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XXI. CSENGELEI FALUNAPOK
2015. május 23.-24.-25.

MÁJUS 23. (SZOMBAT)
0800 Kiállítások megnyitói: Rényiné Dr. Torontáli Renáta - grafikák, 

Vincze János - fafaragások, Kovács Katalin - tûzzománc
0900 Ifjúsági bajnoki labdarúgó mérkõzés Csengele-L-IT SZEAC
0900 A Csengelei Fúvószenekar és mazsorettcsoportok, 
a Kunszentmártoni Fúvószenekar, Forgó Zoltán Ifjúsági Fúvózenekar Bácsbokodról felvonulása a falu utcáin                      
INDULÁS A POLGÁRMESTERI HIVATALTÓL!!!
0945 A Falunapok ünnepélyes megnyitója 
1000-1130  Térzene a József Attila tér kõszínpadán
1130 -1230 Kulturális mûsor a József Attila tér kõszínpadán (Csengelei Népdalkör és Citerazenekar, tánccsoportok, Csengelei Ütõegyüttes)
2000 Élõzenés mulatós est a Gól Sörözõben Billentyûknél: Csányi Attila
A Motoros Találkozó programjai az Ifjúsági Táborozóhelynél:
0930 Gyülekezés Info: 06-70/459-1438
1130 Ünnepélyes megnyitó 06-70/398-5770
1500 Streetfighter show Tombola, Fõdíj: Robogó
1630 Motoros felvonulás Veterán jármûbemutató
1730 Díjátadás Akrobatikus rúdtánc bemutató
1800 Utcabuli szalonnasütéssel Egyéb meglepetés, vásári forgatag!
2000 Nosztalgia party a 80-as 90-es évek slágereivel, 

Lemezlovasok: DJ Tokaji és DJ Roberto

MÁJUS 24. (VASÁRNAP)
0830-0930 Szentmise
0930 Koszorúzás az I-II. világháborús emlékmûnél
1000 Nõi bajnoki mérkõzés Csengelei Zsákbamacskák - Hódmezõvásárhely
1000 Torta-túra az Általános Iskola udvarában 
1200-1400 Lovasok gyülekezése és ebéd a Faluháznál
1400 Huszárok vezette lovas kocsis felvonulás a Faluháztól indulva, közben az IFJÚSÁGI TÁBOROZÓHELY MELLETT

a világon egyedülálló fogatos tornászlányok és idomított szürkemarha bemutató, majd a felvonulás folytatása, 
visszaérkezés a hivatalhoz. Emléktárgyak, emléklapok átadása a víztoronynál

1730 MII. Labdarúgó mérkõzés Csengele-L-IT SZEAC
2000 Utcabál a Polgármesteri Hivatal melletti Sátorban

Zenél Hegedûs és Marton duó
2130 Fáklyás színpadi elõadás a kõszínpadon 

(Miri, a manólány, Ludas Matyi, avagy a libák gágogása)
2300 Utcabál sztárvendége BUNYÓS Pityu     
2400 Tombolasorsolás, fõdíj: tablet

MÁJUS 25. (HÉTFŐ)
0800-1600 Falunapi kispályás labdarúgó torna a sportpályán
1630 Falunapok zárása, focitorna eredményhirdetése a Gól Sörözõben.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!
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FIGYELEM!
FELHÍVJUK A TISZTELT LAKOSSÁG

FIGYELMÉT, HOGY ÖNKORMÁNYZATUNK
2015. JÚNIUS 01-TÕL 08-IG EGÉSZSÉGÜGYI

NAPOKAT RENDEZ!
FALUHÁZBAN:
Tüdõszûrés: június 01-08-ig 10-14 óráig
Csengelei lakcímmel rendelkezõ, 40 év felettieknek
ingyenes!
40 év alatt és foglalkozás egészségügyi szûrés 1700 Ft,
fizetni készpénzzel a szûrõbuszon lehet.
Jubiláló véradók köszöntése: június 01-én 13 órakor
Véradás: június 01-én 14.00-16.00 óráig
Vérnyomás-, vércukor-, testtömegindex mérése:
június 01-én 9.00-13.00 óráig - ingyenes
Vérnyomás-, vércukor-, koleszterin mérés: június 02-án
9.00-13.00 óráig - ingyenes
június 03-án 9.00-13.00 óráig - ingyenes
június 04-én 9.00-13.00 óráig - ingyenes
Ortoped szakorvosi tanácsadás: Végzi Dr. Nagy Ernest
június 01-én 11-13 óráig - ingyenes
Rehabilitációs eszközök bemutatása: Rehab Hungária Kft.
területi képviselõje Toronykõi Péter területi képviselõ
HRI-vitalion bemutatkozása: június 03-án 18 órától a
Faluházban
AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA MUNKATÁRSAI
június 05-én VÉGZIK A KÖVETKEZÕ VIZSGÁLATOKAT 9-
14 óráig. A VIZSGÁLATOKRA IDÕPONTOT KELL KÉRNI A
06-62/286-252-ES TELEFONSZÁMON!
Újraélesztés, elsõsegélynyújtás elõadás Elõadó Bálint
Zoltán mentõtiszt

Bõrgyógyászati szûrés: Rendel: Dr. Csoma Zsanett bõrgyó-
gyász szakorvos - ingyenes

Fül- orr- gégészeti szûrés: Rendel: Dr. Török Klára fül- orr-
gégész szakorvos - ingyenes

Csontsûrûség vizsgálat: Végzi: Rozsiné Paragi Ibolya
asszisztens - ingyenes

Újraélesztés, elsõsegélynyújtás elõadás május 16-án
11.00-12.00 óráig!
Elõadó: Dr. Szollár Márta oxyológus szakorvos

EGÉSZSÉGHÁZBAN:
Belgyógyászat- EKG vizsgálat: Rendel Dr. Elekes Attila bel-
gyógyász szakorvos - ingyenes

FOGÁSZATI RENDELÕBEN (Árpád u. 34.)
Fogászati és szájüregi szûrõvizsgálat  ingyenes
Rendel: Dr. Balikó Katalin fogszakorvos
Bejelentkezés: 62/286-252-es telefonszámon

GYÓGYSZERTÁRBAN: Az egészség héten: Vérnyomás, vér-
cukor, koleszterin szûrés ingyenesen!

A vizsgálatokhoz TB kártyát és személyi igazolványt
szíveskedjenek magukkal hozni!

Polgármester

Önkormányzati hírek

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iparûzési adóbevallások
benyújtásának, bevallásának határideje az Önkor-
mányzatunkhoz, a 2014. évrõl hamarosan lejár. A bevallás
benyújtásának határideje: 2015. május 31. (Mivel most vasár-
napra esik, így a végsõ beadási határidõ: 2015. június 1.)
A bevallási nyomtatványok az Önkormányzat honlapján:
www.csengele.hu, azon belül Önkormányzat fül, majd Közös
Önkormányzati Hivatal fül-re kattintva érhetõk el, 
letölthetõek, valamint a Hivatal 6. irodában az ügyintézõtõl
is kérhetõek.
Iparûzési adó esetében az adó mértéke:
Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén: 2 %
Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén:
5000 Ft/nap
Önkormányzat által biztosított adómentesség:
„Adómentes a vállalkozó abban az adóévben, amelyben a helyi
adó törvény alapján számított vállalkozási szintû adóalapja az
1.000.000-Ft adóalapot nem éri el. 
„Adókötelessé válik a vállalkozó - a teljes összeg tekintetében -
, ha az adóévben a vállalkozási szintû adóalapja az 1.000.000,-
Ft adóalapot eléri, vagy adóalapja azt meghaladja.
Ha az õstermelõ az õstermelõi tevékenységébõl származó
bevétele a 600.000,-Ft-ot nem haladta meg, akkor iparûzési
adóbevallást, helyettesítõ nyilatkozatot köteles az Önkor-
mányzathoz benyújtani.  A nyilatkozat a hivatalban 
beszerezhetõ és a honlapról is letölthetõ. Ha a bevétel a
600.000,-Ft-ot meghaladja, akkor iparûzési adóbevallást
köteles benyújtani. 
A bevallási határidõ: Az adóévet követõ év május 31.
Befizetési határidõk:
- Elsõ félévi elõleg: 2015. március 15. (Az idei évben ez
a határidõ: 2015. március 16.
- A vállalkozó a megfizetett adóelõleg és az adóévre
megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet
követõ év május 31-ig fizetheti meg, illetõleg ettõl az
idõponttól igényelheti vissza.
- Második félévi elõleg: 2015. szeptember 15.
- Feltöltés: 2015. december 20.
A befizetések teljesítéséhez az iparûzési adó számlaszámunk:
10402142-50485648-56561032
Kérünk mindenkit a határidõk pontos betartására!
Az eljárás jogi alapjai:
„Az adózás rendjérõl szóló - többször módosított - 2003. évi
XCII. tv.
„A helyi adókról szóló - többször módosított - 1990. évi C.
törvény
„Csengele Községi Önkormányzat Képviselõ - testületének a
helyi iparûzési adóról szóló 19/2012. (XII.01.) Önk. ren-
delete
Az ügyintézés helye: Csengelei Közös Önkormányzati
Hivatal 6765 Csengele, Petõfi u. 13. Adóiroda 6. számú
iroda. Ügyintézõ: Kossipos Józsefné (Tel.: 62/586-577)
Ügyfélfogadási idõ: hétfõn és szerdán Délelõtt: 9.00 -
12.00-ig. Délután: 13.00-15.00-ig
Gépjármûadó tartozásokról!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy aki mindeddig nem fizette
meg a gépjármûadót, elmaradása van, akár korábbi évekre
visszamenõleg is, azok a folymatos pótlék összegének
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növekedésén túl, egyéb szankciókkal is számolhatnak.
Többek között a gépjármûveik forgalomból történõ kivonat-
tatásával. 
Ezért kérünk mindenkit, hogyha bármilyen adótartozása
van, azt mielõbb fizesse be! 

Magánfõzés
TÁJÉKOZTATÓ a magán pálinkafõzõ berendezések beje-
lentési kötelezettségérõl, valamint a bevallás tel-
jesítésérõl
2015. január 1-jével a jövedéki adóról és a jövedéki ter-
mékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.
évi CXXVII. törvény magánfõzésre vonatkozó szabályai
módosultak. 
A módosítások értelmében a magánfõzõ a desztillálóberen-
dezés beszerzését köteles bejelenteni a beszerzést követõ 15
napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz. A magánfõzõ köteles megõrizni a desztil-
lálóberendezés megszerzésének jogszerûségét igazoló iratot
és egy ellenõrzés esetén azt bemutatni.
A 2015. január 1-jét megelõzõen beszerzett desztillálóberen-
dezések esetében a bejelentést 2015. január 15-ig kell
megtenni a magánfõzõ lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz. 
A bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfõzõ természetes
azonosítóit, lakcímét, elérhetõségi adatait, adóazonosító
jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés 
idõpontját, a desztillálóberendezés ûrtartalmát és tárolásá-
nak, használatának helyét, helyrajzi számát, ha az eltér a
magánfõzõ lakcímétõl. Több tulajdonos esetén valamennyi
tulajdonostárs adatát fel kell tüntetni.
A bejelentés hiányában a desztillálóberendezés birtoklása
jogellenes, egy ellenõrzés esetén a vámhatóság a be nem
jelentett készüléket elkobozza jövedéki bírság kiszabása
mellett.
A magánfõzõnek tárgyévet követõ év január 15-éig a
magánfõzött párlat utáni adóbevallási és fizetési
kötelezettséget kell teljesíteni szintén a lakóhelye szerint
illetékes önkormányzati adóhatóság felé. Ezt a
kötelezettséget elõször 2016. január 15-ig kell teljesíteni, a
2015-ben elõállított párlat után. A magánfõzésben elõállí-
tott párlat adója évi 1.000 forint. Ha a magánfõzõ nem állí-
tott elõ tárgyévben magánfõzött párlatot, akkor nem
keletkezik a tárgyévre vonatkozóan adóbevallási
kötelezettsége.
Az önkormányzati adóhatóság felé fentiek szerint teljesí-
tendõ bejelentés és adóbevallás nyomtatványok az önkor-
mányzati adóhatóságnál, az ügyintézõnél beszerezhetõk, de
a honlapról: www.csengele.hu azon belül Önkormányzat fül,
majd Közös Önkormányzati Hivatal fülre kattintva
elérhetõek.

„Új" buszmegálló
Akik busszal közlekednek bizonyára észrevették, hogy az
utóbbi idõben nem állt meg a busz csak a központban. Ez
azért történt, mert ugyan buszmegálló tábla volt a falu
Kiskunmajsa és a vasútállomás felöli végén, de ezek nem
voltak hivatalos megállóhelyek. Ezért az önkormányzat 
levelet írt a szegedi Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-
nek, amiben kérték a két megálló felvételét a hivatalos

megállóhelyek közé. A cég a kérést teljesítette és április eleje
óta a busz megáll ezeken a helyeken is. 

Agrárfórum
2015. április 21-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamra
munkatársai tartottak a csengelei érdeklõdõknek gazdákat
érintõ elõadást. 
A jó idõ ellenére is szép számmal jelentek meg a fórumon. A
kis gazdaságok támogatásáról, különbözõ pályázati
lehetõségekrõl, az EKÁER rendszerrõl, a nitrát érzékeny
területekrõl, a területalapú támogatásokkal kapcsolatos vál-
tozásokról hallhattak hasznos információkat a tisztelt ter-
melõk. 
Hasonló elõadásra, fórumra a késõbbiek során is lesz alka-
lom, jöjjenek, használják ki a lehetõséget.

Piaci napokon korlátozás várható
A közútkezelõ felmérte a csengelei utak állapotát,
ellenõrizték a táblákat. Piaci napokon az emberek a fõutcán
mindkét oldalon parkolnak az autókkal, mely veszélyes,
ezért várhatóan várakozási korlátozást fognak bevezettetni
az önkormányzattal. 

Energetikai felmérés
A Smart LED Hungary Kft. világítástechnikai felmérést
végzett a település közintézményeiben, az idei év õszére
várható pályázati kiírás kapcsán. A projekt célja a megújuló,
környezetbarát energia hasznosítása, mellyel lényeges költ-
ségtérítés lenne eszközölhetõ. 

Ebédkiszállítás
A Tanyagondnoki Szolgálat szállította az ebédet a faluban
és a tanyavilágban egyaránt. A faluban kezdték a kiszál-
lítást és csak ezután jutottak a külterületen élõ emberekhez,
ezért az ebéd sokszor késõn érkezett. Azért, hogy a tanyasi
emberek is korábban és melegen kapjanak ebédet a falusi
kiszállítást nem a szolgálat végzi, hanem biciklivel egy
önkormányzati dolgozó hordja az ételt. 

XXII. Alföldi Állattenyésztési és Mezõgazda Napok
2015. április 24-26 között rendezték meg XXII. alkalom-
mal Hódmezõvásárhelyen az állattenyésztési napokat. 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara standján Csengele is
helyet kapott. A csengelei standon, mely egy kis nádfede-
les házikó volt, Vincze János fafaragó állította ki szobrait
és egy balástyai hölgy kerámiáit. Kormányos Sándor pol-
gármester igazi "csengelei hangulatot" igyekezett varázsol-
ni, az érdeklõdõknek bemutatta településünket, és erre az
alkalomra készült szórólapot adott mindenkinek. 
A sok csengelei és vidéki látogató között volt dr. Feldman
Zsolt agrárgazdaságért felelõs helyettes államtitkár, dr.
Nagy István parlamenti államtitkár, akik egy-egy ajándék
szobrot vihettek haza. Jakab István, az országgyûlés alel-
nöke, Farkas Sándor országgyûlési képviselõ és Zászlós
Tibor az agrárkamara alelnöke is meglátogatta a 
kiállítást. 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamra különdíjait Vincze János
fafaragó készítette. A kitüntetettek egy-egy faszobrot kap-
tak.
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MÛVÉSZETI ISKOLA HÍREI
Deszki Maros Menti Fesztivál

Idén XVII. alkalommal rendezték meg Deszken a Maros
Menti Fesztivált, melyen a csengelei mûvészeti iskolások
rendszeresen vesznek részt. Az egyéb tánc kategóriára
április 10-én került sor, melyre két tánccsoporttal is
neveztünk. A Napfény csoport (4.-5. osztály) angol keringõt

táncolt az Oroszlánkirály egyik nagy sikerû slágerére. A 23
fõs csoport a legnagyobb létszámú koreográfiát mutatta be.
A zsûri nagyon kiemelte az elõadásmódjukat, a tartásukat,
a szép mozgásukat. 
A Szivárvány csoport (7.-8. osztály) egy mozgalmas cha-
cha-cha-t táncoltak. Õk már rutinos résztvevõi ennek a
versenynek, többször díjazottak is voltak. Ebben a tanévben
rajtuk kívül hat másik mûsorszámot is láthatott a közönség. 
A csengelei gyerekek középmezõnyben végeztek, de egy
közös fagyizás mindenkinek járt az aznapi produkciója elis-
meréséül.

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Tavaszi hangverseny
2015. április 26-án elsõ alkalommal rendezte meg a Szent
Imre Plébánia és a Csengelei Alapfokú Mûvészeti Iskola
tavaszi hangversenyét. A hangversenyre a szentmise után a
templomban került sor. 
Elsõként egyéni elõadókat láthattunk a kicsiktõl a nagyokig,
akik furulyán és rézfúvós hangszereken mutatták be zongo-
rakíséret mellett darabjukat.
Õket az elballagott diákokból és tanárokból álló 
kamaraegyüttes követett, akik egy négy tételes darabot és
egy Enya számot játszottak. 

Befejezésül a fúvószenekart hallhatták az érdeklõdõk, õk
szintén két darabot adtak elõ: Air for winds, és Salzburg
impression címû mûveket. 

Törköly Ágnes

Általános iskolai hírek
Versmondó verseny

Az általános iskolában április 13-án rendezték meg a helyi
versmondó versenyt. Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is két
korcsoportban díjazta a zsûri a tanulókat, akik most is
szebbnél szebb versekkel készültek.
Az 1-2. osztály eredménye:
I. helyezett: Fekete Nelli; II. helyezett: Tóth Amíra Katinka
III. helyezett: Gombai Árpád Béla; IV. helyezett: Katona
Angelika; V. helyezett: Csókási Tamás
A 3-4. osztály eredménye: I. helyezett: Grezsa Anna, 
II. helyezett: Rózsa Dorina, III. helyezett: Samu Katalin és
Gera Kitti, IV. helyezett: Hegedûs Boglára és Kerékgyártó
László, V. helyezett: Becsei Bence és Szabó Cintia
A szentesi megyei versenyen mindkét korcsoportból az elsõ
két helyezett képviselte iskolánkat. Helyezést itt nem 
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sikerült elérni, de a gyerekek ügyesek voltak, mindenki sok
szép élménnyel gazdagon tért haza. Köszönjük szépen a
tanítók és szülõk felkészítõ munkáját!

Törköly Ágnes

Kerékpáros Iskola Kupa Kisteleken
2015. április 9-én ismét megrendezték Kisteleken a
Kerékpáros Iskola Kupát, melyen a kisteleki járás iskoláinak
tanulói vettek részt, két lány és két fiú versenyzõvel. Ezen a
versenyen a csengelei gyerekek eddig mindig kiemelkedõ tel-
jesítményt értek el. Idén sem volt ez másként. 
Iskolánkat Széplaki Lili, Széplaki Vivien, Hajagos László és
Lesták Arnold képviselte. A vetélkedõn ügyességi felada-
tokat és KRESZ-teszteket kellett a gyerekeknek megolda-
niuk. Az eredményeket összesítették és az elsõ négy
helyezett jutott tovább a megyei döntõbe. A fiúknál Hajagos
László és Lesták Arnold a lányoknál Széplaki Vivien és egy
kisteleki kislány. 
Gratulálunk a versenyzõknek és sok sikert kívánunk a
megyei döntõhöz is!

Törköly Ágnes

Családi nap az iskolában
A Csengelei Általános Iskolában 2015. április 24-én a
TÁMOP 3.1.4-B "Köznevelés az iskolában" - PH Modul
pályázathoz kapcsolódó közösségi eseményt: "Családi
napot" szerveztünk. Az egész napos rendezvényt péntek
délelõtt kezdték a gyerekek családfa készítésével. A remek-
mûveket a faluházban mutatták meg a szülõknek és a
vendégeknek. 

Mindenki számára látványos és érdekes volt. Még a délelõt-
ti órákban kitettünk két bõröndöt az iskola aulájában, mely-
ben összegyûjtöttük a gyerekek véleményét egy papírra felír-
va, hogy számukra milyen egy jó és egy rossz család. Ezeket
a véleményeket délután mindenki láthatta projektoron
kivetítve a Faluházban. A projekt megvalósításához civil
szervezetek is csatlakoztak. Az önkormányzattól Tódorné
Bodrogi Tünde családgondozó "Családi problémák" címmel
tartott elõadást. Ezután Bozó Béla fõtörzsõrmester és kis
csapata "kutyás" bemutatót tartott. Érdeklõdéssel figyelte
mindenki az eseményt. Sok fontos dolgot ismerhettünk meg
az ember és a kutya kapcsolatáról. A nap folytatása az általános
iskolában történt. Közösen egy családfát ültettünk, melyet
Lantos Viktória kísért zenével, énekléssel. A nap fénypontja a
közös családi torta elfogyasztása. Minden osztály külön tortát
kapott, és mint egy kis család osztályonként elvonulva,
padokra, plédekre leülve ette a csokitortát.
Úgy gondolom, mindenki egy szép délutánt zárhatott a
szívébe. Köszönöm mindenkinek, aki e nap meg-
valósításában részt vett. Külön köszönjük az önkormányzat
segítségét a családi torták felajánlásával. 

Nagy Gáborné

Óvodai hírek
A FÖLD NAPJA AZ ÓVODÁNKBAN

„Ez a Föld, ez ád nekünk otthont, ide születünk, itt
pihenünk meg.Kell, hogy érezd, hogy óvjad, hogy

féltsed, kapaszkodva bele. Az élet minden erejével, a
szeretetünk ezernyi gyökerével,

Hogy örömmel töltse el létük a szívünket, az életünket.
Hát kérlek Titeket, Emberek, óvjuk, féltsük, szeressük

ezt a Földet!”

A Föld napját Magyarországon elõször 1990-ben ünnepelték
meg. Célja: ráébreszteni az embereket arra, hogy az egész
Föld veszélyben van és ennek fõ oka sokszor maga az
emberek tevékenységes.



Nevelési programunkban a "Külsõ világ tevékeny megis-
merése" keretében nagy hangsúlyt fektetünk természetünk,
környezetünk óvására, védésére, tisztántartására.
Fontosnak tartjuk a személyes példamutatást, hiszen a ter-
mészet, a környezet szépségét, hasznosságát csak az tudja
megmutatni másoknak, aki maga is felfedezi, megérti a
környezetvédelem fontosságát, s maga is feladatának tekin-
ti.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket már 2-3 éves koruktól
fogva arra tanítsuk, hogy védjék, óvják a Földet, a
környezetünket, ahol élünk. Sokat beszélgettünk a
gyerekekkel arról, hogyan is védjük a természetet.
Megtekintettünk egy kisfilmet Földünk védelmérõl, a szelek-
tív hulladékgyûjtésrõl.
Megfogalmaztunk néhány fontos szabályt is:
• Ne szemetelj!
• Ne törd a fák ágait!
• Ne szennyezd a vizeket!
• Soha ne szedj védett növényt!
• Ne bántsd az állatokat!
Intézményünkben immáron hagyománnyá vált, hogy min-
den évben ezen a napon a szülõkkel közösen virágültetést
szerezünk, hogy tavasz beköszöntével széppé varázsoljuk
óvodánk udvarát.

A gyerekek szüleikkel közösen piros muskátlikat ültettek a
balkonládákba. A virágágyásokba gyönyörû árvácskák,
begóniák és más tavaszi virágok kerültek, ezzel díszítve az
óvodánk udvarát. A munka befejeztével a szorgos csapat 
elfogyasztotta a jól megérdemelt finom falatokat.
Az óvoda dolgozói nevében szeretném megköszönni segítõ
munkáját minden kedves anyukának és apukának!
Köszönjük a felajánlott sok szép virágot!

Pigniczki Tiborné

Ruhabörze
Nagy lakossági érdeklõdés mellett április 22-23-án Retkes
Klára ruhaadományából válogatott kb. 120 fõ. A következõ
ingyenes ruhabörze várhatóan õsszel lesz. 
Köszönöm a segítõk közremûködését!

Henczné Gut Julianna

Csengelei Global Grappling versenyzõk
2014. tavaszától ezt a fajta összetett küzdõsportot ûzi
Szarka-Kovács Nikoletta és Kontesz Adrián Kisteleken a 3K
Egyesület tagjaként. Az eltelt egy év alatt már több
versenyen is részt vettek, ahol mindig szép eredményeket
értek el. Legutóbb márciusban, Debrecenben rendeztek
versenyt, melyen Niki Gi versenyszámban I. helyezést NoGi-
ban II. helyezést ért el. Adrián mindkét versenyszámban a
IV. helyet szerezte meg. 
Sok szeretettel gratulálok mindkettõjüknek és további 
sikeres versenyzést kívánok!

Törköly Ágnes

hírek
6. oldal 2015. májusCsengelei

VVáággóó  PPeettrráánnaakk  
88..  sszzüülleettééssnnaappjjaa  
aallkkaallmmáábbóóll  ggrraattuullááll  

KKéékk  MMaammaa  ééss  KKéékk  TTaattaa
Illatos reggelen, harmatos fûben,

Egy vidám ugráló kismadárra leltem. 
Elküldtem hozzád, repüljön frissen,

Kedves szép szavával Téged éltessen!

VÖRÖS
RUDOLFNÉT 

90. SZÜLETÉS-
NAPJA 

alkalmából

szeretettel

köszöntötte az

önkormányzat

nevében Kormányos Sándor polgármester. 

A jeles évfordulót családi körben ünnepelték.

Boldog, egészségben gazdag 
éveket kívánunk!



Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2015. június 10.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2015. június 1.
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

Frontérzékenység: hogyan hatnak
szervezetünkre a frontok 
A front lényegében hideg és meleg légtömegek határán
kialakult légköri képzõdmény, melyet egyes meteorológiai
paraméterek (hõmérséklet, légnyomás, páratartalom,
szélerõsség, ionizáció) egyidejû, hirtelen változásai jelle-
meznek. Hazánk felett átlagosan heti egy ciklon vonul át,
egy hideg-, illetve egy meleg fronttal kísérve, így évente kb.
100 front érinti az országot.
Az ember, mint minden élõlény, része a természetnek, így
folyamatos kölcsönhatásban áll vele. Érthetõ tehát, ha
környezetünk változásai szervezetünket (leginkább idegi és
hormonális) alkalmazkodási mechanizmusok beindítására
kényszerítik (vegetatív reakciók). Néhány ember esetében
ezek komoly szubjektív, sõt olykor objektív tüneteket
okozhatnak. Leginkább a túlhajszolt életmódot folytató,
instabil idegállapotú, gyengébb fizikumú, idõs, vagy egyes
betegségekben szenvedõ (pl. reumatológiai, idegrendszeri,
szív- és érrendszeri, immun-, vagy hormonális krónikus
betegségekben szenvedõ) felnõttek esetében fordul ez elõ. 
Meleg front esetén a tünetek már néhány órával a front
átvonulása elõtt jelentkezhetnek. Ilyenkor emelkedik a
hõmérséklet, nõ a páratartalom és csökken a légnyomás;
mindezek vérnyomás csökkenéshez, pulzusszám
emelkedéshez, esetleg a depressziós tünetek, zöld hályogos
rohamok, illetve migrénes panaszok gyakoribb elõfor-
dulásához vezethetnek.
Hideg front esetén a tünetek inkább a front átvonulása után
jelentkeznek. A csökkenõ hõmérséklet és páratartalom mel-
lett nõ a légnyomás. Ezt ízületi fájdalmakkal, reumás
panaszokkal, asztmás rohamokkal, gyomor-, epe- és
vesegörcsökkel, illetve mellkasi panaszok, sõt a
koraszülések számának emelkedésével, illetve a szívinfark-
tusok gyakoribb elõfordulásával hozták összefüggésbe a
rendelkezésre álló megfigyelések alapján. Bizonyos
általános idegrendszeri tünetek mindkét fronthatás

esetében jelentkeznek, mint például levertség, inger-
lékenység, nyugtalanság, alvászavar, a reflexek lassulása, a
koncentrálóképesség csökkenése, és a fejfájás.
A fronthatások enyhítése érdekében a legfontosabb feladat
a megelõzés. Amennyire lehet, próbáljuk meg kiiktatni a
mindennapi életünkbõl a stresszt, táplálkozzunk egészsége-
sen, együnk vitaminokban (C, B vitaminok), ásványi
anyagokban (Zn, Mg) gazdag, könnyen emészthetõ ételeket
(sok zöldség, gyümölcs), valamint ügyeljünk a megfelelõ
(kb. napi 2-3 liter) folyadékbevitelre. Fontos a rendszeres
testmozgás, ne kíméljük magunkat, sétáljunk sokat akár
melegben, esõben, szélben, vagy hóban, hogy hozzászoktas-
suk ezzel szervezetünket a szélsõséges idõjárási vis-
zonyokhoz is. Jó hatású lehet a naponta végzett váltott
zuhany (2 perc hideg vizes, majd 2 perc meleg vizes tusolás
váltogatva), vagy szaunázzunk, így formában tarthatjuk
keringési és hõszabályzó rendszereinket. 
A felsoroltakon kívül azonban számos más módszer közül
válogathatnak még a front érzékenyek, mellyel a szervezet
alkalmazkodó képessége javítható, illetve a fronthatások
kellemetlen tünetei megelõzhetõk, esetleg enyhíthetõk. Ezek
közé több stresszoldó módszer tartozik, így az aro-
materápia, bizonyos gyógynövényekbõl készült kivonatok,
teák fogyasztása (citromfû, orbáncfû, levendula, rozmaring,
ginzeng), különbözõ relaxációs és jóga gyakorlatok,
valamint az akupresszúra és a talpmasszázs. A lehetõségek
tárháza, mint látjuk elég gazdag, csak az a kérdés, hogy a
rohanó hétköznapjaink során van-e néhány percünk megáll-
ni és saját egészségünkkel foglalkozni.
Jelen tájékoztató a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit KFT TÁMOP-6.1.2./LHH/11/B-2012-0002 "Együtt
gondolkodunk, együtt gondoskodunk" -egészségfejlesztési
programok a kisteleki kistérségben címû pályázatának
keretén belül készült.

Kovácsné Szabó Edit 
Ápolási igazgató- EFI szakmai vezetõ

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

2015. május 7. oldal
hírek

Csengelei

Állatorvosi
ügyelet
2015. május 9-én 6 órától 
2015. május 11-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2015. május 16-án 6 órától 
2015. május 18-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624, 

2015. május 23-án 6 órától 
2015. május 26-án 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455, 

2015. május 30-án 6 órától 
2015. június 1-jén 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030, 

2015. június 6-án 6 órától 
2015. június 8-án 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267

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; Tel.: (70) 3-304-504



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 szán-
tóföld együtt vagy külön is! Számkijelzést kérek, érdeklõdni 06-20/261-
5214-es telefonszámon!

Csengelén tanya eladó! 2,5 szobás felújított, kandalló fûtéses, több mel-
léképülettel, erdõvel, 1 h földdel, szépen bekerített, rendezett udvarral.
Érdeklõdni: 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 albér-
letet is keresek! Érdeklõdni: 62/286-020-as telefonszámon! 

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

Szakképzett ápolónõ több éves kórházi és idõsgondozói tapasztalattal vál-
lal idõsgondozást, 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, mel-
léképületek. Érdeklõdni 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+vegyes tüzelés, ipari áram van. Érd.: 06-30/531-1716

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

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

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

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

Tanya eladó Csengelén a faluhoz 2 km-re, a volt Aranyhomok Tsz-tõl 200
méterre, közvetlen a kövesút mellett 2,5 szobás, összkomfortos sok gaz-
dasági 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 hek-
tós, 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, tûzhe-
lyeket) 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, leg-
elõ), vagy csak maga az ingatlan is. Érdeklõdni a 06-30/275 4890-es tele-
fonszámon lehet. 

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

Falu szélén 1600 m2 területen 62 m2-es kétszintes, 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 magfa-
jták: sárgarépa, petrezselyem, hagyma, retek, káposzta, saláta, kukorica,
uborka, borsó). Érdeklõdni 20/315-7140 telefonszámon.

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

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

Eladó hobbitelek a Május 1. utca folytatásában és ugyanitt Sever szivat-
tyú. 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
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 tele-
fonszámon 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. május
hírek

Csengelei

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. 

Nyilvántartási szám: 163/0820/1/2007.
ISSN 2062-1728 (Nyomtatott) ISSN 2062-1922 (Online)

Az újság ingyenes! 
A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk! 

Minden jog fenntartva!

hírek
Csengelei


