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Önkormányzati hírek

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Lakosok!

Októberi megválasztásom óta, nagyon sokat próbálok
tenni azért, hogy ígéreteimet a lakosok igényeit szem elõtt
tartva betartsam. Most néhány gondolatban szeretném
megosztani Önökkel, természetesen a teljesség igénye
nélkül, hogy milyen munkák, tárgyalások, Csengelét érintõ
események történtek a közelmúltban.

Csengele is komoly belvíz problémákkal küzdött, és küzd
jelenleg is. Ennek megoldására önkormányzatunk folyamatosan
dolgozik a lakosokkal közösen. A legjelentõsebb munkánk
az Alsó-csengelei csatorna kitakarítása, és a záró szakaszá-
nak elhelyezése az önkormányzati használaton kívüli úton.
A munka a helyi lakosok hozzájárulásával, az ATIVIZIG és
katasztrófavédelem irányításával történt. Jelentõs megelõzõ
munkák folytak még a falu belterületén, és Csengele
Feketehalmi területén is. Bízunk benne, hogy a sok munka
mellett most már az idõjárás is kedvezõre fordul, mivel ez
segítené igazán a belvízhelyzet megoldását.

Januárban került sor az önkéntes tûzoltó egyesület éves
közgyûlésére. A beszámoló után Sánta Ferenc elnök lemon-
dott, és mivel az alapító okiratban az áll, hogy a mindenko-
ri polgármester látja el ezt a tisztséget, így engem válasz-
tottak elnökké.

Többször esett már szó arról, hogy a ravatalozó felújítás-
ra szorul. Januárban pályázatot nyújtott be a csengelei egy-
házközség az önkormányzat segítségével. Emellett az 
önkormányzat pénzügyi támogatásra és járdaépítésre tett
felajánlást nyertes pályázat esetén.

Az elõzõ polgármester és képviselõ testület által elkezdett
tárgyalásokat sikeresen tudtuk folytatni és kiteljesíteni,
hogy jelentõs beruházások települhessenek a falunkba. Az
egyik ilyen vállalkozás a kisteleki lehajtónál kíván 
telephelyet létrehozni, traktorok forgalmazásával
foglalkoznának. A másik egy kóser baromfi vágóhíd lenne,
a régi konzervgyár területén. A tárgyalások még jelenleg is
folyamatban vannak.

A Magyar Közútkezelõ megyei igazgatójával, Székely
Tamással történt tárgyalás eredményeképpen engedélyt
kaptunk az utak szélének kitakarítására. A Pántlika út
felújításával kapcsolatos kérdésünkre negatív választ kap-
tunk, így hosszútávon kell errõl a fejlesztési lehetõségrõl
lemondanunk. 
A csengelei autópálya lehajtó ügyében jelentõs elõrelépések
történtek. Több szakhatósággal elõrehaladott tárgyalásokat
folytatunk.

Egy munkatársunk egy 300 órás közterület felügyelõ tan-

folyamon vesz részt, melyet a térfigyelõ kamerarendszer
kiépítésekor a pályázatban vállalt az önkormányzat. 
Önkormányzatunk pályázati tanácsadót alkalmaz, aki
meghatározott napokon szakmai segítséget nyújt a pályázni
kívánók részére. A gazdákat érintõ kérdésekrõl már több
alkalommal tartunk és tartottunk tájékoztató tanácskozást
az önkormányzat épületében. 

A közfoglalkoztatottaknak a régi irattár helyén melegedõt
alakítottunk ki. A közfoglalkoztatással kapcsolatosan új
pályázat benyújtásra került, amelynek pozitív elbírálásának
köszönhetõen 15 fõ végezhet térkõ gyártási és járdaépítési
tevékenységet. Mezõgazdasági mintaprogramban is részt
veszünk, ezen belül 6 fõt tudunk foglalkoztatni. Az általuk
megtermelt burgonya az óvodai konyha alapanyag
ellátásához járul hozzá. Itt szeretném megemlíteni azt is,
hogy az ÁNTSZ-szel való egyeztetés után, szeretnénk az
óvoda konyha ellátását 450-500 fõre bõvíteni és a minta-
menza programot Csengelén is bevezetni. 

Az elmúlt évben megkeresett Kistelekrõl Ott Gabriella, aki
a csengelei értéktár létrehozásán dolgozott. A Csengelei nép-
dalkör, és Molnár Mihály hathatós segítséget nyújtott a
csengelei értékek felkutatásában.
Szintén a helyi igényeket kielégítve sikerült egy oktató
központot Csengelére hozni, akik heti egy alkalommal
Aranykalászos gazdákat képeztek. Január 31-én 35 fõ tett
sikeres vizsgát.
Kérem kérdéseikkel, problémáikkal keressék önkor-
mányzatunkat, hogy problémáik a lehetõségeinkhez mérten
mielõbb megoldásra kerülhessenek.

Tisztelettel:
Kormányos Sándor

polgármester

A csengelei Gyermekjóléti Szolgálat 2015. március 10-én
tartotta az éves Gyermek és Ifjúságvédelmi Konferenciát
A Gyermekjóléti Szolgálat 2014-ben gondozási tevékenysége
során 27 különbözõ esetben végzett ellátást.
Szakellátásban, 2014 évben gyermek nem volt. Védelembe
vett gyermek száma 1 fõ, védelembe vétel oka igazolatlan
hiányzás. 
Szakmai tevékenység során - gyermekellátással kapcsolatos
információt nyújtott 23 esetben, segítõ beszélgetést 
alkalmazott 64 esetben, 127 alkalommal történt tanác-
sadás, hátrányos helyzet minõsítésében való közremûködés
1 esetben, családlátogatás 38 esetben, közvetítés más szol-
gáltatásba 1 esetben, védelembe vételi tárgyaláson 1 eset-
ben, felülvizsgálati tárgyaláson 1 esetben, 8 alkalommal
került sor konfliktuskezelésre, szakmaközi megbeszélést
tartottunk 6 alkalommal, esetkonferencia megrendezése 1
alkalommal, kiskorú várandós anya gondozása 5 alkalom-
mal történt. 
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Ruhaadomány került szétosztásra 2 alkalommal. A felaján-
lott ruhanemûket a Vöröskereszttõl kaptuk.
Szolgálatunk által kezelt problémák:
Lakhatással összefüggõ problémák, melyek már sajnos több
éve fennállnak, 7 gyermeket és családjukat érinti. 
Gyermeknevelési problémák fordultak elõ 5 gyermeknél.
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség kezelése
4 gyermeknél történt. Teljesítményzavar adódott egy gyer-
meknél. Családi konfliktus 3 gyermeknél volt tapasztalható.
Szülõi elhanyagolás miatt 6 gyermeket kellett felkeresni az
otthonukban. Elhanyagolások érzelmi biztonság, szeretet,
kapcsolat hiánya, higiénés feltételek hiánya, valamint isko-
lalátogatási kötelezettség elhanyagolásában nyilvánult
meg.
Kézmûves tábor került megrendezésre a Plébánia Hivatal
által iskolai szünidõ elsõ hetében Zólyomi-Katona Theodóra
szervezésében, az Ifjúsági Táborozóhelyen. Öt napos volt a
tábor, háromszori étkezéssel és rendkívül színes 
programokkal.

Tódorné Bodrogi Tünde

Településkarbantartó képzés
2014. december 1-tõl 15 fõ vett részt településkarbantartó
képzésen. A három hónap alatt, a 120 óra elméleti és 280
óra gyakorlati órán munkavédelmet, vállalkozási
ismereteket, kertészetet, építõipari és épület karbantartási,
mûszaki alapismereteket tanultak a résztvevõk. Gyakorlati
helyet egy helyi és egy kiskunmajsai vállalkozó biztosított.
A megszerzett ismeretekbõl 2015. március 17-én tettek 
sikeres vizsgát a résztvevõk.
Bízunk benne, hogy az itt szerzett tudást a késõbbiek során,
munkahelyükön kamatoztatni tudják. 

MÛVÉSZETI ISKOLA HÍREI
Félévi bemutató
A márciusi számban beszámoltunk a mûvészeti iskola félévi
bemutatójáról, amibõl véletlenül, kifelejtettük Vágó Petrát.
Természetesen õ is ügyesen szerepelt, gyermekdalokat adott
elõ furulyán! Elnézést kérünk a figyelmetlenségért! 

XXIV. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Találkozó megyei forduló
2015. március 26-án a Fõnix csoport színvonalas színjátszó
versenyen vett részt a Ludas Matyi, avagy a libák gágogása
címû darabbal Szegeden az Agórában. 

A csoport arany minõsítést kapott, így továbbjutott a
regionális fordulóba. Sajnos a forduló megrendezésének
idõpontjában a csoport tagjai osztálykiránduláson lesznek.
Rövid szomorkodás után viszont mégis sikerült megoldást
találni a problémára. A Magyar Drámapedagógiai Társaság
engedélyezte nekünk, hogy a budapesti régió fordulójába
mutassuk be a darabunkat, így április 25-én Budapesten a
Drámapedagógiai Társaság központjának nagy színpadán
léphetünk fel. 
Vidéki kisiskolaként igyekszünk Csengele jó hírét kelteni a
fõvárosban. 

Lantosné Horváth Irén

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ  AAGGRRÁÁRRFFÓÓRRUUMMRRAA
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezete

és a települési agrárgazdasági bizottság tisztelettel meghívja Önt
TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYÉRE.

Helyszíne: 
Csengele Faluház

6765 Csengele, Deák F. utca 25.

Idõpontja:
2015. április 21. (kedd), 17. 00 óra

Napirendi pontok:
1. Zöldítés, kis gazdaságok egyszerûsített támogatása
Elõadó: Vecseri Csaba NAK Csongrád Megyei Fõ falugazdász
2. Pályázati lehetõségek 2015. évben 
Elõadó: Nagy Gáborné NAK Csongrád Megyei Vidékfejlesztési referens
3. Tájékoztató az EKÁER rendszerrõl 
Elõadó: Magyar Gábor Ferenc NAK Csongrád Megyei
Kabinetvezetõ
4. Nitrát érzékeny területek 
Elõadó: a NAK Csongrád Megyei Szervezetének Falugazdásza
5. Tájékoztató a NAK tevékenységérõl 
Elõadó: Kispál Ferenc a NAK Csongrád Megyei Elnöke

Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Szeged, 2015. március 17.

Üdvözlettel:
Kispál Ferenc sk.

NAK - Csongrád Megyei elnök
Cím: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17. Telefon: +36 62 423 360 

Honlap: www.nak.hu
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Általános iskolai hírek
Március 15-i ünnepség
Március 13-án a kõszínpadnál emlékeztek meg az általános
iskolás gyerekek az 1948. március 15-i eseményekrõl. 
Az ünnepség után Longa Istvánné igazgatónõ igazgatói 
dicséreteket osztott ki a közösségi munkájukban kiemelkedõ
teljesítményt nyújtó tanulóknak. 

A víz világnapja
Március 22-e a víz világnapja, ennek alkalmából az
általános iskolában március 23-án hétfõn figyelemfelhívó
programokat szerveztünk. 
A nap folyamán a folyadékpótlás fontosságára ezen belül is
a megfelelõ mennyiségû vízfogyasztásra hívtuk fel a figyel-
met. Minden szülõnek és gyereknek tájékoztató szórólapot
osztottunk. A pedagógusok az osztályokban kihelyezték azt
a plakátot, melyen a víz értékes tulajdonságait mutatták be.
Ezen kívül a gyerekek ásványvizet kaptak és a szünetekben
lehetõségük volt megfelelõ folyadékpótlásra. 
Az alsó tagozatosok rajzokat készítettek a vízfogyasztási
szokásaikról, melyeket az iskolában fognak kiállítani. 
Bízunk benne, hogy a nap hasznos információkkal szolgált
mindenki számára és alkalmazni fogják a késõbbiekben is. 

Novákné Vízhányó Erzsébet

„TIE" programok az általános
iskolában
Magyarország egészségi állapotát jellemzõ mutatók kedvezõ
irányú változtatása érdekében indult el a TÁMOP-6.1.2A-
14/1-2014-0001 azonosító számú "Teljes körû Iskolai
Egészségfejlesztés" (továbbiakban TIE) elnevezésû projekt,
melynek megvalósításához a Csengelei Általános Iskola is
csatlakozott. 
Célunk a minél szélesebb körû egészségfejlesztés
fontosságának megismertetése. Ennek érdekében fontosnak
tartjuk, hogy a gyerekeink megértsék, megtanulják és meg-
tapasztalják, hogy a tanórán kívüli tevékenységek egészség-
centrikussá tételével és az egészségtudatos életmóddal
vidámabban telnek a hétköznapok, valamint hosszú életre,
kiegyensúlyozott és boldog évekre is számíthatnak.
A TIE programok között minden tanulónk talál érdekes és új
lehetõségeket.

Az iskolai programjaink az egészséges táplálkozásról, a testi
higiéné-rõl, a sérülés megelõzésrõl, elsõsegélyrõl és a vízrõl
szólnak.  A "Bringa" program keretében nemcsak a
közlekedési szabályok megismerése történik, hanem
rövidebb-hosszabb kerékpártúrákon is részt veszünk.
A projekt I. részének lezárásakor tervezünk egy sportos isko-
lai nagyrendezvényt, melyet a szülõkkel, felnõttekkel együtt
szándékozunk lebonyolítani.
A II. ütem lehetõvé teszi számunkra, hogy megyei szintû
szabadidõs közösségi programokon vegyünk részt. A több-
ségében Szegeden megrendezett próbákra jutalomként és
évfolyamonként 10-10 fõ utazhat el. 
A Hétpróba elnevezésû programsorozatban lehetõség nyílik
többféle sportág kipróbálására, a mozgás örömének
felfedezésére. Kiemelt szempont, hogy a gyerekek verseny-
helyzet nélkül, a kudarcélmények elkerülésével vehessenek
részt a programokon.
Terveink szerint módszertani eszközeink garantálják, hogy a
projektben résztvevõ gyerekeink nem kötelezõ iskola
elfoglaltságként élik majd meg a foglalkozásokat, hanem
különleges közösségi élményként, ahol mindenki megtalálja
a maga számára legfelelõsségteljesebb szerepet.

Longa Istvánné

Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny
2015. február 6-án rendeztük meg a Csengelei Általános
Iskolában a szép kiejtési verseny iskolai fordulóját. 
Eredmények:
5-6. OSZTÁLY
I. helyezett: Katona Petra
II. helyezett: Törköly Nelli
III. helyezett: Forgó Bálint és Szécsényi Henrietta
7-8. OSZTÁLY
I. helyezett: Vörös Andrea
II. helyezett: Gémes Csilla
III. helyezett: Széplaki Lili
Az elsõ és második helyezettek továbbjutottak a területi for-
dulóba, amelyet Kisteleken rendeztek meg február 11-én.
Ezen a rendezvényen Vörös Andrea második helyezést ért el. 
SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY
2015. február 26-án került megrendezésre a helyesírási
verseny iskolai fordulója. Ezen a rendezvényen a következõ
eredmények születtek:
5. OSZTÁLY
I. Forgó Bálint
II. Szécsényi Tamara
III. Szécsényi Henrietta
6. OSZTÁLY
I. Katona Petra
II. Széplaki Liza
III. Széplaki Vivien
7. OSZTÁLY
I. Széplaki Lili
II. Gémes Csilla
III. Laczkó Petra és Árvai Kitti
8. OSZTÁLY
I. Vörös Andrea
II. Kiss Bernadett
III. Bangó Péter

Ezúton is gratulálok a magyar verseny résztvevõinek!
Lantosné Horváth Irén

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
A Csengelei Alapfokú Mûvészeti Iskola 

22001155..  áápprriilliiss  2266--áánn (vasárnap) 9.30-kor (a szentmise után) 
szeretettel vár minden érdeklõdõt 

templomi hangversenyükre!

A Csengelei Ifjúsági és Mûvészeti Alapítvány köszöni a 
tavalyi évben 1%-ból befolyt támogatásokat, kérjük 

továbbra is támogassa a mûvészetoktatás fejlesztését.
Adószámunk: 18469109-1-06
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Óvodai hírek
Kedves Szülõk!
A családok életében az egyik legjelentõsebb esemény,
amikor a gyermek bölcsödébe, óvodába lép. 

a Csengelei Szivárvány Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsõdébe 
a 2015/2016-os nevelési évre történõ beíratás

2015. április 20. /hétfõn/ 
április 21. /kedd/

8.00 - 16.00 óráig lesz

Óvodánkba várjuk azon szülõket, akiknek gyermeke a har-
madik életévet 2015. augusztus 31-ig, vagy a felvételtõl
számított fél éven belül betölti. 
Óvodánkban vegyes életkorú csoportok mûködnek, ahová az
óvodás korú gyermekeket fogadjuk. Az Egységes Óvoda
Bölcsõdei csoport is vegyes életkorú. Óvodás gyermekek,
illetve a második életévet betöltött bölcsõdés korú gyer-
mekek alkotják. Ebbe a csoportba bölcsõdés korú gyermeket
maximum 5 fõt tudunk felvenni. 
Nevelõ munkánkat a Tevékenységközpontú Pedagógiai
Program alapján végezzük, melynek lényege: a gyermeki
személyiséget változatos tevékenységeken keresztül,
tevékenységek által fejlesztjük. Nevelõ munkánk alapja a
szeretetteljes, nyugodt, családias légkör, amely elõsegíti a
gyermekek képességeinek kibontakoztatását, személyiségük
harmonikus fejlõdését. A játék tevékenység a gyermekek
alapvetõ tevékenysége, melyet kiemelten kezelünk. A játék a
kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztõbb tevékenysége,
ezáltal az óvodai, egységes óvoda- bölcsõdei nevelés
leghatékonyabb eszköze. 
A szülõket nevelõpartnereknek tekintjük, kölcsönös biza-
lomra épülõ együttmûködésre törekszünk. A nevelési év
során jó hangulatú rendezvényeket szervezünk: ünnepi
készülõdés- közös barkácsolás, Föld Napja alkalmából
környezetünk szépítése - közös virágültetés, gyermeknap,
jótékonysági bál szervezése, lebonyolítása alkalmával. 
Szeretettel várjuk az érdeklõdõ szülõket, gyermekeket. 
Beíratáshoz szükséges iratok:
1. Gyermek születési anyakönyvi kivonata 
2. Lakcímet igazoló kártya 
3. Gyermek oltási könyve
4. A gyermek TAJ száma
5. Orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges,
közösségbe felvehetõ
6. A szülõ személyi igazolványa vagy lakcímkártyája
7. Nem magyar állampolgár esetén tartózkodás jogcímét 
igazoló közokirat

A Víz Világnapja az óvodában

Óvodai Pedagógiai Programunk alapján a gyermekeknek
életkoruknak megfelelõ szinten minél több tapasztalatot
biztosítunk, hogy megismerjék az õket körülvevõ természeti
környezetet. A természet megismerésével, 
megszerettetésével a természet tisztaságára, szépségére,
megóvására neveljük õket. Intézményünkben az alábbi jeles
napokra készülünk a nevelési év során: 

október 4. Állatok Világnapja
március 22. Víz Világnapja
április 22. a Föld napja
május 10. Madarak Fák napja

Minden évben március 22-e a Víz Világnapja.
Intézményünkben nem csak ezen a napon neveljük arra a
gyermekeket, hogy óvják a környezetet, vigyázzanak a vízre,
feleslegesen ne használják, de ekkor kiemelten foglalkozunk
ezzel a témakörrel. Hisszük, hogy már ebben az életkorban
meg kell tanítanunk a gyermekeknek a víz fontosságát.
Ezen a napon beszélgetünk a víz értékérõl, védelmérõl,
képeket nézegetve csodáltuk meg a Földön található vizeket,
azok élõvilágát. Kisfilmet néztünk meg a vízcsepp
történetérõl, arról, hogy mi módon kerül a mindennapjaink
során a víz a poharunkba. 
Játékos kísérletekkel hívtuk fel a gyermekek figyelmét a víz
nélkülözhetetlen szerepére. A jeles naphoz kapcsolódóan a
csoportszobákat, öltözõket a gyermekek munkáival, 
alkotásaival díszítettük. 

Bízom benne, hogy a sok élmény által a gyermekek új
ismeretekhez jutottak, a színes programok segítették a
környezettudatos magatartás megalapozását, hiszen
környezetünk védelmében mindannyiunknak nagy a
felelõssége és ezért tennünk szükséges. 

Tóth-Andorné Farkas Éva
intézményvezetõ

Védõnõ hírei
Megérkeztünk
Március hónapban született gyermek: Kócsó Zoltánnak és
Czibolya Tündének Benett Milán
Gratulálunk!

Véradás: tedd másokért, tedd meg
magadért!
Az eddigi gyakorlattól eltérõen, most tavasszal is
szerveztünk véradást a Magyar Vöröskereszt és Csengele
Közös Önkormányzat Védõnõi Szolgálatával együtt.
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Csengelei

A Faluházban 2015.03.02-án megvalósult véradással
szeretnénk a Csengelén adott önkéntes véradomány 
mennyiségét növelni. A következõ véradási alkalom a nyár
elején lesz, az Egészségi Napok keretében.  

Kása Gabriella területi vezetõ elmondta: "Évente több mint
430 ezer egység vérre és közel fél millió önkéntes
adományra van szükség. A hazai vérellátásban. A már
ismert felhasználási módokon túl a levett vért 3 részre 
bontják és a rászoruló páciens ebbõl csak a neki szüksége-
set kapja. Azok a betegek, akik a véralvadás elõsegítésére
szorulnak trombocitát, az égési sérültek pedig vérplazmát
kapnak.

A 23 megjelent véradóból 4 fõ egészségügyi okokból nem
adhatott vért, 1 fõ új véradó volt.
Minden véradó kapott a Magyar Vöröskereszttõl 1 db Makói
Hagymatikumba fürdõ jegyet és a HUNGERIT Rt. Virsli
kuponját, valamint az Országos Vérellátó Szolgálattól 
0,5 liter ásványvizet és 1 szelet nápolyit.

A csengelei emberek önzetlenségbõl jó példát mutattak.
Köszönöm a megjelent véradóknak!

Henczné Gut Julianna

Tisztelt Lakosság!
A Csengele Községi Önkormányzat Védõnõi Szolgálata 
szervezésében  a Kiskunfélegyházi Szent István Karitas
ingyenes ruhabörzét tart  2015. április 22-én és 23-án 8-
14 óráig a Faluházban!

Mûfüves sportpályája lesz
Csengelének
A mûfüves labdarúgó pálya építési munkálatai elkezdõdtek,
melyre 2014. júniusában nyertek pályázati pénzt. 
Kialakításra kerül egy 40x20 méteres kézilabda pálya
méretû mûfüves játéktér, palánkkal és védõhálóval ellátva.

A beruházást 90%-al a Magyar Labdarúgó Szövetség és 10%
önerõvel az önkormányzat finanszírozza. Elõre láthatólag a
pályát május eleje körül vehetik használatba a játékosok. 

Kun-Szabó Tibor

Díjátadó ünnepség
Elõzõ számunkban számoltunk be arról, hogy Novák Balázs
különbözõ sikereket ért már el gépíró versenyeken. Legjobb
eredménye eddig egy országos III. helyezés ifjúsági

kategóriában. Ennek a versenynek a díjátadó ünnepsége
március 7-én volt Budapesten a Katona József
Szakközépiskolában. 
Még egyszer gratulálunk és sok sikert kívánunk a júliusi
nemzetközi versenyhez!

Bemutatkozott a QualityPoultry Kft. 
2015. március 24-én szép számú érdeklõdõ gyûlt össze a
Faluházban a készülõ vágóhíd bemutatkozására. 
A rendezvényre eljött a Quality Poultry Kft tulajdonosa,
gyárvezetõje, jelen voltak a kft. tervezõi, kivitelezõi, tech-
nológiai vezetõi. Kormányos Sándor polgármester úr néhány
szót szólt a volt konzervgyárról, ami sajnos már termelõ
tevékenységet nem tud folytatni, de bízik az adódott
lehetõségben, hiszen ez Csengelének nagyon sok pozitív dol-
got hozna. Bevezetõje után dr. Köves Slomó rabbi mondta el
részletesen terveiket, milyen formában, hogyan kívánnak
mûködni. Ami a helyieknek fontos információ lehet, hogy
tömött kacsa és liba üzemet kívánnak létrehozni, vágóhíd-
dal, melynek indulását 2016. I. félévére tervezik. Ez az
üzem, ha teljes kapacitással mûködik, mintegy 116 fõ
munkaerõt tud majd foglalkoztatni. Jelentõs mértékben
exportra állítanak elõ árut, melynek nagy részét Belgiumba,
Franciaországba, Kanadába fogják szállítani. Éppen ezért is
nagyon fontos számukra a jó minõség, amire nagy gondot
fognak fordítani. 

Ezután dr. Krámer Péter mérnök úr mutatta be a gyárat
látványtervekkel illusztrálva. A régi gyár épületét teljesen
elbontják, melyre már megvan a jogerõs hatósági engedély
és egy új épületet építenek fel, mely maximálisan megfelel a
higiéniás követelményeknek, teljesen új és modern tech-
nológiával fog mûködni figyelembe véve az elõírásokat. 



Ezután kérdések hangzottak el a munkarenddel és a szom-
szédokat is érinthetõ higiéniás kérdésekrõl, majd Sánta
Ferenc volt polgármester úr fejezte ki örömét, hogy eddig
sikerült eljutni, a területet megvásárolni és sok sikert kívánt
a gyár indulásához.
A vágóhíd indulásával kapcsolatban a késõbbiek során
értesíteni fogjuk a lakosságot.

Törköly Ágnes

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2015. május 13.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2015. május 4.
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

CSENGELEI IVÓVÍZMUNKÁLATOK

CSENGELE KÖZSÉG TERÜLETÉN TOVÁBB
FOLYTATÓDNAK AZ IVÓVÍZ-REKONSTRUKCIÓVAL KAPC-
SOLATOS MUNKÁLATOK.
A Csengele Vízmûtelepen a közelmúltban az alábbi
munkálatok folytak:
•NY.I.-2 jelû DN110 ÉS DN 140-es csõ fektetése
•G.I. jelû DN160 KGPVC csapadék csatorna fektetése
•Öblítõvíz vezeték és D.I. jelû DN90 KPE csõ fektetése 
•NYV.II és TV.I.-jelû DN110 KPE csõ fektetése 
Ezen kívül a vízmûtelepen belül megépültek a csapadékc-
satornákhoz tartozó tisztítóaknák. Csengele településen
eddig 2 db új aknát helyeztünk le, melybõl egy már meg-

valósult a Tisza utca és a Május 1. utca találkozásánál.
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. kollégákkal való szoros együttmûködés
mellett megtörtént a nyomáspróba a Tisza utcában és a
Móra Ferenc utcában. 
Az ivóvíz hálózaton az vízépítési és hálózattisztítási
munkálatok miatt több utcában is vízhiány várható, amiért
elõre is kérjük a Lakosság türelmét és megértését!

HRI-vitalion - Csontritkulás és
érelmeszesedés elleni tabletta

AHRI-vitalion tabletta a ter-
mészet hasznos és gyógyító
anyagainak eszenciája. A fel-
használt növények megfelel-
nek a szigorú biotermesztési
elõírásoknak, feldolgozásuk
során egyedülálló eljárásokkal
õrzik meg a bennük található
értékes vegyületeket. 

A HRI-technológia a hatóanyagok optimális és célirányos
elrendezésével rendkívüli hatékonyságot biztosít.
Az alábbi területeken fejt ki jótékony hatást a szervezetben. 
Agy: Serkenti a vegetatív funkciók koordinálását.
Szív és érrendszer: Csökkenti a meszesedésbõl eredõ ler-
akódást, segíti a vérkeringést és az érfalak regenerálódását.
Máj: Segíti a máj méregtelenítõ mechanizmusait.
Csontok: Kedvezõen hat a csonttömeg növekedésére.
Hatóanyagai:alma, szõlõlevél, narancshéj, hibiszkusz, csip-
kebogyó, bodzavirág
A HRI-vitalion tabletta már 15 éve bizonyítja hatékonyságát
a fogyasztóknál!
Bõvebb információt a Hri-vitalion tablettáról, a júniusi
egészség hetünk keretében hallhat.
Jöjjön el, nem fogja megbánni!

Felhívás
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Nemzeti Közlekedési Hatóság
(NKH) közremûködésével, továbbá az Emberi Erõforrások Minisztériuma
(EMMI) támogatásával közös projektet hozott létre "Interneten keresztül elérhetõ
e-learning alapú képzési rendszer és tematikus, célzott tananyagok biztosítása
a közúti balesetek számának csökkentése és a közlekedési kultúra javítása
érdekében" címmel.
A Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében
létrehozták a tanulknak.hu és kreszfelfrissitõ.hu programot,
melyeknek célja a közlekedésbiztonsággal és közlekedéssel
kapcsolatos kompetenciák minél fiatalabb korban történõ,
készségszintû kialakítása és ezáltal a közúti közlekedési
balesetek minél nagyobb mértékû csökkentése. 
Az ingyenes képzésben mindenki részt vehet. 
-tanuloknak.hu (köznevelési intézményben dolgozó pedagó-
gusok és köznevelési intézményben tanuló diákok)
- kreszfelfrissito.hu (a vezetõi engedéllyel "A", "B", "C", "D"
kategóriával már rendelkezõ bármely személy és vezetõi
engedéllyel nem rendelkezõ - elsõsorban kerékpáros - fel-
nõtt)
Az elõzetes regisztrációhoz kötött ingyenes képzés 2015.
március 1-jétõl június 15-éig érhetõ el. 
A biztonságos közlekedés mindannyiunk közös ügye. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Közlekedési Hatóság

hírek
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Hirdetések
A falu központjában (Csengele, Deák F. u. 21.) összkomfortos ház 610
négyszögöl portával, nagy melléképületekkel eladó! Ugyanitt egy 28-as nõi
kerékpár és 10 db kisbálás szalma is eladó! Érd.: 06-70/403-8430

Háztájiba fejõgép eladó! Ár: 80.000 Ft Érd.: 06-30/3605-799

Talajmaró és tárgyavvilla eladó! Érd.: 0630/249-4071

Eladó Csengelén két szobás, fürdõszobás, felújított tanya és 1,55 ha szántóföld
együtt vagy külön is! Számkijelzést kérek, érdeklõdni 06-20/261-5214-es tele-
fonszámon!

Eladó 4 darabos újszerû szekrénysor és franciaágy, gázpalack és búvárszivat-
tyúk! Érd.: 06-20/261-5214 (számkijelzést kérek)

Csengelén tanya eladó! 2,5 szobás felújított, kandalló fûtéses, több mel-
léképülettel, erdõvel, 1 h földdel, szépen bekerített, rendezett udvarral. Érdek-
lõdni: 06-30/824-87-15, www.olx.hu, www.jofogas.hu

Csengelén központi helyen, aszfaltozott utcában másfél szobás, konyhás,
fürdõszobás, elõszobás 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 ütemû robogó! Érdeklõdni: 06-30/4018317,
Ugyanitt eladó egy 630-as Slavia!

10 hektós víztartály, Lada tetõcsomagtartó eladó! Érdeklõdni: Tisóczki István,
Akácfa u. 11. Telefon: 06-20/255-5586

Háromkerekû elektromos rokkant kocsi SÛRGÕSEN eladó, valamint albérletet is
keresek! Érdeklõdni: 62/286-020-as telefonszámon! 
Bejelentett munka, fizetéssel! Összkomfortos tanya beköltözhetõ, albérletet
nem kell fizetni, viszont állatokat gondozni kell és tisztán tartani a környezetet.
Érdeklõdni: 06-30/6300-809

4 db 7,20 méteres 25 méter hosszú fél colos vasváz eladó!  Érd.: 06-30/3398374

Szakképzett ápolónõ több éves kórházi és idõsgondozói tapasztalattal vállal idõs-
gondozást, betegápolást, esetleg eltartási szerzõdést kötne. Telefon: 06-20/357-8020

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

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

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

Nagy teljesítményû villanymorzsoló, két db jó állapotban lévõ heverõ és két
fotel eladó! Érdeklõdni: Csókási Antal, Kossuth u. 18. 06-30/210-2956

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

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

Eladó Csengele, Bem T. u. 4. szám alatti ház, 3 szoba, fürdõszoba, spájz, étkezõ,
fõzõfülke, gáz- és vegyes tüzelésû kazán, garázs, pince, melléképületek. Érdek-
lõdni hétköznap 16 óra után, hétvégén egész nap: 06-30/ 430-3291.

Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld (szántó, legelõ) napi
átlagáron SÜRGÕSEN eladó! Érdeklõdni: Czombos Ferencné, 06-62/312-323 

Csengele Csatorna u. 12. alatti ház eladó, dupla porta, központi fûtés, gáz+veg-
yes 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

2015. április 7. oldal
hírek

Csengelei

Kiss Nándor Mezõgazdasági Boltja megkezdte az

OORRGGAALLCCOO  BBIIOO  CCLLEEAANNEERR

TTIISSZZTTÍÍTTÓÓSSZZEERR  CCSSAALLÁÁDD

forgalmazását. Ez az új típusú termékcsalád

egyaránt kitûnõen alkalmas ipari és

háztartási célokra is. Az Orgalco termékek

nem tartalmaznak foszfátokat, formaldehideket

és ezáltal a kköörrnnyyeezzeetteett  nneemm  kkáárroossííttjjáákk,,  nneemm  tteerrhheelliikk..

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

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 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!!! 

2015. április 4-én 6 órától 
2015. április 7-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2015. április 11-én 6 órától 
2015. április 13-án 6 óráig, 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030, 

2015. április 18-án 6 órától 
2015. április 20-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624, 

2015. április 25-én 6 órától 
2015. április 27-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455, 

A Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk 
rendezvények - ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és

egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 fõig. Étkezésnél többféle
megoldás lehetséges.

Állatorvosi ügyelet



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

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

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

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. 

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

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

Eladó! Nagybálás- és kisbálás szalmahordó, hivatalos gázkémény, 35 hektós, 6
mm vastagságú olajtartály, valamint Transporter elsõ kettes ülés!
Érdeklõdni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon: 06-30/6330117

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

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

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

Tanya 172. szám alatti ház eladó, fürdõszoba van, víz bevezetve, 7 hold földdel (leg-
elõ, szántó, erdõ). Érdeklõdni a Géczi János 06-30/275-4890-es telefonszámon.

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

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

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

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

Nagybálás széna, rozsszalma eladó! Érdeklõdni lehet a 06-30/328 2375-ös tele-
fonszámon.

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 belsõ munkála-
tokat. Telefon: 06-30/396 9317

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

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

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

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

8. oldal 2015. április
hírek

Csengelei

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

MEGNYITOTTUK ÚJ 

TAKARMÁNY BOLTUNKAT!

Bõvített termék palettával várjuk régi és új

vásárlóinkat Kínálatunk: CGF, szója,

napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés,

szarvasmarha (tejelõ hízóbika), sportló takarmány keverékek, kiegészítõk

és problémamegoldó készítmények. Megkezdtük a tavaszi vetõmagok

árusítását és rendelésfelvételét is.

-tritikálé, -árpa, -zab, -lucerna, -vetõmag kukorica (Szarvasmarha, sertés,

broiler csirke, kutyatáp is kapható!) Nyitva tartás:H-Cs: 07:30-16:00

P: 07:30-15:00 Déli-Farm Kft. 6791 Szeged-Kiskundorozsma,

Kettõshatári út 6.Telefon: +36 62 556130

Független, objektív közéleti havilap

Kiadja: Csengele Község Önkormányzata, 
6765 Csengele, Petõfi u. 13. 

Szerkesztõ: Törköly Ágnes (62/286-239)

E-mail: telehaz.csengele@freemail.hu
Hirdetésfelvétel: A Faluházban (62/286-239) 

Nyomás: Szoliter Kft. 
Terjesztõ: A Kiadó 

Megjelenik havonta 800 példányban. 
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A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk! 
Minden jog fenntartva!

hírek
Csengelei

FIGYELEM! FIGYELEM!
VASÁRNAP IS NYITVA A KUSZI TRAFIK

A GÓL SÖRÖZÕ UDVARÁBAN!
minden kedves Vásárlónk presszó kávét kap AJÁNDÉKBA!!!

Községünk legolcsóbb palackozott ital választékával várjuk
Vásárlóinkat!

Nyitva tartásunk március 15-tõl
hétfõ - csütörtök: 6.00 - 19.00-ig 
péntek - szombat: 6.00 - 21.00-ig

vasárnap: 7.00 - 12.00-ig

ÍZELÍTÕ ÁRAINKBÓL: 
Sörök
- 0,5 literes Prince (zöld flakonos) 130 Ft
- 0,5 literes Altembrau dobozos 140 Ft
- 0,5 literes Kõbányai dobozos 180 Ft
- 0,5 literes Soproni ászok dobozos 190 Ft
- 0,5 literes Arany ászok dobozos 190 Ft
- 0,5 literes Dreher dobozos 220 Ft
- 1,5 literes Arany ászok 520 Ft
- 2 literes Rocky Cellár 470 Ft
- 2 literes Arany fácán 510 Ft
- 2 literes Kõbányai 550 Ft

2 literes flakonos borok (vörös, fehér, száraz és édes) 500 Ft

2 literes Coca Cola 370 Ft
2,5 literes Pepsi Cola 355 Ft
0,33 literes dobozos Pepsi Cola 120 Ft
Ásványvíz 1,5 literes 55 Ft
Sixo 1,5 literes teák 170 Ft
Pajzs vodka 0,5 liter 1450 Ft

Presszó kávé 100 Ft

MINÕSÉGI SZESZES ITALOK DISZKONT ÁRON.
Várjuk kedves Vásárlóinkat! KUSZI-TRAFIK és dolgozói!


