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.7 művészeti iskolók találkozójáról szótó írósunk a 118. oldalon kezdődik!
(fotó: Nacsa Janosné)
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ívfűa ész et i is fr,o rn Kt a űí ffroz ój a

Az alapfokú művészeti iskolak első Csongrád megyei találko-
zőjanak adott helyet Csengele március 14-én, Csengele Közseg
Önkormanyzata, az Átakínos Iskola, az SZMA-Hammido Alapfokú
Művészeti Iskola, a Csongrád Megyei Közgyűlés Művelődési
Bizottsíga és a Szegedi Művészeti Alapítvány trámogatá*íval.

Nagy odafigyeléssel, izgalommal késziilt a közseg a kb. 350
gyermek és felnőtt fogadásíra. Csongrád megye 12 településen
működő művészeti iskolak a nevelés-oktatas eredményeit mutattiák

be. Az iskolában képző- és iparművészeti ki{ítlíást rendeztek. A
munkrákat pataki Ferenc festőművész és kalmár Márton szobrász-
művész értékelte. Így mar péntek délután elkezdődött a rendezvény.

Szombaton déletőtt érkeáek a vendégek, s bar kellemetlen volt az
időjaías, de meleg szeretettel fogadtuk az ideérkezőket. A vendégek
mindegyike dicserte közsegiinket, v,ép, rendezett környezetiinket,
amire nagyon büszkék voltunk.

A kiállítást Nemes László, a Magyar Zeneiskolák Szövetségének
e]nöke nltotta meg. Kiemelte, hogy milyen nagy jelentősegű, hogy
ilyen kis községekben is igyekezrrek a felnőttek egyenlő eselyt adni a
gyerekeknek, hogy kibontakoáathassak tehetsegíiket. Valóban, aki
látta a kiállítást, gyönyörködhetett és ámulhatott a kis kezek csodái
ban. Nagy öröm volt, hogy díjazott lett a képzőművészek között
Pálinkás Ágnes, Tóth Csilla, Rényi Virág, Nagy Orsolya, Erdélyi
Ottília, Hegedús Csilla, Horváth Katalin, Nagy Brigitta, Gyovai
Mónika, Magyari Nikoletta munkája (felkészítő tanát: Fejes Sandor).
Az iparművészeti alkotások köziil dfiazo!| l9q Gyovai Krisztián,
dicseretben részesült Gyovai Renáta (felkészítő tanárok: Lantosné
Horváth Irén és Lantos Isfván).

Ezek uüín követkeáek a Faluhazban a színpadi műsorok. A
megnyitón Sánta Ferenc polgármester köszöntötte a megielenteket.
Megemlékezett az 1848-as márciusi esemónyek l50 éves
évforduldáről. Ezzel az tinnepi műsorral méltó utódai lehetnek a
miárciusi l§aknak azok a gyerekek, akik a gazdagabb életre törek-
szenek, és ezért teszrrek is.
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Nemes László megnyitója

_\ megnlitó uán közsesenként bemutatkoztak a gyerekek.

Hangszeres bemutató, néptánc, tarsas&ínc váltogatta egymást. Gyö-
nl,örködhetrlink a produkciókban. A csengelei gyerekek nagyon szép

eredményeket értek el: Arany díjas lett Vörös József (felkéuítő taniár:

Czirok Zoltén), ezüst díjat kapott a fuvós kvartett: Vörös József,
\-örös Judit, Czombos Regina és Gyovai Mónika (felkészítő tanár:

Czirok Zoltán), a tásastánc csoport (felkészítő taniár: Czirokné
Krizsan Zsuzsanna) és a nagy sikert elért néptránc csoport: Pálinkás
Gergely, Szabó Attila, Rényi Virág, Tóth Csilla (felkészítő: Rényi
Laszló).

A díjkiosáás nagy tapsviharai uán a boldog és büszke gyerekek

a csengelei önkormányzat támogatásaval vacsorán vehettek résá.
Kiss Ferenc helyr vállalkozó ügyes csapatával pillanatok alatt
betedtett a nagy terembe, és mar ott gőzölgött az asztalokon a finom
vacsora. A fehér asztalmellett felszabadult hangulatban iinnepeltek a
részrvevők.

}".
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Az arartyfokozatot elért pusztaszeri Szeri Péter
(fotók: Nacsa Jánosné)

Átahnos vélemény szerint a rendezvény nagyon sikeres volt. A
résztvevők sokat tanulhattak egymástól és megismerhették a kiilön-
böző művészeti ágak jeles képviselőit. A talá]kozó fó értéke az volt,
hogy a falusi kis iskolák diákjai megmutathatták, mélto partnerei,
versenytársai bármely városi iskola diákjainak, csak a lehetőséget kell
megadni nekik.

Kis szépseghiba volt, hogy a csengelei közönség nagyon kis
számban élveáette a produkciókat, de ez a résztvevők nagy
létszrámanak tudható be. Megígédtik, hogy résztikre is gondoskodunk
megfelelő látvanyossagról a tanév hátralevő részében.

Búcsúzkodás után mindenki részéről egyöntetűen elhangzott, ezt
a szép kezdeményezést folytatni kell.

"Találkozunk jövőre!"
Heim Gézáné
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Leguefl -e halalbantetés?
.4z eglre növekvő bűnöés, az eglre durvdbb elkövetési módszerek
sokunkban felveteíték a címben szereplő kérdést. A nemzetközi
szrruőüsek eglelőre íi$ák nóIunk ezí a büntetési ruídszert Az
újxíg nem akar döntőbíró lenni, csupdn néhány falunkbéIi
véleményét közll

Frányó Károlyné, nyu gdíjas pedagógus :

- " Az emberi élet szent... Egyedúl I§en az élet ura annak kezdetétől
egészen a végéig: senki és semmilyen körülmények között nem
mlajdoníthatja magiának a jogot, hogy közvetlenül életet pusáítson
e1." (Ter. 4; 8-12) Isten ötödik parancsolata: "Ne ölj!" általános
énényű törvény, mindenkit és minden egyes embert, mindig és
mindenkor kötelez.

A tarsadalom közjavrának megőrzése megkívárja, hogy ártalmat-
lanná tegyék a ttámadót. Ha erogiák a bűnöst, rártalmatlansagráról
fegyveres őrök gondoskodnak, nincs ok a kivégzésre, az élete
kioltasara. Nagyobb biintetés lehet a gyilkosnak éveken át saját
lelkiismeretével szembesülni és tettének következrnényeit üselni,
mint pillanatok alatt az életet befejeari, a kivégzést elszenvedni.

Aki az életét védi, nem követi el az emberölés vétkét, ha
kénltelen halálos csapást mérni tÁmadőjara. Az önvédelem nem csak
joga de szigoru kötelessege is azoknak, akik mások életéért, közös
javaiért felelősek. A hatalom birtokosainak fegyverrel is védelmezri
kel1 az emberek biáonsígát, a közrendet, ha lehetseges, vérontás
nélkiil.

Nem értem, miért kívánják egyesek a halálbtintetés üsszaállítasat?
Sőt az euranéaiát is szeretnék elfogadtatrri és törvényesíteni. A
magzat megölése ilyen-olyan megfontolásból mrár lehetséges - okot
lehet rá találni mindig.

Szerintem brármelyik formáját nézzi:k az élet kioltá*inak, az em-
berirtás.
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Minden élet elleni vétek kiindulópontja a ffibűnök: a kapzsiság,
torkosság, irigység, harag, bossá, bujasíg, ftltékenyseg, kevélyseg,
ftisvénység. Elképesáő a médiak, a filmek ilyen iranyu sugalmaása,
egyáltalan nem jóra nevelő hatása. Óriási felelősseg hárul arra, aki
tudatosan vagy haszonért az erkölcsöt rombo§a.

A hatalom jog4 hogy szigoru biintetést szabjon ki az elkövetett
biintény súlyossaganak arányában. A bjintetés hatása kell, hogy a
k<iáendet megőizze, és a bűnös megiavulásahoz vezessen. A
törvény védjen és ne ö§ön!

Kontesz Józsefné, óvónő:

Te§esen egyetértek a visszaállítasát követelőkkel. A halálbtintetést
ellenzőknek igazat adok abban, amit az Alkotmrány 54. §-a is leszö-
gez: Minden embernek természetes és velesziiletett joga van az élet-
hez és az emberi méltósíghoz, amel7rtől senkit nem lehet önkényesen
megfosztani. De szerintem elsősorban az ártatlan áldozatoknak lenne
ehhez joguk! A törvényeknek a tisztesseges polgarokat kellene
védeniiik.

Akik (világszerte sok helyen) eltörölték, nagyon biáonsagban
éreáették családjukat, s vakon bizlak a bOrtönök átnevelő és

elrettentő haásaban. valami azonban csak nem stimmelhetett, mert
az USA néhrány allamában 1976 őta ismét van kivégzés. Csupán 4
évig bírták cérnával. Mi nyolcadik éve próbálunk megfelelni az
Emberi Jogok Egyezrrrényének és a Polgrári és Po§tikai Jogok
Egyezrnényének. Ugy néz ki, a humanitrás cstídöt mondott. Minde-
nütt. Bűzlik az egész, ha mar a jogászok nagy része is mellette
voksol, a többiek lelkében dúl a szakmai és érzelmi harc. Úgy vélem,
nem az egyes ember önkónye volna milliók közakaratának törvénybe
iktatása.

Hazánk célja az Európához közeledés, a fejlett országokhoz vakő
felzárkőzás. Piszok nagy léptekkel haladunk. A szaporodó és egyre
kegyetlenebb öldöklés terén hamaíosan le is hagyjuk őket. A
piálással, egyéb htiiyesegekkel mar úgyts élvonalban vagyunk,
legalább ebben ne legytink. A csatát elveszítettiik, de a háborut meg
kell nyerniink, s muváj kemény eszközökhöz nyúlni, különben
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r égtink. "A cél szentesíti az eszkőú!"
Helyeslem az enyhe vagy felmentő ítéletet, ha nem szándékosan

(gondatlansag, önvédelem, stb. során) következik be a tragédia. Az
előre kitervelten, bosszúból, nyeresegvágyból elkövetett bűnténynél
lehetrre vitaárgya a kötél. Mindenképpen a legsúlyosabb btintetést

érdemli az, akj különösen szadista módon (kínzással, csonkolással,
fajtalankodassal, stb.) addig gyötri áldozatát, hogy mtír megvaltás
számáxa a halál. Naponta bombá-zrak benntinket megránő képso-
rokkal, a brutaüás iszonyatával. Leghátborzongatóbb, amikor gyer-
mek a szenvedő alany.

Idegtépó aá hallani, hogy a tettes kap mondjuk 25 évet, de mert
jó fiú volt, 15-20 év alatt üli le, s kiszabadulva újra öI. Yérlénitő, ha
csak 8-12 éwel jutalmazzák. Egyébként mit jelent az életfogytiglan?
Az ehté|t saját lábarr baktat ki, nem bádogtepsiben bozzák. Igu,
akkor élethossziglan lenne a neve. De minek rontsa a börtön
levegőjét 30-80 évig?

A sitt remek iskola, a nehézfiúk príma tanárok. Bőven van idő
egyedül vagy közösen kifundálni jobbnál jobb balhékat. Ki magátőI,
ki a haverokkal kényelmesen elterveáett a rá valló tanúk és a vele
szemben e§arók elleni bosszuhadjtíratot is. A paragrafusokban
jártasak, így még nehezebb őket nyakon csípni. SzOkdOsneli, s a röpke
önszabadsagolás alatt is elkövetnek rémtetteket.

Egy "ember" élete aran han}arr menektilhetnének meg? Eá senki
sem firtatja. Csak azt, hogy 10-ből 1 meg|avult. Hurrá, siker! És a
többi? Az esetleges véletlenszerű egyért mennyi életet tettek kockara
az trgalmas törvényalkotók? A ketrecbe zárt vérengző farkas nem
változik át szeüd barikává, látszólago s meghunyászkodása veszélyes.

Hiszek a halálbijntetés ftkező erejében, általában mindenki retteg
a végtől, még ha cinikusnak, vagránynak mutatja is magát. Most rö-
högve ki lehet irtani a fel varost, nincs jogunk fellógatni a gazembert.

Ságorubban kellene a piti betörést, egyebeket is elbírá]ni, kevesebb
volna a többszörösen üsszaeső. Bezzeg a rendőrt istenteleniil
meghurcolják, megutalja a hivatását, mire tiszlaződlk: jogosan
haszrálta a fegyverét, illetve a kedves rablógyilkost nem pofoáa fel.

Olvasgatok. Okulásként említik azt a ritka, kirívó esetet, amikor
egy elítóltről 3 év múlva kiderült az ártatlansága, majd rehabilitrálása
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uttín öngyilkos lett a bortontapasztalatok miatt. A biinösseget minden
kétséget klr;érőaa kell bizonyítani. Hogy fordulhat elő bírói tévedés?
Eldobta az életét, peűg vétlen volt. A valódi gyilkos sirtínkozik a
riporternek, inkább kötötték volna fel. Ha komolyan gondolná, hogy
ezt érdemli, és ugyebar tudja, ilyen dtlntést nem hozrak, akkor
búcsúlevelet írva végrehajtará magán az itéIetet, mielőtt elkapnak. A
dutyiban is talá]na rá lehetőseget, ha akarna. Ezzel szemben mit csinrál

a többség? Erősíti az innait;' nyíltan fenyegeti a fegyőrt; emberibb
brinásmódot követel; ócsároltja a kaját, mert utálja a sóskát.
Panaszkodik, milyen rosszul érezte magát a bitófa árnyékában, a
hóhér beletiport a lelkivilágaba, amikor naponta "ügyorogva"
átogatta. Biinbránat egy szal s€m, a kezei között vergődőt nem is
említi. Az áldozat percekig, órakig vagy napokig tartó testilelki
gyötrelme semmiseg az ő haláWélelméhez, a bezartsághoz képest.
Van, aki azt fejtegeti, őt nem is kellett volna lecsukni, hiszen egyszer
úgy is meg kell halni, ő csak besegített. Sajnálatért, kiváltsígokért
kiált. Szép, hogy nem kér Eletoltó kittintetést! Puszival.

A természet rendje, ha az éhes róka megfojtja a csirkénket. Az
(élet)ösáön vezérelte állatot leputrantjuk. Mitől felsőbbrendű néia az
az "ember", *i tudatosan és értelmetlenül öl? Miért kíméljük?
(Mielőtt a szemeínre vetnék, hogy a kivégzés is fudatos, erre már
most reagálok: az, de nem értelmetlen!). A törvények nektink adja-
nak eselyt a nyugalomra, életben maradásra! Furcsa, sőt egyenesen
üsszataszító az a jogállam, ahol az erősz,ak és a frlelem uralkodik.

Megérteni, elfogadni nem tudom, viszont őszintén csodálom aá,
aki a vallásból merít annyi erőt, hogy a napi borzalmakat látva-hallva,
netiin saját lemészárolt hozzátartozőját siratva megbocsát a
haramirának és imádkozik a lelki üdvéért. Mekkora hatalma van a
hitrrek, ha képes zoksző nélkül elviselni a legsúlyosabb csapásoltat? !
Kar volt annak idején az egyhátz ellen fordulva utat engedni a szabad
erkölcstiknek. Nem itt tartanank. Az illetékesek imádják a
statisáikákat idénú, hát bongésszék át alaposan az 1945 előtti
adatokat. Jóval kevesebb gyilkossag, stb. történt. Satakja a népnek
mindig volt, a templomba jaíók között is akadt ilyen, elismerem.
Azonban az ígazán istenfelő hívők még gondolatban sem mertek
vétkezni. A buzgón fohaszkodó maffiózó áIszent képmutató, mert



-125-

Isten bűnbocsanatat remélve vagy a nevében nem lehet pusztítani az
eletet - hiszem én, aki nem vagyok vallásos. Sok emberöltő telik el,

asnig az e gyhéní tanítas üsszanyeri bűnmegelő ző szer epét.

^\ Zsaru magazinban olvastam: "Nag Frigles felvilágosodott
uralkodó, amikor glilkosnak keg,lelmet kértek, azt vólaszolta:
>>Kezdjék előbb a glilkns urak!<< - vag,lis ha nem ölnek embert,
akkar ő nem szab ki halálos ítéletet."

(Összeál lítás unkat a következő suímban folytatjuk)

Qnoct krónika

Folytatódo tt a baj nokság
1998. március 15. Balás§a - Csengele 4:0 (1:0)
Vezette: Gera. 200 néző.
Csengele: Bencsik, Szabo P.. Ambrus, Túri, Ádám, Pataki (Haraszti
-t6.'), Heim, Pipicz (Vincze F. 75.'), Sisák, Góra, Tóth A. (Vígh T.
70,).
Profik-amatőrök 4:0. Ez a Balástya a meg/e í. osztályti Kisteleket
1: I-re verte.

1998. március 21. Csengele - Ópusztaszer 3:1 (3:1)
Vezette: Csorba. 100 néző.
Csengele: Bencsik, Szabó, Ambrus, Ádám, Pipicz, Pataki (Muhel Zs.
60.'), Kun-Szabó, Haraszti, Turi, Tóth A. (Kovács Sz. 46.'), Molnrár
(Vincze F. 70.').
Csengelei gőIszeruők: Molnár, Harasái, Kun-Szabó.
A csapat köszöni a nézők fergeteges biztatását, mely hozzájárult a
magabiztos glőzelemhez.

Kun-Szabó Tibor
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}\apás sxüIéssel jott a uilagro ff'
Örvendetes esemén|történt a Polgarőrség régi szponzora, Tóth

Csaba családjában. 1998. március l8-an reggel háromnegyed hatkor
megszületett a trónörökös, Bence. Az 50 cm-es baba 3500 graílm
§ulyú, hosszú barna hajq és kék szeme van.

A bébi az apuka közreműködésevel jött a világra. Csaba annyira
feltalálta magát a sziilés során, hogy fenyképeket is csinált az
eseményről. Az intim fotók helyett most egy olyan képet közliink,
melyet a szülést vezető orvos készített. Ezen az anya, Rozsryai
Mónika és a kis Bence látható apapával.
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F,í írtók CsengelérőI 60 éve:

Az árverésen eIadott lovát erőszakkal
visszavette és úiból eladta egy Gsengelei gazda

Marcius I7-én délutan Francia Istvan gazdálkodó Csengele 304.
szám alatti tanyájan egy pörös ügyből kifolyól€ bírói arverést
tartottak. Az iárverésen eladásra került a gazdálkodó egyik lova,
amelyet Balog Józsel Csengele 507. sz. alatti lakos megvett sziiz
pengőért.

Masnap Francia l§tvan feleségével és néhany szomszédjával kocsin
megjelent Balog József tanyájának udvarán, ahonnan az előző napon
megvett lovat tulajdonosának tiltakozása ellenére erőszakkal elvitte.

Balog József, mint karozult fel Francia Istvan és tarsai ellen
fe§elentést tett, amelynek alapjan a nevezett személyek ellen rablás
biincselekménye miatt büntető e§árás indult meg.

A nyomozás során érdekes fordulatot vett az ügy. A nyomoástól
való felelem miatt Francia és felesege elhagyták sajű tanyájukat és a
tanyík között bujkáltak. Az asszony magával vitte az arverésen
eladott és az új gazdátőI erőszakkal visszavett lovat és aá
Jaszszentlászlón Forczek Lászlő gazdálkodónak 350 P-ért eladta
azon a címen, hogy ő elvá§k ferjétől és így nincs többé szüksége a
lóra. Forczek 300 P-t készpénzzel kifizetett azonnal, míg 50 P-t
utóbb akarta rendezni. Az asszony ezáltal újabb bűnténY, a csalás
bűncselekményét követte el.

A nyomoás során hamarosan elfogíak Francia Istvant a tanyiák
között, míg feleségét, aki időközben Szegedre utazott, a varosban
ismerték fol és tartóáatták le. Mindkettőjiiket a tovribbi e!árás végett
a szegedi kir. ügyészsegnek adtíkát.

A kérdéses ló és annak vételara, az enűtétt 300 P megkerült, mert
Francia Istvannónak úgy látszik nem volt elég ideje apérut elkölteni.

(Megjelent a Tanyavilág I9j8, ápilis 3-i számában)
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kérdöíves szíilöí tel,mérés az
,{rtarano§ Isltotában

Az iskola vezetősege és tantestiilete elhaüároáa, hogy sziilői
kérdőíveket ad ki a kedves szülőknek, hogy az iskolaról, az ott folyó
munkáról véleményt nyilvanítsanak. Azért döntöttiink a névtelenseg

mellett, mert így mindenki nyugodtan nyilatkoáatott. 178 kérdőívet
készítettiink, ebből 152 érkezett vissza. A feldolgozásnál az egyes

kérdések esetében a lega\ább 75 %-os többregi válasá vettiik
figyelembe. Természetesen ív egyéb viálaszokat rangsoroltuk- Art
reméltiik, hogy az intézményről egy képet kapunk, és a válaszokat
figyelembe véve alakítjvk az iskola belső életét. Reményiink valóra
vált, és az alábbiakban közö§iik az eredményt.

1. Mit tart Ön az iskolai oktatás-nevelés legfontosabb felada-
tainak?
- alapműveltseg megszerzé§,
- kultuíált, egészseges életre nevelés,
- felkészülés a boldog, tartalmas életre,
- felzarkőztatás, személyes fejlesáés,
- egyéni képessegek kibontakoáatása, tehetsegek gondozása,
- gyermekközpontu iskolában nevelni a gyerekeket,
- a gyerekeket képesse tenni a következő iskolafokozaton való helyt-
ál7ásra,
- továbbtanulás segítése.

2. Elégedett-e Ön? kérdésre:
Az öt lehetséges válasz köziil a jó és egyetértő válaszok a döntők. 80
oÁ. Természetesen a kiilönkiző válaszokat illetően személyes indítta-
tású válaszok is előfordultak. Például az osztáIylétszám és terem-
nagysag közötti összefiiggés. Minden tanévkezdés előtt létsámfel-
mérés utrin dönttink az elbelyezésről, így pl. a2. osáály jövőre mar
biáosan tágasabb terembe kerül. A tárgyi felszereltsegek tekintetében
voltak még elmarasztaló vélemények. Evente széaemes nagy-
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sígrendben fejlesztetttink. Terveink szerint fokozatosan lehet csak
fejlesáeni (NAT felrnenő rendszer).

A nyelvtaníást is említik, érdekes módon íőleg olyan osxílyok-
ban, ahol nem is tanulnak még idegen nyelvet. Meg szeretném
jegyezni, a nyelvet is tanulni ke1l, hiszen a tanér kiteheti a szívét, ha a
gyermek nem tanulja. Úgy látszik, ami kötelező, az mtndig faj, lásd
annak idején az oroszt! A végzős gyerekek frléü visszaértesítései
szerint nagyon jól megálljak e téren is a középiskolakban a helytiket!

3. Mi az erőssége Ön szerint a gyermeke iskolájának?
- apozitív válaszok zöme a pedagógiai munka jó minősége,
- az egyseges vezetés, és a nevelőtesttilet oktató-nevelő munkája,
- rendezvények, sportnapok, sportmunka,
- szakkörök sokrétűsege - tehetséggondozás,
- művészeti képzés,
- felszabadult, nyugodt légkör az iskolában,
- az iskola és környezete.

4. Mi a fejlesztósre váró terület?
- A nyelvoktaásról a 2. pontban mar szóltam. A NAT (Nemzeti
Alaptanterv) szerint csak az ötödik oszálytól javasolják a nyelv-
tanulást bevezetni. Iskolánkban már a negyedik osztálytól tanuljak a
gyerekek. Terveinkben szerepel nyelvlabor létesítése, ahol csoport-
bontasban foglalkoznánk a tanulókkal (10-12 fr), óraszám emeléssel
(heti 3 óra).
- Sokan említik a második idegen nyelv oktatá*ának igényét (angol).
Intéznényiinknél tárgyalások folynak erről a témarót. Megvalósítása
esetén önköltseges formában tudnank megoldani, és csak a leg-
jobbaknak.
- A napközis ellátást illetően
az elkövetkező időben ezen
rendezri.

égető gondunk Ú?tkeztetés. némétem,
kérdést is sikerül megnyugtató módon

- A sziilői válaszok döntő többsége támogatja a különböző déhtáni
elfoglalts.ígokat. Viszont vannak olyanok, akik ellenzik, a tanulás
rovására írják. Ene az a válaszom, hogy ezek a foglalkozások nem
kötelezőek.
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- A pontosság kedvéért felsorolom a délutani felzarkőztatást, tehet-
seggondoást, szórakozást kielégítő foglalkoásokat:

- egészsegügyo vöröskereszt,
- matematika,
- anyanyelü,
- §port (kézilabda, atlétika),
- dránra, színjátszís (alsos, felsős)

: t!iH#o;u szet (t ajz,gra§ka, festészet)
- tánc (népi- és tarsastánc),
- iene (hangszeres: furulya, kiirt, harsona vadászkiirt),
- ónekkar,
- tanárok szakkorrepetálása.

Úgy érzem, a választék bőseges, mindenki talá]hat magának kedvére
való elfoglaltsígot.
- Néhány válaszból arra következtetek, hogy az illető Tisáelt Szülők
rosszul ájékozottak: intéanényiinknél képesítés nélküli nevelő nem
dolgozik!
- sokan említik az informatikai, számíástechnikai oktatás bővítéset.
Intéznénytinknél kabinet rendszerű, csoportos oktaüísban részesiil-
nek a tanulók. Egyelóre a 7-8. osárályban. A bővítés valóban pénz
kérdése. Az 1998. marcius 3-an beadott informatikai bőűtés pzlyaza-
tunkat, melyet Csengele Önkormrányzata is üámogatott, a meglevő 5

számítógépes munkahely mellé reményeink szerint még plusz
munkahelyeket és INTERNET hozzíférhetőseget kapunk. Ápriüs 30-
ig erre mindenképpen választ kapunk. A szímítógépes tanárunk
megyeszerte elismert szakember, aki déluüán is foglalkozik az
érdeklődőkkel. A számítástechnika a többi osztályban felmenő
rendszerben kertil kvezetésre.

5. Mit vár Ön az iskolában a pedagógusoktól? kérdésre:
- tartsa tiszteletben a gyermekek, a tanulók emberi méltósagát, jogait,
- kísérje figyelemmel és segítse eló a gyermekek, tanulók fejlődését,
- értékeljen igazsigosarr, objektíven,
- szakmailag felkészült legyen,
- adjon lehetőséget a gyermekeknek a javítasra,
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- képes legyen érdekesse tettttt az általa tanított tantargyakat a tanu-
lók számára.

Ezekkel a véleményekkel az intézrrény vezetősége és a tantestiilet
maxim.ílisan egyetért. Arra töreksziink, hogy ezen igényeknek meg-
feleljtink.

6. Intézményünk szakmai programját a minél szélesebb körű
ájékoúatás végett a Csengelei Krónikában folytatásokban közölttik.
Minden lehetőséget megragadunk, hogy a szülők minél jobban
megismerjék. Felvetődött a fogadónap, a fogadóóra kérdése is. Erre
az aválaszom, hogy az iskola nyitott a szülői haz felé. Gondjaikkal a
vezetőket, tanarokat bármikor felkereshetik, bár szeretném megje-
gl,emi, hogy a Tisztelt Szülők bizonyos hányada nem nagyon, illetve
az utolsó pillanat utan él ezzel a lehetőséggel.

7. §zeret az Ön gyermeke iskolába járni? kérdésre:
A válaszok 50 Yo-a szeret, 45 %o-a fulajdonképpen szeret, termé-
szetesen van, aki nem nagyon szeret. Ez minden iskolában hasonló
aúny.

Köszönjtik, hogy válaszoltak a kérdéseinkre. Célunk az volt, hogy
intéznényiinkről a szülők szemszögéből is véleményt kaphassunk,
hiszen közös célért, gyermekeinkért tevékenykediink. Az elkövet-
kező időkben fö feladatunknak tekintjiik, hogy erősségeinket meg-
tartsuk, és a hirányosxígokat kiküszöböljtik. Szeretnénk a jövőben
még inkább az Önök megelégedésére, a gyermektik egészseges
fejlődése érdekében végezni munkánkat. Ezúton is köszönöm az
iskolát segítő Szülők önzetlen segítségnyujtásat!

A cikk leadása előtt néhany örvendetes fejlemény történt. Az
intézmény az önkormányzat támogatásíval a számítógépes fejlesáé-
sen kívül INTERNET-es telefonvonalat kap. A mobil nyelvlabor
létesítése reméljiik megnyugtatóan rendeződik.

Szerződést kötöttiink a Kisteleki Rendőrkapitarrysaggal a
D.A.D.A.-progrílm beindításáfa (Drog, Alkohol, Dohányás, AIDS
negelőzés). Az qktetÁ§ fetrcre,nó ten(szetbe§ ker(ó(k t99&.
szeptember 1-jétől.

Heim Gézaigazgatő
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Önkormdnyzuti ülések
Március 10-én rendkívüli önlrormónyzati ülést tartott Csengele

lcózség képviselő-testülete. Ezen több határozati javaslatot megtár-
glaltak és elfugadtak a képviselők

A Népjóléti Minisztérium pólyázati felhívásában család-, g|er-
mek- és ifiúságvédelmi programok fejlesztésére "A" program:
Családsegítő vag/ g/ermekjóléti szolgálat létesítése elnevezésű
pályázat benyújtásához a Mpviselő-testület hozzájárult, azt
támogatja, eglben nyilatkozott az önerő (saját forrás) meglétéről, A
megvalósítás teljes összege 4 millió forint, ebből a saját forrás 1

mitlió forint. Az igényelt támogatás 3 millió forint. A saját forrás
fedezete a Csengele Ónlrnrmányzat tulajdonát képező 125/4 helyrajzi
számú ingatlan, melynek értélrB I millióforint.

Az önkormányzat a községben műkOdő SZMA-IUMMIDO
Alapfohi Művészetohatási Magániskola részére 150.000 Ft
támogatást nyújt a műkadtetési kiadások fedezetéhez. A testület -
lresőbbi időpontban - az ]998. évi lültség:letés módosítósa során
rendeletbenfogadja el a támogatás összegét.

A képviselő-testület hozzájárult gépek és tárgi eszlúzók
beszerzéséhez. Ennek során 315 ezer forintért MTZ-re szerelhető
hidraulikus tolólapot, 888 ezer forintért markoló-rakodót és 700

ezer forintért 2 db számítógépet lehet vásárolni.
Az önlarmányzat újra foglalkozott a gazdajeglző tevékenysé-

gével, mivel február hónapban újabb bejelentések érlceztek a
polgármesterhez. Február 20-án a Polgármesteri Hivatalban felvett
iegzőkönflek szerint üg,félfugadás idején a gazdajeglzőt nem

találták, az iffirmációk szerint március 2l-én fogad legkazelebb.
Addig az őstermelők nem tudnak várni ügteik intézésével. Az
Agrárkamarától lrapott információ szerint Gregus Sándorné
bülföldre utazott, a helyettesítését nem oldották meg megfelelően. Á
beosztott adminisztrátort nem Mszítette fel a feladatok elvégzésére,

az önkormányzatot nem tájékoztatta a tartós táryollétéről. Emiatt az
őstermelők az alúuális ügleiket vontatottan, vag,l egláltalán nem

tudják intézni. A képviselő-testület ismételten kérte az Agrárlramara
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Elnöluégének olyan irányú támogatását, hogt ez a probléma
v é gl e ge s e n é s m e gnyugt at ó an r end e z é s t rty erj en.

A laknsság részéről több jelzés érkezett a képviselő-testülethez,
hogl a részarány-tulajdonosok a számulrra évekkel ezelőtt kiméretett
földterületeből a mai napig nem rendelkeznek vózrajzoklral. Az
elhúzódás miatt hátrányba kerültek, mert nem tudják az állami
támogatásokat igényelni, a mérnóki kahségelret visszaigényelni, de
problémát jelent ez a mezőgazdasági pályázatok benyújtásánál is,
mert nem rendelkeznek tulajdonjog bejeglzési határozatokkal. Az
önkormányzat kezdeményezte ezen a területen a hatékony és
eredményes intézkedé st.

Á kepviselő-testület eg,, Szeffi utcai ]776 m2-es építési telket
120 Ft/m2 áron eladott,

Az ónkormányzat március l7-én tartotta soron következő ülését.
Először a polgármester számolt be a lret ülés között végzett
munkáról é s fontos abb e seményelcről.
"A költsegvetés jóvráhagyása óta igen fontos helyet kapott munkáink
sonendjében a ktilönböző páLyáaatok elkészítése, ami igen köriil-
tekintő munkát igényel. Folyamatban van 4 utca megépítésere vonat-
kozó pátyazat készítése, plusz 3 utca felujítása. Ennek a
beruházásnak a költsége 18.116.000 Ft. Ebből az önrész 5.435.000
Ft, a támogatás összege 12.681.000 Ft. Úgy gondolom, hogy a
március 9-i területfejlesáési ülésen targyaltak után pályazatunknak
van reaütása. Természetesen biáo gt az eredményhirdetés után lehet
mondani, ami májusban lesz.

A további beruházási, fejlesztési tervekről. Ahhoz, hogy beru-
héuási terveinkhez paly azati pétueszközöket tudjunk igényelni, vagy
egyáltalrán palyazatot benyujtani, megfelelő tervdokumentációkat kell
készíttetni. Elképzeléseinket tervek formájában dokumentálni kell.
Javaslom a Tisztelt Test[iletnek, hogy vegyiik fontolóra beruhazási,
fejlesáési elképzeléseinket, és ha ezekben közös nevezőre jutunk,
bízatnk meg egy tewezőt a tervek elkészítésével.

Beruházási javaslataink az alábbiak:
- Az óvoda éttermi részének, konyhájának bőűtése.
- A Faluhaz nyitott részének átépítése, padozatának rendbe hozatala,
a színpadi rész korszenisítése.
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- Az Átahnos Iskola működésén belül egy tanmedence megépítése
(a Faluház}roz kapcsolódó an).
- Forgalomlassítás megterveáetése a Felszabadulás utca mindkét
végén.
Mindezeket a tervezés és engedélyeztetés utá.n az illetékes szerveknél
tiámogatás végett megpályáznránk.

Fej lesztési javaslataink :

- Az E gészsé ghaz keríté senek felúj ítása.
- A II. sámú orvosi rendelőben kisebb mértékű átalakíás.
- A gyógyszertar és aa orvosi rendelő kerítésének, kapuinak rendbe-
hozata|a.
- Gyógyszerttár és orvosi rendelő külsti vakolatának rendbehozatala.
- Parkolók bőütése (a Felszabadulás utcián leállósáv kialakítása).
- A küterületen folytatjuk az útjaűtást a megfelelő gépi eszközökkel.

A templom bővítéseről: Mivel az imaház egyhéuí tulajdonban van,
így nem az önkormányzat beruházásai között említettem meg.
Javaslom a Testiiletnek, hogy amennyiben a Római Katolikus Egyhaz
a lakossaggal dönteni tud a megvalósulásra vonatkozőan, akkor az
Önkormányzat megfelelő nagysígrenddel támogassa íLz építkezést!
Ennél a beruházasnál az Önkorményzat támogatóként jelenjen meg!
An gondolom, hogy ennek megvalósulása közös érdekiink a lakos-
sággal, így kérem a Testtilet tagsait, hogy fentiek vonatkozá*íban
támogassuk ezt a törekvést." Itt jeglzem meg, hogl a templom
b ővít é s ét mind en kepvi s el ő t ámo gatj a,

Sánta Ferenc polgármester ismertette a 38/]996. (XI.26.) Ük.
számú határozatának megvalósulásót. Ennek kpretében ió
kapcsolatot alakítottak ki a lakassággal, és megfelelő informáci-
ókhoz juttatták őket. A takarékos gazdállrodást az l997-es mérleg
bizonyítja. Elkeszült 9 utca megépítésére vonatkozó tervdokumen-
táció. Megterveztették a Felszabadulás utcai parkolókat, melynek
kivitelezése I998-ban folytatódni fog. Felújításra került a Csengele-
Kiskunmajsa összekótő út terve,

Második napirendi pontként az 1997" évi költségvetési gazdál-
lrndásról szóló zárszámadási rendelet me galkotósa lövetlrezett.

Az ]997-re elfugadott és többször módosított kóltségvetés
bevételi összege l07.28a.a00 Ft-ra teljesüIt. A jogcímek között
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toyábbra is meghatározó volt az állami támogatások aránya.
Jelentősen nőtt a kamatbevétel. A személyi jövedelemadóból és
kiegészítéseiből 25,202.000 Ft folyt be. Gépjárműadóból az
eredetihez képest másfelszeres teljesülés történt. A korábbi szociális
segél,vesek elhunytaval a haglatékokból 425 ezer forint folyt vissza.

fíarhalevél kiáIlítósából 289.000 Ft bevétel volt, a lakbérből 157
e:er forint származott. A Társadqlombiztosítástól ].Z62.000 Frot
vertek át. Különbóző szervefuől, alapoktót 4.067.000 Ft-ot kaptak,

melyből bevonulási segélyre 12].000 Ft-ot, kjzhaszrui munkásolaa

és jóvedelempótló támogatásra 3.113,0a0 Frot adtak. Résmények

eladásából I8.0ő7.000 Ftfolyt be.

Á kiadások főösszege 80.599.000 Ft_ra teljesült. Á szeméIyi

iuttatósok és járulélraik, valamint a szocidlis bérjellegű kia_

dások jórulék vonzatai 57,7 %-ban vannak jelen az 1997,

évi la;ltségvetésben. A dologi kiadások közül az energia és

étkeztetés jelentős még. Az intézmények műkadtetésén kívül
támogatdst kapott a tűzoltó eglesület, a sporteg/esület, a Polgárőr
Csoport, az Eg,lház a temető fenntartásáért, a Kiskunféleg,lházi
Tűzoltóság célgép beszerzésére. A Hammidó 90 ezer forint, a
Kisteleki Területfejlesztési Tanács 134 ezer forint, a Szegedi
Tűzoltóság ]00 eier forint támogatásban részesült. Az Ákaláros
Iskola és az óvoda kiadása összesen 3L869.000 Ft volt a 33.509.00a
Ft-os bevétellel szemben. Az Egészségügti Pénztár finanszírozása
nem elegendő az egészségüg,li feladatolva, ezért minden évben

ielentősen támogatni kell a lakossági érdekeket szem előtt tartva. A
szoci áli s ellátás ok solrétűek, bővülő tendenciát mutatnak.

A fejlesztések során a Felszabadulás utcában parknlókat
építetttink. Elkészült az iskola Jűtésének korszerűsítése. A
Polgármesteri Hivatalba naglobb tejesítményű fénymásolót
vásároltak. A buszgarázst felújították. A vasútállomáshoz vezető út

kijavításra k9rült. Egl qzolgálqti lalrasfel lett újína. Töb.b utcában a
vilógítást Eorszerűiítették, energiatalrarékos támpákat szeiielve

fel"
Osszességében elmondható, hogl az ]997-es k;ltségvetési év

gazdólkodása eredményes volt. A meglévő intézményhálózatot
műkadtettak oly módon, ítogl fejleszteni ,s tudtunk. A pénz



-|36-

felhasználása takarékos, céltudatos. Köszönhető ez a jól szervezett
munlrának, a h;lanbaző szerveklrpl történt egüttműlödésnek, az
önkormányzati munkának, ó s sze s s é géb en a c s apatmunkának.

Széll Lajos képviselő

rqy frííz foz s égi t utü feti ü frs

A testiilet több aktuális kérdéssel foglalkozott. Legfontosabbak a
közelgő húsvéttal kapcsolatosak. A Nagyhét szertartása a következő
módon alakul: Nagycsütörtökön és Nagypénteken Csengelén a
szokásos módon lesz szentmise. Nagyszombaton nem lesz Csengelén
szertartás, de Kistelekre szeretettel hívjrák és vrárjak a híveket.
Zarándaklatlesz ez, ingyen viszi a busz a jelentkezőket (a csengelei
ptébránián kell jelentkezri, hogy kik jönnének, mert sziikség esetén
több busz is indul). Kisteleken 19 órakor kezdődik a nagyszombati
szertartás, kb.2 őrát vesz igénybe.

Húsvétvasárnap a 8 óras szenínise után Csengelén meg lesz a
szokásos feltámadasi körmenet. Vegytink minél többen résá, kérjtik
a feltrámadt Krisztus kegyelmét, hogy lélekben Vele egyutt mi is
fekámadjunk, élhessiink embertarsaink, községtink és hazránk örömé-
re ésjavara.

A következő téma a kápolnabővítés volt. A nyaron le kell
bonyolítani a szakértők vizsgálatat, ők tudjak megmondani, miként
lehet az átalakítást eMgezri, kb. mennyibe kerülne. Utana kell az
építési engedélyt beszerezni. A Püspök Atya helyesü a jelenlegi
elképzelést és támogatja. A terv szerint 300 ferőhelyes lenne a
templom, megfelelő padokkal és egyéb felszereléssel. Az
építkezéshez sztikseges anyagot ősszel már meg kellene venni.
Legkésőbb 1999. november 4-én, a ktizseg védőszentjének iinnepén,
Szent Imre búcsúkor lehetne a templomszentelés. Bízunk Csengele
lakóinak nagylelkű támogatásíban, adomiányaikban, segítségiikben.
Reméljiik, hogy közsegtink hamarosan egy kiemelkedő szép épülettel
gyarapszlk és lelkiekben is gazdagabb lesz.

A következő napirendi pont az Egyházközsegi Képüselő-testiilet
megújásának az előkészítése volt. A Püspök ur hívta fel a figyelmet,
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hogy 5 évenként újra kell válasáani a testiilet tagjait. A hívek
ajánlásara a megvrilasáandók kétszeresét kell jelölni. A helyi
viszonyokat figyelembe véve ez 28 ro. Ebből 14 rú kell majd
megválasáani. Képüselő-testí,ileti tag lehetőleg vallásít gyakorló,
példas életet éló, csengelei lakos legyen. Eletkora nem érheti e! a 70
évet. A közösségért, gyermekekért, a jövőért szívesen és örömmel
vállaljon feladatot. A jelenlegi tennivaló a jelöltek összegyűjtése, a
válasáás későbbi időpontban a templomban történik. A jelöltekkel a
Plébrános úr is szeretne majd beszélgetrri. Nagyon megtisáelő feladat
és Istennek tetsző tevékenység képüselni embertarsainkat, érttik és

érdektikben dolgozni.
Fné

oóriási kílzdelemben

t}Iá§odszor i§ győatr,k a
bétnets|.epi dar{o§olí

Március 21-én Szegeden folytatódott a csengelei Korona s<iröző

és a beketelepi Joó kiskocsma nyíldobói közötti vetélkedés. Most is
páros Mester 50l-et játszottak, minden paros megmérkőzött egy-
mással.

Csengelét a szokott összeállítás képviselte: Csókási Tibor, Fődi
Zoltin, Kopasz József és Vígh Attila. Béketelep színeiben Balogh
József, Fogas Zoltán, Papp Lrászló és Szepesi Istvan játszott.

Csengele két győzelemmel rajtolt, majd Béketelep vette át a
vezetést. Ez;utan már a vendégcsapatnak csak a kiegyenlítésekre
futotta erejéből, vezetésre már nem. Pedig soha nem kaptak ennyi
budítíst a csengelei szurkolóktól, mint most. Óriási hajrában a 18:16-
os állást döntetlenre sikerült változLatru.

A végeredmény úgy lett eldöntve, hogy a csapatok tagjai közi1l2-
2versenyzőt kisorsoltak, majd azok játuottak még harom mérkőzést.
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Csengele színeiben Vígh Attila és Csokási Tibor versenyzett, míg
Béketelepet a Fogas Zoltén - Papp LászLő páros képviselte. A két
csapat 1-1 fordulót nyert, amikor a döntő mérkőzésre keriilt sor. A
nagy téttől mindkét duó igen ideges, feszült lehetett, mert a
megszokott triplak helyett harom dobásból általában 30 pont alatt
dobtak. Végül a szegedi csapatnak sikerült kidobnia az utolsó
pontokat, így megszerezték második győzelmiiket. Még harom
talákozőt kell megnyerniiik, hogy a kupaaz övék lehessen.

A verseny álatt egy új ismeretseg is létrejött. A mintegy 160 kilós
béketelepi Balu kapitriny megtalálta csengelei fiát, aki kis Balu
kapitany címet kapott. A két zulyos egyéniség a bajnoksíg végén
legtöbb pont dobásaban (high score) mérkőzött meg egymással. A
két jól dobo közül végüt a csengelei győzedelmeskedett. Ebben az is
közrejátsáatott, hogy a "nagy" Balu előtte elfogyasáott 4-5 liter
kisfröccstit.

Balu kapitány előadott egy viccet is, melyet megosáok az
olvasókkal:
- Mit mond a taxisoffir a Kínai negyedben?
- N1 ezen a xárgan móg áthajtok.

A következő bajnoki fordulóra április végén, Csengelén kertil sor.

M. M.

fiirbetéselt
Rapita-2 típusú permetező eladó. Érdeklődni lehet Megyesi Ferenc-
nél a Csengele, Tanya 822. számalatt.

A csengelei vasútállomás mellett eladó a Kistelek, Tanya 12], szám
alatti ingatlan 4,5 hold fr;lddel, Yitlany, nortonkút van, Erdeklődni
lehet Tóth Tibornál a Kistelek, Damjanich u. 25. szám alatt, vag/ a
259 369 telefonszámon.

A rádiótelefonom kapcsolási
a6-20l 477 142.

száma megváltozott. Az új szám:

§zabó Béla Csengele, Tanya 701.
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Csengelén 3 szabás tanyq mellékepületekkel, íóliáklal, 3 norton-
hittal, bekerített nagt udvarral, sok almc- és eperfalal, szőlővel,
glümölcsíakkal etadó. Erdeklődni lehet: Vígh Istvánnál a Csengele,
Május I. u. 8. szám alatt vag/ a 286 030 telefonszámon.

5a fihmel bővítettem a kölcsönzőm válaszíéktít, ahol mindeki

^rgntrítio 
az ízlésének meglfetelő fiImet. Újra akciót szervezünk:

"Kettőt tizet - hdrmat vihet|| jeligével kölcsönözhet mindenki, aki
videózni szerel

Nag Tamásné

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállíüíst (l5, tonnáig),
Ford Transit mikrobusszal személyszállítást vállalok. Erdeklődni
lehet: Csokási Ferenc Csengele, Felszabadulás u. 26. 8286l02

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

Árpo, kukorica, búza, zab, rozs vetőmag, köles kis és nagt tételben,
tovóbbá tápok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútóI-
lomásndl lévő Kisbetérő terményboltjóban (Kistelek, Tanya 3I2.).
Nyitva 6-tól 18 óróig. Héttiő szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta melleű!
- Igazolvdnykep 3 perc alatt!
- Gyermeksorozat, ballagós, eslcüvőJakodalom" egléb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, ftlmek, elemek, albumok, képkeretek nagt
vóI aszíé kban kap h ató k !
- Fénykép ezogép j avitós, szaktanácsaúís;
- Filmkídolgoztís 1 nap alaű!

Nacsa Jdnosné fény képész
Kistelek, Kossuth u 16.

rddióa0&60/488 324 7(este) 329 659
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Közvetlen a falu mellett tanya etadó! Erdeklődni tehet i{i. Novák
Jenőnél a Csengelg Tanya l47. sámalatt.

Mindennemű szemes termény tisztítását vállalom. Ezen kívül szivattyúk
javitásáú és felújítását, valamint terménysállító csigák készítését rövid
határidőre vállalom. Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. sám 8259 990
rádióO 06-201364 061.

Tdp-takatmóny kereskedésemá PB-gdz, tüzelőanyag és epítőanyag
(betongerenda, cserép, tégla, kőpo4 cement, mesz, faanyag, sóder stb.)
árusíttíssal bővítettem Előrendeles esetén néhóny napos hatdridővel
hózhaz szdllítom a megrendelt anyagol Gyots kiszolgtíltís, kedvező
árak!
A nyi*atartósi rend: keddtől péntekig 7-íőI 16 óróig, szombaton 7-tű
12 óróig.

Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany r. u. 1.
Z286 241nídióa 06-30/670 366

Családi eseményelcre (lakodalom, ballagás stb,) 22a Volttal műlqjdő
hűtőkacsit lehet bérelni Csókasi LászlótóI a Csengele, PetőJi u. 20.
szám alatt, 8286 082

Házttli gépekhez való alkatrészek ryártását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gáz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes Balázs vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-6al471 858

A Csengelei Polgárór Csoport trimogatóinak
havonta kétszer megielenő lapja

kiadja és sokszorosítja: csengelei polgárőr csoport Felelős kiadó:kucsora páer
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u. 1 1. Fel. szerkesztő: Kontesz Józsefiré


