. Április 

10-én meglepődve tapasztalta, hogy a melléképületet ismeretlen 

tettes lebontotta és az építőanyagot elszállította. Hogy ha már lúd, 

legyen kövér alapon a főépületet is megrongálta az elkövető. A lo-

pással és rongálással 150 ezer forintos kár keletkezett. A rendőrök 

az eltulajdonított építőanyagot a helyszíntől nem messze megta-

lálták, melyből a szorgos bűnöző már fel is húzott egy új mellék-

épületet. A Kisteleki Rendőrkapitányság nyomozói vizsgálják a 

ügyet.                                                                                                   
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Kik laktak Csengelén a 
honfoglalás előtt? 

 

A csengeleiek nagy része tisztában van azzal, hogy falunk 

területén a középkorban a magyarok után kunok telepedtek meg. 

De hogy azelőtt is éltek-e itt népek, arról már igen kevesen tudnak. 

Pedig Csengele már közel ötezer éve lakott terület.  

A régészeti leletek bizonysága szerint az első állandó megte-

lepülés a bronzkorra (i. e. 3.000 – 800) tehető. Az ebben az idő-

szakban élt népcsoportok elnevezését nem ismerjük, hiszen róluk 

nem maradt fenn írásos emlék, őket a rájuk jellemző kultúrájuk 

alapján különböztetik meg.  

A bronzkor első ismert Kárpát-medencei népe a harangedé-

nyes kultúra volt az időszámításunk előtti 3. évezred közepétől. 

Ennek csengelei régészeti leletei a Mételyes (Vadgerlés) dűlőben 

kerültek elő. Az 5 db agyagedényt – melyből az egyik kezdetleges 

formájú urna volt – a kisteleki illetőségű Seiler Lajos (1904-?) 

amatőr régész találta ásatásai során, és 1932. május 7-én szállította 

be a szegedi múzeumba. A leleteket feldolgozó Foltiny István a 

kerámiákat több mint négyezer évvel ezelőttre, a korai bronzkor 

végére datálta. Megállapította azt is, hogy azok a marosvidéki 

bronzkori leletekkel is szorosabb összefüggést mutatnak. 

A harangedényes kultúrát a Makói kultúra követte, mely a 

Körös mellékfolyói mentén alakult ki. Ennek a népcsoportnak jel-

legzetes tárgyai a belsődíszes talpas tálak, melyek belsejét bekar-

colt vagy kivésett, csillag alakban elhelyezett motívumokkal díszí-

tették. Gyakoriak még a seprűdíszes fazekak és az aszimetrikus 

fülű edények. Csengelén a volt Aranyhomok Tsz központi majorja 

melletti Fecskés részen tárták fel nyomaikat 1998-ban és 2003-ban. 

Az utóbbi ásatáskor 70 objektum (gödrök, cölöplyukak és kopo-

lyakutak) került a felszínre.  

Az időszámításunk előtti 19-13. században a Vatyai-kultúra, 

majd az ezzel  keveredett  Szőreg-Perjámos  kultúra népe telepedett  
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le Csengele területén. Rájuk a fejlett növénytermesztés, állatte-

nyésztés és tejtermékkészítés volt jellemző, melyhez állati vonóerő 

kiaknázása társult. A nagy sírszámú temetők szerint jelentős né-

pességnövekedés következett be náluk, számuk megsokszorozó-

dott, ami a társadalmi szervezetet bonyolultabbá tette. Viszont ez a 

temetkezéseknél nem hozott látványos különbségeket. Az egységes 

ritus szerint a halottakat elhamvasztották, majd a maradványokat 

urnába tették. Ennek tetejét tállal fedték le, mellé bögrét helyeztek. 

A távoli vidékekkel folytatott kereskedelem bizonyítékai a sírokban 

ritkán talált borostyángyöngyök is. Bronz ékszerek és fegyverek 

ritkán találhatók a Vatyai-kultúra temetőiben, ami a társadalomban 

elfoglalt kivételes helyet jelölhette. Nagyszámú helyi jelenlétüket 

az autópálya építkezéshez használt, a Csengelei erdő mellett lévő 

homokbánya tudományos vizsgálata igazolta. Ugyanis az egykori 

tó aljzata i. e. 1500-1200 között töltődött fel homokkal. Ekkor vi-

szont hűvös, nedves klíma uralkodott ezen a vidéken, tehát termé-

szetes úton nem töltődhetett fel a tómeder, hanem azt a túllegeltetés 

miatti homokmozgások okozták. A középső bronzkor (i. e. 2000-

1500) alapjában békés korszak volt, így a Kárpát-medencei népek 

hosszabb egy helyben való tartózkodásra rendezkedhettek be.       

A késő bronzkor (i. e. 1.500-800) időszakában a Dunántúlról 

a Halomsíros kultúra harcias népe költözött ide. Ebben a korszak-

ban Csengele feltehetően sűrűn lakott volt. Az eredetileg Alsó-

Ausztriából, Délnyugat-Szlovákia területéről beözönlő nép nagyál-

lattartással foglalkozott. A rájuk jellemző halomsírba temetkezés 

falunk területén már nem fordult elő. A korai periódusból csontvá-

zas temetkezések ismertek, míg a késő bronzkor második felére 

nagyszámú urnatemetők alakultak ki. A sírmellékletek között új stí-

lusú ékszerek, ruhacsüngők, nagyméretű ruhatűk kerültek elő. 

Fazekasságuk a csőtalpas, hengeres nyakú, hegyes bütykökkel dí-

szített edényeket és csücskös peremű tálakat készített. E népcso-

port túllegeltetése is hozzájárult a csengelei homokmozgásokhoz.  

A Halomsíros-kultúrát az i. e. 11. században Dunántúlon és a 

Duna-Tisza közén az Urnamezős-kultúra váltotta fel. 

A vaskorban (i. e. 9. század – i. sz. 1. század alatt) a  ritka  le- 
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letek száma alapján Csengele gyéren lakott volt. Az időszámítás 

előtti 500 körüli időből két helyi lelőhely ismert.                    

Az első név szerint ismert, Csengelén megtelepedett népcso-

port az iráni eredetű szarmatáké volt, akik az időszámításunk első 

évszázadának közepén jöttek az Alföldre. Jazig nevű törzsük az 

északi részen telepedett meg, a roxolánok pedig 270 táján költöz-

tek délre. Csengelei jelenlétüket nyolc régészeti lelőhely bizonyítja, 

ami több települést is feltételez. Az itteni területek kedvezőek 

voltak a nagyállattartó népesség számára. A magasabb fekvésű 

buckatetőkön tavasszal legeltethettek, míg nyáron a laposok nedves 

területeit használhatták erre a célra. A hunok 410 után költöztek az 

Alföldre. A szarmaták egy része elmenekült, de a többség beolvadt 

a megszállók népébe. Attila halálával (453) felbomlott a hun 

birodalom, és a hunok Dél-Oroszországba vonultak vissza. 

Az avarok 567 őszén szállták meg az Alföldet. Rovásírásuk 

nagyfokú rokonságot mutatott a székelyekével. Mérhetetlen gaz-

dagságukat jellemzi, hogy az akkori világ aranykészletének 2/3-a 

az ő tulajdonukban volt. Amikor 796-ban Erik friauli őrgróf győ-

zelmet aratott felettük, 15 négyökrös szekérrel szállította el a kin-

cseket. A nép elterjedtségét szemlélteti az az 1942-ből származó 

adat, mely szerint 60 év alatt 25 ezer sírjukat tárták fel.  

Az avarok csengelei jelenlétét 11 régészeti lelőhely szemlél-

teti. A betelepülésük első bizonyítéka Jójárt József 504. számú ta-

nyája mellett 1938-ban feltárt katonai vezető, vagy nemzetségfő 

sírja. A felszínre került tárgyak készítési idejét Csallány Dezső ré-

gész 620-640 közöttire tette. Feketehalomnál 1935/36 telén tárták 

fel az avarok későbbi generációjának temetőjét, melyben 108 sír 

volt. A halottakat hanyatt fekve, többségüket koporsó nélkül temet-

ték el. A férfiak jellemző viseleti darabja az ingszerű ruhát és a kaf-

tánt összefogó öv volt. Gyakori sírmelléklet a nyílhegy, ami a har-

cos életmódjára utal.  A nők viseletéhez is hozzátartozott az öv, vi-

szont övveret egyikük sírjában sem volt.  

Az avarok egészen a honfoglalásig nagy számban éltek itt, és 

a bevonuló magyarokat felszabadítóként ünnepelték.  
 

Molnár Mihály 
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Polgárőrök iskolapadban 

 

Az Országos Polgárőr Szövetség a 2010-es évet a képzés évé-

nek nyilvánította. Ennek során az összes önkéntes bűnmegelőző 

egész napos oktatáson vesz részt, majd a megszerzett tudásról 

vizsgát tesz. Az elmúlt évben jelentősen módosult a Polgárőrségről 

szóló törvény, tehát van mit tanulni. 

A csengelei polgárőrök már két oktatáson vettek részt, és en-

nek végén 28 fő vizsgát tett. A jó felkészítést bizonyítja, hogy 

mindenki sikerrel szerepelt a megmérettetésen, sőt 30 %-uk kiváló 

eredményt ért el. 

Munkahelyi elfoglaltság miatt még heten nem tudtak részt 

venni a képzésen, de ez év végéig mindenkire sor kell, hogy 

kerüljön, mert jövő évben vizsga nélkül nem lehet polgárőr szol-

gálatot ellátni. 

M. M. 

 
Kedvenc receptjeim 
 

Pácolt ponty 

 

Hozzávalók: 1kg ponty, fél dl ecet, 30 dkg vöröshagyma, 2 babér-

levél, olaj, szemes feketebors, só. 

 

A halat megtisztítjuk, felszeleteljük, besózzuk, és egy órán át állni 

hagyjuk. Ezután a szeleteket forró olajban sárgára sütjük, és egy 

tálba tesszük. Annyi vízbe, amennyi a halat jól el fogja lepni, ece-

tet, szemes borsot, szeletelt hagymát, babérlevelet és sót teszünk, 

ezt felforraljuk, kihűtjük, és a halra öntjük. Legalább egy napot 

hagyjuk érni, azután fogyaszthatjuk. Ha hűvös helyen tartjuk, akár 

két hétig is eláll. Igen finom előétel. 

Nemere Ilona  
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Kertészeti tanácsok 
 

Agroleaf Power lombtrágya 
 

Az Agroleaf Power összetett hatást nyújt a növények élette-

vékenységére, minden fiziológiai fázisban hosszan tartó extra tápa-

nyag utánpótlást biztosít. Gyorsan ellensúlyozza az esetleges tápe-

lem hiányokat, csökkenti az időjárás, illetve egyéb külső körülmé-

nyek okozta stressz hatásokat. 

Az Agroleaf Powert a legtöbb lombtrágyától megkülönböz-

teti gyors hatása, hatóanyag tisztasága és a termékben lévő speciális 

M77 mikroelem csomag. Az M77 a Scotts cég által kifejlesztett 

egyedülálló hatásfokozó hatóanyagcsomag, mely biztosítja a kijut-

tatott tápanyagok legjobb hasznosulását.  

A lombtrágya használatakor helyreállnak a tápelemarány 

egyenlőtlenségek, illetve a rejtett tápelem hiányok kialakulása is 

elkerülhető. Az Agroleaf Powert minden fejlődési fázisban lehet 

használni a megfelelő összetételben.  

Általános dózisa 0,5-1,0 %. Ismereteink, illetve a termelői 

tapasztalatok alapján a legtöbb növényvédő szerrel keverhető, de 

keverési próbát mindig ajánlott végezni. 

Agroleaf Power High N (31-11-11+ME): Növeli a zöldtömeg  

képződést, valamint gyors nitrogénforrást biztosít. 

Agroleaf Power High P (12-52-05-ME): Serkenti a gyökere-

sedést, de kedvező hatása van a burgonya gumók fejlődésére is. 

Sikeresen használható rügyképződés idején, és elősegíti az intenzí-

vebb virágzást. 

Agroleaf Power High K (15-10-30+ME): Érést és színeződést 

gyorsít, növeli a cukortartalmat, javítja a stressz tűrő képességet. 

Agroleaf Power Ca (11-05-19+9CaO+ME): Gyors kalcium 

bevitelt eredményez, ami vastagítja a bőrszöveteket, illetve javítja a 

tárolhatóságot. 

Agroleaf Power Total (20-20-20+ME): Általános használat-

ra, tápelem szint emeléshez.                                     

      Kiss Nándor      
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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 
 

Megnyitottam  

Virág-ajándék-bazáráru 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. Ugyan-

itt 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                   

                                                                      jelenik meg. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


