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Írásunk a 133. oldalon olvasható!  
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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 

nemzetőrként is tevékenykedett.  1972-ben ezen a napon 

született Djurucsin Goran, aki a balkáni háború alatt Ma-

gyarországon talált menedéket. 1993-1994 között a csenge-

lei focicsapat 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 elá-

gazásnál 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, tüzelő-

anyag, építőanyag és zöldség-gyümölcs kereskedéssel fog-

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

lékplakettet kapott.  1999-ben ezen a napon kezdte meg 

kultúrosi munkáját Törköly Ágnes a Faluházban.  2006-ban 

ezen a napon adták át a MEBO Kft telepéhez vezető 500 m-

es aszfaltozott utat. 

4. 

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

1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmá-

nyi tagja volt.  1968-ban ezen a napon született Molnár 

Sándor, aki 1995-ben a csengelei focicsapat játékosa 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, 
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5. 

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

csengelei szervezetének választmányi tagja lett 1944-ben. A 

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 csengelei kunok ura és népe" című könyve.  

1983-ban ezen a napon született Vörös József, aki falunkból 

elsőként jutott be a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. 

Számos hazai és külföldi versenyen részesült elismerésben. 

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

1952-től 1973-ig rendőrként teljesített szolgálatot falunkban.     

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

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

1988 között a belterületi iskolában tanított. 

7. 
1978-ban ezen a napon hunyt el Valkovics Péterné Tímár 

Piroska, aki 1976-ig a községi tanács hivatalsegédje 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.  1949-ben ezen a napon 

nyitották meg a napközi otthont. 

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. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

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

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt. 
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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.  

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 1979-2008 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. 

Csengelén nevelkedett, 1997-től Ausztráliában él. A 2010-es 

falunapokon gyapjú figuráit állította ki. 

14. 

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

1939-1940 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

alelnöke volt. Esküdtként is tevékenykedett. Az egyházköz-

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

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

rületi 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 díszpolgárává választották.  Egy, 

az 1940-es években megjelent kiadvány szerint ezen a na-

pon van Csengele névnapja.  1974-ben ezen a napon kapta 

meg a Magyar Honvédelmi Szövetség az engedélyt a csen-

gelei lőtér építéséhez. 
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Locsolkodó lányok 
 

Három lovas lány régi hagyományt elevenített fel falunkban. Ló-

háton közlekedtek húsvét „harmadnapján”, és azokat a gyanútlan 

férfiakat, akik közel merészkedtek hozzájuk, lelocsolták. Jó sok 

muníciót vettek magukhoz, a táskák tele voltak szódásszifonokkal. 

Az erősebb nem azon képviselői, akik rendes locsolkodáskor nem 

feledkeztek meg a lányok iránti kötelességükről, azok kevesebbet, 

akik feledékenyek voltak, azok többet kaptak a nyakukba. 

M. M.       

 

 

 
 

 

 
 

Az új vasúti menetrend 
 

Csengeléről Kiskunfélegyházásra 6.00, 7.00, 9.24, 13.00, 15.24, 

17.00, VN 19.00, V 20.00     

 

Csengeléről Kistelekre 8.56, 14.56  

 

Csengeléről Szegedre 6.09, 6.50, 19.00 

 

Rövidítések:  

VN – vasárnap nem közlekedik 

V – vasárnap közlekedik 
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Általános iskola 

 

Kerítésfestés szülőkkel  
és tanárokkal 

 

Az általános iskola szülői munkaközössége április 14-ére 

szervezett társadalmi munkát az intézmény kerítésének festésére, 

illetve az udvaron álló kisiskola külsejének lemeszelésére, de az 

eső miatt azt le kellett fújni. Az egy héttel későbbre kitűzött munka  

eleinte úgy tűnt, hogy elmarad a rossz idő miatt, de az égiek ke-

gyesek voltak, és két óra késéssel, 10 óra tájban megkezdődhetett a 

festés. 

A közösségi munkára 26 szülőt, hozzátartozót szervezett be a 

szülői munkaközösség. Hozzájuk csatlakozott a tantestület is úgy, 

hogy az egyik része festett, a másik része pedig a piktorokat helyet-

tesítette. A szép számú munkássereg dél körül végzett a Felsza-

badulás utca felöli kerítés festésével, majd a Petőfi utcára nyíló ka-

pukat mázolta. Az apukák egy része a kerítés mellett felhalmozó-

dott homokot talicskázta be az iskolaudvarba, ahol a gödröket töl-

tötték fel vele. A Klebelsberg-iskola falait főleg pedagógusok me-

szelték, nyílván ehhez már nem ártott a diploma megléte. Aprólé-

kos munkájukat jelzi, hogy ők egy órával tovább dolgoztak.  

Egy óra tájban tálalták fel az ebédet az iskola udvarán, Árvai 

Kálmán bográcsgulyását. Az üstnyi mennyiségből mindenki annyit 

ehetett, amennyit csak bírt. A nagy főzőmester hírében álló szakács 

- és persze a finanszírozó szülői munkaközösség  - nem sajnált az 

étekből semmi belevalót. A munkásnép egy része még sokáig nem 

széledt széjjel, hanem a délelőtti folyadékveszteséget pótolta. 

Longa Istvánné igazgatónő megköszönte a jelenlévőknek, 

hogy ilyen szép számmal összejöttek, és a tervezett feladatokat 

gyorsan végrehajtották. 

M. M. 
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Képek a társadalmi munkáról 
 

     
 

                  Indul a kerítésfestés                    Tánctanár most más munkakörben           

 

        
 

               Az apukák lapátoltak                                  Meszel a tanári kar 

 

     
 

                Készül a gulyásleves                            Videós tudósító munkában 

 

(fotó: Molnár Mihály) 
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Önkormányzati ülés 
 

Csengele község képviselő-testülete 2010. április 26-án 

tartotta soron következő ülését a polgármesteri hivatal házasságkö-

tő termében.  

Első napirendi pontként a polgármester számolt be a két ülés 

közötti eseményekről. A pályázatokról elmondta, hogy az ifjúsági 

táborozóhely kb. 90 %-ban elkészült. 50 %-nál a vállalkozót kifi-

zették, most már várják a támogatás kifizetését az államtól. A teljes 

munkákkal június 20-ig kell elkészülni, utána lesz a műszaki áta-

dás. A napelemes pályázatról elmondta, hogy a kivitelezés 1-2 hét 

alatt elkészül, de csak olyankor tudnak dolgozni, amikor nincsenek 

gyerekek. Az önkormányzatnak 15 % önrészt kell fizetnie, a többi 

pénzt a kivitelező kapja meg az államtól. A hőszivattyús és ener-

getikai fejlesztési pályázatra a közbeszerzés ki volt írva, április 27-

én bontják fel az árajánlatokat. A munkák június közepén kezdőd-

hetnek, és október 31-ig végezni kell velük. Lehetőség szerint úgy 

kívánják a kivitelezést összehangolni, hogy az az oktatást ne zavar-

ja. Az önkormányzat 5 milliós kiegészítő támogatást nyert el, 

melyből ágaprítóst, pótkocsi magasítót és két fűnyírót vásárolt. A 

megmaradt több mint egymilliót december 31-ig kell felhasználni. 

A Pántlika úton a 10 km szelvényig az önkormányzat megtisztítja 

az útmenti árkokat a vadon nőtt fáktól, melyek zavarják a köz-

lekedést. Az ágakat ledarálják, melyet rászorulóknak adják tüze-

lésre. Lehet a polgármesteri hivatalban jelentkezni rá, lehetőleg 

még a nyári időszakban, hogy ne az önkormányzatnak kelljen azt 

tárolnia. A testület pályázik önkormányzati felzárkóztatásra, mely-

nek során egy olyan gépet vásárolnának, mellyel az útmenti ágakat 

lehet függőlegesen és vízszintesen is levágni. Ehhez még egy 

rézsűkasza is jönne. A 6 milliós támogatáshoz 280 ezres önrészt 

biztosítana az önkormányzat. A faluház pályázatához a képviselő-

testület 500 ezer forintos önrészt biztosít, melyhez ugyanakkora 

támogatást lehet elnyerni. Ebből a működéshez szükséges beren-

dezéseket, eszközöket lehet vásárolni.  Az ifjúsági táborhely parko- 
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sításához szükséges pályázatot szeptember 30-ig írják ki, tehát az 

még nem aktuális. 

A falunapokról szólva elmondta, hogy ekkor akarják a Nowa 

Slupiával lejárt együttműködési megállapodás hosszabbítását aláír-

ni. Az német testvérközséggel, Eringgel való kapcsolat 20 éves 

jubileumát is meg szeretnék ünnepelni. Katona Attila képviselő 

javasolta, hogy egy táblára ki kellene írni a testvérközségek neveit. 

A polgármesteri válasz szerint ez a falunapokra el fog készülni, és a 

faluház előtt fogják elhelyezni.  

Az általános iskola melletti karámokat kicserélték. A polgár-

mester szerint egy évvel ezelőtt Tóth Tibor képviselő vállalta, hogy 

tervet készít az új korlátról. A polgármester a falunapokra való te-

kintettel nem várt tovább, ugyanis a régi fakorlátot megrongálták, 

és saját hatáskörben olyan kerítést készíttetett, mint amilyen a pos-

tánál is van. A kivitelezés 125.800 Ft-ba került, ami csak az anyag-

költséget tartalmazza.    

A térfigyelő kamerák 1-2 hét múlva e1készülnek. A kivitele-

zést akadályozta a rossz időjárás.    

A polgármester megemlékezett az egészségügyi napokról, és 

az iskolások szemétgyűjtési akciójáról. A sportpályát rendbe tették, 

a szükséges festéseket elvégezték.  

Szó esett Pusztaszer és Csengele közös hivataláról, és az 

iskola államosításáról. Ezek részletei még nem véglegesek. 

A falunapokra 1,5 millió forint van elkülönítve, ami az előző 

évnek felel meg. Lehetne magasabb szintű rendezvényt is rendezni, 

de az többe is kerülne.  

Kormányos Sándor alpolgármester megkérdezte, hogy az 

energetikai beruházások mennyi megtakarítást hoznak. A polgár-

mesteri válasz szerint 30 %-ot mondanak a szakemberek, de ő örül-

ni fog annak is, ha csak 25 % lesz. Az alpolgármester megjegyezte 

azt is, hogy egy polgármesternek legyen már annyi hatalma, hogy 

eldönthesse egy korlát megvalósítását, azért ne vonják felelősség-

re. Elmondta azt is, hogy az önkormányzat által adott fa darálékot 

máshol 3200 Ft-ért árulják mázsánként, tehát az nagy segítség 

annak, aki megkapja. A polgármester válaszként elmondta, hogy ő 

nem vár senkitől semmilyen köszönetet a végzett  munkájáért, csak 
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azt kéri, hogy legalább ne bántsák.  

A polgármesteri beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag 

elfogadta. 

A következő napirendi pont a 2011. évi zárszámadás megtár-

gyalása és elfogadása volt. Az elmúlt évet 344.517.000 Ft bevételi 

és kiadási főösszeggel zárta az önkormányzat, a pénzmaradvány 

142 millió forint lett.  

Az előterjesztések során a szemétdíjról határozott a testület, 

és a 2011. decemberi, 2030 Ft/hó díjat hagyta jóvá erre az évre.  

A képviselő-testület módosította a költségvetést, mivel három 

főnek jubileumi jutalmat kell fizetni, egy fő tanár képzéséhez hoz-

zájárulni és az érintésvédelmet felül kell vizsgáltatni az iskolában. 

Czirok Zoltán beszámolt a művészeti iskola pénzügyi hely-

zetéről, és az önkormányzati támogatás felhasználásáról. Elmondta, 

hogy éves költségvetésük 15 millió forint, ebből 3 milliót kapnak 

az önkormányzattól. Az írásbeli és szóbeli beszámolót a testület 

egyhangúlag elfogadta. 

Az önkormányzat módosította a közbeszerzési tervét a jog-

szabályi változások miatt.  

A testület havi 53 ezer forinttal támogatja a kisteleki szakren-

delő működését 2012-ben. 

A téli nagy hidegben több csengelei is a kisteleki átmeneti 

szállásra került be, de az ő jövedelmük nem fedezte az ellátás költ-

ségeit. Ezért az önkormányzatnak kellett a 158.715 Ft-os hiányt áll-

ni. A polgármester eljárt abban, hogy ezután az átmeneti szállásra 

csak azokat fogadják be Csengeléről, akikről tudnak a polgármes-

teri hivatalban, mert szerinte az ellátásban részesültek nem szorul-

tak rá erre az ellátásra. 

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére az 

önkormányzat korábban tervezési hozzájárulást adott, melynek egy 

része, 81 ezer forint nem lett elköltve. Ezt a testület nem kéri visz-

sza, hanem további pályázatokhoz fogja felhasználni.  

Juhász Lejla okleveles revizor ellenőrizte az önkormányzat 

normatív állami támogatásainak elszámolását alátámasztó doku-

mentumokat, és azokat rendben találta. A képviselő-testület a vizs-

gálat eredményét jóváhagyta. Longa Istvánné  iskolaigazgató  meg- 
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jegyezte, hogy problémák vannak azokkal a tanulókkal, akiknek 

szülei nem magyar állampolgárok, és nincs munkaszerződésük. Az 

iskolában 4-5 ilyen gyerek van, és azok után az iskola nem kap nor-

matív támogatást, a költségeket az önkormányzatnak kell fedezni.  

Az „egyebek” résznél Kormányos Sándor alpolgármester fel-

vetette, hogy jó lenne a konzervgyárat hasznosítani, hogy új mun-

kahelyeket teremtsenek. Ő a batáta burgonya termesztésében lát 

fantáziát, ebből a célból Horvátországban is járt tanulmányúton. 

Ennek a növénynek a gumója kb. 3 Euró/kg-ért vásárolható a kül-

földi boltokban.  

Dr. Tóth Tibor jegyző beszámolt arról, hogy államtitkári fel-

szólítást kapott az önkormányzat, hogy a védett területekről rende-

letet kell alkotni, nem elegendőek a korábbi határozatok. A testület 

megbízta a jegyzőt, hogy a rendelettervezetet készítse el.  

Kormányos Sándor felvetette azt a kérdést, hogy érdemes-e 

foglalkozni a falusi turizmussal. Találkozott nemrégen egy szakem-

berrel, aki lát benne fantáziát. A polgármester szerint el kell kez-

deni, ha van rá lehetőség.  

A polgármester bejelentette, hogy a korábbi fogorvosi rende-

lő és lakás felszabadult, a korábbi lakó kiköltözött belőle. Megíté-

lése szerint az épület rossz állapotban van, felújítása sokba kerülne. 

Szerinte fel kell mérni az állapotát, az értékét, és el kellene adni. 

Felvetettem, hogy gondolkozzunk el azon, hogy a területre szük-

ség lehet majd a Csengele ház esetleges bővítésekor. Javaslatomra 

a döntést a következő ülésre halasztottuk. 

Lantos István képviselő és Longa Istvánné iskolaigazgató be-

számolt arról, hogy az iskolai sportpálya melletti drótkerítés cse-

réjéhez szükséges anyagokat felmérték. 312 méter dróthálóra és 

780 méter vezérdrótra lesz szükség. Problémát jelent majd a máso-

dik sor háló felszerelése a magasság miatt. A polgármester kérte, 

hogy a szomszéddal is beszéljenek előre, mert a régi hálóba bele 

vannak nőve az ő növényei. 

Más tárgy nem lévén, a testület két és fél órás tanácskozását a 

polgármester berekesztette. 

Molnár Mihály képviselő                
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Vincze János Újszegeden 

 

 
 

A fafaragó a két zsűrizett szobrával 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

 
Az újszegedi Rendezvényház nemrégiben zsűrizést rendezett a me-

gyében élő népi iparművészek számára, melyen a falunkbéli Vin-

cze János fafaragó is megmérettette munkáit. Négy szoborral neve-

zett be, melyek közül a szakemberekből álló zsűri hármat, a „Pi-

henő vadász”-t, a „Köpülő asszony”-t és a „Guggoló juhász”-t „B” 

kategóriával díjazott. A kisebb technikai és anyaghiba miatt zsű-

riszámot nem kapott ugyan a „Kaszás”, de a szervezők kérésére az 

is kiállításra került. 

M. M.     
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Rendőrségi hírek 
 

 

Április 7-én 10 óra 45 perc körüli időben Csengele belterületén egy 

helyi lakos személygépkocsival közlekedett Kiskunmajsa irányába. 

Egy másik helyi lakos szintén személygépkocsival előtte haladva, 

irányjelzés nélkül a forgalmi sáv jobb oldalára húzódott, majd 

onnan szintén irányjelzés nélkül balra kanyarodva vissza akart 

fordulni az ellenkező irányba. A manőver közben a jármű vezetője 

nem adta meg a mögötte szabályosan haladó gépkocsinak járó 

elsőbbséget és összeütköztek, melynek következtében a baleset 

okozója 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett. 

 

(promenad.hu) 
 

 
 

 

Hirdetések 
 

Csontkovácsolás! Tapasztalja meg Ön is egy több ezer éves 

gyógymód gyógyító hatását. Elsősorban ízületi és mozgásszervi 

betegségek megszüntetésére, illetve megelőzésére szolgál. Ez a 

gyógyítás minden korosztály számára ajánlott, szinte minden ma 

ismert betegség tüneteit csökkenti, illetve meggyógyítja. A csont-

kovácsolás energetikai kezeléssel és masszázzsal együtt történik. 

Bővebb felvilágosítás, illetve bejelentkezés az alábbi telefonszá-

mon: 06 30 5 262 606. Három főtől Csengelére is kijövök. 

 Somogyi András csontkovács és energiagyógyász.    
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Pí-víz kapható Csengelén! Forgó Jenő a csengelei benzinkúton 

megkezdte a Pi-Aqua elnevezésű Pí-víz forgalmazását. A japán 

szabadalom alapján előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ion-

mentes víz fizikai és biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. 

A kutatások szerint a Pí-víz képes az információk tárolására és 

közvetítésére. Fogyasztása egészségeseknek és betegeknek egya-

ránt számos előnnyel jár, hiszen alkalmas az élő szervezet bioener-

giával való folyamatos feltöltésére. A tapasztalatok szerint segíti a 

szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrendszert, növeli az 

ellenálló képességet a betegségekkel szemben, gátolja a kórokozók 

terjedését a szervezetben, fokozza a regenerálódást, a sérült szö-

vetek helyreállítását, csökkenti az allergiás tüneteket, hatásosan 

csökkenti a stressz érzékenységet, növeli a teherbíró képességet és 

lassítja az öregedést. Hatása néhány hét után észlelhető. Naponta 

1-1,5 liter fogyasztása ajánlott. 1,5 literes műanyag flakonokban 

kapható, szénsavas és szénsavmentes változatban. Egy üveg ára 

120 Ft.    

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több 

gyógyszert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anya-

got fogyasszanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga 

termékeket. A mikroalgák tudományosan bizonyítva elősegítik 

a sejttisztítást, sejtvédelmet és a legerősebb antioxidánsok. 

Próbálja ki Ön is elérhető áron, garanciával!  Érdeklődni le-

het a 06-20/5 210 172 telefonszámon. 

Eladó női és férfi kerékpár, valamint udvari tusoló. Érdeklődni: 

Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-62/286 068 

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János 

+36 30/8 536 229 

A Csengele, Felszabadulás u. 2/C. szám alatti 2 szintes családi ház 

gazdasági épületekkel eladó! Irányár: 10,5 millió forint. Érdek-

lődni: 06-30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámokon.   

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek 

javításra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 

3 236 305 
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Simson N51-es, kék színű segédmotoros kerékpár eladó. Érdek-

lődni: 06-30/2 098 273.   

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóliá-

val 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. 

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

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

+36-30/2 098 096  

Akácfa (2500 Ft/mázsa) és olajfa (2000 Ft/mázsa) kuglizva, ház-

hoz szállítva eladó. Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 

260 Ft/mázsa. Érdeklődni: Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. 

+36-30/9 677 763 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

+36-30/6 377 970 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

Imréné vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Telenor, T-Mobile 

és Vodafone szolgáltatók készülékeire. 
 

 

 

G é p i  h í m z é s ! 
 

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 +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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