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ná§ítá§í 1rrogram
Polgármesteriink februrár 19-én a Faluhazba hívta a Felszabadulás

utca lakóit a frutca szebbítésének megbeszélésere. Az 54 érintett
közül 32-entettiink eleget a felkérésnek.

A terv lényege, hogy amelyik épület előtt nincs semmi, vagy van
kivágásra ítélhető fa" oda szeretnének oszlopos tuját telepíteni,
természetesen a háztulajdonosok beleegyezésevel. Ez roppant
dekoratív, viszonylag igénytelen (nem kel1 metszeni, permeteani),
szemetet nem okozó növény.

A polgármester leszögerte, hogy a már meglévő és megfelelően
ápolt fikhoz nem nyulnak. Aá azonban kilátásba helyeáe, hogy az
elhanyagoltakat kiszedeti, ha valaki felszólításra sem hajlandó
gondozri azokat. A falut jarva sok helyen ápasztalta, hogy nem
törődnek a f;ákkal, sőt a lehullott gyiimölcs<it sem takarítják el, ami
nem csak ronda, de balesetet is okoáat.

Egyik téma vonzza a másikat, így rövid időre kis falugyűlés
kerekedett ki a beszélgetésből. A felvetődött, nem éppen idevágó
kérdésekre is megkaptuk aváIaszt.

A röpgűés végén mindenki egyenként elmondhatta, mi a
konkrét kívánsaga a haza előtti köáeriileten. A program
megvalósítasít ehhez igaáUa a Polgármesteri Hivatal. Azokat, akik
nem tudtak eljönni a Faluhazba otthonukban keresik majd fel.

A jelenlevők többsege ragaszkodik a szívtikhöz nőtt fakhoz.
Mélysegesen együtt érzek veliik, hiszen boruasúő érzés, ha
elveszítjuiik azt, an7lt szerettink. Ktilönösen fajdalmas az idősebb
emberek számiára. Ennek ellenére megkérdőjelezem az előző vezetés
akcióját, a kifejezetten kertbe való gyiimölcsfik utcára iiltetéset.
Szépek, haszrosak, ezt nem ütatom. De a korosodó ember nem bírja
elvégezni a sziikseges munkálatokat. Napszámost miből fuessen? Az
sem mellékes, hogy a kipufogógrázok mérgező ólommal dúsítjak a
gyiimölcsdk ütamintartalmát. Nem mostani találrnany a tuja és egyéb
praktikus dísarövény 

kontesz Józsefiré
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A csengelei Alta!ános lskola
pedagógiai programia lV.

Az is kola középtóv ú fejlesztési terve
1997/8 - 2003/4

A Csengele Közsegi Önkormrányzat 2tll997. (VII. l2.) számú
önkormányzati hatítrozatínak javaslatai alapjan az intézmény
vezetősege a következő közeptavu fejlesztési tervet állította össze,
illetve fogadta el. Az összeállításnál figyelembe vettiik Csongrád
megye közoktatrás-fejlesáési tervét is.

i, Helyzetértékelés

1. Csengele község Csongrád megyében, Kistelektől eNy iranyban
10 km-re terül el. Lakóinak szátma2]-90 ro. Az utóbbi években sokat
fejlődött az infrastruktura. Gyarapodott az új lakasok sáma. A
legtöbb, frleg belterületi hazban gáuzal flitenek, a telefonellátas az új
beruhrázasoknak köszönhetően magas színvonalú. Az ivővízellátás jól
megoldott. Az űthálőzat rendezett, portalanított, szilard burkolatú és
egyre fejlődik. A község rendelkezik napközis óvodával, rendezett
iskolával, gyógyszertárral, két körzetes orvosi ellátással, fogorvosi
rendelővel. A Faluhaz a közművelődés mellett az iskolai
sportfoglalkozásokat is ellátja (könfiar, klub, tanórák, egyéb iskolai
és közsegi rendezvények). Az önkormányzat és a falu lakossaga az
inté znényt saj átj anak ér zí, tétmo gatj a, se gíti.

2. Az intézmény obj eldív feltételrendszere :
a) Ovoda: 3 foglalkoáató, kiszolgáló helyisegek, irodiák, vizesblokk,
megfelelően felszerelt konyha, ágas játszóudvar szabadtéri játé-
kokkal,
b) Iskola: 9 megfelelő méretú (50-60 m2-es) tanterem, szátmitás-
technikai kabinet, 1 gyakorlati terem. A tornatermi foglalkozásokat a
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szerekkel megfelelően felszerelt faluházi tornateremben tartjuk (24 X
12 m), ahol öltözők, zuhanyozők, szlnpad és klubtermek állnak a
tanulók rendelkezésere.
- Szabadtéri létesítményeink: 20 X 40 m-es kézilabdapálya,9 X 18

m-es röplabdapálya, ugró- és lökőhelyek, valamint többezer
négyzetméter fiivesített, parkosított játszóhely, és mintegy 600 m2
gyakorlókert.
Tantermeink bútotzaá jó állagu, új műanyag padlóval borítottak,
világításuk megfelelő. l997-ben, flítéskorszenisítési munkálatok
eredményeként az intézrrrény 75 oÁ-ában gáz-központi fiítésre téít át.
Energiameetakadta$nk tetemes. Az ővodában és iskolában teljes

festési felujítás volt, ami az l997-es szeptemberi tanévkezdésre
elkésziilt. Epületeinket rendszeresen karbantartjuk.
- Felszereléseink vonatko zásabarl, az alapvető tanszerek, taneszközök,
szemléltető eszközök rendelkezésre á]lnak. Írásvetítők, informatikai
eszközök (magnók, rádiók, videók, 1 színes tv) az oktatas
szolgálatfuaáll. Számítógép parkunk 5 PC-I.486, 1 PC-I.288 gépből,
valamint 3 elavult Commodore gépből ár1. Az új nyomtatóval és a
ftnymásolóval oldjuk meg az ügymeneti munkát. A NAT
kompatibiüs kötelező esrkö4egyzék a terv készítésekor még nem
jelent meg. Az új felszerelések beszerzése nagy terheket rő az
intézményre és az önkormányzatra. A könyvtárunk kb. 2500 kötettel
rendelkezik, rendszeres fejlesáéstink ellenére sok könyv és kiadvány
selejtezésre var.

3. Az intézmény személyi feltételrendszere :
a) Óvoda:5 óvodapedagógus (vezető óvónő 1)

2 dajka
1 élelmezésvezető
2 fazőnő.

A tlz kOzakaknazotl az óvodai feladatokat megfelelő munkaszer-
vezéssel el tudja lámi (3 csoport 63 fr). Az elkövetkező két évben az
új óvodai program elkésátése a legnagyobb feladat. A tervezés során
ezért figyelembe kell venni a jelenlegi és vtárható gyermeklétszámot
(1995-ben 25 ft,1996-ban 13 fó, I997-ben 15 fr született), afill azt
jelenti, hogy 1999-ben csókken jelentősen az ellátottak számn
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1kiscsoport és a felmenő rendszer). Yáltozást jelenthet a szülők
kérelrne is, hogy a targyévben esedékes beíratkozáskor milyen
sz;ímban igényük a szolgáltatást. A létszámban változástjelenthetrrek
a bevándorlók i§, hiszen a munkalehetőseg Csengelén a különböző
vállalkozások kapcsan adott (Szigma-Pack Kft., baromfitelep, virág-
kertévet, Vetter Kft ., pulykatelep).
b) AzÁtahnos Iskola személyi állománya:
S zakszemélyzet: l igazgatő

I igazgatőhelyettes
6 szaktanár (1 GYES-en)
5 tanító (1 GYES-en)
3 napközis.

Ol@tást segítő személyzet: 1 gondnok
l gazdasági ügyintéző
1 karbantartó
2 takaritő.

Fa glalkaztatási mutatók a személyi óllományra :

Várható létszám alakulás (beiskolazási terv) 200314 tanéüg. M egy
pedagógusra jutó átlag atényleges aktív munkavállalókra vetífue.
Kötelező és választható órak szélm1 valamirrt a foglalkoztatott
pedagógusok kötelező őraszétma azt mutatja, hogy az elkövetkező
tervidőszakban pedagógus létszámleépítés nem indokolt.

Tanév osá. Nappali Tan. sámll ped. Napközis ped.ltan
okt. fib átlag |étsám _

1997l98
L998l99

9 181 t4.59ll ped. 76 3 ped. 25.3
9 184 14.8311 ped. 75 3 ped.25

199912000 9 l78 14.3511ped 75 3 ped. 25
2000101 9 l79 14.35/1 ped. 75 3 ped. 25
2001102 9 184 14.8311 ped. 75 3 ped.25
2002103 9 178 14.35/1 ped. 75 3 ped. 25
2003104 8 172 13.87/1 ped. 70 3 ped.23.3

A megyei átlagban M egy pedagógusra jutó tanuló 11.28. Az
iskolankban ez az áttag kb.3.1-e1 több tanuló. Az elkövetkező
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tervidőszakban 1 tanító szülési szabadsagra megy. Nyugdíjba
várhatóan két kolléga vonul.

II. Fejlesztési céliaink, elképzeléseink az elkövetkező 6 éwe
I. Tárgli, dologi, objelaív vonatkozások:
a) A kötelező taneszkőzjegyzék megjelenése után, illetve a helyi
tanterviink kívanalmainak megfelelően legalább a NAT-ba belépő
évfolyamoknak, folyamatosarr igyeksztink az eszközigényeit kielégi
teni (1998. szeptember l-től 1. és 7. osáály).

hataridő: folyamatos.
b) Az élő idegen nyelv (német) minél magasabb szintű oktatása
érdekében mobil nyelvi labor telepítéset tervezziik.

haüáridő: folyamatos.
c) Az informatika, számíüístechnika oktaüás fejlesáése érdekében
részt vesziink a kiilönb<iző páúyéuatokon, illetve saját erő felhaszrá-
lásaval, szponzorok megnyerésevel boü§tik számítógépparkunkat,
különös tekintettel az MKM terveire is építve.

határidő: folyamatos.
d) Fűtési rendszertink gazdasígossí tétele érdekében minden
megtakarítási lehetőseget megragadunk, és szorgalmazzlJk a megma-
radt elektromos fiités kiváltásat.

hataridő: folyamatos.
e) Epiileteink állapatat az egész intézrrrényben szem előtt tartjuk, és
állagmegóvásukról megfelelően gondoskodunk.

2. Személyi jellegű céljaink és terveink:
A nyugdfiba vonuló kollégak pótlásít meg kell oldanunk megfelelő
szakos képzettsegű új dolgozókkal (német, történelem). Sikernek
könyvelhető el, hogy a számítástechnika oktatásít szakos nevelővel
mrár megoldottuk.
1998-ban 1 tanító GYES-re ff98y, helyettesítéset nyugdíjas
kollégával kívránjuk megoldani.
1999-ben 2 kolléga visszatér a GYES-rő1, így az ő belépéstik is
enyhíti személyi gondjainkat.
Jelenleg l997-től 14 munkatarsunk vesz részt különtxiző
továbbképzéseken. Képzési irányuk a jövő, a NAT bevezetésere
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irányul, hogy minél magasabb színvonalon legyen képes a tantestiilet
a megnövekedett feladatokat elláüri.

haüáridő: folyamatos.

(folytatás a következő számban)

TlszTíLT TANyA_ ís
K l § KíR T T U LA' IrO í,lO § O K!

Hamarosan megkezdődnek a tavaszi mezőgazd.asógi munkók
Ezek elvégzéséhez szersruímokra, gépekre és egléb eszköükre van
szükség. A berendezések komoly - glakran pénzben pontosan ki
sem fejezhető - értéket képviselnek, eruíhal elsőrendű célpontjaivá
válhaínak a jogsértések elkövetőinek

Több mezogazdasdgi eszközön nincs egléní azonosító (pL glári
suím), ezeft kérjük, ltísstík el azokat olyan jelzéssel, amely alapjón
a tulaj donos egÉríelműen felismeri azí !

A Kisteleki Rendőrkapitónyság működésí területének hatalmas
kíterjedése miatt rendőreínk sajnos eglidőben nem lehetnek
"mindenhal ott?', ezért a vagtonvédelem széleskörű tórsadalmi
összefogtíst ígényel.

A vaglontdrglak megóvásának eglik legeglszerűíbb módja, ha
a napi tevékenység végezíével biztonsdgba helyezik azokat
Emellett Jigleljenek fel minden glanús körüIményre, idegen
szeméIyek és gépjórművek megielenésére, és morgásukról,
tevekenységükrőI értesítsék a rendőrséget (telefon: 259 a00 vagl
rul!

Kéüük, viglózzanak jobban eglruís és saját értékeikre!

Szörényi Endre r. alezredes
kapitónyságvezető
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Ezí írták CsengelérőI60 eve:

véresre vertek és összeszurkáltak
egy csengelei legényt ittas barátai

a bál után
Kun Szabó János 22 esztendős ftjldműves, Csengele 295. szátrrt

alatt lakó legényt hétfbre virradó éjszaka a pántüka Úton barátai
megtámadták és agyba-föbe verték, több helyen megszurkáItÁk. Az
eszméletlen fiatalernbert úgy találták meg később az orságúton,
vérbefagyva. A mentők a városi kőrhazba száMtották életveszélyes
állapotban.

A rendőrség megindítot|a a nyomozást és egyidejűleg kihallgattak
a súlyos allapotban fekvő Kun Szabó Jánost. Elrnondotta, hogy
vasírnap este báhan volt a kisteleki hatarban lévő Tóth vendéglőben.
A bál utén,2 óra körül kerékparjan igyekezett hazafelé Csengelére,
amikor egyszere űrj& éúlta egy nagyobb ittas tarsaság. A 12 frből
álló duhajkodó tarsasagban legnagyobb meglepetésere a barátait
ismerte fel, akik botokkal leütötték a kerékparjáról, majd agyba-fibe
verték, sőt az egyik közülük, Bozóki I§§/án, aki szintén barátja volt,
még hátba is szúrta zsebkésével. Erre elvesztette eszrnéletét és csak a
kórháeban tért magrihoz. Az orvosi vizsgálat során két súlyos szurást

találtak Kun Szabó testén, de hogy ki okozta a milsikat, aíTa nem
tudott felvilágosítást adni, mert az első szurás után elvesztette

eszméletét. A súlyosan összevert legény személy szerint is megne-
veáe üímadóit és elmondotta a vizsgrálóbíró és a detektívek előtt,

hogy Bozóki Istvánon kívül Apró Vilmos, Balazs András, egy másik
Balazs nevű legény, akinek azonban a keresánevét nem tudja és

Törköly Má§ás ütlegelték őt a botokkal. A rendőrség megindítoua
azehjará§. a támadók ellen.

(Megielent a Tanyai Ujrás 19j8. március 8-i szómában)
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Maaíó üo*pré7
Érrente 2-3 névadót rendeztink a csengelei Polgármesteri

Hivatalban azok szétméra, akik ezt igényük. Ezek az tinnepsegek
családiasabbak, mint például a hánassagkötések, csak a szűk rokon-
€g vesz részt rajta.

Februrár 14-én Kovács LászIő és Kovács Edit (Tanya 708.)
leányának adtak iinnepélyesen Laura Piroska nevet. A névadó sziilő
kósa Isfvan és szan szidónia volt.

A rendezvény színvonalát emelte két általános iskolás leány
szavalata.

Tóth Istvánné

Az ünnepség résztvevői
{tDr§:MD\>brM)bb\>>

§l
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Tirrt.lt METESZ-t"g"k!
Tájékoztatom Önöket a Csongrád megyei lmrÉSZ-elnök, dr.

Thining Ákos felmentéséről, melyet a sajtó és a rádió is közzé tett.
Februrár 6-an Balástyan elnökségi üést tartottunk, melyen az

Ellenőrző Bizotts.íg elnöke beszímolt a METESZ t997. évi
kiadásairól. Az utolso negyedévben felttínően megnőtt az útiköltseg
összege. Októberig 10.530 Ft volt, majd október-november-
december hónapokban 409.483 Ft.

Október 11-én alakult meg a sztrájkbizottsag, melynek cólja dr.
Macző Ágnes-ftle Ú: Szövetseg Magyarországért nevű párt
létrehozása volt. Feltételezések szerint a METESZ pétuét a párt
szervezésere haszrá.lűk fel. A megyei elnökseg egyhangűag úgy
döntött, hogy vizsgálatot indít a kiadásokról.

Az Országos Elnökseg négy tagia döntötte el a Csongrád megyei
elnök feknentéset, mely érvénytelen. Ugyanis az érvényes Alapsza-
bráty nem teszi lehetővé a tagsági viszony "felftiggesztését".
Ugyanakkor a tagnyilvantartásbol való törlés joga nem tisáázott
hatásköri kompetencia. Mivel az Alapszabály szerinti működést az
Ellenőrző Bizottsíg végzi, az ezzel ellentétes tevékenység esetén - de
csakis akkor - a tagsígi jogviszony törlésere kizaúlrag az El7enőtző
Bizottsagnak van joga. Erre az otuágos és a megyei elnökseg és az
alap szew ezet c sak j avaslato t tehet.

A megyei elnököt - az Ellenőrző Buottság döntéséig, illetve az új
elnök megválasáásaig - csak azok menthetik fel tisásegéMl, akik
megválasáották, azaz a Csongrád Megyei Elnökseg. Mindeá
garantá|ia az Alapszabály, mely deklarálja, hogy a METESZ alulról
építkező, demokratikusan szeweződő és működő érdekvédelmi
szewezet.

A közleményből nem derült ki, hogy a Csongrád megyei
mtBSZ-elnök, dr. Thining Ákos mivel sertette meg az Alap-
szabályt. Az Elkenőrző Bizottsag elnöke (Vidáné Csontos Eva) és
tagjai súlyos gazdétkodási szabálytalanságot rállapítottak meg az
országos elnök, Kósa Gyula részéről, hogy önmasának (!)
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utalványoáasson visszamenőleg (!), anélkül, hogy barki is tudná,
mire ment el a péru. Kósa Gyula ezt az ellenőrzést serelmezi és ezért
mentette fel a Csongrád megyei METESZ elnökét, dr.Thining
Ákost, de ez M űgy még folytatódik. A METESZ-tagok nevében is
kérjük az országos elnök elszámoltatásít.

Kérem a tagokat, ha METESZ-csekket kapnak, egyelóre ne
fizessek be!

Turi Istvan

aFoci króníka

fiét másoüik helyezés

Bakson került megrendezésre a teremlabdarúgó FEVA Kupa.
Győzelemmel felérő II. helyezést érttink el - ugyanis a FEVA 2000
csapata NB-s játékosokból állt. A torna legiobb játékosa a Csengele
színeiben játszó Dancsok Csaba lett.

Mérkőzéseink:
Baks - Csengele 3:6 (1:2) Csengelei gólszerzők: Koncz (4),
Dancsok, Kun-Szabó.
FEVA 2000 - Csengele 18:10 (6:3) Csengelei góllövők: Kun-Szabó
(3), Koncz (2), Dancsok (2), Mosáeim, Szabó, Rácz.
Csengele - Csanytelek 7:6 (3:3) Csengelei gólszerzők: Dancsok (3),
Kun-SzaM (2), Moszheim, Koncz.

{<*:F

Kiskunmajsín befejeződött a teremlabdarúgó bajnoksag. Az
elmúlt év novernberétől februáí végéig tartó tomán 25 csapat
vetélkedett egymással. Csengelét a Fortuna presszó focistái
képviselték és a nagyon értékes II. helyezést szereáék meg. A tornán
részlvett 300 játékos közül a Forluna presszó labdarugóját, Kothencz
Péter választották meg a legiobb játékosnak.



88

A bajnoksag végeredménye :

1. Schöller (Jaszszentlászló)
2. Fortuna (Csengele)
3. Leóne 510 (Kiskunmajsa)
4. King Team (Kiskunmajsa)

A-jászott mérkőzesek szám a
B-gyózelmek szíma
c-döntetlenek szíma

Dvereségek szfuna
E-gőlaúny
F-pontsám

A
10
10
10
10

D
0
2
5

5

FC
9l
62
50
50

EF
65-26 19

45-38 t4
51-39 10

37-3| 10

Kun-Szabó Tibor

B,éketcllepé au er'írc,ő gvőruelem

Több hónapos szünet után, február 21-én falunkban
fotytatódott 

'Béketelep 
(Szeged) és Csengele közötti nyíldobó

bajnokság. Mint már korábban beszámoltunk rőla, az előző
trófeát a csengelei Korona söröző csapata nyerte el. Most újabb
díjért folyik a versengés.

A korábbi legtöbb pont dobása (high score) helyett mester
501-ben vetélkedtek most a dartosok Béketelepet Balogh József,
Fogas Zoltán, Papp Lászlő és Szepesi István képviselte, míg a
csengelei Korona söröző színeiben Csóliási Tibor, Fődi Zoltán,
Kopasz József és Vígh Attila játszott.

A verseny külön érdekessége volt, hogy két játékosnak is
sikertilt egy körben 180 pontot dobnia. Előbb a béketelepi
Balogh József talált háromszor a tripla 20-ba, majd a csengelei
Vígh Attila ismételte ezt meg.

§ajnos Csengelének a bajnokság első fordulója nem hozott
sikert. Szomorúan, de le kell írnom, csúnya vereséget szenved_
tünk A béketelepiek többször elhúztatq alig győztük utolérni
őket. Egyetlen egy§zer tudtunk csak vezetni a 34 játszott
mérkőzésbőI. A végeredmény 19:15 lett a Joó kiskocsma javára.

Csak bízhatunk abban, hogy a szegedi csapat nem lesz
mindig ilyen jó formában!

Molnár Mihály
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Onkormónyzati ülés

A csengelei képviselő-testiilet 1998. februrár 1,2-én tartotta §oron
követkeá üléset a Faluházban.

Először Sánta Ferenc polgármester sámolt be a két ülés között
végzett munkaról és a fontosabb eseményekről:

"A hlt ulés közr;tt eltelt időszak eseményekben igen gazdag,
melynek jó részéről a testületünk információval rendelkezik. Eppen
ezért a terjedelmes knltségvetés megtárgtalása és jóváhaglása miatt
az ismert eseményeből csak röviden számolok be.

Az új rendőrkapitány bemutatlrozott a képviselő+estületnek.
Onkormányzatunk elvórása a kapitányságtól: naglobb mérvű
rendőri jelenlét településünkön, a palgárőrségi és rendőrségi
lrapcsolat jobb koordinálása, a lakosság kt;zbiztonsági érzetének

iavítása, a száguldozó járművezetők közlelredési szabályozása. A
felsoroltak javítása érdekében az ónkormónyzatunk megkeresi a
módját, hogl lakosságunk közérzetén e tekintetben is javítani
tudjunk.

Testületünk határozata alapján, a gazdajeglző munkajának
hiányosságai miatt a Csangrád Megei Agrárkamara illetékeseivel
tárglalásokat folytattam, melynek eredményeiről a megvalósulós
után ré szl e teib en b e s zámol ok

Á szilárd hulladék regionólis elhelyezésére két alternatívás
megoldás kerülhet számításba:
a) Depóniás megoldás Felgtő község térségében
b) Oxidációs eljárással való megsemmisítés.
A depóniás eljárásra vonatlazóan 1998. február ]2-én terület-
bejárás lesz Felglő határában, megállapításra kerülhet a hely
alkalmassága. A mósik megoldás, az oxidációs eljárás tűnik
ésszerűbbnek, mivel itt az Onkarmányzatnak nem kell beruházni. Ez
eg,l szolgóltatás lenne. Konlcrét lu;ltségelcről ismeretek hiányában
még nem tárglalhatunk. Amennyiben a kaltség+ényezők birtokóban
leszek, ismertetem a Tisztelt Testülettel és meghozzuk döntésünket.

A tanyavilágban január hónapban ket alkalommal szerveztünk
kisg,,űlést a térségben lakak számára. Ezekrtek a forumolmak az a
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célja, hogl a lakosság azon részét, akik nem tudnak eljutni testületi

ülé s einla e, információhoz j uttas suk. B e számolhatunk önkormányza-
tunk munkájáról, és a lakosság felteheti kérdéseit, elmondhatja

iavaslatait. Megglőződésem, hogl a lakosságunk igényli ezekpt a

kisglűléselret, felmerült részülcről az ismétlődő megszervezés.

Naglon fontosnak tartom, hogl a tanyán élő emberek is pontos
információhoz jussanak, jobban belelássanak r;nkormányzatunk,

hivatalunk munkajába. Több olyan jelzéssel éltek a megjelentek,

melyek közérdekű, lakosságot érintő problémákat tárnak fel. Ilyenek
voltak például: a gazdajeglző kifogásolható munlravégzése

(félnapos, eg/napos várakozások), dűlőutak javítása, dűlőutak
tisztítása, a Földhivatal tabb éves lemaradása, a mérnöki vánajzok
záradékolása üglében, beművelési lrr)telezeuség hérdése, stb-)-

ósszességében úgl gondolom, hogl a pontos, helytálló információt
ki kell szélesíteni a tanyavilágban élő emberek felé, érdelreik

védelmében. Ebben az üglben lúrem a Testületünk és Hivatalunk
segítségét!".

Á polgármesteri beszámolót a képviselők eglhangúlag elfo-
gadták.

Második napirendi pontként a az 1998. évi költsegvetés targyalása
következett. Az előterjesáést a kóviselő-testiilet bizottsagai támogat-
ták.

A Polgármesteri Hivatal működésere 73 . 5 00. 000 Ft-ot terveáek,
ebből 14.370.000 Ft személyi juttatás, 6.672.00a Ft a munkaadót
terhelő járulék, dologi kiadás 12.988.000 Ft, pénzeszköz áád. e.

támogaüís 39.470.000 Ft. Felhalmozasi kiadásra 5.350.000 Ft-ot
szánnak, ebből urnafal építés 350.000 Ft, parkoló bovítés 1 millió Ft,
iskolai ffitési rendsz. 500.000 Ft, parkosítas 600.000 Ft, külterületi
utak felujítasa 500.000 Ft, ingatlanok felújítása 1 millió Ft, fiatal
hazasok lakástámogatása 1.400.000 Ft. Az általános tartalék
1 1.355.000 Ft. A kiadások végösszege 90.205.000 Ft.

Az 1.Jrtatános Iskola kiadásaira 33.600.000 Ft van tervezve.
Ebből személyi juttatás 19.940.000 Ft, a munkaadőt terhelő járulék

9.356.000 Ft, dologi kiadas 4.304.000 Ft.
A tervezett 90.205.000 Ft bevételből 4 millió Ft kamatbevétel,

39.164.000 Ft személyi jövedelemadó átengedés, 10 millió Ft helyi
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adó. Normatív tamogatas 34.439.000 Ft, működési célra átvett
penzsszköz 1 . 1 00. 000 Ft.

szakfeladatokra tervezett kiadások: kisegítő mg. szolgáltatás
1.675.000 Ft, épület fenntartás 1 miüó Ft, közutak 500.000 Ft,
foldmérés és térképészet 200.000 Ft, önkormányzati igazgatási
tevékenyseg 21.600.000 Ft, tűzvédelem, katasztrófa elharítás
150.000 Ft, polgrári védelem 360.000 Ft, közvilágíás I.624.a00 Ft,
hiáziorvosi uolgálat 220.000 Ft, fogorvosi szolgálat 155.000 Ft,
védőnői szolgálat 1.367.000 Ft, aílya-, gyermek- és csecsemő-
védelem 460.000 Ft, hán segítségnffitas 1.330.000 Ft, szociális
étkeáetés 180.000 Ft, rendszeres pénzbeli ellátás 4.027 .}aa Ft, eseti
penzbeü ellátas 2.374.000 Ft, települési hulladék kezelése 600.000 Ft,
Faluh& 860.000 Ft, közművelődési könyvtár 350.000 Ft, máshová
nem sorolt sporttámogaás 780.000 Ft, családi iinnepek 78.000 Ft,
temető fenntartás 160.000 Ft.

Az önkormrányzat dologi kiadásaira 3.860.000 Ft-ot tervezrek.
Ebből
- irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 520.000 Ft,
- könlv, folyoirat, információhordozó 300.000 Ft,
- kommunális rendszer működtetése és karbantartása 500.000 Ft,
- szímítastechnikai eszközök inf. karbantartása 320.000 Ft,
- járművek működtetése, karbantarüá.sa, hajtóanyaga, biáosítása
170.000 Ft,
- kikrildetés, reprezentáció, reklám, propaganda tevékenyseg, egyéb
280.000 Ft,
- intézrrényi tev. tizemeltetés szolg. díja32.a00 Ft,
- iizemeltetési, fenntarüísi, szakmai kiadás 800.000 Ft,
- szakmai készletbeszerzések 116.00 Ft
- kisértékű tárgyr eszköztik beszerzése, karbantartása 100.000 Ft,
- munkáltat ő által faetetl személyi jövedelemadó 1 3 2. 000 Ft,
- általános forgatmi adó 290.000 Ft.

Az 1998. évi költsegvetés tervezetét a képüselő-testület egyhan-
gúlag elfogadta.

Az előterjesáések között elhangzott, hogy a képüselő+esftilet
hozzájárult a sertésatvevő mögötti 2672 m2 területtí ftildterület MOL
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Rt. részére történő eladásához 160.320 Ft-ért.
Bejelentették a gyermekjóléti szolgálat megindulásít közsegtink-

ben, melynek vezetésével Henczré Gút Júlianna védőnőt bíáak meg.

1998-ban belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátasára

palyánatot ,nyujtanak be a Csongrád Megyei Területfejlesáési
Tanácshoz. Így a pályazat újtan elnyert 70 %-ből és 30 %-os

önrészből aszfaltozvalenne az Árpad, azBgyetértés, a Honfoglalás és

aFtufa utca. A 3500 négyzetméteres útszakasz költsege l3,5 millió
forint.

szintén a fenti Tanácshoz pelyámak aDőzw, csatorna és Tisza
utca burkolatanak felujítasara. Összesen 9 millióba kerülne a 4500

négyzetméter rendbetétele.
Az önkormánlzat elkészítette az 1998. évi munkatervét. Eszerint

hat tilést tartanak. Az utolso képviselő-testiileti iilés szeptember 22,én
lesz, melyen a polgármester fog beszrámo]ni a 4 éves ciklus alatt

végzett munkaról. Ugyanekkor kerül sor a közneghallgatasra (falu-

gyűlésre) is.
A következő önkormányzati ülés marcius 10-én 17 órakor lesz a

Faluhrázban.
Dénes Balrázs képviselő

Fo g|ás z,aiti szűr őviz s§ álat
Felhívom a sríves Jíglelmüket, hogl a fogdszatí szűrővízsgdlati
lapok a Tdrsadalombizíosítófelű kíbocstijtásra kerültek, Ezeket az
igazoló lapokat iű helyben lehet kérni, térítésmentesek és a
iövőben azí a célt szolgólják, hogl az Egészségbiztosí:tó a fogtíszati
kezelésekre térítést adjon azolrnak, akik ilyen igazoltíssal
rendelkeuek 

Dr. Balikó Katalin

6n 6 6ffiffi6
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Gsen

tizleúifogás
Egy höigy felháborodva lép be a butikba és kiabálni kezd:
- Diszrrósag, méregdrágán vettem maguknál ezt a pulóvert, aá
mondlák, hogy tisáa gyapjú! Es mit látok odahaza? Itt van benne a

címke, ho gy szézszéza]ékos műszál!
- De asszonyom, ez a pulóver tényleg a legfinomabb gyapjúból

készrilt. A címkét mi varrtuk bele, hogy becsapjuk a molyokat!

@

kzlue§ az ar:abok

János bácsi a termelőszövetkezet nyugdíjasa, Meglátogatja a fiát,
aki lut éve mérnökként dolgozik egl algériai építkezésen. Hazatérte
után nyugdíjas barátainak mesélgeti az élményeit a ház előtti
kispadon.

Úgl higglék el, ahog,l mondom: az arabolcrtak még ma is több

feleségük lehet. Yan, akinek kettő; van, akinek három, vagl még

rcbbl Az ő vallásuk ezt nem tiltja, amilyen disznó szerencséjükvan.-.
Ekknr János bácsi felesége kiugrik a kisajtón és kiabálni kezd:

- Mit beszél itt kend, hogl sülne ki a szeme! Az arabokat iriglli,
mikor még kereszténynek is glöngécske...
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Jelentkezzenek a károsultak!

A Kisteleki Rendőrkapitanysag csalás vétsege miatt e§rárást folytat
Süli Lajos Csengele, Május 1. u. 31. szám alatti lakos ellen, mert az
1-15.000 Ft közötti összegeket vesz fel. Arra hívatkozik, hogy a
gépkocs|ia elromlott vagy azzal balesetet szenvedett és autómentőt
kel1 fogadnia, azotban a sállítasi dfiat nem fudja ki§zetni, de azt
néhány napon belül megadja. Az eset után ismeretlen helyre távozik.
Akiktől ilyen címen péíwt csalt ki, azok jelentkezéset varja Csányi
Zoltán t. szév.ados ./zsgálő személyesen vagy a 259 007 telefon-
számon!

i*irbetésől
Nőnapra cserepes és vágott virágok megrendelhetők marcius 3-től a
Csengele, Felszabaduliás u. 28. szám alatt, a Diszkont melletti
virágboltban. Nyitvatartás 8-tól 1 4-ig.

Hegedűs Attilané

A csengelei vasútállomás mellett eladó a Kistelek, Tanya ]2]. szám
alatti ingatlan 4,5 hold fdlddel. Yillany, nortonlant van, Erdeklődni
lehet Tóth Tibornál a Kistelek, Damjanich u. 25. szóm alatt, vag/ a
259 369 telefonszámon.

Philips színes televízió, 55 cm-es képátmérővel, teletexte§, menü§,
kibontatlan dobozban, 1 év garanciával eladó 66.000 Ft-ért.
Telefon: 06-30167 6 256.

Legten tagja a Favorit videókölcsönző (Yadgerlés lL 11.)

klubjdnak! Tagsdgi díj havonta 200 Fí Kölcsönzesí díj 240 Fí,
klubtagolenak 180 Ft.

Nag Tatruísné

Philips hi-fi torony (130 Wattos rádiós erősítő, leme4átsző,2 db
egykazettiis deck, 2 db 40 Wattos hangfal) eladó 50.000 Ft-ért.
Érdeklődni lehet a a6-30l676 256 telefonszámon.
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Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítast (1 5, mázsíig),
Ford Transit mikrobusszal személyszáüást vá]lalok. Erdeklődni
lehet: Csokasi Ferenc Csengele, Felszabadulás u. 26. 8286l02

]97]-es éujáratú, 1300 kóbcentis Volkswagen bogár friss
műszakival, metáll festéssel, szép állapotban (második tulajdonos),
szervízkönywel 295.aaa Ft-ért eladó. Erdek]ődni a 064a/676 256
telefonszámon lehet.

A Kelőpataki majornáL lévő, 380 Volttal működő terménydaráló
(here és csöves) eladó. Erdeklődni lehet Tisóczki Imrénél a
Csengele, Tanya 184. szám alatt.

Árpo, kukofica, búza, zab, rozs vetőmag, köles kis és nagt táelben,
tovóbbá ttípok és őrlemények kaphatók a csengeleí vasútóI-
lomásnál levő Kisbetérő terményboltjában (Kistelek, Tanya 312.).
Nyitva 6-tól 18 órúig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mclleű!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Gyermeksoro?§$ ballagds, esküvő-lakodalom, egéb rendeué-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, ftlmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
v ól aszíé kb an kap h ató k !
- Fény képezőgép j aví,ttís, szaktanócsadós.
- Filmkidolgozús 7 nap alatt!

Nac s a Jóno sn é fény kép é sz
Kistelek, Kossuth u 16.

ródióa0fu60/488 324 Z(este) 329 659
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Fólia vary műhely ffitésére alkalmas 6 db radiátor eladó. É,raenoani
lehet Novák Jenőnél a Csengele, Tanya t47. sám alalt,

Mindennemú szemes termény tisúítását vállalom. Ezen kívül szivattyúk

jaűtását és felűítását, valamint terménysállító csigák késátését rövid
'határidőre 

vállalom. Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. 1E259 990 rádió

o 06-20/364 061.

Tóp-takarruúny kereskedésemet PB-góz, tüzelőanyag és epítőanyag

(betongerenda, cserép, tégla, kőpor, ceírOent, mész, faanyag, sóder stb.)

órusíűssal bővítettem Előrendelés esetén néhóny napo§ haíóridővel

hózhoz szóllítom a megrendelt anyagoL Gyors kiszolgólás, hedvező

órak!
A nyínatartósi rend: keddtőt péntekig 7-tőT 16 óróig, szombaton 7,től

12 óróig.
Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u 1.

7286 241ródióQ 0630/670 366

Csatódi eseményelcre (akodalom, ballagás stb,) 220 Voktal működő

hűtőkocsit lehei bérelni Csókási Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.

szám alatt.8286 0B2

HáZtájigépekhez való alkatrészek gyártását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gáz szabványos csatlakoá (pörkölöhöz stb.) állandóan kapható,

Dénes Balázs vállalkoó
Csengele, Felszabadulá§ u. 3.

O 06-60/487 337 ésa6-60l471 858

A Cserrgelei Polgárör Csoport támogatóinak

havonta kétszpr megielenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgá.rőr Csoport Felelós kiadó:Kucsora Péter

Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u. 1 1. Fel. szerkesztő: Kontesz Józsefué
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