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hírek
IngyenesOBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP2014. július 08.

XIX.  CSENGELEI SPORTNAPOK
TERVEZETT PROGRAMJAI

2014. augusztus 09. (szombat)
15.00 Keresztpályás Nõi Labdarúgó Torna
15.00 Szentmihály- Kistelek  keresztpályás Nõi focimérkõzés
16.15 Csengelei Zsákbamacskák - Balástya keresztpályás Nõi focimérkõzés
17.30 Vesztesek mérkõzése a III. helyért (Nõi)
18.45 Gyõztesek mérkõzése Nõi Kupáért
20.30 Vacsora és eredményhirdetés Nõi Torna 

21.00 PARTY SÁTOR RETRO DISCO
Hangulatfelelõs ELDORÁDÓ  BELÉPÉS INGYENES!!!
22.00 Csengelei Mazsorettes hölgyek buli indító táncmûsora

2014. augusztus 10. (vasárnap) 
09.00 Gyülekezés a Lada-BMW Találkozóra
09.30 Ügyességi és elméleti verseny az autósok részére
10.30 Lada-BMW szépség és hangverseny
12.00 Ebéd Pacalpörkölt, csak elõrendeléssel 
augusztus 02-ig (kedd) Kun-Szabó Tibornál (06-30/77-42-791) 
13.30 Ladások-BMW-sek felvonulása
14.30 11-es rúgóverseny nõi férfi
15.30 Csengele-Balástya U7 labdarúgó mérkõzés
16.00 Csengele-Balástya U9 labdarúgó mérkõzés
16.45 Csengele-Balástya U11 labdarúgó mérkõzés
17.30 Csengelei Fúvószenekar és Mazsorett bemutató 
18.00 Csengele - Horgos Nemzetközi Nagypályás Labdarúgó Mérkõzés 
20.00- Utcabál, a jó hangulatról gondoskodik: BALÁSTYAI CSÁNYI ZENEKAR
21.30 Sztárvendég CSOCSESZ
23.30 TÜZIJÁTÉK!!!
24.00 TOMBOLASORSOLÁS!!!

A RENDEZVÉNY ALATT BÚCSÚI KAVALKÁD, KÖRHINTA, DODGEM, VÁRJA A KEDVES LÁTOGATÓKAT. 
HIDEG ITALOKRÓL ÉS A JÓ HANGULATRÓL A GÓL SÖRÖZÕ ÉS CSAPATA GONDOSKODIK!

Legyen egy jó napja - jöjjön el a sportnapra!

2014. november 10. IngyenesOBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

MEGALAKULT AZ ÚJ TESTÜLET
Az október 12-i választások után 16-án a megválasztott pol-
gármester és képviselők a Helyi Választási Bizottság vezető-
jétől Árvai Kálmánnétól átvették megbízó levelüket. Ezek 
után október 21-én megtartották első és egyben alakuló ülé-
süket. A képviselők és a polgármester a csengelei zászló előtt 
egyenként letették az esküt. Az eskütétel után zártkörű ülés 
keretében döntöttek személyi kérdésekről, illetve meghatá-
rozták az illetményeket, ezt követően a polgármester ismer-
tette hosszútávú programját. 

A testület a következőképpen áll fel: 
- Kormányos Sándor polgármester
- Csókási Zoltán alpolgármester

Képviselők:
- Katona Attila,
- Lantos István,- Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
- Longa Istvánné,- Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
- Tóth Tibor,
- Varga Árpád,- Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
Az új polgármesternek és a testületnek eredményes és jó 
munkát kívánunk!

Tisztelt csengelei Lakosság!
2014. november 26-án 

17 órai kezdettel a Faluház nagytermében 
közmeghallgatást tart községünk új testülete!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS

TISZTELT CSENGELEI LAKOSOK!
Csengele Község Önkormányzata a 46/2014.(IX.25.) BM ren-
delet alapján meghirdetett szociális célú tűzifa vásárlásra pá-
lyázatot nyújtott be és 400.050,- Ft támogatást kaptunk Dr. 
Pintér Sándor belügyminiszter 2014.10.27-i döntése alapján.
A fenti BM rendelet 3.§. (4) bekezdése alapján Önkormány-
zatunk a 2014. január-mácius időszakban lakásfenntartási 
támogatásban részesülők átlaglétszáma alapján igényelhetett 
tüzifa mennyiséget, ez Önkormányzatunk esetében 16 főt 
jelent. A szociális tüzifa igénylésének lehetőségeiről Önkor-
mányzatunk a későbbiekben tájékoztatja majd a lakosságot.

Magony Rita
g.vezető

TISZTELT CSENGELEI LAKOSOK!
Első előadásunk sikerességére való tekintettel második al-
kalommal kerül megrendezésre pályázatokkal kapcsolatos 
tájékoztató előadásunk, 2014. november 11-én kedden 17 
órakor Önkormányzatunk házasságkötő termében. 
Mindazon érdeklődőket várjuk akik az első találkozón nem 
tudtak részt venni!

FÓRUM A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEKRŐL
Az új polgármester, Kormányos Sándor korábbi munkahe-
lyén napi kapcsolatban volt olyan szakemberekkel, akik az 
állami pályázatok kiírásában és kezelésében nagy tapaszta-
latokkal rendelkeztek. A pályázati igények felmérésére ok-
tóber 30-ára megbeszélést hívott össze Csengele vállalkozói 
számára. A rendezvényre meghívta Berkecz Józsefet is, aki 
mintegy két évtizede pályázatírással foglalkozik. 

A polgármester bevezetőjében elmondta, hogy Csengele jö-
vőjét csak a helyi vállalkozók részvételével lehet megvaló-
sítani. A vállalkozások fejlesztéséhez minél több pénzt kell 
szerezni pályázatok által. Az önkormányzat nem pályá-
zatírással foglalkozna, hanem a szükséges információkról 
adna tájékoztatást. Berkecz Józsefet régóta ismeri, aki olyan 
ember, hogy elmondja a pályázatok jó és kevésbé jó oldalait 
is, ezért élvezi az ő bizalmát. Foglalkozni kell a pályázatok 
lebonyolításával is, nem azok megírásával. Egy pályázat 
csak akkor ér véget, ha az utolsó támogatás is beérkezik. 
A minisztériumok költözése miatt az újabb pályázatok ki-

Tisztelt csengelei Lakosság! 2014. november 26-án  17 órai kezdettel  
a Faluház nagytermében közmeghallgatást tart községünk új testülete!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Csiga-duó az óvodában (5. oldal)



hírek
4. oldal 2014. júliusCsengelei

Felnõtt férfiaknál legszorgalmasabb játékos Volford Viktor,
legjobb játékos Horváth Zsolt, gólkirály Váczi Béla. 

A férfi szezonzáró vacsorán polgármesterünket tisztelet-
beli focisává választottuk és ezt egy örökös tagsági iga-
zolvány átadásával megerõsítettük. 

Nõi csapatunknál játszik Csongrád megye abszolút
gólkirálynõje Becsei Ibolya, õ megye I. osztályban 43 gólt,
megye II. osztályban 12 gólt rúgott, ez összesen 55 gól. A
legszorgalmasabb nõi játékos Farkas Lászlóné, a legjobb nõi
játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 

Szeretõ családja
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Szeretõ családja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

MEGALAKULT AZ ÚJ TESTÜLET
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gármester és képviselők a Helyi Választási Bizottság vezető-
jétől Árvai Kálmánnétól átvették megbízó levelüket. Ezek 
után október 21-én megtartották első és egyben alakuló ülé-
süket. A képviselők és a polgármester a csengelei zászló előtt 
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- Kormányos Sándor polgármester
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Képviselők:
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- Tóth Tibor,
- Varga Árpád,- Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
Az új polgármesternek és a testületnek eredményes és jó 
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delet alapján meghirdetett szociális célú tűzifa vásárlásra pá-
lyázatot nyújtott be és 400.050,- Ft támogatást kaptunk Dr. 
Pintér Sándor belügyminiszter 2014.10.27-i döntése alapján.
A fenti BM rendelet 3.§. (4) bekezdése alapján Önkormány-
zatunk a 2014. január-március időszakban lakásfenntartási 
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tüzifa mennyiséget, ez Önkormányzatunk esetében 16 főt 
jelent. A szociális tüzifa igénylésének lehetőségeiről Önkor-
mányzatunk a későbbiekben tájékoztatja majd a lakosságot.
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Az új polgármester, Kormányos Sándor korábbi munkahe-
lyén napi kapcsolatban volt olyan szakemberekkel, akik az 
állami pályázatok kiírásában és kezelésében nagy tapaszta-
latokkal rendelkeztek. A pályázati igények felmérésére ok-
tóber 30-ára megbeszélést hívott össze Csengele vállalkozói 
számára. A rendezvényre meghívta Berkecz Józsefet is, aki 
mintegy két évtizede pályázatírással foglalkozik. 

A polgármester bevezetőjében elmondta, hogy Csengele jö-
vőjét csak a helyi vállalkozók részvételével lehet megvaló-
sítani. A vállalkozások fejlesztéséhez minél több pénzt kell 
szerezni pályázatok által. Az önkormányzat nem pályá-
zatírással foglalkozna, hanem a szükséges információkról 
adna tájékoztatást. Berkecz Józsefet régóta ismeri, aki olyan 
ember, hogy elmondja a pályázatok jó és kevésbé jó oldalait 
is, ezért élvezi az ő bizalmát. Foglalkozni kell a pályázatok 
lebonyolításával is, nem azok megírásával. Egy pályázat 
csak akkor ér véget, ha az utolsó támogatás is beérkezik. 
A minisztériumok költözése miatt az újabb pályázatok ki-
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követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 
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írása csak jövő év januárjában várhatók. Közösen kell gon-
dolkodni, együtt kell működni, hogy minél több támogatás 
jusson a falunkban élő vállalkozókhoz.
Berkecz József elmondta, hogy régóta foglalkozik pályáza-
tok írásával. Ez idő alatt folyamatosan képezte magát. Az 
alapállás az, hogy a vállalkozó pénzbeli támogatást sze-
retne, a kiírok pedig ezt bonyolítják. Jelenleg a pályázatok 
„alszanak”. A nemrég kiírt pályázatnál a túljelentkezés 
miatt összeomlott a rendszer. A pályázatoknak vannak 
„apróbetűs” részei is, dolgozókat kell foglalkoztatni, vagy 
zöldenergiás fejlesztést kell végezni stb. A pályázatírók 
azért dolgoznak, hogy jó helyre kerüljön a pénz, és az jól is 
hasznosuljon. Vállalkozók részére 40-65 % közötti támoga-
tások szoktak lenni a beruházásokhoz. A 40 %-nál számí-
tásokat kell végezni, hogy egyáltalán megéri-e pályázni, 60 
% és afölött már jó eredménnyel lehet számolni.
A pályázatíró egyenként felmérte, hogy a jelen lévő 24 
vállalkozó milyen fejlesztésekhez kívánna pályázati pénzt 
szerezni. Ezek között volt, aki telephelyet, raktárt akar 
kialakítani, zöldségkertészetben fólia-, öntözés- és fűtés-
korszerűsítést végezni, silót, terményszárítót kialakítani, 
mezőgazdasági gépeket, teherautót beszerezni, villanyhá-
lózatot fejleszteni. Volt, akit a biogáz üzem létesítése érde-
kelt Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy Felgyőn ez 870 
milliós beruházás volt, és hogy Csengelén kevés lenne hoz-
zá a trágya és a növényi hulladék. 
A megbeszélés végén a polgármester közölte, hogy a kép-
viselő-testületet tájékoztatni fogja ennek a fórumnak az 
eredményeiről. A jelenlévők abban egyeztek meg, hogy ak-
kor gyűljenek újra össze, ha új pályázati lehetőség lesz. A 
pályázatoknál fontos a gyorsaság, mert sokszor már az első 
nap befejeződik a jelentkezési lehetőség. Az újdonságokról 
e-mailben fogja majd a pályázatíró tájékoztatni a csengelei 
vállalkozókat. 
Tóth Tibor képviselő felvetette, hogy az önkormányzat pá-
lyázatíróját is vonják be a másoknak kiírt pályázatok elké-
szítéséhez. Példának a hűtőgép cserélési és a házak szigete-
lési lehetőségét említette. 
Kormányos Sándor polgármester megköszönte a fórum 
szervezéséhez nyújtott segítséget Csókási Zoltán alpolgár-
mesternek és Tóth Tibor vállalkozónak. Rövid tájékoztatást 
adott a csengelei belvízhelyzetről. A belterületen kitisztí-
tották az eldugult csatornákat. Alsócsengelén az autópálya 
felöli részen vannak problémák, mert a korábban kiásott 
árkokat betemették. A másik oldalon ilyen gondok nincse-
nek, sőt azokat még karban is tartották.  Csengele felsőré-
szén, ha a Dongér-csatorna megfelelően nyitva van, akkor 
nincs probléma, elfolyik a talajvíz. A katasztrófavédelem-
nél utána fog járni, hogy mit lehet azokkal tenni, akik a 
belvízvédelmi csatornákat betemetik.

A fórum mintegy két és fél óra hosszáig tartott.

Molnár Mihály

MEGEMLÉKEZÉS ELHUNYT  
SZERETTEINKRŐL
November 2.-án a temetői ravatalozó előtt emlékezhettünk 
meg elhunyt szeretteinkről, Laczkó Ferenc plébános és Sávai 
János nyugalmazott teológus professzor által tartott isten-
tiszteleten.
Hősi halottaink sírjának megszentelése után, Kormányos 
Sándor polgármester az önkormányzat koszorújának elhe-
lyezésével fejezte ki tiszteletét az elhunytak előtt. A képvi-
selőtestület tagjai mécsesek meggyújtásával emlékeztek a 
Csengelén elesett magyar katonákra. Majd ezt követően a 
hívek kérésére folytatódtak a sírszentelések. A megemléke-
zésen közel hatvanan jelentek meg.

KAP - VIDÉKFEJLESZTÉS 2014-2020
Legfontosabb tudnivalók a zöldítésről az őszi vetéshez
NAK - 2014. szeptember 16.

Idén már a gazdálkodóknak az őszi munkák megkezdés előtt 
fontos megtervezniük a vetésszerkezetet a zöldítés követel-
ményeinek megfelelően. A terménydiverzifikációnál figyelni 
kell arra, hogy 10 és 30 hektár közötti szántó esetén két kü-
lönböző növénykultúrát kell termeszteni és a fő növénykul-
túra a szántóterületnek legfeljebb 75%-át foglalhatja el. Míg 
30 hektár fölötti szántó esetén már legalább három különbö-
ző növénykultúrát kell termeszteni, ahol a fő növénykultú-
ra legfeljebb a szántóterület 75%-át, míg két növénykultúra 
maximum 95%-át teheti ki.

Főszabályként önálló növénykultúrának kell tekinteni a kü-
lönböző nemzetségekbe tartozó növényeket (pl.: kukorica 
– repce különböző kultúrák, de a tönkölybúza - közönsé-
ges búza nem, hiszen mindketten a Triticum nemzetséghez 
tartoznak). Van azonban három növénycsalád, ahol minden 
egyes faj, különböző kultúrának számít (függetlenül attól, 
hogy az egyes fajok ugyanahhoz a nemzetséghez tartoz-
nak-e). Ezek a családok a káposztafélék, a burgonyafélék és a 
tökfélék (pl.: sütőtök – görögdinnye). Szintén különböző kul-
túrának kell tekinteni ugyanazon nemzetség őszi és tavaszi 
(pl.: őszi árpa – tavaszi árpa) vetésű növényeit.



hírek
4. oldal 2014. júliusCsengelei

Felnõtt férfiaknál legszorgalmasabb játékos Volford Viktor,
legjobb játékos Horváth Zsolt, gólkirály Váczi Béla. 

A férfi szezonzáró vacsorán polgármesterünket tisztelet-
beli focisává választottuk és ezt egy örökös tagsági iga-
zolvány átadásával megerõsítettük. 

Nõi csapatunknál játszik Csongrád megye abszolút
gólkirálynõje Becsei Ibolya, õ megye I. osztályban 43 gólt,
megye II. osztályban 12 gólt rúgott, ez összesen 55 gól. A
legszorgalmasabb nõi játékos Farkas Lászlóné, a legjobb nõi
játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 
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4. oldal 2014. november hírek
4. oldal 2014. júliusCsengelei

Felnõtt férfiaknál legszorgalmasabb játékos Volford Viktor,
legjobb játékos Horváth Zsolt, gólkirály Váczi Béla. 

A férfi szezonzáró vacsorán polgármesterünket tisztelet-
beli focisává választottuk és ezt egy örökös tagsági iga-
zolvány átadásával megerõsítettük. 

Nõi csapatunknál játszik Csongrád megye abszolút
gólkirálynõje Becsei Ibolya, õ megye I. osztályban 43 gólt,
megye II. osztályban 12 gólt rúgott, ez összesen 55 gól. A
legszorgalmasabb nõi játékos Farkas Lászlóné, a legjobb nõi
játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 
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Terménydiverzifikáció keretében önálló növénykultúraként 
elszámolható a szántóterületen, parlagon hagyott terület, az 
ideiglenes gyep, az egynyári takarmánynövény is.

A terménydiverzifikáció alól mentesülnek azok a gazdálko-
dók, akik a szántóterületük egészén a növénytermesztési cik-
lus jelentős részében rizst vagy indiánrizst termelnek. Abban 
az esetben, ha egy gazdálkodó használatában lévő szántóte-
rület több mint 75%-a parlagon hagyott terület, ideiglenes 
gyep, egynyári takarmánynövény vagy az előzőek kombiná-
ciója és a fennmaradó szántóterület nem haladja meg a 30 
hektárt mentesül a terménydiverzifikáció alól. A mentesség 
azokra az üzemekre is vonatkozik, ahol a mezőgazdasági 
területnek több mint 75%-a állandó gyep, ideiglenes gyep, 
egynyári takarmánynövény, rizs, indiánrizs, vagy ezek kom-
binációja és a fennmaradó szántóterület nem haladja meg a 
30 hektárt (ha valaki összesen 100 hektárt művel, melyből 80 
hektár állandó gyep a fennmaradó 20 hektár szántó esetében 
nem kell terménydiverzifikációt alkalmazni).

Fontos hogy a terménydiverzifikáció követelményének csak 
a szántó művelési ág esetében kell megfelelni, állandó kultú-
rák, úgy, mint az ültetvény, vagy állandó gyep automatiku-
san jogosult a zöldítési támogatásra.

Azt is fontos hangsúlyozni, hogy bizonyos EFA- területek al-
kalmasak biztosítani a terménydiverzifikáció követelményét, 
így ugyanaz a terület egy időben elszámolható a zöldítés két 
követelményéhez is (lucernával beültetett terület EFA-ként 
és terménydiverzifikációként is elszámolható).

A biogazdálkodást folytató gazdák számára hasznos információ, 
hogy az ökológiai tanúsítvánnyal rendelkező és az átállás alatt 
lévő területek automatikusan jogosultak a zöldítés támogatásra.

A 2015. évi vetésszerkezet megtervezéséhez nem csupán a 
terménydiverzifikáció követelményét érdemes figyelembe 
venni, hanem az ökológiai fókuszterület esetleges kijelölését 
is. A vetésszerkezetben akkor kell ennek megjelenni, hogy-
ha a gazdálkodó területi adottságai között nem szerepelnek 
olyan nem támogatható tájelemek, amelyek kielégíthetik azt. 
Ehhez Magyarország minden lehetőséget meg kíván nyitni, 
tehát az összes jogszabály által felajánlott ökológiai fókuszte-
rület-típus elszámolásható a Hazánkban igen ritka tájelem, a 
kőfal kivételével. Valamennyi EFA-terület esetében a lehető 
legtágabb fajlista kerül bevezetésre – különösen a nitrogén-
megkötő növények esetében.

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a zöldítés szabály-
rendszerében, s ennek megfelelően az egységes kérelemben 
és a zöldítési követelmények kielégítését célzó vetésszerke-
zetben azt a területet kell szántó művelési ágúnak tekinteni, 
amire az egységes kérelemben szántóterületre értelmezhető 
hasznosítási kódot jelentenek be.

(Földművelésügyi Minisztérium Sajtóirodája)

HATÁROZAT
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hi-
vatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hi-
vatalának alábbi határozatát tesszük közzé
Kéknyelv (bluetongue) betegség előfordulásának megállapí-
tása miatt jelen határozat mellékletében szereplő települések 
közigazgatási területén működő, bluetongue-ra fogékony ál-
latokat tartó állatállományok (kérődző állatok: szarvasmar-
ha, juh, kecske) vonatkozásában, a lentebb leírt kikötések 
maradéktalan megtartása mellett,

megfigyelési zárlatot rendelek el.
- a megfigyelési zárlat alatt álló állományokba az intézkedés 
alapjául szolgáló kitörés(ek) megállapításától számítva 40 na-
pig fogékony állatot beszállítani és onnan kiszállítani tilos;
- a fogékony állatok kiszállítására vonatkozó tilalom alól 
azonnali vágás vagy a védőkörzet más településére irányu-
ló, továbbtartási céllal történő kiszállítás esetén az állattartó 
kérelmére a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága (a továb-
biakban: CsMKH ÉbÁI) adhat felmentést, ha az előzetesen 
elvégzett diagnosztikai vizsgálatok kedvező eredménye alap-
ján a kéknyelv betegség gyanúja a telepen a szállítás időpont-
jában kizárható;
- az állatállományokat a helyszínen a CsMKH ÉbÁI által ki-
jelölt állatorvosnak meg kell vizsgálni és a betegségre gyanús 
állato(ka)t (tobb ilyen állat közül a betegségre legjellemzőbb 
tüneteket mutató állatot) diagnosztikai céllal le kell ölni, 
illetve a leölés helyett vagy azon kívül a betegségre gyanús 
állatokból a bluetongue megállapítására irányuló laborató-
riumi vizsgálat céljából a készenléti tervben meghatározott 
mintát kell venni, a vizsgálati mintát a Nemzeti Referencia 
Laboratóriumba (a továbbiakban: NRL) elküldeni;
- nyilvántartást kell készíteni azokról a helyekről, amelyek 
elősegíthetik a kórokozó átvivő túlélését, vagy menedéket 
nyújtanak számára, elsősorban azokról a helyekről, amelyek 
kedveznek a kórokozó átvivő szaporodásának;
- a hatósági megfigyelés időtartama alatt bekövetkezett el-
hullás esetén annak okát fel kell deríteni, a betegség meg-
állapításához szükséges vizsgálatokat elvégezni, és vizsgálati 
anyagot az NRL-be küldeni. 
A határozat ellen a közlést követő 15 napon belül a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Ál-
lategészségügyi Igazgatóságához (6724 Szeged, Vasas Szent 
Péter utca 9.) címzett, de hivatalomnál (6760 Kistelek, Árpád 
u. 3.) benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fel-
lebbezés elektronikus úton nem terjeszthető be. A határozat 
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó. A határozat köz-
lése az érintett településeken helyben szokásos módon való 
nyilvános közzététel útján történi.

Indoklás
A Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal Állat-egész-
ségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának M2014-20047583-, 
M2014-10048270 számú eredményközlője szerint Ásottha-
lom és Balástya településeken kéknyelv betegség előfordulása 
került megállapításra, ezért a kéknyelv betegség elleni véde-

hírek
4. oldal 2014. júliusCsengelei

Felnõtt férfiaknál legszorgalmasabb játékos Volford Viktor,
legjobb játékos Horváth Zsolt, gólkirály Váczi Béla. 

A férfi szezonzáró vacsorán polgármesterünket tisztelet-
beli focisává választottuk és ezt egy örökös tagsági iga-
zolvány átadásával megerõsítettük. 

Nõi csapatunknál játszik Csongrád megye abszolút
gólkirálynõje Becsei Ibolya, õ megye I. osztályban 43 gólt,
megye II. osztályban 12 gólt rúgott, ez összesen 55 gól. A
legszorgalmasabb nõi játékos Farkas Lászlóné, a legjobb nõi
játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 

Szeretõ családja
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hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
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Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
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A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
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Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
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Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 

Szeretõ családja

kezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet (a 
továbbiakban : Rendelet) 10.§ (3) bekezdésének a) pontja, 9.§ 
(1) bekezdése és 5.§ (1) bekezdés a)pontja, valamint a 41/197. 
(V. 28.) FM rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat 
123. § (2) bekezdés bb) pontja alapján a rendelkező részben 
foglaltak szerint határoztam. 
Az eljárás során hatásköröm az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: 
Éltv.) 51.§ (3) bekezdés b) és i) pontjai, a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei-
nek kijelöléséről szóló 328/2010 (XII. 27.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 6.§ (5) bekezdése valamint a 
Rendelet 10.§ (3) bekezdés a)pontja biztosította. Illetékessé-
gem, a Korm. rendelet 3.§ (5)bekezdése és 3. melléklete sze-
rint állapítottam meg.
Határozatom, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továb-
biakban: Ket.) 71.§ (1) bekezdésének, valamint a 72.§ (1) be-
kezdésének megfelelően adtam ki.
A fellebbezés jogáról és annak módjáról a Ket 72.§(1) bekezdés 
da) alpontja, 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése, valamint a Korm. 
rendelet 4. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 
A határozatnak fellebbezésre való tekintet nélkül történő 
azonnali végrehajtását az Éltv. 42.§ (1) bekezdés d) pontja 
alapján rendeltem el. A fellebbezés illetékmentességét, az il-
letékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 
25. pontja állapította meg. A határozat nyilvános közzététel 
útján történő közlését, a Ket. 80/A.§ (1) bekezdés d) pontja 
alapján rendeltem el.

Kistelek, 2014. október 21. 
dr. Tóth Erika 

járási főállatorvos

FALUHÁZI 
ÉS KÖNYVTÁRI HÍREK

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
Lehet a könyvtár „Játszótér” is
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából a csengelei könyv-
tárban október 10-én együtt „ünnepeltünk” a gyerekekkel. 

A korábban meghirdetet ese-
ményre kértünk egy fogalma-
zást „Miért szeretek a könyv-
tárba járni címmel.” Nagyon 
választékos szóhasználattal 
jobbnál jobb fogalmazásokat 
olvashattunk, melyeket ter-
mészetesen jutalmaztunk is. 
A legügyesebb könyvtárlá-
togató Rózsa Dorina lett, aki 
egy nagyon szép pólót kapott, 
Találkozzunk a könyvtárban 
felirattal. 

A délután folyamán egész szép számmal jöttek tanulók, 
akikkel játszottunk, mécsest, könyvjelzőt készítettünk, kvízt 
fejtegettünk. Szebbnél szebb darabok készültek, melyeket a 
gyerekek magukkal vihettek. 
Nagyon jól éreztük magunkat együtt, köszönöm szépen a 
Somogyi Könyvtár segítségét, hogy lehetőségünk volt ezt a 
délutánt ilyen széppé varázsolni.

Törköly Ágnes

CSIGA-DUÓ AZ ÓVODÁBAN
2014. október 8-án a Csiga-duó látogatott el Csengelére a 
Szivárvány Óvodába. A gyerekek már nagyon várták a két 
előadót, akik fergeteges hangulatot varázsoltak a terembe. 
Megénekeltették, megtáncoltatták őket, volt biciklizés sőt 
vonatozás is. 
Az óvodások arca sugárzott az örömtől, melyet nagyon jó 
volt látni. 
Az együttes csengelei szereplését a Somogyi könyvtár tá-
mogatta. 

Törköly Ágnes

IDŐSEK II. KÁRPÁT-MEDENCEI  
KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI  
VETÉLKEDŐJE
Csongrád megyei elődöntő
Az idén második alkalommal került megrendezésre az Idő-
sek II. Kárpát-medencei kulturális és művészeti vetélkedő. 

A vetélkedő üzenete:
Az idősek számára meghirdetett vetélkedő lehetőséget biz-
tosított a Kárpát-medence magyarsága mindazon értékeinek 
a bemutatására és átadására, amelyeket a résztvevő idősebb 
korosztály az elmúlt évszázadokban összegyűjtött. Az eddig 
csak kis közönség előtt bemutatott produkciók és alkotások 
most szélesebb körben megyei, akár országos szinten szín-
padra kerülhetnek. A közönség elé pedig sokszínű, érdekes, 
tartalmas és színvonalas produkciókat, valamint nívós, mi-
nőségi kézműves alkotásokat tárt.
A Csongrád megyei elődöntőre 2014.10.01-én a kisteleki 
Klebelsberg Művelődési Központban került sor. A program 



hírek
4. oldal 2014. júliusCsengelei

Felnõtt férfiaknál legszorgalmasabb játékos Volford Viktor,
legjobb játékos Horváth Zsolt, gólkirály Váczi Béla. 

A férfi szezonzáró vacsorán polgármesterünket tisztelet-
beli focisává választottuk és ezt egy örökös tagsági iga-
zolvány átadásával megerõsítettük. 

Nõi csapatunknál játszik Csongrád megye abszolút
gólkirálynõje Becsei Ibolya, õ megye I. osztályban 43 gólt,
megye II. osztályban 12 gólt rúgott, ez összesen 55 gól. A
legszorgalmasabb nõi játékos Farkas Lászlóné, a legjobb nõi
játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 

Szeretõ családja
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Felnõtt férfiaknál legszorgalmasabb játékos Volford Viktor,
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A férfi szezonzáró vacsorán polgármesterünket tisztelet-
beli focisává választottuk és ezt egy örökös tagsági iga-
zolvány átadásával megerõsítettük. 

Nõi csapatunknál játszik Csongrád megye abszolút
gólkirálynõje Becsei Ibolya, õ megye I. osztályban 43 gólt,
megye II. osztályban 12 gólt rúgott, ez összesen 55 gól. A
legszorgalmasabb nõi játékos Farkas Lászlóné, a legjobb nõi
játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 
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játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
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A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
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Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
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Segélyhívó: 112
Kisteleki Kapitányság: 06-62/598-130

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 

Szeretõ családja
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Éltv.) 51.§ (3) bekezdés b) és i) pontjai, a fővárosi és megyei 
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FALUHÁZI 
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VETÉLKEDŐJE
Csongrád megyei elődöntő
Az idén második alkalommal került megrendezésre az Idő-
sek II. Kárpát-medencei kulturális és művészeti vetélkedő. 

A vetélkedő üzenete:
Az idősek számára meghirdetett vetélkedő lehetőséget biz-
tosított a Kárpát-medence magyarsága mindazon értékeinek 
a bemutatására és átadására, amelyeket a résztvevő idősebb 
korosztály az elmúlt évszázadokban összegyűjtött. Az eddig 
csak kis közönség előtt bemutatott produkciók és alkotások 
most szélesebb körben megyei, akár országos szinten szín-
padra kerülhetnek. A közönség elé pedig sokszínű, érdekes, 
tartalmas és színvonalas produkciókat, valamint nívós, mi-
nőségi kézműves alkotásokat tárt.
A Csongrád megyei elődöntőre 2014.10.01-én a kisteleki 
Klebelsberg Művelődési Központban került sor. A program 



hírek
4. oldal 2014. júliusCsengelei

Felnõtt férfiaknál legszorgalmasabb játékos Volford Viktor,
legjobb játékos Horváth Zsolt, gólkirály Váczi Béla. 

A férfi szezonzáró vacsorán polgármesterünket tisztelet-
beli focisává választottuk és ezt egy örökös tagsági iga-
zolvány átadásával megerõsítettük. 

Nõi csapatunknál játszik Csongrád megye abszolút
gólkirálynõje Becsei Ibolya, õ megye I. osztályban 43 gólt,
megye II. osztályban 12 gólt rúgott, ez összesen 55 gól. A
legszorgalmasabb nõi játékos Farkas Lászlóné, a legjobb nõi
játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 

Szeretõ családja
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Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 

Szeretõ családja

2014. november 5. oldal

szervezője az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatá-
sával A Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi 
Egyesületének(SZIME) Csongrád megyei Tagozata valamint 
a kisteleki Napsugár Otthon volt. 
Versenyre a megye több településéről érkeztek versenyzők: 
Ásotthalom, Zákányszék, Szentes, Óföldeák, Csongrád, 
Szeged, Mórahalom, Ruzsa, Balástya, Ópusztaszer, Kiste-
lek, Pusztaszer, Csanytelek, Pusztamérges, Csengele. Egy-
egy településről több csapat is érkezett. 
A jelentkezők ének, vers, próza – színpadi játék, tánc, hang-
szeres zene, alkotóművészet kategóriában nevezhettek. 

Alkotó művészek: 
- A Postás Nyugdíjas Klub Szeged: Gyuris Vinczéné- gyé-
kény, Fejér Ferencné -festés, Fehérné Sándor Éva goblein, 
Sándor Józsefné - goblein, 
- SZKTT ESZI képviseletében Bódi Istvánné - Qulling, 
- A csongrádi Aranysziget Otthonból Sipos Miklósné-horgolás, 
- A szentesi  Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonból Lénárt 
Józsefné horgolás, Tóth Sándor és Veres Istvánné újságpapír 
újrahasznosítás, 
- A pusztamérgesi Nyugdíjas Klub képviseletében Vas Sán-
dor, és Dancs Miklós -festés, 
- A kisteleki Nyugdíjas Klub tagjaként Trombitás Istvánné 
horgolás, Borbola Ferencné- festés, Szegedről Szvobodáné 
Piacsek Ilona vertcsipke, Biacsi Marietta foltvarrás,  
- Csengeléről Vince János – fafaragás, 
- Kistelekről Vas Ágnes-festés, 
- Ásotthalomról Papdi Imréné-horgolás kézműves techniká-
val nevezett.
Összesen 50 fellépő és 18 alkotóművész mutatta meg magát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével: Dr. Juhász Tünde 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja, 
Kocsis József SZIME Elnöke, Dr. Ványai Éva SZIME Csong-
rád Megyei Tagozatának Elnöke, Farkas Sándor Ország-
gyűlési képviselő, Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi Megyés 
Püspök, Dr. Berta Árpádné SZGYF Csongrád Megyei Kiren-
deltség Igazgatója,  Sasvári Krisztina Magyar Vöröskereszt 
Csongrád megyei Elnöke, Nagy Sándor Kistelek város Pol-
gármestere, Dr. Terecskei Erzsébet Kistelek város Jegyzője, 
Dr. Szalai Gabriella Kisteleki Járási Hivatal Vezetőhelyettese, 
Antal Imre ópusztaszeri Plébániai  kormányzó, Szitár Ferenc 
kisteleki Rendőrkapitány. 
A produkciók értékelésére a szakmai zsűri Nemere István 
író, műfordító, Szombathelyi Árpád festőművész, a  kistele-
ki Művészeti Iskola Igazgatója, Harmath Istvánné nyugdíjas 
pedagógus, Szatmári Éva néptáncoktató, Czirok Zoltán id. 
Vándor Rudolf zenekar vezetője, karnagya és Szalai Józsefné 
Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Elnöke volt. 
A díjazottak részére Szombathelyi Árpád festőművész saját 
festményeit ajánlotta fel kategóriánként I. II. III. helyezet-
teknek és  különdíjként, valamit Antal Imre plébániai kor-
mányzó felajánlása különdíjként a mórahalmi Erzsébet für-
dőbe szóló 5 db fürdőbelépő.

A rendezvényt Kerepeczki Magdolna  Napsugár Otthon 
mb. Igazgató Asszonya  és Kocsis József SZIME Elnöke 
nyitotta meg, majd ünnepi köszöntőt mondott az Idősek vi-
lágnapja alkalmából Dr. Juhász Tünde Csongrád megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízottja. A jelenlévőket kö-
szöntötte  még Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi Megyés 
Püspök, Farkas Sándor országgyűlési képviselő és  Nagy 
Sándor Polgármester is. 
Az ünnepi köszöntők után mutatkoztak be a versenyzők 
egyénileg, csoportosan vegyesen. Az átlag életkort tekintve 
80 év, de több 90 év feletti előadó fiatalokat meghazudtoló 
módon állt színpadra és példamutatóan adta elő produkci-
óját. A versenyzők arcáról sugárzott a derű az átélés, szívvel 
és lélekkel adták elő műsorszámaikat. A nagyon színvona-
las és változatos programok felsorakoztatása elfeledtette a 
napi gondokat, senki nem érzékelte az idő múlását, pedig a 
zsűri kora este  hozta meg a döntését. A szoros időbeosztás 
mellett még alkalom nyílt egy közös ebéd elfogyasztására is 
melyet a Napsugár Otthon kisteleki, ópusztaszeri, mórahal-
mi és ruzsai részlegeinek konyhái készítettek. Az ebéd előtti 
áldást Antal Imre Atya mondta el. A szünetekben a talpalá-
valót az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény által biztosí-
tott Harmónia Duó húzta. A szűk hely ellenére sokan táncra 
perdületek. Nagyon jó hangulatban telt a nap. 

A zsűri döntése alapján az alábbiak értek el helyezést:
Ének kategóriában: 
I. helyezett: Antal Ferencné - Summás dalok - Csanytelek
II. helyezett: Sándor Péterné - Nótacsokor  
- Kistelek Városi Nyugdíjas klub
II. helyezett: Tarka Barka Csoport - Délalföldi dalcsokor 
- Napsugár Otthon Kistelek 
III. helyezett: Tóth Sándor - Nótacsokor - Dr. Sipos Ferenc 
Parkerdő Otthon Szentes
Különdíj: Tátika Népdalkör - Katonadalok-Balástya
Különdíj: Pusztaszeri Dalárda-Pusztaszeri pincesoron  
- Pusztaszer

Vers kategóriában:
I. helyezett: Gimesiné Dr. Dudás Irén -  
Gyulai Pál: Pókainé - SZKTT ESZI Szeged
II. helyezett:   Palya Imréné - Márai Sándor: Sértődött vers  
- Alsóvárosi Hagyományőrzők Szeged
III. helyezett: Hegedűs Ferenc - Délutáni ars poética  
- saját vers - Napsugár Otthon Mórahalom



hírek
4. oldal 2014. júliusCsengelei

Felnõtt férfiaknál legszorgalmasabb játékos Volford Viktor,
legjobb játékos Horváth Zsolt, gólkirály Váczi Béla. 

A férfi szezonzáró vacsorán polgármesterünket tisztelet-
beli focisává választottuk és ezt egy örökös tagsági iga-
zolvány átadásával megerõsítettük. 

Nõi csapatunknál játszik Csongrád megye abszolút
gólkirálynõje Becsei Ibolya, õ megye I. osztályban 43 gólt,
megye II. osztályban 12 gólt rúgott, ez összesen 55 gól. A
legszorgalmasabb nõi játékos Farkas Lászlóné, a legjobb nõi
játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 

Szeretõ családja

hírek
4. oldal 2014. júliusCsengelei

Felnõtt férfiaknál legszorgalmasabb játékos Volford Viktor,
legjobb játékos Horváth Zsolt, gólkirály Váczi Béla. 

A férfi szezonzáró vacsorán polgármesterünket tisztelet-
beli focisává választottuk és ezt egy örökös tagsági iga-
zolvány átadásával megerõsítettük. 

Nõi csapatunknál játszik Csongrád megye abszolút
gólkirálynõje Becsei Ibolya, õ megye I. osztályban 43 gólt,
megye II. osztályban 12 gólt rúgott, ez összesen 55 gól. A
legszorgalmasabb nõi játékos Farkas Lászlóné, a legjobb nõi
játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 

Szeretõ családja

2014. november 7. oldalhírek
4. oldal 2014. júliusCsengelei

Felnõtt férfiaknál legszorgalmasabb játékos Volford Viktor,
legjobb játékos Horváth Zsolt, gólkirály Váczi Béla. 

A férfi szezonzáró vacsorán polgármesterünket tisztelet-
beli focisává választottuk és ezt egy örökös tagsági iga-
zolvány átadásával megerõsítettük. 

Nõi csapatunknál játszik Csongrád megye abszolút
gólkirálynõje Becsei Ibolya, õ megye I. osztályban 43 gólt,
megye II. osztályban 12 gólt rúgott, ez összesen 55 gól. A
legszorgalmasabb nõi játékos Farkas Lászlóné, a legjobb nõi
játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 

Szeretõ családja
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Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
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regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
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A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
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páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
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messze vitted, Istenem.”
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Törköly Mihály
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Szeretõ családja

2014. november 5. oldal

szervezője az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatá-
sával A Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi 
Egyesületének(SZIME) Csongrád megyei Tagozata valamint 
a kisteleki Napsugár Otthon volt. 
Versenyre a megye több településéről érkeztek versenyzők: 
Ásotthalom, Zákányszék, Szentes, Óföldeák, Csongrád, 
Szeged, Mórahalom, Ruzsa, Balástya, Ópusztaszer, Kiste-
lek, Pusztaszer, Csanytelek, Pusztamérges, Csengele. Egy-
egy településről több csapat is érkezett. 
A jelentkezők ének, vers, próza – színpadi játék, tánc, hang-
szeres zene, alkotóművészet kategóriában nevezhettek. 

Alkotó művészek: 
- A Postás Nyugdíjas Klub Szeged: Gyuris Vinczéné- gyé-
kény, Fejér Ferencné -festés, Fehérné Sándor Éva goblein, 
Sándor Józsefné - goblein, 
- SZKTT ESZI képviseletében Bódi Istvánné - Qulling, 
- A csongrádi Aranysziget Otthonból Sipos Miklósné-horgolás, 
- A szentesi  Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonból Lénárt 
Józsefné horgolás, Tóth Sándor és Veres Istvánné újságpapír 
újrahasznosítás, 
- A pusztamérgesi Nyugdíjas Klub képviseletében Vas Sán-
dor, és Dancs Miklós -festés, 
- A kisteleki Nyugdíjas Klub tagjaként Trombitás Istvánné 
horgolás, Borbola Ferencné- festés, Szegedről Szvobodáné 
Piacsek Ilona vertcsipke, Biacsi Marietta foltvarrás,  
- Csengeléről Vince János – fafaragás, 
- Kistelekről Vas Ágnes-festés, 
- Ásotthalomról Papdi Imréné-horgolás kézműves techniká-
val nevezett.
Összesen 50 fellépő és 18 alkotóművész mutatta meg magát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével: Dr. Juhász Tünde 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja, 
Kocsis József SZIME Elnöke, Dr. Ványai Éva SZIME Csong-
rád Megyei Tagozatának Elnöke, Farkas Sándor Ország-
gyűlési képviselő, Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi Megyés 
Püspök, Dr. Berta Árpádné SZGYF Csongrád Megyei Kiren-
deltség Igazgatója,  Sasvári Krisztina Magyar Vöröskereszt 
Csongrád megyei Elnöke, Nagy Sándor Kistelek város Pol-
gármestere, Dr. Terecskei Erzsébet Kistelek város Jegyzője, 
Dr. Szalai Gabriella Kisteleki Járási Hivatal Vezetőhelyettese, 
Antal Imre ópusztaszeri Plébániai  kormányzó, Szitár Ferenc 
kisteleki Rendőrkapitány. 
A produkciók értékelésére a szakmai zsűri Nemere István 
író, műfordító, Szombathelyi Árpád festőművész, a  kistele-
ki Művészeti Iskola Igazgatója, Harmath Istvánné nyugdíjas 
pedagógus, Szatmári Éva néptáncoktató, Czirok Zoltán id. 
Vándor Rudolf zenekar vezetője, karnagya és Szalai Józsefné 
Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Elnöke volt. 
A díjazottak részére Szombathelyi Árpád festőművész saját 
festményeit ajánlotta fel kategóriánként I. II. III. helyezet-
teknek és  különdíjként, valamit Antal Imre plébániai kor-
mányzó felajánlása különdíjként a mórahalmi Erzsébet für-
dőbe szóló 5 db fürdőbelépő.

A rendezvényt Kerepeczki Magdolna  Napsugár Otthon 
mb. Igazgató Asszonya  és Kocsis József SZIME Elnöke 
nyitotta meg, majd ünnepi köszöntőt mondott az Idősek vi-
lágnapja alkalmából Dr. Juhász Tünde Csongrád megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízottja. A jelenlévőket kö-
szöntötte  még Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi Megyés 
Püspök, Farkas Sándor országgyűlési képviselő és  Nagy 
Sándor Polgármester is. 
Az ünnepi köszöntők után mutatkoztak be a versenyzők 
egyénileg, csoportosan vegyesen. Az átlag életkort tekintve 
80 év, de több 90 év feletti előadó fiatalokat meghazudtoló 
módon állt színpadra és példamutatóan adta elő produkci-
óját. A versenyzők arcáról sugárzott a derű az átélés, szívvel 
és lélekkel adták elő műsorszámaikat. A nagyon színvona-
las és változatos programok felsorakoztatása elfeledtette a 
napi gondokat, senki nem érzékelte az idő múlását, pedig a 
zsűri kora este  hozta meg a döntését. A szoros időbeosztás 
mellett még alkalom nyílt egy közös ebéd elfogyasztására is 
melyet a Napsugár Otthon kisteleki, ópusztaszeri, mórahal-
mi és ruzsai részlegeinek konyhái készítettek. Az ebéd előtti 
áldást Antal Imre Atya mondta el. A szünetekben a talpalá-
valót az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény által biztosí-
tott Harmónia Duó húzta. A szűk hely ellenére sokan táncra 
perdületek. Nagyon jó hangulatban telt a nap. 

A zsűri döntése alapján az alábbiak értek el helyezést:
Ének kategóriában: 
I. helyezett: Antal Ferencné - Summás dalok - Csanytelek
II. helyezett: Sándor Péterné - Nótacsokor  
- Kistelek Városi Nyugdíjas klub
II. helyezett: Tarka Barka Csoport - Délalföldi dalcsokor 
- Napsugár Otthon Kistelek 
III. helyezett: Tóth Sándor - Nótacsokor - Dr. Sipos Ferenc 
Parkerdő Otthon Szentes
Különdíj: Tátika Népdalkör - Katonadalok-Balástya
Különdíj: Pusztaszeri Dalárda-Pusztaszeri pincesoron  
- Pusztaszer

Vers kategóriában:
I. helyezett: Gimesiné Dr. Dudás Irén -  
Gyulai Pál: Pókainé - SZKTT ESZI Szeged
II. helyezett:   Palya Imréné - Márai Sándor: Sértődött vers  
- Alsóvárosi Hagyományőrzők Szeged
III. helyezett: Hegedűs Ferenc - Délutáni ars poética  
- saját vers - Napsugár Otthon Mórahalom

III. helyezett: Mészáros Mátyásné - Túróczki Zoltán:  
Tanács - MÁV Lendület Nyugdíjas Klub - Szentes
Különdíj: Antal Ferencné 
- Dsida Jenő: Édesanyám keze - Csanytelek

Próza és egyéb kategóriában:
I. helyezett: Szeri népdalkör - Katonadalok I. világháború 
katonáira, eseményeire emlékezve - Őszikék Nyugdíjas 
Klub - Ópusztaszer
II. helyezett: Bimbó Lajosné - Janikovszki Éva:  
Felnőtteknek írtam (részlet) - SZKTT ESZI Szeged
III. helyezett: Aranyélet színjátszó csoport 
- Csigaházban - Aranysziget Otthon Csongrád

Tánc kategóriában:
I. helyezett: Nosztalgia Néptáncegyüttes - Tápai táncok   
- Szeged
Különdíj: Napsugár Otthon – Pom-pom tánc - Napsugár 
Otthon Kistelek

Hangszeres zene:
I. helyezett: Zöldi Lászlóné-tekerőlant-Szentes Gondozási 
Központ-Szentes
II. helyezett:Varga Ibolya és Mizsei Zoltán-válogatások 
harmonikára -SZKTT ESZI  Idősek klubja-Szeged

Alkotóművészet kategóriában:
I. helyezett: Szvobodáné Piacsek Ilona  
- vertcsipke - Szeged
II. helyezett: Vincze János - fafaragás - Csengele
III. helyezett: Vas Ágnes - festés - Kistelek 
III. helyezett: Borbola Ferencné - festés - Kistelek 
Különdíj: Fehérné Sándor Éva - goblein - Postás Nyugdíjas 
klub - Szeged
Különdíj: Bódi Istvánné - Qulling - SZKTT ESZI - Szeged

Vincze János feleségével

Gratulálunk a csengelei lakosság nevében az elért ered-
ményhez és további sikeres munkát kívánunk!

A kategóriák I. helyezettjei tovább jutottak a 2015. év elején 
a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben, illetve a Kodály Köz-
pontban megrendezésre kerülő országos elődöntőre, ahon-

nan a legjobbak 2015. tavaszán az országos döntőn mérhetik 
össze tudásukat, melynek helyszíne a budapesti Operettszín-
ház lesz.

A rendezvényt támogatta:

Antal Imre plébániai kormányzó, Baktóhús Kft., Bella-
Hungária Kft., Egerszalók, Börmy Kft., Budapest, BUSA 
Kft., Kiskunfélegyháza, Dékány Éva, Kistelek, Dél-Gasztro 
Kft, Szeged, FONTANA Credit Takarékszövetkezet, Kis-
telek, Gulyás János és Társa Kft., Felgyő, Holota László, 
Kistelek, Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért 
Alapítvány, Kistelek Város Önkormányzata, MAUS Kft., 
Szeged, Micromeat Kft., MEDIQ Direkt Kft., Napsugár Ott-
hon Lakóiért Alapítvány, Kistelek, Napsugár Otthon, Kis-
telek, SCA Hygiene Products Kft., Szalai Csaba, Kistelek, 
Szegedi Sütödék Kft. Szeged, SZIME /Szociális Igazgatók és 
Szakemberek Magyarországi Egyesülete/, Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság , Szombathelyi Árpád, Kistelek, 
Tisza  Ortopédtechnika Kft., Szeged, Tóthné Tóth Anna, 
Kistelek, Zefír cukrászda, Kistelek

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a támoga-
tásukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 
Köszönjük valamennyi támogatónak, a szakmai zsűrinek 
és fellépőnek az együttműködésüket.

Kistelek, 2014. 10. 02.
Kerepeczki Magdolna

mb. igazgató

ÁLTALÁNOS ISKOLAI HÍREK
2014. október 22-én a színjátszó növendékek emlékeztek 
meg az 1956. október 23-i eseményekről.

55 ÉVES ÁLTALÁNOS ISKOLAI TALÁLKOZÓ
Az 1959 évben végzett csengelei diákok találkozója 2014. ok-
tóber 25-én volt. Az Öregmalom Vendéglőbe 12 órára érkez-
tünk, többen Szegedről, ketten Budapestről. 
Nagy szeretettel köszöntöttük egymást, az 5 év gyorsan elrepült 
az 50 éves találkozó óta. Túri Imre mondott rövid beszédet, a 8 
elhunyt osztálytársaink és meghalt tanárainkra emlékezve mé-



hírek
4. oldal 2014. júliusCsengelei

Felnõtt férfiaknál legszorgalmasabb játékos Volford Viktor,
legjobb játékos Horváth Zsolt, gólkirály Váczi Béla. 

A férfi szezonzáró vacsorán polgármesterünket tisztelet-
beli focisává választottuk és ezt egy örökös tagsági iga-
zolvány átadásával megerõsítettük. 

Nõi csapatunknál játszik Csongrád megye abszolút
gólkirálynõje Becsei Ibolya, õ megye I. osztályban 43 gólt,
megye II. osztályban 12 gólt rúgott, ez összesen 55 gól. A
legszorgalmasabb nõi játékos Farkas Lászlóné, a legjobb nõi
játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 

Szeretõ családja

8. oldal 2014. november hírek
4. oldal 2014. júliusCsengelei

Felnõtt férfiaknál legszorgalmasabb játékos Volford Viktor,
legjobb játékos Horváth Zsolt, gólkirály Váczi Béla. 

A férfi szezonzáró vacsorán polgármesterünket tisztelet-
beli focisává választottuk és ezt egy örökös tagsági iga-
zolvány átadásával megerõsítettük. 

Nõi csapatunknál játszik Csongrád megye abszolút
gólkirálynõje Becsei Ibolya, õ megye I. osztályban 43 gólt,
megye II. osztályban 12 gólt rúgott, ez összesen 55 gól. A
legszorgalmasabb nõi játékos Farkas Lászlóné, a legjobb nõi
játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 

Szeretõ családja

csest gyújtottunk. Rácz Józsi kedves pohárköszöntője után a fi-
nom ebéd, sütemény következett, ezt köszönjük Kiss Feriéknek. 
Egyenként beszámoltunk az elmúlt évek történéseiről. 
Mindnyájunkat felvidított „Brunónk” (Börcsök Antal) szí-
nes mondatai, tetszett optimista felfogása. 
Jó volt egymást látni, egymásnak örülni, emlékezni a régi 
időkre! Köszönjük a jó Istennek, hogy megérhettük és bí-
zunk hogy még sokszor találkozunk!

Dr. Hegedűs Erzsébet

MEGÉRKEZTÜNK!
Szeptemberben született gyermek: 

Gombos Szabolcsnak és Csendes Katalinnak Bendegúz
Októberben született gyermek: 

Csíkos Patriknak és Sági Viktóriának Lara Kitti
Gratulálunk!

KEDVES ANYUKÁK!
A keddi Baba-Mama Klub időpontja  

9 órai kezdésről 11-re változott!
Várlak benneteket!

Henczné

TISZTELT LAKOSOK!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 

hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig  
a Faluházban. Következő alkalom: 2014. november 12.

FOGADÓÓRA
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén  

18 órától fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: december 6.

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA: 
Minden páratlan héten szerdán 9-11 óráig  

a Körzeti Megbízotti Irodában (Deák F. u. 11.)
Segélyhívó: 112

Kisteleki Kapitányság: 06-62/598-130

TISZTELT LAKOSSÁG!
A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások felderítésé-
nek növelése érdekében, a Kisteleki Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén a kerékpárok regisztrációját és digitális nyil-
vántartásba vételét, az illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkező regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai, 
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról több 
fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adattárba ke-
rülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelező érvényű, továbbá 
a regisztráció során személyes adat kezelésére nem kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ előírásainak megfele-

lő kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció folyamatos. A 
lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál (Csengele, Deák 
F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden páratlan hét szerdán, 
9-11 óra közötti időben), vagy a körzeti megbízottal történt 
előzetes időpont egyeztetést követően tudják megtenni!

Bozó Béla r. főtörzsőrmester
Csengele Körzeti Megbízott

LEGGYAKORIBB 
ŐSZI BETEGSÉGEK 

Itt van az ősz, itt van újra… Megkezdődött az iskola. A nya-
ralások után az iskolában, óvodában, közösségben tartóz-
kodás a gyermekek körében ugrásszerűen fokozza a fertőző 
felső légúti hurutok előfordulását.
Fontos, hogy már egészen kicsi gyermeknek is tanítsuk meg 
az alapvető higiénés szabályokat, amelyek alkalmazásával 
csökkenthető a fertőződés esélye.  A legtöbb ilyen fertőzés 
vírusos eredetű és cseppfertőzéssel, azaz köhögéssel, tüsz-
szentéssel a levegő útján terjed. A „zsebkendőbe köhögj, 
tüsszents!” régóta ismert szabály ma is érvényes. A gyakori 
kézmosás szintén hozzájárul a fertőzések elkerüléséhez.
A kullancsok által terjesztett, nagyobb számban megbete-
gedést előidéző kórokozó a Borrelia burgdorferi baktérium, 
amely a Lyme-kórt okozza. Ez a betegség megfelelő ideig és 
dózisban alkalmazott antibiotikus kezeléssel gyógyítható. A 
meleg őszi napokon a kullancsok még szép számmal fordul-
nak elő az erdőkben, parkokban és a kertekben, érdemes még 
ügyelni rá és kirándulás, kertészkedés után kullancs szemlét 
tartani. Ugyanígy még számolnunk kell egy-egy szabadban 
elköltött ebéd alkalmával hívatlan vendégek, a darazsak 
megjelenésével. Mindig figyeljünk az ételünkre, italunkra 
mert ezekkel észrevétlenül, véletlenül a szánkba kerülő da-
rázs csípése súlyos, akár a légutat elzáró duzzanatot okozhat.
A melegebb nappalok, de az olykor már kifejezetten hideg 
reggelek és az esetleg napközben is feltámadó hűvös szél ked-
vez a meghűléses betegségek kialakulásának. Hol fázunk, 
hol melegünk van. Célszerű ilyenkor a réteges öltözködés, 
amellyel elejét vehetjük a megfázásoknak. A nyirkos, hűvös, 
változékony időjárás az idősebbeket is megviselheti. Náluk 
főleg az ízületi gyulladások fellángolására, rosszabbodására, 
ízületi fájdalmakra kell számítanunk.
Az ősz az allergiaszezon ideje is. Ismert, hogy az egyik leg-
erőteljesebb allergénünk, a parlagfű augusztustól októberig 
is virágzik, és ontja pollenjeit. Szorosan a nyomában jár a 
fekete üröm, amely szintén vidáman virágzik még szeptem-
berben. Csalánfélék, libatopfélék, füvek is felsorakoznak a 
pollennaptár őszi hónapjainál.
Az ősz ugyanakkor a megnyugvás, leállás évszaka. Próbál-
juk felvenni a természet ősi ritmusát, az élénk, nyüzsgő nyár-
ból engedjük át magunkat a csendes időszaknak. A korai 
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megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 
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sötétedés, a kései napkelték, mind erre sarkallnak, vegyük 
ezt észre, engedjünk a természet erejének, lassítsunk. Ez így 
természetes, mióta ember az ember, de sajnos a mai rohanó, 
állandóan pezsgő világban hajlamosak vagyunk ezt elfelejte-
ni. Ez is számos betegség okozója lehet.
Az ősz a maga nyugalmával, színorgiáival próbál csábítgat-
ni, segít felkészülni a hosszú, sötét hónapokra. Az évszak-
hoz igazodó megfelelő életritmus, a harmónia külső és belső 
környezetünkkel, testi-lelki-szellemi kiegyensúlyozottságot, 
nyitott, egészséges embert eredményez. A kellemetlenségek 
ellen felvértezve magunkat, már élvezhetjük az ősz illatait és 
színeit akár egy-egy szép kirándulás alkalmával. 
Jelen tájékoztató a Kisteleki Térségi Egészségügyi Köz-
pont Nonprofit KFT TÁMOP-6.1.2./LHH/11/B-2012-0002 
„Együtt gondolkodunk, együtt gondoskodunk” –egészség-
fejlesztési programok a kisteleki kistérségben című pályáza-
tának keretén belül készült. 

Kovácsné Szabó Edit 
Ápolási igazgató, EFI Szakmai vezető 

A HELYI ÉRTÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI 
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SIKERES  
PÁLYÁZATA
A „Civil szervezetek működési célú támogatása 2014” című 
felhívásra 800.000 Ft támogatást nyert a kisteleki székhelyű 
Helyi Érték Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a 2014. évi 
működéséhez kapcsolódóan. A NEA-KK-14-M-0054 azono-
sító számú pályázat a Nemzeti Együttműködési Alap Közös-
ségi Környezet kollégiumának meghirdetésében az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg, cél-
ja az Egyesület működéséhez való hozzájárulás. A projekt 
megvalósítási ideje 2014. március 21. és 2014. december 31. 
között várható. A támogatásból az Egyesület 2014. évi mű-
ködési költségeinek nagy részét tudja fedezni, továbbá olyan 
irodai és egyéb eszközök beszerzése is megoldhatóvá válik, 
amelyeket eddig más forrásból nem tudtunk megvalósítani. 

Kistelek, 2014. október 27.
Domonics János sk.

elnök

Támogató szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
 
Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 
Rényiné Dr. Torontáli Renáta Telefon: 286-121, Rendelési 
idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 9-12-ig, 13-14-ig, csütör-
tök: 9-12-ig Dr. Varga Ferenc családorvos Telefon: 286-009,  
Rendelési idő: 8-12-ig, Ügyelet 16 óráig, 
Sürgősségi betegellátás 24 órában minden nap a kisteleki 
mentőállomás épületében. 
Telefonszám melyet sürgős esetben hívhatnak: 104
Dr. Balikó Katalin fogorvos Telefon: 286-017, Rendelési 
idő: hétfő, szerda, csütörtök: 13-17-ig, kedd, péntek: 9-13-ig 
Polgárőrség: 06-30/602 5070, Tűz esetén értesíthető: Árvai 
Kálmán tűzoltó-parancsnok Telefon: 06-20/919 4302

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Polgármester: Kormányos Sándor szerda 10-12.  
Tel.: 586-575. polgarmester@csengele.hu  
Jegyző: Dr. Tóth Tibor szerda 9-12 Tel.: 586-571.  
jegyzo@csengele.hu  
Gazdálkodási osztály: Ügyfélfogadás kedd és szerda  
de. 9-12, du. 13-15

A Gyógyszertár nyitva tartása: 
Hétfőtől péntekig 7.45-16.00 
Szombat: 8.00-13.00
Bankkártyával történő fizetés  
is lehetséges!

Egyéb szolgáltatásaink:
- igény szerint egészségpénztárakkal 
szerződéskötés
- gyógyszerészi gondozás.

Karakásné Csurgó Ilona

Állatorvosi ügyelet: 
2014. november 15-én 6 órától 
2014. november 17-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030, 

2014. november 22-én 6 órától 
2014. november 24-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2014. november 29-én 6 órától 
2014. december 1-jén 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455, 

2014. december 6-án 6 órától 
2014. december 8-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624
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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: hétfő és szerda 
de. 9-12, du. 13-15
Laczkó Magdolna, Tel.:586-572. ado@csengele.hu
Igazgatás és szociális ügyek: Ügyfélfogadás hétfő és szerda 
de. 9-12, du. 13-15,
Magony Józsefné Tel.: 586-577. igazgatas@csengele.hu
Titkárság és szociális ügyek: Ügyfélfogadás hétfő és szerda 
de. 9-12, du. 13-15
Csépe András Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu
Fax.: 586-578.
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjólét Ügyfélfogadás 
hétfő és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Tódorné Bodrogi Tünde Tel.: 586-573
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

HIRDETÉSEK
Csengelén tanya eladó! 2,5 szobás felújított, kandalló fűté-
ses, több melléképülettel, erdővel, 1 h földdel, szépen bekerí-
tett, rendezett udvarral. Érdeklődni: 06-30/824-87-15, www.
olx.hu, www.jofogas.hu

Csengelén központi helyen, aszfaltozott utcában másfél 
szobás, konyhás, fürdőszobás, előszobás egészséges száraz 
lakás eladó! Nagy kert, nyári konyha, melléképületek, ólak, 
kamrák vannak. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.: 06-30/6355078, 
06-30/417-7896

ARO 16’-os acél felnit és UAZ/GAZ laprugót keresek, egy 
vagy több darab is érdekel. Telefon: 06-20/379-9840

Eladó egy 2007-es, 50 cm3-is 4 ütemű robogó! Érdeklődni: 
06-30/4018317, Ugyanitt eladó egy 630-as Slavia!

Kápia és almapaprika lecsót vásárolnék! Telefon: 06-30/328-2375

Három égős gáztűzhely, 200 literes mélyhűtő, 200 literes 
hűtő, 10 hektós víztartály, 1 férfi kerékpár eladó! Érdeklődni: 
Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-20/255-5586

Háromkerekű elektromos rokkant kocsi SŰRGŐSEN el-
adó, valamint albérletet is keresek! Érdeklődni: 62/286-020-
as telefonszámon! 

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-TŐL 
A HULLADÉKUDVARRA TÖRTÉNŐ HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS SORÁN IGAZOLNI KELL A CSENGE-
LEI LAKCÍMET, VALAMINT A DÍJFIZETÉS REN-
DEZETTSÉGÉT AZ UTOLSÓ HAVI BEFIZETETT 
CSEKKEL!!! 

FIGYELEM! FIGYELEM!
Nemzeti dohánybolt nyílik a Gól Söröző udvarában! 

NYITÁSI AKCIÓ!
2014. évben minden kedves Vásárlónk  

presszó kávét kap ajándékba!!!
Községünk legolcsóbb palackozott ital  

választékával várjuk Vásárlóinkat!
 

Nyitva tartásunk téli időszakban 
hétfő – csütörtök: 6.00 – 19.00-ig 
péntek – szombat: 6.00 – 21.00-ig

vasárnap: 7.00 – 14.00-ig
Március 15-től minden nap 5.00 – 22.00 óráig!

 

ÍZELÍTŐ ÁRAINKBÓL: 

Minőségi szeszes italok diszkont áron.
Várjuk kedves Vásárlóinkat! KUSZI-TRAFIK  

és dolgozói!

- 0,5 l Prince (zöld flakonos)  130 Ft
- 0,5 l Rocky Cellár dobozos  150 Ft
- 0,5 l Adambrau dobozos  165 Ft
- 0,5 l Kőbányai dobozos  180 Ft
- 0,5 l Soproni ászok dobozos 190 Ft
- 0,5 l Arany ászok dobozos  190 Ft
- 0,5 l Dreher dobozos  220 Ft

- 1,5 l Arany ászok  500 Ft
- 2 l Rocky Cellár  450 Ft
- 2 l Rákóczi  490 Ft
- 2 l Arany fácán  510 Ft
- 2 l Kőbányai  550 Ft

- 2 l flakonos borok  500 Ft
(vörös, fehér, száraz és édes) 
 
- 2,5 l Pepsi Cola  360 Ft
- 0,33 l dobozos Pepsi Cola  120 Ft
- Sió 1 l dobozos üdítők  230 Ft
- 1,5 l Ice tea  120 Ft
- 2 l Márka üdítő  190 Ft

- Max 0,25 l energia ital  90 Ft
- Max 1 l  160 Ft

- Presszó kávé  100 Ft

Gól Sörözőben 
klimatizált termekben vállaljuk rendezvények - 

ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és 
egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 főig. 

Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.

A VÉNUSZ PRESSZÓ PB GÁZCSERE TELEPÉN 
a 11,5 kg-os palack 5.995 Ft, 
a 23 kg-os palack 11.990 Ft

Nyitva tartás: Hétfőtől szombatig: 7.00 – 21.00
 Vasárnap:   8.00 – 12.00
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Felnõtt férfiaknál legszorgalmasabb játékos Volford Viktor,
legjobb játékos Horváth Zsolt, gólkirály Váczi Béla. 

A férfi szezonzáró vacsorán polgármesterünket tisztelet-
beli focisává választottuk és ezt egy örökös tagsági iga-
zolvány átadásával megerõsítettük. 

Nõi csapatunknál játszik Csongrád megye abszolút
gólkirálynõje Becsei Ibolya, õ megye I. osztályban 43 gólt,
megye II. osztályban 12 gólt rúgott, ez összesen 55 gól. A
legszorgalmasabb nõi játékos Farkas Lászlóné, a legjobb nõi
játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 

Szeretõ családja

2014. november 11. oldal

Szakképzett ápolónő több éves kórházi és idősgondozói ta-
pasztalattal vállal idősgondozást, betegápolást, esetleg eltar-
tási szerződést kötne. Telefon: 06-20/357-8020

Csengelén kövesúthoz 800 méterre 2 és fél szobás, fürdőszo-
bás tanya eladó, 2 hektár földdel, melléképülettel és gazdasági 
épülettel! Érdeklődni: 06-30/716-1059

Segítséget keresek, aki egy kicsit beszél németül vagy ango-
lul. Érdeklődni: jmbierings@gmail.com, 06-30/607-6811

Előnevelt csirkék és tojás eladó! Érd: 06-30/526-6047

ELADÓ Csengele Móra F. u. 9. szám alatti összkomfortos 
családi ház garázzsal, melléképülettel! Ugyanitt 60 literes hű-
tőszekrény, vegyes tüzelésű kályha, szekrénysorok, vadonatúj 
tea tűzhely, 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

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

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

Nagy teljesítményű villanymorzsoló, és egy alig használt 
konyhai sarokülő eladó! Érdeklődni: Csókási Antal, Kossuth 
u. 18. 06-30/210-2956

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.: Hegedűs József 06-30/3 615462

SUPTEC SP415 3 WF-3-as motoros permetező és egy heve-
rő (felnőttnek és gyereknek is használható) eladó! Érd.: 06-
30/487-6946-os telefonszámon

Eladó Csengele, Bem T. u. 4. szám alatti ház, 3 szoba, fürdő-
szoba, spájz, étkező, főzőfülke, gáz- és vegyes tüzelésű kazán, 
garázs, pince, melléképületek. Érdeklődni hétköznap 16 óra 
után, hétvégén egész nap: 06-30/ 430-3291.

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

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

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

Ház eladó a Dózsa Gy. u. 10. szám alatt! Érd.: Krizsán Sán-
dor 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 Aranyho-
mok Tsz-től 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

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

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

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

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

Csengele központjában eladó kitűnő állapotú 2,5 szobás 
téglaépítésű összkomfortos családi ház benne lévő garázs-
zsal, műhellyel és melléképülettel. Fűtés: gáz és vegyes tü-
zelés. Érd.: 06-70/572 4030

2014. július 7. oldal
hírek

Csengelei

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.

Állatorvosi ügyelet
2014. július 12-én 6 órától 
2014. július 14-én 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390 4624, 

2014. július 19-én 6 órától 
2014. július 21-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030, 

2014. július 26-án 6 órától 
2014. július 27-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2014. augusztus 2-án 6 órától
2014. augusztus 4-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455

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

Háromkerekû elektromos rokkant kocsi SÛRGÕSEN eladó,
valamint albérletet is keresek! Érdeklõdni: 62/286-020-as
telefonszámon! 

Segítséget keresek, aki egy kicsit beszél németül vagy
angolul. Érdeklõdni: jmbierings@gmail.com, 06-30/607-
6811

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

ELADÓ Csengele Móra F. u. 9. szám alatti összkomfortos
családi ház garázzsal, melléképülettel! Ugyanitt 300 literes
hûtõláda, 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, magasító-
val 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,
fürdõszoba, 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
(szántó, legelõ) nap átlagáron SÜRGÕSEN eladó! Érdek-
lõdni: 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 mel-
lett 2,5 szobás, összkomfortos sok gazdasági épülettel, föld-
del 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
hagyatékot vásárolok. Verovszki József 06-30/368-6949

Ruhák átalakítását, szûkítését, javítását, valamint egyéb
varrási 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. 

8. oldal 2014. július
hírek

Csengelei
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Felnõtt férfiaknál legszorgalmasabb játékos Volford Viktor,
legjobb játékos Horváth Zsolt, gólkirály Váczi Béla. 

A férfi szezonzáró vacsorán polgármesterünket tisztelet-
beli focisává választottuk és ezt egy örökös tagsági iga-
zolvány átadásával megerõsítettük. 

Nõi csapatunknál játszik Csongrád megye abszolút
gólkirálynõje Becsei Ibolya, õ megye I. osztályban 43 gólt,
megye II. osztályban 12 gólt rúgott, ez összesen 55 gól. A
legszorgalmasabb nõi játékos Farkas Lászlóné, a legjobb nõi
játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 

Szeretõ családja

12. oldal 2014. november hírek
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Felnõtt férfiaknál legszorgalmasabb játékos Volford Viktor,
legjobb játékos Horváth Zsolt, gólkirály Váczi Béla. 

A férfi szezonzáró vacsorán polgármesterünket tisztelet-
beli focisává választottuk és ezt egy örökös tagsági iga-
zolvány átadásával megerõsítettük. 

Nõi csapatunknál játszik Csongrád megye abszolút
gólkirálynõje Becsei Ibolya, õ megye I. osztályban 43 gólt,
megye II. osztályban 12 gólt rúgott, ez összesen 55 gól. A
legszorgalmasabb nõi játékos Farkas Lászlóné, a legjobb nõi
játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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

Tisztelt Lakosság!

A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról
több fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá a regisztráció során személyes adat kezelésére nem
kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak
megfelelõ kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció
folyamatos. A lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál
(Csengele, Deák F. u. 11. sz.), fogadóórákban (minden
páratlan hét szerdán, 9-11 óra közötti idõben), vagy a
körzeti megbízottal történt elõzetes idõpont egyeztetést
követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 

Szeretõ családja

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

Tanya eladó egy hold földterületen, Vadgerlési iskola kö-
zelében! Másfél szoba, konyha, fürdőszoba, spájz, gázfű-
téssel, vegyes tüzeléssel, klímával, 2 db 50 méteres fúrott 
kúttal jó állapotban. Érdeklődni: 06-30/77 42 791

Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám alatt! Irány-
ár: 500.000 Ft, Telefon: 06-30/5005808

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

Eladó! Nagybálás- és kisbálás szalmahordó, Ognivo lengyel 
gázkazán és hozzá gázkémény, radar radiátorok és lemezra-
diátorok és fóliafűtéshez való teljes fűtőrendszer, 35 hektós, 6 
mm vastagságú olajtartály. 
Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon: 
06-30/6330117

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

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

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

Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 7 hold földdel (erdő, 
szántó, legelő), vagy csak maga az ingatlan is. Érdeklődni a 
06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 

Tanya 172. szám alatti ház eladó, fürdőszoba van, víz beve-
zetve, 7 hold földdel (legelő, szántó, erdő). Érdeklődni a Géc-
zi János 06-30/275-4890-es telefonszámon. 

2 db kétajtós szekrény, 1 db heverő, 2 db kétszemélyes reka-
mié és ugyanitt parasztpulykák és tyúkok eladók! Érdeklőd-
ni: +36-20/59 42041

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

K-1 típusú kézi kanalas szemenkénti vetőgép bérbe kiadó 
(Vethető magfajták: sárgarépa, petrezselyem, hagyma, re-
tek, káposzta, saláta, kukorica, uborka, borsó). Érdeklődni 
20/315-7140 telefonszámon.

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

Nagybálás széna, rozsszalma eladó! Érdeklődni lehet a 06-
30/328 2375-ös telefonszámon.

Eladó hobbitelek a Május 1. utca folytatásában és ugyanitt 
Sever szivattyú. Telefon. +36-20/413 4914

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

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

Közművesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F u. 
48. szám alatt. Érdeklődni 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, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyílászárók 
beépítését vállalom. Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, áll-
ványok, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy 
szerelhetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! Kormá-
nyos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375

Egy kedves, tisztességes és rendes, 40 és 60 év közötti hölgy-
gyel ismerkednék! Telefonszám: 0620/2245326
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Képek a XX. Csengelei Falunapokról

Független, objektív közéleti havilap
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