XXI. évfolyam 3. szám

2013. február 1.

A Korona söröző darts bajnokai

A nyíldobó versenyekről szóló tudósításunk a 49. oldalon kezdődik!
(fotó: Molnár Mihály)
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NAPTÁR – Február
1.

2.

3.

4.
6.
7.

1956-ban ezen a napon hunyt el Balogh Béla földműves, aki
tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  2004ben ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki 1961-1964
között tanyai iskolákban tanított. 1972-1977 között községi
párttitkár volt.
1895-ben ezen a napon született Szalai József rendőr, akit
1922-ben vitézzé ütöttek. Vitézi telkét Csengelén kapta. 
1906-ban ezen a napon született Nagy Ferenc (†1980), aki
1928-1978 között a temető gondnoka volt. 1949-től tagja
volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  1931-ben
ezen a napon született Punkhardt Margit, aki 1951-1954 között a belterületi iskolában tanított.  1953-ban ezen a napon
született Tóth Tibor, aki számítógép vezérlésű marógépeivel
többszörös vásárdíjas. 1979-1990 között az MHSZ Csengelei Lövészklub titkára volt. 1990-1994 között önkormányzati képviselő volt. 2010-ben újra képviselőnek választották.
1997-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.
1970-ben ezen a napon született Törkölyné Harkai Erika, aki
1992-1996 és 1999-2002 között a takarékszövetkezet csengelei kirendeltségének vezetője volt.  1975-ben ezen a
napon született Csókási Tibor, aki 1992-től a csengelei labdarúgó csapat játékosa volt.
1895-ben ezen a napon született Peterdi Lajos tanító, akit
1925-ben vitézzé ütöttek.  Ezen a napon van Csengele
egyik névnapja (a másik: július 24.).
1999-ben ezen a napon – több mint 2 éves átalakítás után –
újra megnyílt az Öregmalom vendéglő.
1913-ban ezen a napon született Movik Antalné Bálint Julianna, aki 1978-1980 között a belterületi iskolában tanított. 
1928-ban ezen a napon született Kiss László (†2002), aki
1961-1965 között az Egyetértés Tsz elnöke volt.
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8.

9.

10.

11.
12.

13.

1915-ben ezen a napon született Kormányos Sándor
(†1979), aki 1949-ben oklevelet és pénzjutalmat kapott a
termelési versenyben elért jó eredményéért. Az 1950-es
években postásként dolgozott.  1956-ban ezen a napon született Kormányos Istvánné Pallagi Klára, aki alapításától
tagja a népdalkörnek.  1971-ben ezen a napon született
Tóthné Franczia Beáta, aki 1989-1990 között az általános
iskolában tanított.
1953-ban ezen a napon hunyt el Nagy Antal, aki a Csengelei
Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.
 1993-ban ezen a napon alakult meg a Földkiadó Bizottság
17 taggal.
1927-ben ezen a napon született Nagy Imre (†1989), aki
1962-1967 között a Daka-kocsmát vezette.  1961-ben ezen
a napon született Juhász Antal, aki 1991-1995 között a csengelei focicsapat tagja volt.  1966-ban ezen a napon született
Varga Zoltán, aki 1985-1987 között az általános iskola képesítés nélküli napközis nevelője volt. Alapító tagja volt a
falu labdarúgó egyesületének, először ifiként, majd a nagy
csapat játékosaként.
1975-ben ezen a napon fejeződött be a Bogárháti templomrom feltárása dr. Horváth Ferenc, a szegedi múzeum munkatárásnak a vezetésével.
1909-ben ezen a napon tartott árverésen Vajda Sándor szerezte meg 6 évre a csengelei vadászterületet.
1928-ban ezen a napon született Gombos József, akit 1948ban az alsócsengelei MDP alapszervezet ifjúsági vezetőjének választottak meg.  1954-ben ezen a napon született
Szőnyi Imre, aki 1991-1998 között a csengelei focicsapat
játékosa volt.  1975-ben ezen a napon hunyt el Tóth Jánosné Hegedűs Hermina, akit az 1949-es községgé alakuláskor
a képviselő-testület tagjának választottak.  1987-ben ezen a
napon hunyt el Túri István, aki 1929-ben a Csengelei
Mezőgazdasági Egyesület választmányának, 1931-ben az
iskolagondnokságnak lett a tagja.
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1908-ban ezen a napon született Samu Bálint (†1957)
kovács.  1921-ben ezen a napon született Rácz Gyula, aki a
II. világháborúban, az Arad környéki harcokban 1944-ben
eltűnt.  1964-ben ezen a napon született Sándor Józsefné
14. Deák Erzsébet, aki 1997-től postai kézbesítő volt. 20002002 között virágboltot vezetett, majd 2006-tól újra
megnyitotta boltját. 2008-2010 között a Csengelei Polgárőr
Csoport titkárhelyettese volt.
1951-ben ezen a napon hunyt el Sisák Sándor, aki az 192015. as években esküdtként tevékenykedett. A Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek 1929-től választmányi tagja volt.

A Kisteleki Járási Hivatalról
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, valamint a
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.)
Korm. rendelet alapján 2013. január 1-től a Kisteleki Járási Hivatal
jár el az alábbi – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) hatálya alá tartozó – támogatások
megállapítása tárgyában: alanyi jogú ápolási díj és fokozott ápolási
szükségletre tekintettel megállapított ápolási díj, időskorúak járadéka, alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A Kisteleki Járási Gyámhivatal jár el továbbá – a továbbra is
jegyzői hatáskörben maradó rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kivételével –
valamennyi, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó pénzbeli, természetbeni ellátás, gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedés, valamint a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben
meghatározott gyámhatósági hatáskörök tekintetében. Csengele
Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a Csengele, Pe-
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tőfi u. 13. szám alatt biztosít helyet a Kisteleki Járási Hivatal munkatársának, Tari József ügyintéző személyében, szerdánként 8-12
és 12.30-16 óra között.
A Kisteleki Járási Hivatal a Kistelek, Árpád u. 3. szám alatt
található, ahol a szociális, gyámhatósági, valamint szabálysértési
ügyintézés mellett az okmányiroda is megtalálható.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal
Hatósági Osztályának ügyfélfogadási rendje:
hétfő: nincs ügyfélfogadás
kedd: 8-12; 13-16
szerda: 8-12; 13-16
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8-12
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal
Okmányirodájának ügyfélfogadási rendje:
hétfő: nincs ügyfélfogadás
kedd: 8-12; 13-15.30
szerda: 13-17
csütörtök: 8-12; 13-15.30
péntek: 8-11.30


Fogadóórák
Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 18 órától lakossági fogadóórát tart a faluházban. A következő
alkalom február 4-én lesz.
Bozó Béla r. főtörzsőrmester, csengelei körzeti megbízott
páratlan számú hetek szerdáján várja a panaszosokat a faluházban
9-11 óra között. Február 13-án és 27-én lesznek a következő fogadóórái.
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Csengelei mondák I.
A 2004-ben megjelent Csengele krónikája című kötetben szerepelt Vig Sándorné írása Feketehalom mondáiról. Időközben újabb
csengelei vonatkozású írások kerültek elő, melyeket megosztunk
lapunk olvasóinkkal.
A mai számban Dugonics András (1740-1818) író a piarista
rend tanáraként bejárta Magyarország nagy részét, és mint a Új
Idők Lexikona írja, „alkalma volt érintkezni a néppel, gyűjteni
szellemi termékeit, közmondásait és megismerni szokásait”. Cserei,
egy honvári herceg című kötete 1808-ban jelent meg Szegeden,
amikor újra szülővárosában telepedett le. Ebből idézzük a „Falatozás” című fejezetet. Az eredeti helyesírást megtartottuk, így élvezni lehet a több mint 200 évvel ezelőtti magyar nyelvet és helyesírást.
(Lapunk következő számában Móra Ferenc egyik mondája
következik)

Falatozás
Más nap Cserei Buda felé indúlt, Szerecsen szolgájával
egygyűtt. Lovaglott mind a' kettő. Dél tájban egy Pusztába
érköztek, melyen egy Cserfánál többet nem találtanak.
Ki-pányvázván lovaikat, elő-vötték, a'-mit a' tarisznyába
találtak. Fehér cipó vólt, sodor és szalonna, ezeken fölűl sajt. Az
övés közben a' cserfára föl-tekíntvén Cserei, el-beszéllötte
Szerecsennye előtt: hogy Annya (vele terhes lévén Honvárban)
hirtelen a' szűlésnek fájdalmait érzötte. Hirtelen egy cserfa alá
szaladott, és ott fiát el-szűlte légyön igen szerencsésen. E'
történetnek örök emléközetére; magát osztán Csereinek nevezték.
A' Falatozásnak vége felé vóltak, midőn a' szél mög-indúlt, és
ime a' Cserfán valami csöngést hallottak, de (a' fa-leveleknek
bővségök miatt) semmit se láthattak. Csereinek szolgája fölkapaszkodott a' Fára, és láta ottan egy olyas csöngetőt föl kötve,
mely azokhoz hasonló, melyeket az Ökrök nyakokon hordoznak.
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Le-akarta a' Szerecsen azt a' Csöngetőt hozni; de Cserei mögtiltotta, azt mondván: hogy az ottan szükségös. A' Pásztoroktúl
azért köttetött az légyön oda-föl: hogy éjnek üdején (ha a' Szelek
mög-erednek), tudhassanak merre tartani a' Gulyákkal, vagy más
egyébb barmokkal. Ezt a' helyet csöngetőnek nevezte ez-után-is
Cserei. Ez az utobbiaknál Csöngelő, osztán Csengelő, mostanában
immár Csengele.
Igen mög-teccött Csereinek ez a' Csöngetős Puszta, főképpen arra az okra nézve: hogy azt a' magányos gyönyörű cserfátis (nevének jel-mutatóját) benne találhatta. Sajnállotta mind-azáltal azt: hogy annak termékeny földgyét úgy annyira el-futotta a'
Homok, hogy annak nagy részszét haszon-vehetetlenné, sőtt
károssá-is tönné.
Mög-emléközvén Sepel-szigeti lakássárúl; eszébe jutott az-is:
hogy győzte-mög ottan Soroksár-ellen-lévő sívány homokot, a'
fáknak oda-űltetésével. Óhajtotta szívében: hogy a' körül-lakók
közűl föl-támadna egy-valaki, a'-ki ezen haszontalan főldeken mögkönyörűlne, ez azokat haszon-vöhetővé tönné.*

______________________
*Csereinek ezen ohajtássa bé-téllyesödött Urunknak 1805-dik
esztendejében, DUGONICS ÁDÁMNAK (édös Öcsémnek) másadszori
Polgár-mesterségében. - PILLIG JÓSEF Úrra bízattatott tudni-illik (ki e'koron Kis-Teleki Tiszt-tartó vala) hogy azt a' Csengelei sívány homokot
bé űltettesse. Ki-is (Inspectori Cím alatt) a' munkát szívesen föl-vállalván
(sőtt a' Fölséges Kamarátúl-is, sub Nro 7053 Áprilisnek 24-dikén 1805dikben ki-adott parancsa szerént, ezen hivataljában négy száz forint
jövedelemmel mög-erősítetvén) oly serényen fogott a' Fa-űltetéshöz:
hogy még abban az 1805-dik esztendőben száz-hatvan-egy-ezer fánál
többet űltettetett-bé, pedig oly szerencsésen: hogy (az akkori eső üdőnek
tartossága miatt) annyira mög-maradott e' számos űltetmény: hogy belőlle
alig száradott-ki két-ezer: a' többi Fák pedig (egy esztendő alatt) oly
gyönyörűen föl-neveködtek; hogy én 1806-dikban 28-dik Augustusban
(azon fáknak sűrű árnyékjok alatt) minden unalom nélkűl, vígan
ebédöltem. - PILLIG Úrnak ezen szorgalmatosságát mög értvén a' Fölség
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(a' Magyar Kamarának sub Nro 17157, tizen-hatodik Oktoberben 1805dikben ki-jött parancsa szerént) őtet egy Sessió-főldel mög-ajándékozta:
hogy azt ingyen bírhassa.
A' következett 1806-dik esztendőben ismétt le-űltetett fáknak
száma ez: 211294. Következésképp két esztendő alatt űltetett fáknak
számok ez: 372294. –
A' föl-kűldött Táblábúl e' nagy szorgalmatosságot ismétt észrevévén a' Fölséges Király; mind a' Szegedi Nemes Tanácsot, mind magát
az Inspector Urat kegyesen mög-dícsérte, azon különös ki-fejezésse által:
hogy, ha ez után-is így folytatódik a' munka, nagyobb kegyelmét fogják
tapasztalni a' szorgalmatos Szegediek; a'-mint ezt sub Nro 5939. 1807dikben Aprilisnek 15-dikében ki adatott parancs mög-bizonyíttya.
A' következett 1807-dik esztendőben, a' Fölségnek kegyességét
nagy alázatossággal, és örömmel fogadván mind a' Nemes Város, mind
pedig Inspector Úr-is (noha a' Tavaszi szeles, és hideg üdőknek
mostohasága, és az említett Inspector Úrnak súlyos betegsége az
űltetésnek folytatássát mög-hátráltatták) még-is ugyan azon Inspector Úr
(a' Köz-jónak hasznára föl-lábadozván) a' munkát újra kezdötte, és a'
Kőrösi érnél két-száz húsz ezer fákat űltettetett-bé. És így három
esztendők alatt bé űltettetett Fáknak száma ez: 592294. Mit nem lehet ezután is mind a' Nemes Várostúl, mind Inspector Úrtúl-is várni.
Szeged-várossának ezen szorgalmatosságát látván mind Fél-egyháza', mind Maria-Theresia' Várossa; különös küldött Emböreik által,
abbúl a' Csengelei bé-űltetett erdőbűl sok ezer űltetni-való galyakat a'
végre kértek, hogy magok-is hasonló ügyeközettel a' síványokat el
fojcsák, és hasznokra fórdícscsák. És íme ezen iparkodássoknak hasznátis vötték; mivel a' fák szerencsésen föl-élemedtek.
Oh! - ha illyen Síványoknak más birtokossai-is (az előbbieknek
példájokat követvén) magok' sívánnyaikkal ezt cseleködnék, bizonyosan,
nem csak a' haszon vöhetetlen főldgyeiket haszon-vöhetővé tönnék,
hanem azon jó főldgyöket-is (melyeket a' szél-jártával-nyargaló-síványok
egészen el-temetni szoktak) szerencsésen mög-őrizhetnék. Szegedvárossának, és PILLIG JÓSEF' Inspector Úrnak Példára méltó szorgalmatosságjok az örök emléközetet méltán mög-érdömli.
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Darts bajnokságok
A Gól söröző 2013. január 12-én szervezett nyíldobó bajnokságot, melyen 10 versenyző vett részt. A helyezések a következők
lettek:
I. Balkó István (Kiskunhalas)
17 pont
II. Mészáros Péter
15 pont
III. Vincze Pál
10 pont
IV. Darányi Zoltán (Kiskunhalas)
7 pont
V. Putnoki János
4 pont
VI. Dolezsár Szabolcs (Kiskunhalas)
3 pont
VII. Nagy Gábor, Müller Gábor
2 pont
IX. Ifj. Tisóczki Ferenc – Nagy D. Bence 0 pont

A Gól söröző darts bajnokságának díjazottjai
(fotó: Kun-Szabó Tibor)
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A Korona söröző 2013. január 18-án rendezte meg soron következő darts bajnokságát. A versenyen 12 játékos küzdött a bajnoki címekért.
A Mester 501 versenyszám döntőjében Túri Kornél fogyasztotta el elsőként a pontjait, megszerezve ezzel a győzelmet. Vincze
Pál 8 ponttal a második, Mészáros Péter 14 ponttal a harmadik
helyen végzett.
A Krikett versenyszám elődöntőjében Túri Kornél a 6. körben kirakta a tábláját, de a döntőbe nem került be, abban ifj. Tisóczki Ferenc végzett az élen, 119 hibaponttal. Kopasz József 158
hibaponttal második, Putnoki János 186 ponttal harmadik lett.
A dupla be-kiszállós 301-ben szintén ifj. Tisóczki Ferenc lett
a bajnok. Csókási Tibor 4 pontja a második helyezést hozta, míg
Vincze Pál 145 ponttal a harmadik helyre szorult.
Vincze Pál a Shanghai versenyszámban 235 ponttal szép
eredménnyel győzött, de ez is még messze volt Nagy Gábor 2011ben felállított 297 pontos rekordjától. Nagy Gábor 133 ponttal második, Csókási Tibor 94 ponttal harmadik lett.
Az utolsó versenyszám, a legtöbb pont dobása (High Score)
szintén ifj. Tisóczki Ferenc győzelmével ért véget, aki 608 pontot
dobott. Vincze Pál 555 pontjával a második, Túri Kornél 535
pontjával a harmadik helyen végzett.
M. M.

Női focicsapatot szerveznek!
Lányok, asszonyok, figyelem! Újjá kívánják szervezni a csengelei
női labdarúgó csapatot. Megbeszélés 2012. február 4-én (hétfőn) 18
órakor lesz a Gól sörözőben. Érdeklődni Kun-Szabó Tibornál lehet
(telefon: 06-70/3 751 075).
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Nem bírnak a csengeleiek
a vidéki csocsósokkal
A Gól söröző január 19-én rendezte meg soron következő
asztalifoci bajnokságát. A versenyen 10 páros vett részt.
Végeredmények:
I. Barina László – Szép Imre (Kiskunmajsa) 45 pont
II. Tápai Roland – Szabó Sándor (Jászszentlászló) 44 pont
III. Korom Bálint – Kormos Attila (Pusztaszer) 42 pont
IV. Csáki Lajos – Csúri József 41 pont
V. Kovács László – Csókási Bertalan 21 pont
VI. Váradi Piroska – Mag Elemér (Kiskunmajsa) 19 pont
VII. Vörös István – Horváth Arnold 17 pont
VIII. Csikos Patrik – Nagymihály Norbert 11 pont
IX. Csókási Szilárd – Lunka János 9 pont
X. Csúri Szabolcs – Király Richárd 8 pont
M. M.

Az első három helyezett csocsós páros
(fotó: Kun-Szabó Tibor)
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Kun Szabó István nótáskönyve
21. rész

50. Mikor két szem …
Mikor két szem összekacag,
Nincsen akkor semmi harag.
De csak akkor szép az élet,
Ha a kéz a kézbe téved.
De csak akkor szép az élet,
Ha a kéz a kézbe téved.
Mikor égő csók kellene,
Szív a szívnek nincs ellene.
De a csók csak akkor szabad,
Ha a kéz a kézben marad.
De a csók csak akkor szabad,
Ha a kéz a kézben marad.
[Szöveg: Antal Iván]

51. Viola virágot szedtem…
Viola virágot szedtem,
Lopva ablakodba tettem.
Majd elmondja titkon neked,
Mennyit sírdogálok érted.
Tündér álmok messze szálltak,
Mégis egyre visszavárlak.
Hisz kívüled kis virágom,
Nincsen senkim a világon.
(folytatjuk!)
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Csomó a retken
A természet fantáziája végtelen, a retektermelők is találkoznak különleges alakúra nőtt példányokkal.
Nemrég az egyik kertészetből került elő a fotón látható hihetetlen példány, melyen egy csomó látható. Az biztosan megállapítható, hogy nem mostanában került rá a csomó, hiszen akkor a retek
eltört volna. Felmerült egy olyan elképzelés is, hogy a még pici, vékony növényre került valahogy a csomó, és így nőtt meg.
A nem mindennapi példánnyal a Korona söröző vendégei találkozhattak.
M. M.

(fotó: Molnár Mihály)

Visszatekintő
Ezt írták Csengeléről 55 éve:

Két tűzeset – a játszadozó gyermekek miatt
Egymást követő napon szülői gondatlanság miatt ismét tüzet okoztak a játszadozó gyermekek. Csengelén, Tanya 456. szám alatt,
Gémes Antal földműves gazdasági épületei, istállója és ólja égett
le, mert négyesztendős kisfia játszadozás közben felgyújtotta a
kocsin lévő szalmát. A tűzkár több mint kétezer forint. […]
(Megjelent a Délmagyarország 1958. február 18-i számában)
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Hirdetések
Falutól 1 km-re, kövesút melletti tanya eladó 4 hold földterülettel.
A tanyaépület 2,5 szobás, fürdőszobás. Irányár: 6 millió forint.
Érdeklődni lehet a 06-70/5 180 093 telefonszámon.
Régi pénzeket, iratokat, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes
hagyatékot vásárolnék. Telefon: 06 30 3 686 949 Verovszki József
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűzhelyeket) és ócskavasat felvásárolom. Telefon: 06-30/4 018 317
Emeletes, 3 + 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, mosókonyhás, külön WC-s, nagy garázsos szerkezetkész (ajtó, ablak bent van) tégla
ház, dupla portával (2 utcát átérő) eladó. Irányár 5 millió forint.
Érdeklődni telefonon lehet: 06-62/286 120 és 06-62/286 045.
Csengele, Dózsa Gy. u. 1/A.
Eladó 150 db 6 m-es vas fóliaborda locsolórendszerrel és egy Hyundai
H1 személygépkocsi. Érdeklődni lehet: 06-30/3 630 771.

Pí-víz kapható a csengeli benzinkúton. A japán szabadalom
alapján előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz
fizikai és biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. 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 szövetek 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, szén-savas 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 anyagot fogyaszszanak. 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 lehet a 06-20/5 210 172 telefonszámon.
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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. Érdeklődni: 0630/4 687 294 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
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.
A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbikert
eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. +36-30/2
098 096
Akácfa (2500 Ft/mázsa) és olajfa (2000 Ft/mázsa) kuglizva, házhoz 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.

Gépi hímzés!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre
szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk szeretettel!

Bővebb tájékoztatás:

TTM CREATOR HÁZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.,
telefon/fax: (06-62) 541 570
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel házhoz 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 fényképezését és videózását.
- Gyermek felvételek készítése háznál.
- Olaj, pasztell és akvarell képek árusítása
Elérhetőségeim:

Nacsa Jánosné fényképész
Szeged, Zentai u. 10.
+36-30/5 462 265
E-mail: nacsafoto@t-online.hu
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