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Június 7. (szombat)
08:00 Rényiné Dr. Torontáli Renáta, Horváth Antalné, 

20 éves a Falunap fotókiállítás megnyitói.
09:00 A Csengelei Fúvószenekar és mazsorettcsoportok, 

a szegedi Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar felvonulása a falu utcáin
INDULÁS A POLGÁRMESTERI HIVATALTÓL!!!

10:00 A Falunapok ünnepélyes megnyitója 
10:15 -11:15 Térzene a József Attila tér kõszínpadán

11:15 -12:15 Kulturális mûsor a József Attila tér kõszínpadán 
(Csengelei Népdalkör és Citerazenekar, tánccsoportok, Csengelei Ütõegyüttes)

A MOTOROS TALÁLKOZÓ PROGRAMJAI AZ IFJÚSÁGI TÁBOROZÓHELYNÉL:
09:30 Gyülekezés (Info: 06 (70)/459-1438)

11:30 Ünnepélyes megnyitó (Info: 06 (70)398-5770)
11:00 STONE X-Faktor döntõse

13:00-15:00 Vetélkedõk Motorhang és motorszépségverseny, 
Falunézõ szerelvény, Egyéb meglepetés!

15:00-16:00 Streetfighter show
16:30 Motoros felvonulás 
17:30 Eredményhirdetés

18:00 Utcabuli szalonnasütéssel, bakelitbetyár: Roberto

Június 8. (vasárnap)
08:30-09:30 Szentmise

09:30 Koszorúzás az I-II. világháborús emlékmûnél
10:00 Torta-túra az Általános Iskola udvarában 

12:00 - 14:00 Lovasok gyülekezése és ebéd a Faluháznál
14:00 Lovas kocsis felvonulás a Faluháztól 

indulva, közben az IFJÚSÁGI TÁBOROZÓHELY MELLETT
puszta ötös, csikós és dáma lovas bemutató huszárokkal

majd a felvonulás folytatása, visszaérkezés a
hivatalhoz. Emléktárgyak, emléklapok átadása a víztoronynál

20:00 Utcabál a Polgármesteri Hivatal melletti Sátorban
21:30 Fáklyás színpadi elõadás a kõszinpadon

22:00 Utcabál sztárvendége PACSIRTÁK

Június 9. (hétfõ)
08:00-16:00 Falunapi kispályás labdarúgó torna a sportpályán

16:30 Falunapok zárása, focitorna eredményhirdetése a Gól Sörözõben.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!
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Önkormányzati hírek
Tisztelt csengelei lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a kommunális hulladék-
tároló edények ürítési napja, valamint a szelektív gyûjtési
idõpont 2014. március 01.-tõl megváltozik! 
- HULLADÉKSZÁLLÍTÁS BELTERÜLETEN KEDDEN!
- Külterületet nem érinti a változás!

Általános Iskolai hírek

Kirándulás a katasztrófavédelmi napra
A napot úszással, játékkal és evéssel kezdtük. Kisteleken

az iskolában volt megrendezve a verseny. Az elején biztató
beszédet és csokit kaptunk. Az állomásokon mindig volt egy
rendõr vagy tûzoltó. Nekik az volt a feladatuk, hogy segít-
senek és elmondják a szabályokat.

A legjobb a tûzoltós feladat volt, ahol a tûzoltó tömlõt kel-
lett kigurítani, összeszerelni és eljátszani a tûzoltást. A
verseny után visszamentünk a sportcsarnokba, ahol hétköz-
napi baleseteket mutattak be. Ezen kívül volt biciklis verseny
és fegyverek. Ezekre egy képzett katona vigyázott. Ezek a
puskák távcsõvel, lézerrel és célzóval voltak felszerelve. 

Az elsõsegélynyújtás bemutatóján csak a szereplõk beszél-
tek. Mindenki várta minden egyes kis jelenetnek a kezdetét.
Igaz, hogy szomorú volt a sebesülések miatt, de mégis izgal-
mas. Sokat tanultunk, hogy különbözõ helyzetekben mit
kell tennünk (égés, fulladás, epilepsziás roham, drogok,
újraélesztés). 

Ez a nap az egész osztálynak és az összes gyereknek és
felnõttnek, akik ott voltak nagyon tetszett. 

Az 5. osztály

Szemétszedés - Nemzetközi mozgalom
Mi a TeSzedd?

Hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Célja, hogy
közösen megtisztítsuk szûkebb-tágabb környezetünket.
2014. május 10-én Európa 28 országában gyûjtik a szeme-
tet az önkéntesek. 

Ehhez a mozgalomhoz csatlakozott iskolánk is. 186 fõvel
gyûjtöttük a szemetet. Kicsik, nagyok egyaránt, közös 
erõvel. Megtisztítottuk iskolánkat, közvetlen környezetün-
ket, illetve a forgalmasabb útvonalak környékét.
Bízunk benne, hogy jó példát mutattunk, egyre többen
fogják gyûjteni a szemetet, valamint, hogy jövõre még
kevesebb lesz amit össze kell gyûjtenünk. 

Anyák napja
Anya. A szó mindenkinek ugyanazt jelenti. A legtöbbet, a

legnagyobbat, a végtelen és feltétel nélküli szeretetet,
odaadást és gondoskodást. Hisz édesanyáink, nagyanyáink,
nevelõanyáink mindent megtesznek és megtettek értünk,
hogy felnõjünk, boldogok legyünk. Legyünk akárhány
évesek, neki mindig a kisgyermekeik maradunk.

Az anyáknapi mûsorra minden egyes tanulónk nagy
lelkesedéssel készült. Versekkel, dalokkal és apró, de szívbõl
jövõ ajándékokkal kedveskedtek. Színjátszós tanulóink
nagyon szép és színvonalas mûsora után, iskolánk összes
diákja összeállt és közösen elénekelték Szandi Anya címû
dalát. 

Az édesanyák, nagymamák meghatódva, könnyes szem-
mel hallgatták végig mûsorunkat, majd nagy öleléssel és
sok puszival fogadták csemetéik köszöntését.

Rényi Virág

Iskolánk tanulói megyei és országos
versenyeken

Megyei matematika verseny, Hódmezõvásárhely 
Alsó tagozatosaink közül, a 2., 3., és 4. osztályból 1-1 

tanulónk jutott tovább a megyei matematika versenyre, ahol
jó eredményeket értek el. 2. osztályból Becsei Dávid, 3.
osztályból Grezsa Anna és a 4. osztályból Pigniczki Attila.

Ezúton is gratulálunk nekik és kívánunk további sikereket.

Országos "Szép Magyar Beszéd" verseny, Kisújszállás
Forgó Judit, 8. osztályos tanulónk vett részt az országos
„Szép Magyar Beszéd" versenyen, melyet Kisújszálláson
rendeztek meg. Az egész hétvégés versenyen, Judit szép
eredményeket ért el. Gratulálunk neki és büszkék vagyunk
rá. Sikeres továbbtanulást kívánunk!

Versmondó verseny
2014. április 29-én rendezték meg az általános iskolában a
már hagyományosnak mondható versmondó versenyt. Mint
mindig most is két korcsoportban szavaltak a gyerekek
szebbnél szebb verseket, igen nehéz helyzetbe hozva ezzel a
zsûri tagjait. 
Az 1-2. osztály eredményei:
I. helyezett: Fekete Nelli (1. osztály)
II. helyezett: Szécsényi Tünde (2. osztály)
III. helyezett: Gera Kitti (2. osztály)

3-4. osztály eredményei:
I. helyezett: Szabó Cintia (3. osztály)
II. helyezett: Balog Nóra (4. osztály)
III. helyezett: Seres Enikõ (3. osztály)
Minden versmondónak gratulálok nagyon ügyesek voltak! 

Törköly Ágnes

Óvodai hírek

Jubileumi ünnepség az óvodában
2014. május 1-jén betöltötte 40. életévét a csengelei

óvoda. Ezen évforduló alkalmából jöttek össze ünnepelni
kedves vendégeink, mint például a falu elsõ óvodásai, cso-
portjukat vezetõ óvó néni, dajkanénik, volt és jelenlegi
intézményvezetõk. 

Az ünnepséget Sánta Ferenc polgármester úr nyitotta meg
ünnepi beszédével, melyet a jelenlegi kis óvodások mûsora
követett. Ezek után közösen emlékeztünk vissza egy vetítés
segítségével az elmúlt negyven év néhány lényeges pil-
lanatára. 

Nem múlhatott el születésnap torta nélkül nálunk sem,
így egy hatalmas torta elfogyasztásával folytatódott az
ünneplés együttesen kicsiknek és nagyoknak. 

Ezúton is kívánok minden kedves megjelent
vendégünknek, régi illetve jelenlegi óvodai dolgozónknak jó
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egészséget és további eredményes munkát az
elkövetkezendõ évekhez. 

Csengelei Szivárvány Óvoda vezetõje

Az óvoda története a kezdetektõl
Az nem tudom, hogy mikor merült fel elõször az óvo-

daépítés gondolata, de azt megbízható forrásból meg-
tudtam, hogy az akkori tanácsi vezetés megállapodott
abban, hogy elég lesz egy 25 férõhelyes óvoda, mert még
ennyi gyermeket sem tudnak összeszedni itt a faluban.
(Ehhez képest 63 gyermekkel indultunk!)

Több típustervet megnéztek a helyszíneken, végül abban
maradtak, hogy legolcsóbb és legmegfelelõbb lesz ez a 
kétcsoportos, panel elemekbõl épült óvoda.

Az építéssel az Aranyhomok Tsz építõbrigádját bízták
meg. Az építkezést 1973-ban kezdték Hidasi Pál Tsz-építész
vezetésével. A kivitelezést megpróbálták a lehetõ leg-
takarékosabban végezni, olyan anyagokat is felhasználtak,
ami a Tsz készletébõl kikerült. (Pl. nyers fából készítették a
lambériát, ami aztán összeszáradt, ujjnyi nyílások
keletkeztek rajta.) A fal elemeit - ami hungarocell
gyöngyökkel könnyített cementbõl állt - összekapcsolták, de
a réseket nem tömítették el. A nyílásokon ki lehetett látni az
udvarra. A mennyezet lécekbõl álló álmennyezet lett, de
semmi más szigetelés nem volt, a padlásról le lehetett látni
a csoportszobákba. Az egész épületet hagyományos módon
bevakolták. 

Az ünnepélyes átadás és egyben a tanévnyitó is 1974.
május 1-én volt. A meghívott vendégeknek még sátor is volt
felállítva az udvaron. Errõl az eseményrõl sajnos nem
készült fotó. Az óvoda két csoporttal indult, tiszta nagycso-
port és részben osztott kis-középsõ csoport. 

A személyzet 3 óvónõ, 2 dajka, 2 fõzõnõ és 1 óvodai
kisegítõ volt. Az elsõ dolgozók: Kerekes Józsefné vezetõ
óvónõ V, Bella Lászlóné, Tóth Józsefné óvónõk, Bitó Mária
V, Süli Sándorné dajkák, Magony Menyhértné V, Toldi
Józsefné V fõzõnõk, Joó Mihályné V óvodai kisegítõ. 

Az iskolába induló nagycsoportosoknak egész nyáron
intenzív iskola elõkészítõ foglalkozások voltak. A tanévzáró
1974. augusztus 20-án volt. Szeptember 1-el már indult is a
következõ tanév. E tanév során kiderültek az építési hibák.
A szigetelés hiánya miatt katasztrofális volt a fûtés
hatékonysága. A bevakolt fal elengedte a vakolatot és hatal-
mas vakolatdarabok zuhantak le a falakról. Félõ volt, hogy
végzetes baleset történhet. 

A fûtés elég korszerûre lett tervezve, gázolaj kazánnal
mûködtetett központi fûtés. Az óvodának külön fûtõje nem
volt, ezt a feladatot az óvodai kisegítõ látta el, ami nem volt
egyszerû feladat, mert a fûtõolaj 230 literes hordókban volt
tárolva az udvar hátsó részén. A tele hordókat el kellett gurí-
tani a kazán olajtartályának szivattyújához, ott végére állí-
tani és kézi erõvel felpumpálni az olajat a tartályba. Ilyenkor
a dajkák is besegítettek. Mivel csak nõk dolgoztak az
óvodában, a "férfi munkát" is nekik kellett elvégezni. ez
mindaddig így történt, amíg be nem vezették a gázt.

1997-ig az óvodának még telefonja sem volt. 
Az óvodához tartozó konyha kapacitása 60 adagra lett ter-

vezve, 50 gyermek-, és max. 10 felnõtt adag. Ételkihordás
nem volt, csak az óvodásokat látta el. A konyhához nem
épült pince, csak egy kis élelmiszer raktár lett lerekesztve a
konyhából, ami olyan meleg és szûk volt, hogy ott zöld-
ségfélét nem lehetett tárolni. A télire való tároláshoz az
óvónõi szolgálati lakás pincéjét használták. Heti 1-2 alka-
lommal mentek a konyhások és nem kis erõfeszítés árán
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(hóban-sárban) cipelték a krumplit, sárgarépát, egyebet.
A megnövekedett gyermeklétszám nehéz feladat elé állí-

totta a konyhai dolgozókat, szinte dupla mennyiséget kellett
fõzni a szûk konyhában.

Az elsõ vezetõ óvónõ nyugdíjba vonulása után iskolai
pedagógus kapta meg a szolgálati lakást. Egyre
kellemetlenebb lett a pincébe járás, ezért kértük, hogy az
óvoda épülete mellé építsenek egy pincét. Ez 1990-ben meg
is történt. 

A konyhabõvítés, az iskolásoknak étkezõ építés már az
óvoda történetének újabb fejezete. 

1975 nyarán leverték az összes vakolatot. Az egyik cso-
portszobában próbavakolást végeztek, különbözõ
összetételû vakolatot vittek fel a falra. Amelyik legjobban
megfelelt, azzal vakolták újra az egész épületet olyan
minõségben, mint mikor mamóka tenyérrel betapasztja az
istálló falát, de legalább fent maradt a falon!

Az álmennyezetre vastag üveggyapot paplant terítettek, a
panel elemek közötti réseket szivacs csíkokkal eltömítették.
Így már kicsit hatékonyabb lett a fûtés.
Nagy kegyesen megengedték, hogy kisiparos végezze el az
esztétikai hibák kijavítását. Le lett szedve és újraillesztve a
lambéria. Úgy összeszáradt a nyers fa, hogy kb. másfél
méter pótlás kellett. A falat szintén kisiparos glettelte le
szép simára. 1976. tavaszán Puskás Béla terve alapján az
óvodai dolgozók társadalmi munkában parkosították az
udvart. Szülõi segítséggel készültek udvari játékok,
homokozó, hinta, nyújtó, stb.

Az építkezés külsõ munkálatai az átadás utánra marad-
tak. Pl. a külsõ bepucolás. Nem volt egyszerû a 
kíváncsiskodó gyermekeket távol tartani. (A külsõ falakat
Kócsó István csapkodta be. Erre azért emlékszem, mert
bejött, hogy kénytelen abbahagyni, annyira marja az arcát a
rácsapódó festékes cement. Mondtuk, hogy alaposan mosd-
jon meg, én pedig rajzlapból csináltam neki álarcot. Így már
nem volt probléma, csak a legkisebb gyermek - Csókási
Ildike - ijedt meg tõle úgy, hogy alig tudtuk megvigasztalni.) 

A felszerelést sem volt olyan egyszerû beszervezni, mint
manapság. Levélben meg kellett rendelni, és eltelt egy év is,
mikorra megküldték vonaton poggyászként. Kb. 1976-ban
kaptunk egy szállítólevelet, amiben az állt, hogy az állomá-
son vegyünk át egy küldeményt, aminek a tartalma PERGÕ
DOB. Elképzelni sem tudtuk, mi a csuda lehet az. Már arra
is gondoltunk, nem-e a vendéglõnek küldték. (Akkoriban
hétvégeken Kelemen Misiék zenéltek az Öregmalomban.)
Végül aztán kiküldték a Községi Tanács fogatát a vasútál-
lomásra a szállítmányért. Izgatottan bontottuk ki és
valóban pergõ dob volt benne. Az az udvari játék, amit
Kukori és Kotkoda nyomán "kapirgálónak" neveztünk el,
csak már elfelejtettük a megrendelést, mert azóta egy évnél
is több idõ eltelt.

Az állandó magas létszám miatt 1979-tõl a megye engedé-
lyezte a harmadik csoport indítását. Még egy óvónõt és egy
dajkát lehetett alkalmazni. Ezt azért lehetett megvalósítani,
mert az építéskor annyiban eltértek az eredeti tervrajztól,
hogy a tervrajzon szereplõ két hatalmas csoportszoba
hosszából "elcsíptek" 2-2 métert és kialakítottak egy har-
madik kisebb termet is, ami 1979-ig étkezõként funkcionált.
Itt jött létre a kiscsoport, ami sajnos mindig nagyon zsúfolt
volt a szûk hely miatt. A nagyobb helyet igénylõ mozgásos
foglalkozásokat (pl. testnevelés) úgy oldottuk meg, hogy

arra az idõre helyet cseréltek a kiscsoportosok a közép-
sõsökkel.

1980-tól (?) fel lehetett venni még egy dajkát, mert kijött
az a rendelet, hogy minden óvodai csoporthoz másfél dajka
jár. 1989-ben megvontak egy csoportot az alacsony átlaglét-
számra hivatkozva. (Átlaglétszámot úgy számoltak, hogy az
összes nyitva tartott napok gyermeklétszámát összeadták és
elosztották a napok számával. Senki nem nézett utána,
hogy szorgalmi idõben milyen létszám volt, beleszámolták a
nyári idõszakot is, amikor csak néhány gyermek járt óvodá-
ba.) Nagy utánajárás, kérvényezés, levelezés után adták 
vissza a csoportot. (Még a mûvelõdés ügyi miniszternek is
írtam levelet!)

Tóth Józsefné nyugalmazott óvónõ

Faluházi és könyvtári hírek
A könyvtár állománya folyamatosan gyarapodik, és a

könyvek mellett folyóiratok is kölcsönözhetõek, pl.:
Csodakert, Praktika, Lakáskultúra, National Geographic,
Sandra, Micimackó és a Délmagyarország. 

Továbbra is várjuk régi és új Olvasóinkat!

A könyvtár állományából sok könyv kivonásra került,
melyek 100 Ft/db egységáron megvásárolhatók!

Könyvolimpia Balástyán
Bár nem csengelei vonatkozású a hír, mégis szeretnénk

megosztani élményeinket egy balástyai rendezvényrõl. 
Nemrégiben kaptunk a balástyai könyvtártól egy

meghívót, melyben egy Könyvolimpia elnevezésû ren-
dezvényre invitáltak bennünket. Sajnos csapatot a megadott
korosztályokból nem tudtunk összehozni, de mint zsûritag
és versenyzõ vettünk részt ezen a rendezvényen. A csopor-
toknak meghatározott könyvlista alapján kellett felkészülni
és a feladatok természetesen erre épültek. 14 állomáson kel-
lett a 4 induló csapatnak (Kistelek, Balástya, Szatymaz,
Sándorfalva) helyt állni, és a különbözõ kérdésekre helyesen
válaszolni. Az állomásokon nem csak a szellemi erõnlétet,
de a kreativitást is pontozták, valamint nagyon izgalmas
sorjátékok is voltak. Levezetésként a szegedi Péter és Pán
együttes szórakoztatta a résztvevõket, ezután került sor az
eredményhirdetésre. Bár az idei évben a Kisteleki csapat
nyerte el a kupát, de mivel a kupa vándorkupa, így a jövõ
évben lehetõség van elnyerni tõlük. 

Mindketten azt tapasztaltuk, hogy nagyon jó hangulatú,
barátságos, olvasóközpontú Könyvolimpiát szervezetek a
házigazdák. Reméljük jövõre mi is részesei lehetünk a 
sikernek. 

Magony Ágnes és Törköly Ágnes

Védõnõ hírei
FELHÍVÁS!
Felhíjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy magas lakossági
érdeklõdésre tekintettel a Tüdõszûrõ Állomás szûrûbusza a
FALUHÁZNÁL pót szûrõnapot tart 2014.junius 3-án 10-14
óráig. Lakcímkártyát és TAJ kártyát szíveskedjenek
magukkal hozni! A szûrés állandó lakcímmel rendelkezõ
csengelei lakosnak 40 év felett ingyenes, 40 év alatt
helyszíni fizetéssel 1700 Ft.
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XVI. Egészségügyi Napok tapasztalatai:
„Ha most nincs ideje az egészségére,
Késõbb idõt kell szakítania a betegségére.”

Az idei egészségügyi napok is a megelõzés fontosságára, az
egészségmegõrzésre irányították a figyelmet. Valamennyi
vizsgálatot térítésmentesen vehette igénybe a lakosság. A
szûrések zömmel a Faluházban történtek, de az I. számú
Orvosi Rendelõben, a Fogorvosi Rendelõben, a
Gyógyszertárban és az Egészségházban is voltak 
programok. A tüdõszûrésen történt magas létszámú megje-
lenés miatt a szegedi Tüdõszûrõ Állomás pót szûrõnapot
kért.:2014.junius 03-ra. 10-14 óráig fogadják a szûrésre
jelentkezõket a Faluháznál.

Az egy héten át tartó rendezvény statisztikai mutató számai
a következõk: 

Tüdõszûrésen : 440 fõ
Vércukor, Choleszterin, vérnyomás mérésen : 133 fõ
Bõrgyógyászaton : 26 fõ
Belgyógyászaton : 17 fõ
Fül-, orr-, gégészeten : 20 fõ
Csontsûrûség vizsgálaton : 23 fõ
Urológiai vizsgálaton :11 fõ
Véradáson : 27 fõ vett részt.

A Tüdõszûrõ Állomás a tüdõszûrés eredményét a háziorvosi
rendelõbe ki fogja küldeni. A többi szûrésen végzett 257
vizsgálatból. eltérést 51 fõnél észleltünk, nekik további vizs-
gálatra lesz szükségük, 2 fõ sürgõs ellátást igényelt.
A vizsgálatok mellett elsõsegélynyújtással, újra élesztéssel
kapcsolatos elõadáson vettek részt az általános iskola felsõ
tagozatos tanulói és az érdeklõdõ felnõttek. Az elõadás után
lehetõség volt gyakorolni oktató bábun az újraélesztést.
A résztvevõk száma bizonyítja, hogy változik az emberek
szemlélete, tudatosan tesznek az egészségük
megõrzésükért.

Henczné Gut Julianna

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. június 11.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: június 2.

Rendõrségi fogadóóra: 
Minden páratlan héten szerdán 9-11 óráig a Körzeti
Megbízotti Irodában (Deák F. u. 11.)
Segélyhívó: 112
Kisteleki Kapitányság: 06-62/598-130

A víz szerepe életünkben 
A víz élettani szerepe rendkívül sokrétû az ember
szervezetében. Biztosítja a vérkeringést, szabályozza a
vérnyomást, lehetõvé teszi a tápanyagok oldását, fel-
szívódását és szállítását, befolyásolja a vér összetételét,

hõszabályzó szerepével biztosítja a szervezet állandó belsõ
hõmérsékletét.  Szervezetünk legfontosabb alkotóeleme. Az
emberi test legnagyobb részt vízbõl áll, az életkor elõrehal-
adtával a víz aránya csökken. A csecsemõ szervezete 80%, a
felnõtté már csak 60%, az idõs szervezet pedig mindössze
50%-ban tartalmaz vizet. Ennek a csökkent vízmennyiségnek
kell ellátnia folyadékkal testünk minden részét.
Napi 1400 liter víz folyik át agyunkon és 2000 liter víz
mossa át vesénket. Az emberi szervezet azonban igen
takarékosan bánik vízkészletével, hiszen naponta
mindössze kb. 2,4 litert választ ki, amit táplálék- és
folyadékfelvétel útján pótolnunk kell. A napi vízleadás és
vízfelvétel mérlege mindkét oldalán tehát átlagosan 2,4
liter: ennyi víz távozik a szervezetünkbõl a verejtékezés, a
légzés, a kiválasztás és az emésztés folyamán, aminek mint-
egy felét a táplálékokkal, másik felét víz formájában
vesszük magunkhoz.
A nyári hõség, a sportolás vagy más intenzív fizikai megter-
helés közben sok folyadékot veszítünk és a folyadékvesztés
során igen sok ásványi anyag és nyomelem is távozik
szervezetünkbõl. Néhány százalék folyadékveszteség, 70 kg
-os testsúlyt figyelembe véve, már több liter víz pótlását
teszi szükségessé, aminek elmulasztása estén izomgörcs,
hányinger léphet fel és nõ a fáradékonyság. Sportolás vagy
más nagyobb erõkifejtés elõtt töltsük fel folyadék-háztartá-
sunkat, fogyasszunk el körülbelül fél liter ásványvizet,
félóra alatt elosztva. Az igénybevétel közben igyunk
negyedóránként 0,2 liter ásványvizet, és utána is kompen-
záljuk a folyadékveszteséget 0,2 literes adagokban.
Az idõs emberek szomjúságérzete fokozatosan csökken,
ezért általában a szükségesnél kevesebb folyadékot fogyasz-
tanak, ezért szervezetük kiszáradhat, emésztési zavarok
léphetnek fel és növekszik a trombózis veszélye. Különösen
nõknél gyakori a csontritkulás, ami könnyen csonttöréssel is
jár. Ennek oka többek között a csontok kalciumhiánya. Idõs
embereknél gyakran felborul a szervezet elektrolit ház-
tartása is. Kialakulhat az idõskori cukorbetegség. A lehet-
séges bajok elkerülésének egyik hatékony eszköze a "ter-
mészetes orvosság = természetes ásványvíz" fogyasztása. A
rendszeres folyadékpótláson túl részben így biztosítható a
szükséges kalcium, magnézium, kálium, fluor vagy más, a
szervezet számára szükséges elem.
Gondoskodjunk rendszeres folyadékfelvételrõl: Ne várjuk
meg, amíg a szervezet szomjúságot jelez, módszeresen
alakítsuk ki ivási szokásainkat, ügyeljünk a szilárd és
folyékony táplálékok arányára, napi tevékenységünkben
tartsunk hosszabb-rövidebb pihenõket, ezeket használjuk
fel egy-egy frissítõ pohár víz elfogyasztására, esténként
pedig tartsunk számvetést, hogy mennyi folyadékot vettünk
magunkhoz! 
Jelen tájékoztató a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit KFT TÁMOP-6.1.2./LHH/11/B-2012-0002
„Együtt gondolkodunk, együtt gondoskodunk” -
egészségfejlesztési programok a kisteleki kistérségben címû
pályázatának keretén belül készült. 

Kovácsné Szabó Edit 
ápolási igazgató

d
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Hirdetések
Napos csirkék 4 hetenként és tojás eladó! Érd: 06-30/526-6047

2 db új heverõ, franciaágynak is használható és fehér színû,

Közérdekû telefonszámok:
Rényiné Dr. Torontáli Renáta Telefon: 286-121, 
Rendelési idõ: hétfõ, kedd, szerda, péntek: 9-12-ig, 
13-14-ig, csütörtök: 9-12-ig  
Dr. Varga Ferenc családorvos Telefon: 286-009, 
Rendelési idõ: 8-12-ig, Ügyelet: 16 óráig 
Sürgõsségi betegellátás 24 órában minden nap a kisteleki
mentõállomás épületében. Telefonszám melyet sürgõs 
esetben hívhatnak: 104
Dr. Balikó Katalin fogorvos Telefon: 286-017, 
Rendelési idõ: hétfõ, szerda, csütörtök: 13-17-ig, 
kedd, péntek: 9-13-ig 
Polgárõrség: 06-30/602 5070, 
Tûz esetén értesíthetõ: Árvai Kálmán tûzoltó-parancsnok
Telefon: 06-20/919 4302

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ügyfélfogadási rendje
Polgármester: Sánta Ferenc szerda 10-12
Tel.: 586-575. polgarmester@csengele.hu 
Jegyzõ: Dr. Tóth Tibor szerda 9-12 
Tel.: 586-571. jegyzo@csengele.hu 

Gazdálkodási osztály: 
Ügyfélfogadás kedd és szerda de. 9-12, du. 13-15
Magony Rita Tel.: 586-574. penzugy@csengele.hu 
Ádám Renáta Tel.: 586-574 konyveles@csengele.hu 
Boros Klára Sára Tel.: 586-576 
gazdalkodas@csengele.hu

Adó, lakcímnyilvántartás, anyakönyvezés: 
hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Laczkó Magdolna Tel.:586-572. ado@csengele.hu 
Igazgatás és szociális ügyek:
Ügyfélfogadás hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Magony Józsefné Tel.: 586-577
igazgatas@csengele.hu

Titkárság és szociális ügyek:
Ügyfélfogadás hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Csépe András Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu 
FAX: 586-578.

Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjólét Ügyfélfogadás 
hétfõ és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Tódorné Bodrogi Tünde Tel.: 586-573

Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!
Polgármesteri Hivatal

A hulladékudvar nyitva tartása:
Kedd: 8.00 - 16.20 - Ebédszünet: 12.00-12.20

Csütörtök: 8.00-16.20 - Ebédszünet: 12.00-12.20
Szombat: 8.00 - 12.00

TISZTELT LAKOSSÁG! 
2011. AUGUSZTUS 1-TÕL A HULLADÉKUDVARRA

TÖRTÉNÕ HULLADÉKSZÁLLÍTÁS SORÁN IGAZOLNI
KELL A CSENGELEI LAKCÍMET, VALAMINT A

DÍJFIZETÉS RENDEZETTSÉGÉT AZ UTOLSÓ HAVI
BEFIZETETT CSEKKEL!!! 

A VÉNUSZ PRESSZÓ 
PB GÁZCSERE TELEPÉN

Kapható: 11,5 kg-os palack 5 995 Ft
23 kg-os palack 11 990 Ft

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200

A Vénusz Presszó - ban
minden pénteken 11 órától és szombaton 

sütemény kapható. 
Tortarendelést felveszek a helyszínen 

vagy a 06-30/261 4070 és a 06-62/286-022-es 
telefonszámon 

Széllné Ildikó

H l

u RQ t

A Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk 
rendezvények - ballagások, születésnapok, osztály-
találkozók és egyéb rendezvények - lebonyolítását 

50-60 fõig. Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.

A Gyógyszertár újra várja vásárlóit a következõ nyitva
tartással: 
Hétfõtõl péntekig 7.45-16.00 
Szombat: 8.00-13.00
Bankkártyával történõ fizetés is 
lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
• igény szerint egészségpénztárakkal
szerzõdéskötés
• gyógyszerészi gondozás. Karakásné Csurgó Ilona

Állatorvosi ügyelet
2014. június 7-én 6 órától 
2014. június 10-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-44-55, 

2014. június 14-én 6 órától 
2014. június 16-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-46-24, 

2014. június 21-én 6 órától 
2014. június 23-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-40-30, 

2014. június 28-án 6 órától 
2014. június 30-án 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-02-67



2014. június 7. oldal
hírek

Csengelei

tükrös bárpult eladó! 06-30/546-8662

ELADÓ Csengele Móra F. u. 9. szám alatti összkomfortos csalá-
di ház garázzsal, melléképülettel! Ugyanitt 300 literes hûtõlá-
da, vegyes tüzelésû kályha, vadonatúj tea tûzhely, valamint vas
mázsa és boroshordók eladók! Érd.: 06-30/425-9463, 06-
30/455-6506

4 sebességes Simson Roller eladó! Érd.: 06-20/544-66-78

Lada 1500-as, 1995-ös évjáratú, gáz és benzin üzemû, friss
mûszakival, 46.500 km-el, elsõ tulajdonostól megkímélt
állapotban eladó! Érdeklõdni: 06-20/255-5586

Csengele Tisza u. 8. alatti ház eladó! Érd.: 06-30/310-7386

Költözködés miatt a Csengele Tanya 236. szám alatti tanyás
ingatlan teljes felszereltséggel és berendezéssel SÛRGÕSEN
ELADÓ! Érd.: 06-20/382-7539

Eladó Lada Combi! 1500 cm3, 1994-es évjárat, 2015. 08. 29-ig
érvényes mûszakival, ugyanitt egy futó is, magasítóval 1997-
es évjáratú 2015. 02. 08-ig érvényes mûszakival. Érd.: 06-
30/311-9141

Régi típusú szobabútor eladó! Érd.: 06-30/726-3137

Nagy teljesítményû villanymorzsoló, és egy alig használt
konyhai sarokülõ eladó! Érdeklõdni: Csókási Antal, Kossuth u.
18. 06-30/210-2956

A falutól 4 km-re 10 hold földterület, mely erdõbõl, szán-
tóból, legelõbõl áll eladó.
A területhez kerítéssel körbezárt tanyaépület is tartozik.
Villany leköthetõ. Érdeklõdni: 06-20-463-4418.

Csengelén a Rózsa F. utcában 7600 nm terület eladó! Ár: 200
E Ft, érd.: 06-30/610-8084

Faluhoz közel felújított tanya eladó! Irányár: 6.000.000 Ft
Érd.: Hegedûs József 06-30/3 615462

Csengelén tanya eladó, faluhoz 5 km-re a konzervgyár soron.
Tanyatelekkel és 3 hold földdel. Érd.: 06-30/468-7092

SUPTEC SP415 3 WF-3-as motoros permetezõ és egy heverõ
(felnõttnek és gyereknek is használható) eladó! Érd.: 06-
30/487-6946-os telefonszámon

Csatorna u. 21. szám alatti 2 szobás, fürdõszobás ház, mel-
léképületekkel, 400 négyszögöl telekkel eladó! Érdeklõdni: 06-
30/556-8454
Eladó Csengele, Bem T. u. 4. szám alatti ház, 3 szoba, fürdõs-
zoba, spájz, étkezõ, fõzõfülke, gáz- és vegyes tüzelésû kazán,
garázs, pince, melléképületek. Érdeklõdni hétköznap 16 óra

után, hétvégén egész nap: 06-30/ 430-3291.

Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld (szán-
tó, legelõ) nap átlagáron SÜRGÕSEN eladó! Érdeklõdni:
Czombos Ferencné, 06-62/265-023

Csengele Csatorna u. 12. alatti ház eladó, dupla porta,
központi fûtés, gáz+vegyes tüzelés, ipari áram van. Érd.: 06-
30/531-1716

Ház eladó az Egyetértés u. 4. szám alatt. Érd.: Horváth
Istvánné, 06-30/263-4397

Ház eladó a Dózsa Gy. u. 10. szám alatt! Érd.: Krizsán Sándor
06-70/459-1438

Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! Érd.: Geráné
Franczia Aranka 06-30/3163610

Csengele, Tisza u. 14. szám alatti ház ELADÓ! Telefon: 06-305562 948

Tanya eladó Csengelén a faluhoz 2 km-re, a volt Aranyhomok
Tsz-tõl 200 méterre, közvetlen a kövesút mellett 2,5 szobás,
összkomfortos sok gazdasági épülettel, földdel vagy anélkül is.
Érd.: 06-30/301-1713 vagy 06-20/58-77-831

Szalagfûrésszel bármilyen hosszvágást vállalok! Helyben 4
méter hosszig, átmérõ 40 cm. Érd.: 06-20/3827539

Vállalok szobafestést, ajtó, ablak, kerítés festését, valamint
gáztûzhely javítást! Érdeklõdni: Gyöngyi János, Tisza u. 5. sz.
Telefon: 06-30/396-9317

Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes hagy-
atékot vásárolok. Verovszki József 06-30/368-6949

Ruhák átalakítását, szûkítését, javítását, valamint egyéb var-
rási munkákat vállalok. Érdeklõdni: 06-30/413-2617

Gumiszerelést,- javítást,- centírozást vállalok!
- Új gumiabroncsok beszerzése kedvezõ áron.
- Továbbra is vállalom személygépkocsik és utánfutók javítását,
vizsgára felkészítését és vizsgáztatását.
Longa István autószerelõ mester és gumiszerelõ
Csengele, Tanya: 250/a., 06-30/3538409

Faluhoz 1 km-re levõ, 2,5 szobás, fürdõszobás tanya, fúrott
kutakkal, ipari árammal, 4 kh földdel, értékes fákkal eladó!
Érdeklõdni lehet a 06-70/5180093 telefonszámon. 

Tanya eladó egy hold földterületen, Vadgerlési iskola
közelében! Másfél szoba, konyha, fürdõszoba, spájz, gázfûtés-
sel, vegyes tüzeléssel, klímával, 2 db 50 méteres fúrott kúttal jó
állapotban.
Érdeklõdni: 06-30/77 42 791
Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám alatt! Irányár:
500.000 Ft, Telefon: 06-30/5005808



Eladó! 5 q futó, talajmaró. Érdeklõdni a 06-30/487 6946-os
telefonszámon.

Eladó! Nagybálás- és kisbálás szalmahordó, Ognivo lengyel
gázkazán és hozzá gázkémény, radar radiátorok és lemezradiá-
torok és fóliafûtéshez való teljes fûtõrendszer, 35 hektós, 6 mm
vastagságú olajtartály. 
Érdeklõdni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon: 06-
30/6330117

Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort,
tûzhelyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-30/401
8317

Kisbálás szalma Karburobot 40 ezer kalóriás kazán eladó!
Érd.: 06-20/532 1767

Gépi hasogatást, favágást, fûrészelést vállalok! Érdeklõdni a
06-20/206 7241-es telefonszámon lehet.

Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 1,5 hold földdel, vagy
csak maga az ingatlan is. Érdeklõdni a 06-30/275 4890-es tele-
fonszámon lehet. 

2 db kétajtós szekrény, 1 db heverõ, 2 db kétszemélyes rekamié
és ugyanitt parasztpulykák és tyúkok eladók! Érdeklõdni: +36-
20/59 42041

Falu szélén 1600 m2 területen 62 m2-es kétszintes, összkom-
fortos épület ipari árammal, 4 db fóliával, lakhatási engedéllyel
eladó! Érdeklõdni lehet a 06-30/547 1194-es telefonszámon. 

K-1 típusú kézi kanalas szemenkénti vetõgép bérbe kiadó
(Vethetõ magfajták: sárgarépa, petrezselyem, hagyma, retek,
káposzta, saláta, kukorica, uborka, borsó). Érdeklõdni 20/315-
7140 telefonszámon.

Televíziók, rádiók, DVD lejátszók és egyéb híradástechnikai
készülékek szakszerû javítása rövid határidõvel. Kovács Imre
TV mûszerész, Kistelek Tóalj u. 92. +36-30/854 7195

Nagybálás széna, rozsszalma és tûzifa (akác-, olaj-, nyárfa)
eladó, valamint favágást is vállalok! Érdeklõdni lehet a 06-
30/328 2375-ös telefonszámon.

Egy hektár föld a Virág soron bérbe kiadó! Telefon: 06-30/824 8716

Segítségre szoruló idõs, beteg embernek fõzést, takarítást,
bevásárlást vállalok! Érdeklõdni: 06-70/5060 731
Eladó Sever szivattyú. Telefon. +36-20/413 4914

Virág soron, összkomfortos tanya eladó! A melléképületek
javításra szorulnak. Ugyanitt fejõs kecske is eladó! Telefon: 06-
20/32 36305

Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin szerelését,
és belsõ munkálatokat. Telefon: 06-30/396 9317

Focipálya mellett hobbitelek eladó. Fúrott kút, ipari áram (380
W) van. Irányár 350.000 Ft Érd.: Hell Rudolf Csengele, Akácfa

u. 10., 06-62/286-203

Közmûvesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F u. 48.
szám alatt. Érdeklõdni Kuklis Andrásnál a boltban vagy a
62/286-190-es telefonszámon lehet. 

Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert eladó!
Telefon: 06-30/2098 096

Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb konyhai
szekrények, fürdõszobaszekrények stb. gyártását, nyílászárók
beépítését vállalom. Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725

Kisebb jellegû, mûhelyben végezhetõ munkákat (kapuk,
állványok, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy
szerelhetõen. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! Kormányos
Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375

8. oldal 2014. június
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Csengele központjában eladó kitûnõ állapotú 2,5
szobás téglaépítésû összkomfortos családi ház benne
lévõ garázzsal, mûhellyel és melléképülettel. Fûtés:
gáz és vegyes tüzelés. Érd.: 06-70/572 4030


