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Önkormányzati hírek

Magyarország köztársasági elnökeként szólítom meg Önt. 
Segítségét, aktív közremûködését kérem egy olyan ügyben,
amely mindannyiunk jövõjét alapvetõen befolyásolja,
függetlenül attól, hogy hazánk mely településén élünk,
miben hiszünk, vagy mit tekintünk fontosnak személyes és
közös sorsunk alakulása szempontjából. 
Az elmúlt hónapok híradásaiból bizonyára Ön is értesült
arról a világméretû klímavédelmi kezdeményezésrõl, ame-
lyet Al Gore, a környezetvédelmi tevékenységéért Nobel-
békedíjjal elismert volt amerikai alelnök indított el, és amit
Ban Ki Mun ENSZ-fõtitkár is támogat. Az Élõ Bolygónk
aláírásgyûjtõ honlap elindításával (www.elobolygonk.hu)
Magyarország elsõként csatlakozott ehhez a nemzetközi
összefogáshoz. 
A kezdeményezésre azért van szükség, mert ha nem teszünk
semmit az emberi tevékenység okozta globális éghajlatvál-
tozás ellen, akkor belátható idõn belül nem fogunk ráis-
merni megszokott világunkra. A klímaváltozás negatív
hatásait az özönvízszerû esõzések, az évrõl évre rekordokat
döntõ árvizek és a minden korábbinál súlyosabb aszályok
formájában már ma is a bõrünkön érezzük. 
Ez az akció nem pusztán természeti értékeink védelmérõl
szól, hanem a saját életünk, javaink, biztonságunk és gyer-
mekeink jövõjének megvédésérõl, különös tekintettel arra,
hogy a klímaváltozás hatása itt, a Kárpát-medencében
súlyosabb következményekkel jár, mint Európa más
térségeiben. 
Idén decemberben Párizsban tárgyalóasztalhoz ülnek a világ
vezetõi, hogy döntsenek a klímaváltozást okozó üveg-
házhatású gázok visszaszorításáról, a világ szén-dioxid-
kibocsátásának mérséklésérõl. Sem az emberiség, sem
Európa, sem Magyarország nem engedheti meg, hogy a
párizsi klímacsúcson ne szülessen érdemi döntés.
Az esély ma még megvan erre. De korántsem érdekelt min-
denki a sikerben. Fontos, hogy amikor a világ döntéshozói
tárgyalóasztalhoz ülnek, kellõ erõvel szóljon mindazoknak
a hangja, akik olyannak szeretnék megõrizni világunkat,
amilyet nyugodt szívvel hagyhatunk az utánunk jövõknek
örökségül. A cél az, hogy a www.elobolygonk.hu
segítségével Magyarország polgárai közül is minél többen
emeljék fel a hangjukat klímánk védelme érdekében. 
Hazánk államfõjeként és négygyermekes családapaként
magam is ezért kezdeményeztem Magyarország részvételét

ebben az együttmûködésen, jó szándékon és felelõsségen
nyugvó nemzetközi akcióban. 
Örömmel tájékoztatom, hogy sokak mellett a Fõvárosi
Közgyûlés és a Megyei Jogú Városok Szövetsége már csat-
lakozott a kezdeményezéshez. 
Most Önt szeretném személyesen megkérni arra, hogy
www.elobolygonk.hu klímavédelmi honlapunkra ellátogatva
támogassa a kezdeményezést. 
Emelje fel Ön is a hangját! 
Végül arra kérem, ossza meg az aláírásgyûjtõ akció hírét
szeretteivel, barátaival, minden Ön számára fontos
közösség tagjával, mert mindannyiunk hangja fontos közös
jövendõnk alakításában! 

Cselekvõ támogatásában bízva köszönöm figyelmét! 

Budapest, 2015. június 18. 

Tisztelettel 

Áder János 
Magyarország köztársasági elnöke

Juniális Fábiánsebestyénben
Június 6-án már harmadik alkalommal rendezték meg a

fábiánsebestyéni juniálist, mely hasonlóan az elõzõ évekhez
idén is élménydús programokkal volt tele 

Az egész napos program során 23 település csapata
versenyezhetett egymással különféle akadálypályákon. A
versenyszámok közt szerepelt dartsozás, szumózás, élõ
tekézés, csocsózás, íjászat, sörivó verseny, kirakózás, fordí-
tott kormányú biciklizés, kapurarúgás és még sok más
érdekes játék. Közben minden település sütötte, fõzte a
finom ételeket, Csengelét Lantos István rendkívül finom sült
halszeleteivel képviselte.
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A hangulatot fokozta, hogy falunk színjátszó csapata, a
Fõnix csoport is ellátogatott az eseményre, ahol elõadták
nagysikerû darabukat a Ludas Matyi, avagy a libák
gágogása címmel. 
Mindenért köszönet a csengelei önkormányzatnak, valamint
minden kedves résztvevõnek támogatónak, aki hozzájárult
ahhoz, hogy ezen a kiránduláson mindenki felhõtlenül jól
érezze magát és büszkén képviselhette Csengelét!

Edlichné Fekete Piroska

Egészségügyi napok 2015
„Ha nem vagy kész változtatni az életeden,
nem lehet segíteni rajtad.”

(Hypokratész)

Ebben az évben XVII. alkalommal szerveztük meg június 01-
05. között az Egészségügyi napokat. Nyitónapján ünnepé-
lyes keretek között köszöntötte a 27 fõ jubiláló véradót
Kormányos Sándor polgármester, Dr. Fõdi Erzsébet az
Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Intézetének orvosa és
Sasvári Krisztina a Csongrád Megyei Vöröskereszt
Igazgatója.

A különféle vizsgálatokon megjelentek számadatai a
következõk: 
-véradáson:27 fõ
-vérnyomás, vércukor, choleszterin, testtömeg index
mérésen:134 fõ
-ortoped szakorvosi vizsgálaton: 14 fõ
-rehabilitációs eszközök bemutatóján: 16 fõ
-érsebészeti vizsgálaton: 20 fõ
-HRI-vitalion bemutatóján: 6 fõ
-fogászati szûrésen:14 fõ
-bõrgyógyászati szûrésen 11 fõ
-fül-orr-gégészeti szûrésen:17 fõ
-csontsûrûség mérésen:27 fõ
-belgyógyógyászati vizsgálaton:17 fõ
-tüdõszûrésen: 406 fõ
Az általános iskolások a kisteleki mentõállomás vezetõ
mentõtisztjével és ápolójával életmentõ helyzetekben a men-
tõhívás szabályait és újraélesztést gyakorolhattak bemutató
felnõtt és csecsemõ nagyságú bábukon.
A gyógyszertár ebben az évben is csatlakozott a szûréshez,
ott 24 fõ jelentkezett vérnyomás, vércukor, choleszterin
szûrésre.
Valamennyi szolgáltatást térítésmentesen vehette igénybe a
lakosság Csengele Községi Önkormányzatának, a Magyar

Vöröskeresztnek, EGIS Gyógyszergyárnak a kisteleki
Egészségfejlesztési Irodának és a csengelei Gyógyszertárnak
köszönhetõen.
A tüdõszûrés eredményei a háziorvosi rendelõben fognak
érkezni. A többi vizsgálaton észlelt elváltozásokról azonnal
tájékoztatást kaptak az érintettek.
A szûrõprogramok lényege, hogy a jelentkezõknél a
kórképet megtaláljuk vagy valószínûsített kórkép további
vizsgálatainak megszervezésével, illetve a várható kezelési
eljárásokra történõ útmutatással segítsünk.
A megjelentek száma mutatja, hogy egyre nõ a helyben
igénybevehetõ szûrõvizsgátokra az igény. Az egészség-
tudatos magatartással még a panaszok megjelenése elõtt
lehetõség van a betegségek korai felismerésére. 
A szûrõprogramok léte hatékony eszköz a megelõzésben.

Henczné Gut Julianna

Általános iskolai hírek
Pedagógus nap
Csengelén minden év június elsõ péntekén ünnepeljük a
pedagógus napot. Ilyenkor a gyerekek versekkel és apró
ajándékokkal köszöntik tanáraikat. 
Idén a rövid kis ünnepség után polgármester úr és Faragó
Klára igazgató asszony, valamint a szülõi munkaközösség is
megköszönte az éves munkánkat. Reméljük, hogy az
elkövetkezõ években is ugyanígy, ha nem még jobban
tudunk helyt állni, maximálisan elvégezni feladatainkat.
Nagyon szépen köszönjük, az elismerõ szavakat és a kedves
kis ajándékokat. (Rényi Virág)

A második osztály utolsó tanítási napja
A második osztályosok az utolsó tanítási napon Váradi
Márk és Pálinkás Norbert jóvoltából kocsikáztak és
lovagoltak a faluban.



2015. július 3. oldal
hírek

Csengelei

Amíg az osztály egyik fele lovagolt, addig a másik fele a
faluban kocsikázott és fordítva. A gyerekek nagyon jól
érezték magukat.

Ballagás
A Csengelei Általános Iskolában június 13-án búcsúztak el a
8. osztályosok az iskolájuktól. A csengõszó után végigjárták
a tantermeket és átballagtak a Faluházba ahol az 
ünnepségre került sor. Elbúcsúztak iskolájuktól, tanáraiktól
és egy-egy szál virággal köszönték meg munkájukat.
Balázsné Németh Emese osztályfõnök elérzékenyülve
engedte útjára az osztályt és mindenkinek sok sikert kívánt
a továbbtanuláshoz. Végezetül közösen elénekelték a
Múlnak a gyermekévek címû dalt és az épület elé kivonulva
felengedték lufijaikat.
Minden tanulónak sikeres középiskolás éveket kívánok!

Óvodai hírek
Elballagtak az óvodásaink
Június 6-án 10 órakor kezdõdött a csengelei Napocska cso-
portos óvodások ballagási mûsora, akiknek Kontesz
Józsefné, Anikó néni volt a csoportvezetõ óvónénijük. 
Az ünnepség alatt egy-egy verssel és dalokkal búcsúztak el
az óvodától, az óvónéniktõl és dajkanéniktõl. 16 fõ kisgyer-
mek készül a szeptemberi iskolakezdésre, amelyhez sok 
sikert, kitartást, erõt kívánunk! 

Nevelõtestület

Mûvészeti iskola hírei
A mûvészeti iskolás tanulók év végi vizsgája

Alig, hogy véget ért a félévi bemutató elérkezett az év vége
a mûvészeti iskolában, mintha csak február után rögtön
június következett volna. Természetesen a két idõszak
közötti hónapokat sem töltöttük tétlenül, hiszen rengeteget
szerepeltek tanulóink, versenyeken és különbözõ fel-
lépéseken, rendezvényeken is. A próbák és az órák 
folyamatosan zajlottak, majd közben elkezdtük a
felkészülést az év végi vizsgára is, melyre június 1-jén került
sor. Ekkor a legkisebbektõl kezdve a legnagyobbakig a
gyerekek tanszakuknak megfelelõen számoltak be a vizs-
gabizottságnak a tanultakról. 
Minden tanulónak gratulálunk és jó pihenést kívánunk a
nyárra!

Sporthírek
Június 20-án településünk életének ismét egy nem min-

dennapi pillanatához érkeztünk. Ünnepélyes keretek között
adtuk át a gyönyörûen megépített 20x40 m-es mûfüves lab-
darúgópályánkat. Az eseményre megmozdult a település
apraja nagyja, sokan voltak kíváncsiak az átadásra.

A szalagot dr. Kis-Rigó László megyés püspök, Kormányos
Sándor polgármester, Nógrádi Tibor az MLSZ Csongrád
megyei igazgatója, Kun-Szabó Tibor a Csengele Községi
Sport Egyesület elnöke és Pintér M. Lajos az MLSZ Csongrád
megyei társadalmi elnökségének tagja vágta át.

A szalagból mindenki vihetett haza egy-egy darabot, majd
kezdetét vette az elsõ mérkõzés, melyet a Zsákbamacskák
játszották az U11 és U13-as játékosokból összeállított 
csapat ellen.

Törköly Ágnes

Kispályás labdarúgó torna
Az idõjárási viszonyok miatt elmaradt falunapi kispályás
labdarúgó tornára június 20-án került sor, a mûfüves pálya
átadásával egybekötve.
A nevezett csapatok reggel 8 órai gyülekezése után, a
véletlenszerû sorsolásokkal kialakított négyes csoportok
körmérkõzés formájában döntötték el, hogy ki jut a legjobb
négy csapat közé. 
A csoportmérkõzések lebonyolítása után került sor a
marhapörkölt ebéd elfogyasztására a Gól Sörözõben, majd a
mûfüves pálya ünnepélyes átadása után, 15 órától foly-
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tatódtak a küzdelmek a Csengele Vándorkupáért. A két
elõdöntõ vesztese mérkõzött a 3., 4. helyért, majd a két
elõdöntõ gyõztese a kupáért. Az izgalmas mérkõzések után
a következõ sorrend alakult ki:
I. helyezett: AFC-Ocskó Trans (Kistelek)
II. helyezett: SZVSE (Szeged)
III. helyezett: Temes FC (Csólyospálos)
IV. helyezett: MONO-POOl (Pálmonostora)

A torna különdíjasai:
Gólkirály: Bálint Attila (AFC-Ocskó Trans)
Legjobb játékos: Zsilák Tamás (SZVSE)
Legjobb kapus: Kovács Kristóf (Temes FC)

A vándorkupa és a különdíjak átadására a Gól Sörözõben
került sor, a polgármester úr részvételével. 

Kun-Szabó Tibor

Népi Iparmûvésze lett Csengelének
2015. június 9-én Budapesten a Hagyományok Házában
volt zsûrizés. Vincze János erre az alkalomra hat szoborral
nevezett. A hat szoborból kettõ "A" kategóriás és négy "B"
kategóriás zsûrizést kapott.
Korábban már írtunk róla, hogy a "Népi Iparmûvész" cím
elnyeréséhez még négy darab "B" kategóriás zsûrizett szobor
hiányzik. Ezt most sikerült teljesíteni. 
Gratulálunk a szép eredményhez, további sok sikert kívá-
nunk további munkájához!

Nemere István ufókról és Csernobilról
Egy régebbi interjújában nyilatkozta, hogy az internetet
nem tartja elfogadható hivatkozási forrásnak. Most meg
látom a könyveiben, hogy már ezt is felhasználja…
- Vannak az interneten olyan dolgok, amelyek nem tet-
szenek, amelyeket forrásként nem is akarok soha elfogadni.
Ilyen a Wikipedia. Azt nem lehet igazából komolyan venni,
nem lehet hivatkozni rá igazán jelentéktelen esetekben sem,
mint mondjuk egy fogasánál, mert tele van hibákkal. És
nem is csodálkozom ezen, hiszen nincs semmilyen szakmai
ellenõrzés. Ott úgy megy, hogy valaki feltesz egy szöveget,
aztán valaki más belenyúl, kivesz belõle, mást ír helyette,
aztán jön egy harmadik, egy negyedik stb. Vannak olyan
rémtörténetek egy sport tárgyú bejegyzésrõl, mely egyetlen
éjszaka tizennégyszer változott, mert mindig valaki átírta,
és senki sem nézett utána, hogy a megjelent adatok helye-
sek-e. Ezért nem hiszem, hogy ez mérvadó lenne. A

Wikipediától eltekintve van más sok marhaság is az inter-
neten. Lehet persze itt is találni jó információkat is, de azért
most is van bennem némi idegenkedés.
Mondjuk a NASA-ról, vagy más tudományos szervezetek
oldalait azért csak el lehet fogadni!   
- Pont ilyenekre gondoltam! Ezekbõl lehet kiszedni olyan
adatokat, melyekben meg merek bízni, de azért kevés ilyen
oldal van. 
Az Anno Kiadóval hogyan áll?
- Köszönöm, egészen jól!
Mostanában nem jelennek meg náluk történelmi tárgyú
könyvei!
- Egészen így lesz a jövõ hétig, aztán egy pár évvel ezelõtt
beadott könyvemet kiadja. Ha minden igaz, akkor az lesz a
címe, hogy "Szerelmes magyarok". Ha jól emlékszem, az ere-
deti címe az volt, hogy "Szex és szerelem a magyar
történelemben", már jó régen volt. Más történelmi könyvek-
ben nem igazán gondolkodnak, való igaz, mivel a Melissa
Moretti könyvek egészen jól mennek, és emelték is a
példányszámot, valamint kéthavonta kérnek egy újabbat.
Ezeket minden korlátozás nélkül ki tudják hozni, a többitõl
egy kicsit félnek. 
Akkor az Anno Kiadó jó partner?
- Persze, nekem még jó partner, de õk is sántikálnak, mint az
egész könyvpiac. 
Nemrég láttam egy híres ufó esetrõl szóló filmet. Nem
tudom mond-e valamit a Travis Walton név? Favágók
mennek az erdõben, amikor az egyiküket elviszik egy
repülõ csészealjjal, és ott jócskán megkínozták. Ön
szerint az idegen lények a barátságosok, vagy barátság-
talanok közé tartoznak?
- Barátságosnak tényleg nem lehet nevezni õket, ha így állt
a dolog. Azárt csodálkozom a dolgon, mert többen 
jelentkeztek már azzal, hogy valamilyen mûtétet, mini
mûtétet végeztek rajtuk, beültettek valamit, vagy csak
megvizsgálták õket, és ezek sem voltak elragadtatva, de
ennyire extrém esettel még nem találkoztam a szakiro-
dalomban.  Csodálkozom is ezen, mert eddig úgy volt, hogy
ezek nem bántottak senkit. Nem tudjuk, hogy mi történt!
Nem képzelhetõ el, hogy úgy vizsgálnak bennünket, mint
mink a gombostûre tûzött bogarakat?
- Lehet benne valami, de azért ha eddig, száz és ezer éveken
keresztül nem csinálták, akkor nem valószínû, hogy most
kezdenék el, amikor elég nagy híre van a látogatásaiknak. 
Nem régen a csernobili dolgokról is írt, hogy nem volt olyan
nagy a katasztrófa, mint amilyennek lefestették. Felmerült
bennem is, hogy a két japán atombomba támadás után is
ugyanúgy laknak a városokban, mint elõtte. 
- És Csernobilban is laknak, és mûködik az erõmû is. Van
egy 500 méteres kör, melybe nem megy senki. De pár száz
méterre ott állnak azok az épületek, melyek elõtte is ott áll-
tak, és folyik az energia termelés. Az egész pánikkeltés
célzatos volt abból a szempontból, hogy óriási pénzeket
leszakítani, ha kellõ pánikot tartanak fenn, és a külföldnek,
fõleg a nyugatnak azt mondják, micsoda óriási pusztítás
volt, hány tízezer ember betegedett meg, lett rákos, meg
minden. Ezzel végigtarhálták a nyugatot, mindenhonnan
leakasztottak egy csomó pénzt segélyek és egyebek szintjén.
Aztán 15 és 20 évvel késõbb négy nemzetközi bizottság járta
be a helyszínt, és megállapították, hogy szó sincs valami
nagy katasztrófáról, nem haltak meg az emberek tömege-
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sen, tök felesleges volt több százezer embert kitelepíteni.
Épp ahogy mondta, a két japán városban is volt robbantás,
sõt sokkal erõsebb hatású, mint az atomerõmûben, és
továbbra is élnek ott emberek. Tehát az egész egy felfújt
marhaság volt. Kiderült, hogy ötven valahányan haltak
meg, köztük olyanok, akik késõbb bementek oda menteni.
Az egész csernobili katasztrófa körülbelül annyi áldozatot
hozott összesen, mint egy "jobb" vasútbaleset. Ha kisiklik
egy személyvonat, ott is van ennyi áldozat. Ennek a
történetnek persze sokféle elágazása van. Részt vettek
benne újságírók is, tõlünk is. Akik bementek oda, és mesél-
tek a halálzónáról, ahol néma csönd van, és a madarak sem
élnek. Már majdnem ott tartottunk, hogy háromfejû 
kisgyerekekrõl beszéljenek, meg hogy ott száz év múlva sem
lesz élet. Ehhez képest a fehéroroszoknál már 5-6 év múlva
visszacsalogatták az embereket, és más volt szovjet
területekrõl is csábítottak oda. Adtak nekik házakat, telket, és
már ott tartanak, hogy biotejet termelnek az ottani l
egelõkön. Az emberek ezt megeszik, és semmi bajuk sincs tõle.
Óriási pánik volt kezdetben, hibás döntések egész sorozata,
kitelepítés, és utána a nagy pénzszerzési manõverek. 
Mondhatjuk, hogy hisztéria volt az egész?
- Az egész nem, mert azért senki sem örül, ha a közelében
felrobban egy atomerõmû. De messze nem volt akkora az
egész ügy, mint ahogy felfújták. Van ennek az ügynek egy
másik oldala is: azóta is ezt csócsálják a környezetvédõ,
vagy ahogy nevezni szoktam õket, ál környezetvédõ
szervezetek, melyek ezzel harcolnak az atomenergia ellen,
hogy ez mindenhol megtörténhet. Holott nem az történt,
hogy véletlenül vagy mûszaki okból felrobbant, hanem ott a
személyzet akart elvégezni - mellesleg nem engedélyezett és
fõleg javallott - kísérletet. Bármilyen furcsán hangzik,
Csernobilnak volt egy olyan haszna, hogy azóta sok-
szorosan túlbiztosítottak minden atomerõmûvet.                  

A „Frontoldal” nevû internetes lap sorozatot indított
„Nemere, a dezinformátor”címmel.
- Én ezt nem láttam még, csak a feleségem mesélte el, hogy
mirõl szól. Volt egy könyvem a Dezinformáció - A kommu-
nizmus hazugságai címmel, erre reflektált a szerzõ. Én úgy
döntöttem, hogy nem érdemes vele foglalkozni. És ez már
sorozattá fejlõdött?
Ha jól emlékszem, a negyedik résznél tartanak.
- Ezért már érdemes volt megszületnem. De tényleg nem
tudok hozzászólni, mert nem olvastam. Ha jól gondolom,
hogy mirõl lehet szó, akkor félreértette a könyvem. Hasonló
az eset a magyar õstörténettel, ahol ahányan írtak róla,

mind mást írtak. Viszont hallottam egy jó sztorit. Amikor
felmerült ez a bevándorlók, menekültek kérdés, valaki
olvasói levélben beírt, hogy volt olyan, hogy kétszázezer
bevándorló jött ide, az egészet valami Árpád szervezte, és a
Vereckei hágónál jöttek be. 
Tovább folynak a régi Nemere könyvek újra kiadásai?
- Nem azokat adják ki újra, melyeket én szeretnék, de azért
adogatják. Az idei évben már két hullámban adtak ki
Melissa Moretti könyveket, legutóbb hatot egyszerre. A
mostaniak között olyanok is vannak, melyet 15 évvel jelen-
tek meg elõször. Folyamatosan jelentkeznek olyan kiadók,
akik korábban nem is léteztek számomra. Az egyik vett 70
könyvet tõlem újra kiadásra, a másik meg 38-at. Most már
ott tartom, hogy a fele könyveim már megjelentek másod-
szor is, vagy hamarosan meg fognak jelenni. 
Augusztusban jön egy húsz fõs lengyel csapat. Lehetne
szó egy lengyel nyelvû író-olvasó találkozó meg-
tartásáról?
- Ne nevezzük író-olvasó találkozónak, mert engem úgy sem
olvastak, mert nagyon kevés könyvem jelent meg lengyelül,
azok is vagy húsz éve. De megcsinálhatjuk a találkozót.
Magyarországon és Lengyelországban is tartottam már
lengyel nyelvû elõadásokat.

(-r -ly)

Megérkeztünk!
Május hónapban született gyermekek: Vígh Sándornak és
Csáki Orsolyának KEVIN, Rácz Rolandnak és Sándor
Orsolyának ERIK. 
Június hónapban született gyermek: Balog Jánosnak és
Horváth Szilviának TÜNDE

Gratulálunk!
Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2015. július 8.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2015. július 6.
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

Kistelek, József Attila u. 2. sz. alatti

TELJESEN MEGÚJULT
ÁLLATORVOSI RENDELÕMBE
ismét várom régi és új pácienseimet.

Rendelési idõ: hétköznapokon 
17-19 óra között.

Rendelési idõn kívül telefonos
egyeztetés alapján.

Dr. Farle Csaba szakállatorvos; 
Telefon: (70) 3-304-504



CSENGELEI ELVÉGZETT IVÓVÍZMUNKÁLATOK
CSENGELE KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ALÁBBI IVÓVÍZZEL
KAPCSOLATOS MUNKÁLATOK KERÜLTEK
ELVÉGZÉSREA KEOP-1.3.0/09-11-2011-0006
azonosítószámú a Kisteleki ivóvízminõség-javító projekt
címû projekt keretében 2014-2015. évben.
A településen az alábbi utcákban a régi vezetékek helyett új
ivóvíz hálózat lett kiépítve:
Tisza u. DN90 KPE 53fm és DN110 KPE 59 fm
Móra F. u. DN125 KPE 80 fm
Bem u. DN90 KPE 180 fm
Petõfi Sándor u. DN110 KPE 319 fm
Az esetleges bekövetkezendõ problémák gyorsabb
megoldása érdekében új tolózár aknák lettek kiépítve a
településen az alábbiak szerint: 
• 3 db új tolózárakna elhelyezésére került sor
Kossuth L. u - Petõfi u (találkozásánál)
Tisza u- Május 1.u.(találkozásánál)
Móra F. - Május 1. u.(találkozásánál)
A jelenlegi települési hálózaton a meglévõ 10 db
tolózáraknákhoz tartozó szerelvények cseréje megtörtént.
A vízmûtelepen belüli az új technológia bevetéséhez új
Vezetékek  lefektetésre kerültek.
A jelenlegi elõírásoknak megfelelõen a hálózaton az új
vezetékek építésénél 5db új építésû tûzcsap is elhelyezésre
került.

hírek
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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..

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: Kormányos Sándor:  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
LAKCÍMNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYVEZÉS:
Ügyfélfogadás: hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Tel.:586-573
IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás szerda de. 9-12, du. 13-15, péntek de. 9-12
Magony Józsefné Tel.: 586-577. igazgatas@csengele.hu
ADÓ ÜGYEK:
Ügyfélfogadás: hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kossipos Józsefné Tel.: 586-577 ado@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
JÁRÁSI ÜGYINTÉZÕ: 
Ügyfélfogadás: szerdán 8-16

Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!
Polgármesteri Hivatal

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 - 4000 Ft
23 kg-os palack - 8000 Ft

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200

34/2014 (IV. 4.) VM rendelet
EMVA-fiatal mezõgazdasági termelõk nyújtott támogatás 

kedvezményezettje
Némethné Blazsek Zsuzsanna

6765 Csengele, Tanya: 640.
A támogatás megítélt összege: 40.000 Euró

Állattenyésztés: tejhasznú szarvasmarhatartás



Hirdetések
Eladó francia ágy (160x200 cm), 4 darabos világos
szekrénysor! Érdeklõdni: 06-20/261-5214

Csengele Tanya: 827. szám alatti összkomfortos ingatlan
5 hold földdel, õszibarackossal, gazdasági épületekkel és
felszereléssel (kistraktor, permetezõ, rotátor stb.) együtt
eladó! Érd.: 06-30/9980340

A falu központjában (Csengele, Deák F. u. 21.) összkom-
fortos ház 610 négyszögöl portával, nagy mel-
léképületekkel eladó! Ugyanitt egy 28-as nõi kerékpár,
2db 50 literes üveg balon, 2 db 200 literes olajos hordó,
5 db 100 literes mûanyag hordó, 5-ös, 10-es faládák és
gázpörkölõ 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 telefonszámon!

Csengelén tanya eladó! 2,5 szobás felújított, kandalló
fûtéses, több melléképülettel, erdõvel, 1 h földdel, szépen
bekerített, rendezett udvarral. Érdeklõdni: 06-30/824-87-15,
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! Érdek-
lõdni: 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! 

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

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

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 hev-
erõ (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. Érdeklõdni hétköznap
16 óra után, hétvégén egész nap: 06-30/ 430-3291.

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

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

Ház eladó a Deák Ferenc u. 6. szám alatt. Érd.: Horváth
Istvánné, 06-30/263-4397

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

2015. július 7. oldal
hírek
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Állatorvosi
ügyelet
2015. július 11-én 6 órától
2015. július 13-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624, 

2015. július 18-án 6 órától
2015. július 20-án 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455, 

2015. július 25-én 6 órától
2015. július 27-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030, 

2015. augusztus 1-jén 6 órától
2015. augusztus 3-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488-0267, 

2015. augusztus 8-án 6 órától
2015. augusztus 10-én 6 óráig
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624

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, osztálytalálkozók és

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



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

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

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

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, radiá-
tort, tûzhelyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-
30/401 8317

Gépi hasogatást, favágást, fûrészelést vállalok! Érdeklõd-
ni 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. Érdek-
lõdni a 06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 

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

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.

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

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

Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin
szerelését, és belsõ munkálatokat. 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, fürdõszobaszekrények stb. gyártását,
nyílászárók beépítését vállalom. Süli Tibor Telefon: 06-
30/903 8725

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

8. oldal 2015. július
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