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Felszentelték a templomot

(fotó: Nacsa Jránosné)
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Ujra indul a Gsengelei Krónika
1999 decemberében köszöntünk el olvasóinktól. Fő támoga_

tónk nehéz helyzete miatt kényszerültünk szüneteltetni a lapot.
Ideiglenesen a Kisteleki Hírmondó közölt tudósításokat falunkról.

}i4áraűgy alakult ahelyzet, hogy folytatni tudjuk a csengelei
lap kiadását. Az idei évben még november 15-én, valamint decem-
ber 1-jén és 15-én jelenik meg lapunk. Három számot községünk
vállalkozői ftnanszfuoznak: Tóth Tibor kőfarugő-géplakatos,
Csókási Zoltán fuvaroző és Baranyi Józsefkereskedő, egyet pedig
a Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola. Áldozatkészségüknek
köszönhetően ez évben ingyen adhatjuk a Krónikákat. A
következő évben visszatérünk a korábbi előfizetéses rendszerhez.

A továbbiakban Csengele község önkormányzata ígért támo-
gatást. F,zt az is jelzi, hogy fejlécünkre rákerült falunk címere.

Remélhetőle g sokan me gel égedve fo gadj ák vi sszatérésünket !

A szerkesztőség

OTeljesült a csengelei hívők dlma

Felszentelték az Isten házát
Szeptember 8-án templom szentelőre várták a falu lakosságát.

A tanyák világát idéző hőfehér festésű templomba igyekvők virá-
gokkal szegélyezett útonjuthattak az ünnepségre. A rendezvény 9
órára volt meghirdetve, de már előtte fél óráva1 műsorral fogadták a
híveket.
A szegedi dóm énekkarát Ábrahám István. a szegedi Fogadalmi
templom korábbi plébánosa konferálta. Bevezető szövegében
elmondta, hogy "Ahogyan szükség van családi otthonra, emberhez
méltó lakáskörülményekre, éppúsy szükség van templomra, hogy
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.:,.|.,tii: tinnepelni, köszönteni a mennyei Atyánkat".
_\ szentmise liturgiáját a dóm énekkarának és Simon Tamás

..:gonrstának a műsora hangolta rá az innepre. Középkori zsoltá-
lokat és korálokat adtak elő.

9 órakor megérkeztek a díszvendégek. Ekkor már több száz
,, endégnek csak a templom előtti téren jutott hely. A harangsző
:iatt r onultak be az ünnepség pap résztvevői - köztük két korábbi
Csengelén szolgálő is - Gyulay Endre szeged-csanádi megyés
püspökke1,

Bencsik Róbert Cseh László "Lakóhelyed" című költeményét
szavalta el, majd Boross Péter miniszterelnöki fotanácsadó szőlt az
e9 begyűltekhez:

"Templomot avatunk. Templom építést köszöntünk. E közös-

-.e8 tigy döntött, hogy templom kell neki. Amikor szerte az
ors:ágban - az ország vezetőinek támogatásával is - templomok
eptilnek es újjáépülnek, gondoljunk arra, hogy mindenki egy ezer
éves parancsot teljesít. Ezer eszíendővel ezelőtt hangzott el szent
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A templomszentelés egyházi személyei



Gyulay Endre püspök celebrálta a misét

királyunk parancsa, építsetek magatoknak templomot. És építeni
kezdett a nemzet templomokat. Építeni azért, mert tudta; megmara-
dásának, életben maradásának, jövőjének záloga a keresztény hit
és annak temploma...

vannak még ártó és romboló áramlatok, vannak értékeinket
semmibe vevők. yannak, akik hitvilágunkat, moralitásunkat és
nemzeti önérzetünket lejáratni akarják, vannak visszahúzók. De
felemelt fejekbe ütköznek ezek a kóros és káros eszmék...

Kívánom kedves mindnyájuknak és a csengelei polgároknak,
hogy ezt a szép napot őrizzékmeg a szívükben és sosefelejtsék el!
]000 éves kereszténységünk vitt át bennünket minden történelmi
megpróbáltatáson. Fig,,eljenek, a kereszt utat mutat, a kereszt
megváltásí jelent, a kereszt lélekben erősít mindnyájunkat. És
ebben a nagy történelmi, szellemi átalakulásban erre azért még
nagy szükségünk lesz.

A következő ünnepi szónok Várhegyi Attila, a Nemzeti
kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára volt.
Beszédében kiemelte, hogy aki templomot épít, azegyben orságot



:s epit. _\ kornrán1, minden erejével támogatja a keresztény közös-
segek jelentős. de ugyanakkor erejüket meghaladó kezdemé-
:r ezeseit, " Hadd leg,tink mi is tiszták, hősök, szentek, hazánkat így
r,,:eittsük nleg,"' - mondta befejezésül.

Ezután egy idős csengelei polgár, Sánta István szólalt fel.
Einlondta, hogy 50 éve tervezték már a templomot, de csak most
1ett belőle valami. Megköszönte mindenki segítségét, aki
ho zzáj árult a templom me gval ósulásához.

Muhel Kata elénekelte a "Templomunk az Isten háza" kezdetű
dalt, miaiatt a díszvendégek egy-egy virágcsokrot vettek át.

A tervező mérnök, Tar Mihály ünnepi beszédében megkö-
szönte a lehetőséget, ho_ey megten.ezhette az épületet, hiszen nem
épülnek gyakran templomok, \,íe_gítélése szerint úgy ke1l az Isten
házának kinézni. mintha mindig ott állt volna, Tervező munkájában
az őkeresztén1, bazilikát és a román kori templomot ötvözte a
katolikus e gyház mai elgondolásaival.

;
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Az egyházi rendezvény meghívott vendégei
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A német testvérközség polgármestere, Karl Schacherbauer
egy bajor mondást idézett: a templom a faluhoz tartozik, a falu
pedig a templomhoz. Megítélése szerint Csengele minden polgára
büszke lehet erre a gyönyöní építményre. községük ezer márkával
támogatta a megvalósítást. Az eringi egyházközség ajándékaként
egy I44I-bő7 szárrnazó, Madonnát ábrázolő műalkotás reproduk-
ciőját adta át. Reményei szerint a Mária kép boldogságot,
szabadságot hoz minden csengeleinek.

Sánta Ferenc polgármester ünnepi beszédében elmondta,
hogy mindenkit a boldogság, a meghatottság vette birtokába. A
templom a község csodálatos dísze lett. Az avatással történelmet
írnak. Megköszönte a püspökség, a hivatalos szetvek és a lakosság
támo gatását. Az önko rmány zat aj árrdékaké nt Laczkő pléb áno snak
feszületet adottát,

A következő ünnepélyes aktus során Sisák Lászlőtol és Báló
Józseftől Gyulay Endre püspök vette át az egyházi épület kulcsa-

Az ünnepi mise résztvevői
(fotók: Nacsa Jánosné)
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it. majd a szentmise következett. Ennek során felszentelték a
templomot,

A szentmise végén Laczkő Ferenc plébános, az egész építke-
zés elindítója és szewezője szólt röviden az egybegyűltekhez:
" Ilvenkor, amikor ugy érzem, hogy keveset kell beszélni, akkor azt
s:oktam mondani: köszönöm, köszönöm, köszönöm a püspök
a|,ának és a vendégeknek is, hogy a templomunk felszentelésén
részt vettek."

A csengelei egyházközségtől 15 személy kapott emléklapot
az építésben, kivitelezésben végzett kiemelkedő munkájáért:
Gyulay Eld§ püspök, Orbán Viktor miniszterelnök, Várhegyi
Attila államtitkár, dr. Boross Péter ex-kormányfő, miniszterelnöki
főtanácsadó, Yincze Lászlő országgyűlési képviselő, Laczkő
Ferenc plébános, Sánta Ferenc polgármester, Tar Mihály
építészmérnök, Báló József műszaki felügyelő, Sisák Lászlő
generál-kivitelező, Sisák János kőműves-ács, Tóth Zoltán és Fehér
János épitkezést segítők, dr. Szélinger Tiborné hitoktató és Vincze
János egyházkőzségi elnök. Az okleveleket Vincze János és Kuklis
András adták át.

zátőahkordként a Himnuszt és aszőzatot énekeltók el.

Molnár Mihály

******r<xxxr<r<****r<{<*r<*xxx{<****r<*.***.r<r<r<r<r<r<r<r<r.********xt<{<r<xxx*

Régivolt a törekvés ű csengelei
templomért

"A felsőcsengelei iskolánál rendkívül népes szülői értekezletet
tartott Sárhegyi Károly áll. tanító, aki a csengelei templom felépítése
címmel tartott előadást, A csengeleiek áldozatkészségét mutatja, hogy
azonnal 25 pengőt adományoztak a templomfelépítéséhez."

Áz írás a Tanyai Ujság l935. március 3]-i számában jelent meg.

************x*x*************+.*******r(********<*r,<*r<r<r,<********



Kialudt egy lámpás
Régi időkben a tanítót "lámpásnak" nevezték a kis faluban,

mert vildgossdgot teremtett a nebulók fejében, mert soktíig égette
a lámpát a kíjavítandó dolgozatok mellett, mert akinek segítsé-
gére volt szüksége ügyes-bujos dolgábunl az €ste kereste föl. tlym
Iámpás volt papp Istvánné tantír néni is. Önennyolc évig vitte a
tudás fóklydját, nevelt, tanított, ott segített, ahol tudott, mond-
hatní az utolsó percig.

Budapestí születésű volt, és 1947-ben idejőve csak egy évet
aleart Csengelén maradni, ebben a kis homokbuckás falucskdban.
Es maradt, csalddot alapított, megismerte az embereket, sorsukat
szívén viselte és nem tudott többet arra gondolní, hogy itt kellene
hagyni a kis falut, a nagyvdros zajdért.

Az eringi pol górmester vendé glótój akent
(fotó: CSK-archívum)
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Bármilyen lt.ehéz is t,olt ai élet, ő mintíig Jbliiltrerekctlctt.
l|,íintlig ítulttl, lttit IteII íetuú.. Rengeteg isltolús étetét segítette
l7iaI, hogy 711yil6btanuló,src bixícttto, tantícsot arlott, elheblezte
őket. I{irúndulúsoIr íiimege 1,olt huttgos vezátyszavaiíól. x,Iint
osztúll,főn.ölt unjljukként s:,erette, és írurcolt a nebulóltért.

AIem llolt olyan .felnőtt, uki hu íctttócsoí ltért tőIe, ne tudtu
t,(-líttu u legjobllat aúti. Na, gyere maséli...o nrcncltg kerlues
hcngján és rlblű11116r ItefiI 1,oIt nits doIga, trcm s,ieíeít, nem kiildíe
eI a lrczzá .fbrdulót. Csck (í volt c .fotttos, mert ezt uteg keII
hallgatní, és gotttlját oruosolni.

Do|gozott éjjel-nappul. I{u ltellett, szíildűrabot tanított be,
ha lrcllctt, földrajzrírtit tartott, Itittant akíuttltt, g7,enneket nevelt,
ú,jsrígcikltet irt, verset írt, krjrust vezetett. S mhulezt siítvel-
Iélelclrel.

Igazi Icímpds,s,o!t!
Nagyotl vúrtu a tentplont ayatósót, htszen lricsi fa!unlt

éIetéísen igen nag-y* tlolog tiirtént, .faluvtí ulaku!úsutth után 50
éyvel tentplom épíilt a .főtéren. Szép, itttpoidns, nlagusba íl,clő.
Iíilúen motzgttcíát rtgJ,elte, örvend.ett minclen alapra helj,gil1|
kűrck, ítclyére tett lmrungnalr, belső tere iisszhrtngjrínak, s7,épelt
r,engő orgontíjfuruIr, nentes faszobrainak! Biztnttu űz otí
dolgozókct, Isten scgítségét kérve, hogy artjott erőt a plébfurcs
uruttkttgít u befejezéshez. Pedig mór nagyon beteg tlo{t. Netn
altart tudomúst yentti rőlet. L'endéget vlrt, és tl nűgJ, iinttellre
ltészítette Ielkét. Csak ez llolt .ftlntos, ő tudto, hogy ez tttil,t,ett
.filtttos !

E!ment, Iteftí maradlruíott. Á betegség elhutclmasorlott.
Nincs töhbé. }Yütcs, alri u gyernrckeit féltse, ól,jl, őrízle. Ncttt
kdvézik többet szeretett Pistukdjtíllal, kit,el 52 él,ig élt boIdrlg
hűzasságbrtn. Nem símogatja meg unokdi fejecské.iét.

Á tentp|.oltt avctős néIlciile történt meg, tle az tij tenrylotnbult
nz, (í lelki iidl,éérí szólt elősr,iir a harang.

Teríke! - ilem feledüulr, Te nagyott solr enűler lclhél:en
tol,úllb élsi, sok.féltyt lrugylli| mugatl utón. Igctzi ItÍmPtís Yoltdt!

Dr. Vurga Ferettctté
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Vége x n^ósueráx*3l É§§dkiarlásnal*

A rilszarán1, lölclkiadiist 200i, októbcr 1_5, rralljárirl lczár"ta it
Csorrgrlrd Megyci FN4 llivatal Csellgcle votlatkozítsitban, Ez a.zL

jclcrlti. 1rog_l, a 1öidkiadásr,ó1 szóló 1993. ér,i IL tör,vórly szcrirlti
úgytievezett kérelr-lle;lők íö]dkiaclása bel-ejezőclijtt. A töri,ótlyllctr
meglclöit űtgynevezc|t nctrr kérclrrrezőlt 1öIdkiaclásiit 1lcclig it
törvéiiyben előírt trlódott, azí\z sot,soiással 1ehct tcljcsítcrli a
továbbiakbarl. E ]törbc tartozitali az adlrsvétel úqán aranyl<ot,onltltoz

.jutotl r,ószarárty ttrlajdorrosok is.
l],zért2001. o]<ttibcr 15-ét l<ör,ctőetr tre nr lierli1 sor 1ölclkiacliisi

határozat allrírásárir. csak a jelenlcg nlár, el]<ezdődött ós ol<tóbcr l5-
c utiii-t is lblyanlatblrIl 1óvő iigyckbcrr (fcllebbczós. bír-óstigi 1lcl.,
hiánypótlásos tigl,ck, esetlegcs elllaracit kérelrrle]< k ielégítóse ).

A lentiek kör,ct]<cztéberl aki ezután csinirltat tllcgoszliisi
vázraizot. r,agy r,ását-r:l aratlyl<ot,otrát, azl a saját koc]iázatírra teszi,
ttlert csak solsolással liaphat f-öldet!

Mindezek végrelrajtása a Csctrgriicl N4eg,vei Fölclhilatiil, lt
Szcgecli Kórzeti Jrö]c,iiril,atal ós a Csongr,ád N.4egyci FVl 1Iivaiill
egyezrllólrye alapj án Lörtónilr.

trtőadáso§* rr§Zamara
Az előző éveklrez ilirsonlóall az idón is lcsztte.l< il

gazdlilkodást segítő clőadáso]<. Az előadásolr ingyerlcscl< aztlk
részérc, akikrre]< az árbevétcle az elnlúlt ól,berr nenr ót,te cl az l
rrlillió lorilrtot és regisztr,írlt terrrielők,

Az előadások rnirrclig l5 óra 30 pet,ckor kezciőclrrck ..l

csetlgclei Faluhlrzban, Az idei tén'ák a ltövetkezijk:
Novetlrber l4.: A mez(igazdaság aktLráJis szab/llyozlrsa (gaz-

clalr itc l, 1-ölcli,írszir,lás, iizletrész el aclás, stb. )

gazdá§{
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Novenrbet, 21.: Talajerrergia-gazdálkoclás, szaknlai úttlnuta-
tók. l]r,clőtelcpítós tánrogatás és nem tlrrlogatás esetén

Novetl-iber 28,: A korszertí növénytcrtllesztós technoJógríri, a
ir_,I,rllókck értókcs ítési 1cheiősógci

Deccnrbel, 5.: Aclózás és tiirsadalorrrbiztosítás jogszabályai

Crcgus Síittdot,llt1

P§i ffilen§}yi a Teleh áz,ban?
Az augusztLrs hiinapban, a könlzyliilt,url lrrcgnyílt Telchírz

r,ószlegbcn szinte llinctctr lényeges 1ríradás- és szárrrításteclrtrikai
bctcllde;,rós igénybe velrető. Az igénybevételi díjak az, örrköltséget
lcclezik, így igen kec]vezőck.

Fekete/fehét" íétlynlásoiiis: A4 rnérctnól cgyolclirlas nltlsolál;
l0 lrti olda1, kétoldalas 15 }rtllap; '{3 nlórctrré1 egyolclalas 2{)
Iltioldal, kótoidaias 35 Ft/lap.

Nyonltatás: A4 rrrére tií feke telf-clrór csak ször,e ggcl i 0
Ilt/oldal, kópel<kei 20 Ft/olda]; A4 rrlér"etii szírrcs csak ször,cggcl 30
l;t/o1da1, képekltc1 70 Ft/o]dal.

lra,r l<|ildés 100 Ft/oldal, frrx fbgadás 25 Ftl'olclai. Szánlítógé1l
lrlrszrlálati dí"ia l20 Ft óriinl<ótlt,

Feketc/fehór n óvj cgyk árty z'tt i 5 Ft/d[], szítrest
lchet készíttetrli.

intcrnet ] órai liasztrt|tlata 450 Ft-ba kcrii1. Szkcnlrcltri o]d;l-
larlként 50 Ft-órt lehct.

Nyitva tartás: hétlő, szercla, ilórrtck 9-12 ós 13-17 őra ]<özöti,
kec]d ós csillör,tö]< 13-tól 17-is.

Törl<öly Agncs
telcház-r,ezr:|ő

20 Ftl'c]b .'iro,i
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{íctó : -\{o1 nir i.fiirál,i)

Wiili Dinsiüiiler né}:áiiy óve ielepedcit meg községünkbclr
iiét éwel ezelőii, öi.;e;redik szuletésiiapj ári azza\ lepte rlieg a
csengeleiellet, i:ag}., tőbb ii;iézn:éri;,,i:eli és cgy,esületnck iragi.,cb-l-
összeget adornányczcti.

A csengelei palgárői- csopcí seni n;aradt ki a iánrogatásbói,
és azőia se;ir íeledkez€ií iiieg ióiuilk. Háiáirk jeiéúl kiicsola péiel
csopcftvezeiő eg;.- clya;r féiryképei ajárrdékozcii szárrrára, iirc!1,.
fal u;rkai nbi-azclja inadá;tár.latbó]

Dinstühlei- öi-öiiimet ícgadta iégifotónkai és 1rözöltc: a l.;ölrri
iradája íblát íbgia diszíteiij. 

R, t;
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Onkormányzati ülés
Csengele község képviselő testülete 2001. október 4-én

tartotta soron következő ülését.
sánta Ferenc polgármester köszöntője után első napirendi

pontként Tódor sándor r. őrlagy, a kisteleki Rendőrkapitányság
l,ezetőjének a kinevezéséről esett szó, mivel a korábbi vezetl
nyugállományba vonult. A kinevezést dr, Jenei Rózsa Pálma
helyettes jegyző és Sánta Ferenc polgármester is támogatta.

Dr. Jenei Rózsa Pálma jelenleg a Csengelei Önkormányzat
helyettes jegyzője, mivel a korábbi megbizott jegyző, Franczia
Jenőné munkavi szonya közö s me ge gy ezés se l me gszűnt.

Ezt követően a képviselő-testület véleményezte Tódor sándor
kinevezését. Valkovics Antal az őtnagy személyes jelenlétét hiá-
nyolta, de mint később kiderült, ezt hivatalos elfoglaltsága nem
engedte.

A következő hozzászőló Bitó József alpolgármester volt, aki
a közbiztonság jar,ulás ára hivta fel a figyelmet, amibe n már Tódor
Sándor munkájának eredménye is megfigyelhető.

sánta Ferenc polgármester végül a jelenlévő subicz István r.
alezredest kérte, hogy a helyi körzeti megbizottat lehetőség szerint
minél ritkábban vezényeljék el Csengeléről,

A képviselő-testület egyhangúla g támogatta Tódor sándor
kinevezését,

Második napirendi pontként sánta Ferenc polgármester a két
ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, lejárt
h atári dej ű határ o zatok v é greh aj tá s ár ől s zámolt b e :

- A Rákóczi utca pályázata sikeres volt. 500 méter hosszú
aszfalí utat kapott. A fennmaradő úthosszra a Hungerit Rt. és a
kelőpatak l(ft. közösen nyújtott be pályázatot, melynek sikeres
elbírálása esetén 1900 méteres lesz a betonút,

- A Faluház hangosító berendezésére pályázatot nyűjtottak
be, melynek elbírálása a későbbiekben zajlik

- szó esett a csengele-kiskunmajsa út burkolatának ügyé-
rő1 is. A polgármester elmondta, lehetséges, hogy csak 4 méteres
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szélességű útburkolatot fog kapni a költségek csökkentése miatt.
sajnálatos, hogy ez igy a buszjárat indítás ára nemlesz alkalmas.

Hozzászőlőként Valkovics Antal fontosnak tartotta a F aluház
kihangosítását korszení eszközökkel megoldani, mivel a jelenlegi
hiányos és elavult felszerelés miatt olykor a vendégművészek
előadása élvezhetetlen.

Ezt követően Sánta Ferenc elmondta, hogy Csengele Önkor-
mányzata felajánlotta a pusztaszer felől jövő gázvezeték gerincet
(I3.577 folyóméter hosszú) a oncÁz Rt-nek megvásárlásra 13
millió forintért.

kiss Nándor kérdése volt, hogy a gyakorlatban ez az eladás
hátránytjelent-e az önkotmányzat számára? A polgármester szerint
semmilyen hátrányos helyzettel nem kell számolni.

Bitó József alpolgármester úgy vélte, hogy ez csak pozitiv
döntés lehet, mivelha az önkormányzattulajdonában marad, akkor
a fenntartás gondja is az önkormányzaté,

A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az
autópályához szükséges foldterület eladásáből származő 2,4 millió
forintotátutaltákazönkormányzatszámlájára.

Ezt követően a szeméttelep ügyéről volt szó. A polgármester
elmondta, hogy a jövőben a jelenlegi szeméttelepet be kell zárni a
környezetszennyezés miatt. Igy felmerült a kérdés, hogy a jelenleg
biztosnak látsző Hulladékgazdálkodási KHT-hez, yagy a Felgyői
Regionális Hulladéklerakó Telephez kapcsolódjon Csengele. A
Hulladékgazdálkodási KHT hulladékudvarokat hozna létre, me-
lyekről hetente egyszer szállitanák el a kommunális hulladékot.

Hozzászőlásomban felvetettem, hogy a biztos megoldásra
kell törekedni, különben ellepheti a községet a szemét.

A polgármester előre vetítette, hogy a későbbiekben a
szemétszál7itásért díjat kell ftzetni, mivel komoly íárgyi feltételei
vannak.

Bitó József több alkalommal vett részt a felgyői telep hulla-
détlerakóval kapcsolatos értekezletein. szerinte nem látszik bizto-
sítottnak a telep létrejötte. Eizel szemben Santa Ferenc szerint
a szegedi telepnek már elnyert pályázatai vannak.

Kiss Nándor azt kérdezte, hogy a szegedi cég hogyan hatá-
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rozza meg a szállitási költségeket. Dr. Jenei Rózsa Pálma válaszolt,
hogy a szemétgyűjtés szelektíven fog történni, és várhatóan telepü-
lési szinten fog,ák a dijat meghatározni.

Felvetettem, hogy mi lesz a sorsa a mezőgazdasági zöld
hulladéknak. A polgármester szerint komposztálőva| fog megol-
dódni a probléma.

Yégezetil elltangzott, hogy szeptember és október hónapban
a F aluház deszkázatát új ra festették, az F, gészsé gházban a b ej ár ati
ajtót kicserélték, egy szolgálati lakásná| tetőt javítottak, másik
kettőnél pedig a kéményeket tették rendbe.

A pol gármesteri beszámolót a képviselő-testület elfo gadta.

Harmadik napirendi pontként Heim Géza iskolaigazgató
számolt be a 2000l200L. tanévben végzett munkáról. Írásban
előterjesztett részletes anyagához kiegészítéseket fuzött.
Megtörlént a nyári nagytakarítás; felújították a vizesblokkot; új
ivókút készült az udvaron; az ővodaépület új mennyezetetkapott;
társ adalmi munkáb an fe lúj ították a j átszőter et.

A nyár folyamán átdolgozták a Szervezeti és Működési
Szabályzatot, miszerint Általános Iskola és Napköziotthonos
Ovoda néven működnek az intézmények. Megalakult az
tgazgatőtanács. 172 iskolás és 55 óvodás van az intézményekben.

Megoldódott a logopédiai és gyógytestnevelósi szolgáltatás.
A művészeti képzés is megújult, megalakult a Csengelei Alapfokú
Művészeti Iskola.

Hozzászőlásomban, az iskolaszék elnökeként jónak minősí-
tettem az elműlt tanévet. A lakosság, illetve a szülők részéről is jók
avisszajelzések, a művészeti iskola az egész falu büszkesége.

Valkovics Antal szerint a csengelei gyerekek tanulmányi
átlaga elég jó. Véleménye szerint meg lehetne oldani a Vetter Kft.
dolgozóinak étkeztetését az óvoda konyhájáról, Erre az igazgatő
azt váIaszolta, hogy a konyha maximális kihasználtságon van már
jelenleg is.

A képviselő-testület a beszámolót elfogadta.
Negyedik napirendi pont keretében Szakál Pálné ismertette a

Számkód Kft. álta1 az önkormányzatnálvégzett belső ellenőrzéssel
kapcsolatos észrevételeit. Elmondta, hogy apróbb hiányosságokat
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fedezett fel, amelyek a számviteli torvény állandó változásaiból
adódnak, s amelyek megoldása sokszor csak alaki,
nyomtatványb e l i prob l émákat feltételez. B e l s ő e 1 l enőrzé s keretéb en
vizsgálta az egyes önkormányzati alkalmazottak munkáját is és
megállapította, hogy preciz munkát végeztek.

Sánta Ferenc elmondta, hogy a belső ellenőrzést törvény írja
elő. Előnyként értékelte, mert a hivatalban dolgozó személyeknek
ez nagy segítség. Feltárásra kerültek a hiányosságok, amelyeken
alakítani kell. Ebben az esetben még nincs komoly szankció.

Dr, Jenei Rózsa Pálma közölte, hogy köszönettel taft,ozik az
e7hangzottak érte lméb en az önkormány zat dolgo zóinak, gazdasági
vezetőj ének, valamint az íntézmény do 1 gozóinak.

Bitó József alpolgármester elmondta, hogy számára ez a
helyzet megnyugtató. Fontos, hogy a végrehajtás zökkenőmentes,
továbbá jó hallani az elismerő szavakat a belső ellenőrzést végző
szakembertő1.

Sánta Ferenc megköszönte abeszámolót, majd a teshilet egy-
hangú szay azással azt elfogadta.

A következő napirendi pontként Henczné Gút Julianna
számolt be a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról.

Valkovics Antal képviselő elismerte, hogy a szolgálat mun-
kája szerteágaző és nagy gondosságot igényel. Megkérdezte, hogy
fel kell-e figyelni Csengelén a drogfogyasztásra? A védőnő vála-
szában elmondta, hogy az iskola szervezésében már működik a
rendőrség DADA-pro gramja, mely a megelőzésre helyezi a
hangsúlyt.

A testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta és a
következő határ ozatot hozta:

- Lehetőség szerint biztosítani kell a tanköteles gyermekek
tankö nyv - t ámo gatás át,

- Pénzeszközt kell biztosítani szabadidős tevékenységekre,
szakellátás elérhetősógére fiogi tanácsadás, pszichológiai rendelés,
gyógytorna).

- Biztosítani kell a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársának
továbbképzését.

- Lehetőség szerint csatlakozni kell a Kistelek város önkor-



-11 -

_- :-- i,] ::]::,n.' zatának PHARE-pály ázati úton elnyert, a térség vala-
:-":r:,",- grermeke számára meghirdetett tanulási zayarok megelő-
: :s :: szol gáló programhoz.

-V előterjesztések keretében dr. Jenei Rózsa Pálma helyettes
,3 g,, zt] tálékoztatást adott a BURSA Hungarica támogatási rend-
.le::til. anrelynek pénzigyi fedezetét a települési és megyei
_:.ko:nánvzaíok által nyújtott támogatások, valamint az
,:::znénvi tárnogatásokbiztositják. Ez az ösztöndíj két tanulmányi
_:,e,,:e adható. Amennyiben az önkormányzat csatlakozik a
:::jszerhez, akkor az érintett tanulók páIyázataikat 200L október
.,t-]3 nlujthatják be, illetve azokat 2001. november 16-ig kell
:-::r:lni. A cél dz, hogy a szociális támogatási rendszerben
::ion,nányzati szinten történjen a rászorultság elbirálása, hiszen itt
,].nak a legtöbb ismeret birtokában,

sánta Ferenc megerősítette, hogy természetesen csak a rossz
.il agi és szociális helyzetben 1évőket támogatnák.

Valkovics Antal elmondta, ho_t1, ilyen céIra szívesen adnak.
\íeskérdezte, hogy milyen feltétellel adja a támogatást az önkor-
:lan,r,zat? Esetleg valamennyi ideig in kell maradnia a községben,
ha elvégezte az iskolát?

A polgármesteri válasz szerint ez nem a hagyományos érte-
lemben vett ösztöndu'. A tanulók nem az önkormányzathoz, hanem
az alapitványhoz pályáznak. Az alapítvány állami támogatást kap.

A képviselő-testület jelenlévő 8 tagja egyhangú szavazatta|
támogatta az ösztöndijrendszerhe z valő csatlakozást.

Ijtolsó napirendi pontként dr. Jenei Pálma Rózsa ismertette a
1egl,zői munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket. A kinevezés
határozatlan időre szól, és a munkakör1 teljes munakidőben kell
ellátni. Állami- és jogtudományi doktori k8pesíté s, közigazgatási
l agy jogi szakvizsga szüksóges. Legalább kétéves közigazgatási
(önkormányzatl) gyakorlattal kell rendelkezni. Előnyt jelent a
nénret vagy angol nyelvből tett legalább A típusú középfokú
nvelr,vizsga, számítőgépes ismeretek és a vezetői engedély. Az
önkormányzat szolgálati lakást biztosítani nem tud.

Ifi. Kormányos Sándor
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Köszöltiük az 1 %-ot!

Az állampolgárok jövedelemadójuk l%-ával 1999. évben 57.4BB
Ft-ot ajánlottak fel a csengelei polgárőr csoport számára, melyet a
szolgálatok ellátás őhoz szükséges üzemanyag vásárlásra használtunk fet.A továbbiakban is szívesen fogadjuk támogatásukat! Adószamunk:
1 846365 3-1 -06.

Polgárőrség

Fiatal dartosoké a jövő?
A Korona söröző szeptember 28-án megrendezett nyíldobó verse-

nyén megtörtént a korosztályok váltása. I(ét ''öreg'' dartos is szerepelt, de
csak vörös Tibornak sikerült egy második és egy harmadik helyezést
elérnie.

Crickettben Pálnok József győzött 16 ponttal. Második Mészáros
Péter lett 72 ponttal, mig Haraszti Roland l94 pontja csak a harmadik
helyezésre volt elegendő,

shanghai versenyszámban szintén pálnok József lett a bajnok.
Vörös Tibor 88 ponttal második, Mészáros Péter 69 ponttal harmadik lett.

Mester 501-ben Mészáros Péter végzett elsőként. Ceglédi Csaba 34
ponttal ezüstérmes, Túri Kornél 35 ponttal bronzérmes lett.

A dupla ki-beszállós 301-ben ifi. Tisóczki Ferenc megszerezte első
bajnoki címét. A további sorrend: Ceglédi Csaba (57 pont), Fatnot József
(73 pont).

A legtöbb pont dobásában (High score) is Mészáros péter szerezte
meg az első helyezést 548 ponttal. Pálnok József 432 pontjával második,
Vörös Tibor 397 pondával harma<iik lett.

M. M.

Foci króníka

Tíz éves a sportkör
szeptember hónap végén ünnepelte jubileumát a csengele községi

sportegyesület a Faluházban. A rendezvényt megtisztelte jelenlétévél
Urbán Flórián, aZalaegerszegi TE 31-szeres válogaútt focistája is.



Urbán Flórián válogatott focista volt a díszvendég

Az eltelt évíized alatt focistáink a megye III. osztályban három
alkalommal, az 1992l93-as, az 1993l94-es és az 1998/99-ós bajnoksá-
gokban értek el második helyezést, egy alkalommal pedig harmadikok
1 ertek.

próbálkoztunk a megye IL osztállyal is, de másfél szezon után be
kellett látni, hogy játékoskeretünk nem bírja el ezt a színvonalat, és
tblösleges százezres kiadásokba került volna a folytatás.

A 2001l02-es bajnokságban az első 5 közé jutást űzte ki a csapat,
ami feltehetően sikenilni is fog.

Végezeftil meg kell emlékeznünk a sok heiyi és ,idéki szponzorról,
akik segítették az egyesület eredményes szereplését. külön kösiönet illeti
a csengelei önkormányzatot, aki végig fő tánrogatónk volt.

A 2001/02-es megye III. bajnokságban elért eddigi eredmények:

Csengele - Ópusztaszer 4:2 (3:I) Hazai gőlszerzők: Szabó P,,
Heinl, Góra, Haraszti R.

Ruzsa - Csengele 4:1 (2:0) Csengelei gőlszerző: Gőra.
Csengele - Röszke II. 3:2 (2:0) Hazal góllövő: Kis (2), Góra.
Öttomos - Csengele 1:2 (0:0) Csengelói gőIszerző:kis, Pálfi.
Csengele - Rendőr TE 1:0 (1:0) Hazai góllövő: Góra.
Károlyi DSE - Csengele 0:0
Csengele - Tempó Taxi-Baktó-Szilánk 1:2 (0:0) Hazai gólszerző:

Kis Kíállítva: Góra. Muhel a97.percben 11-est hlbázott.
Forráskút - Csengele 1:1 (1: 1) Gőlszerzőnk: Heim.

Kun-Szabó Tibor
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I{iredeúéselx
Paprtka és pnradicsom kelletését, palónta neyelését vtíllalom notlembefiű
kezdve. Úveghózban, méruö ki felügyelette I !

IJj. Kormónyos Sárdor
Csengele, Felszabadultis u. 2/B. 7286{79

Táp-takarmány kereskedésemben ttizel& és építőanyagot (PB-gáz, betongeren-
da, cserép, tégla, kőpor, c€nent, mész, faanyag, sóder stb.) is árusítok.
Elórendelés eseten néhány napos hatá.ridővel házhoz szállítom a megrendelt
anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től13 oráig.

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, Arany J. u. l.
8 286 24i rádióO06-30l3 2?8 453

Fotó szaküzlet Kisíeleken, a postamelíett!
- Igazolvárrykép 3 perc alaa!
- Férylmásolás A3 é§ Á4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagris, eskiivőJakodalom, egyéb rendenények frvőele.
- Fénykepezőgépek, íitmeh elemek, albumok és képkeretek nag,l választékban
kaphatók!
- Fénykepező gép j avítas, szaktanóc sa&is.
- Filmkidalgozás l nap alatt!
- Pasztell- és olaj kepek vásórolhaók!
- A csengelei templomfelszenteléséről készült video 2000 Ft-ért kapható!

Nac s a Jónosne fertykepész
Kisteleb Kossuth Lajos u. 16.

t 257 786, este: 329 659 rádióaa6-30/2 638 IB6

,§p A csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megielenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengeleo Felszabadulásuíea2/A. e-mail: csengele@freemail.hu

Felelős szerkesztő: Kontesz Józse&réAlapító szerkesztő: Molnár Mihály


