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-4 témáról az önkormónyzati beszámolóban lehet olvasni!
(fotó: Molnár Miháty)
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Lz önkormányzati
válas ztások eredeményei

^ 
2002. október 20-án Csengelén megtartott helyhatósági

választáson az L674 váIasztásra jogosult személy közül 617 fő
jelent meg, ami 36,85 oÁ-os részvételi eredmény.

Polgármester lett:
Sánta Ferenc (fliggetlen)

Képviselő lett:
Bitó József (fliggetlen)
Vincze János (fliggetlen)
Czakő János (fiiggetlen)
Szé1l Lajos (fiiggetlen)
Ifi. Kormányos Sándor (fuggetlen)
Lantos István (fiiggetlen)
Juhász József (fiiggetlen)
KuklisAndrás (fliggetlen)
Rényi Lász|ő (fiiggetlen)

Szavazatot kapott még:

Szabó B éIa LászIő (fiiggetlen)
Kucsora Péter (fiiggetlen)
Dénes Balázs (fiiggetlen)

598 szavazat

43I szavazat
4t8 szavazat
385 szavazat
382 szavazat
353 szayazat
349 szavazaí
347 szavazat
346 szavazaí
325 szal,azaí

289 szavazat
279 szavazat
217 szavazat
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O.-t fal ugazdász rovata

Indulnak az előadások
Ujra indulnak az ingyenes előadások, melyek a csengelei

F aluházb an lesznek me gtartva.
Az első tájékoztatő 2002, november I3-án 15 óra 30 perckor

lesz. Témáj a: SAPAfuD bemutatása, pályázatainak ismertetése. Elő-
adő Géczi Lajosné

A második előadás 2002. november 20-án 15 óra 30 perckor
lesz. Tém!4a: Az állattenyésztés várható szabályozottsága az
Európai Uniós csatlakozáskor. A sertés piaci helyzete, értékesítése
napjainkban. Előadő Forró Sándor (Pick Rt.)

Ugyanekkor: Állategészségügyi előadás. Előadó: meghívott
állatorvos.

Határídő változás
Módosult a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program kie-

gészítő agrár-környezetvédelmi támogatásaira meghirdetett páíyá-
zatok határideje. Az FVM közleménye szerint a Földművelési és
Vidékfejlesztési Értesítőben 2OO2. május 31-én megjelent, a Nem-
zeíi Agrár-kömyezetvédelmi Program kiegészítő agrár-kör-
nyezetvédelmi támogatásaira meghirdetett páIyázatok 2002.
október 31-i határideje módosul. Az agrár-környezetvédelmi ütem-
ten,, a kiegészítő állatbeállitás és az agrár-körny ezetv édelmi minta-
gazdaság kialakításának támogatására a pályázatot 2002. december
2O-ig lehet benffitani a területileg illetékes megyei ft'ldmű-
velésügyi hivatalokhoz.

Gregus Sándorné
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Önkormdnyzati ülés
Csengele község Önkormányzata 2002. október 1 5 -én tartotta

soron következő ülését a F ahlházban.
Első napirendi pontként Tódor Sándor kisteleki rendőr-

kapitány számolt be Csengele község közrendjéről, közbizton-
ságáról. Írásban előterj esztett beszámo lőj a a következő volt :

"A Kisteleki Rendőrkapitányság működési területéhez, mint
mindenki által ismert, egy város és öt községártozík. A bűnügyi,
közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzet általános jellemzői,

mint meghatároző tényezők, a területünkön keresztül haladó E 75-
ös fcíútvonal, az Opusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark és

kömyéke, valamint a kiterjedt és ritkán lakott tanyavilág.
Ezek a körülmények alakítják a Kisteleki Rendőrkapitányság

illetékességi területének bűnügyi helyzetét. Bűncselekmények
előfordulásának típusait jellemezve az országos felmérésekhez
hasonlóan itt is a vagyon elleniek száma a legmagasabb, azon belül
is a mezőgazdasági orientáltságból adódóan a kültenileteken
elkövetett lopások szítma,

Az elkövetők feldedtése jelentős nehézségekbe ütközik,
mindezek ellenére az elműlt évekhez viszonftva jal,ulás tapasz-
talható, mely mind a felderített ügyek számával, mind a

bekövetkezett bűncselekmények számínak csökkenésével kimu-
tatható, Az év első három negyedévét alapul véve 200i-ben 3]I
ügyben rendeltünk el nyomozást, míg ez a szám 2002-ben "csak"
266, tehát az előző év azonos időszakához vlszonlítva a
területünkön elkövetett bűncselekmények száma 1 05 -tel csökkent,

A megelőzés érdekében a médiákon, a szőtőanyagokon és a
sértetté vált személyeken keresztül igyekszünk tájékoztatást adni
arról, hogy vagyoníárgyaikat hogyan tudnák óvni, védeni. Ezen
törekvésünk sajnos csak kisebb eredményeket hozott, továbbra is
jellemző a védtelen, nem megfelelően őrzőtt vagyontárgyak
jelenléte, melyet a helyi, illetve átutazó bűnelkövetők sok esetben

kihasználnak.
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A Kisteleki Rendőrkapitányság működési területének kb,I l 6-
át képezi Csengele község a hozzá tartoző tanyavilággal és
mezőgazdasági területtel. Bűnügy szempontból a község a kevéssé
fertőzött területek kőzé lartozlk, ez számadatta| alátátmasztva: a
2001-es esztendőben Csengele területén 20 ügyben kezdemé-
nyeztünk büntetőeljárást, melyből 18 esetben került sor nyomozás
elrendelésére. A bűncselekmények számát tekintve a lopás áIl az
első helyen, de intézkednünk kellett 1 esetben súlyos testi sérlés
bűntett és 1 esetben rongálás bűntett elkövetése miatt is.

Yárhatőan a 2002-es évben a bűncselekmények számimak
tekintetében változás nem következik be, jelen ideig 14 ügyben
rendeltünk el nyomozást. A bűncselekmények típusát tekintve két
esetben súlyos testi sértés miatt, egy esetben rongálás vétség miatt,
egy esetben pedig csalás bűntett elkövetésének alapos gyanúja
miatt, a többi ügyben a nyomozás lopás miatt került elrendelésre.
Csengele község területén az idei évben elkövetett vagyonelleni
bűncselekmények vonatkozásában a lopott tárgyak között szivattyú,
transzformátor olq, tűzifa, készpénz és haszonállat is taIálhatő,
mely közel hasonló képet mutat, mlnt az előző években.

A bűncselekmények elkövetőinek felderítésére végzett
adatgyíjtések során az esetek nagy többségében olyan adatok
merültek fel, hogy a cselekmények elkövetői - az e\őző évdrútez
hasonlóan - nem csengelei lakosok, hanem utazó bűnözők, akik
kihasználták azE 75-ös fcíút közelségét.

A bűnügyek vtzsgáIatát legnagyobb részben a csengelei
KMB-s végezte. Az országos rendőrfőkapitány úr utasításának
megfelelően az össz bűnügyek 25 oÁ-át a közbiztonságí áIIo-
mánynak kell nyomoznia. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
körzeti megbízottak nagyobb számban kapják meg a bűnügyeket,
ezáItal mintegy kényszedtve vannak a lakossággal való fokozott
kapcsolattartásra.

Kapitányságunkról 2002. májusában nyugállományba vonult
a pusztaszeri körzeti megbizott, így megüresedett helyének
feltc;ltéséig a szomszédos község, Csengele körzeti megbizottjának
feladata volt Pusztaszeren is a szükséges rendőri intézkedések
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megtétele, a rendőri jelenlét biztosítása. Ez ahelyzet október 1-től

megváltozott, a Szegedi Rendőrkapitányság állományából áthe-

lyezéssel sikerült a megüresedett helyet feltöltenünk, méghozzá
olyan tapaszta|t, szal<rnallag jártas kőrzeti megbizottal, aki
Csengele területén lakik. Az elkövetkezendő időszakban a csen-

gelei és a pusztaszeri körzeti megbízotti munkát közösen látják el

annak ellenére, hogy mindkét körzeti megbízott csengele területén

lakik, ezzelszinte a rendőrijelenlét aközségben duplájára nőtt.

Megragadva az alkalmat, kérem a tisztelt képviselő_testületet

aíía, hogy lehetőségeikhez képest segítsék mindkét körzeti
megbízott munkáját, akikhez bármikor fordulhatnak segítségért

gondj aikkal, problémáikkal.
A körzeti megbizott intézkedéseit az alábbi táblázat szem-

lélteti az ldei év első háromnegyedének tükrében:

Megttevezésltárgidőszak 2000 2001 2002
-Elfogás 2 3 1

-Előállítás 2 0 0

- Biztonsági intézkedés 2 I 0

- Elővezetés elr./végreh. 616

- Szabálysértési feljelentés 6
5l5 2l2
72

- Helyszíni bírságolás 1,2 fől34.000 Ft 11 fői35.000 Ft 15 fől50.500 Ft
- Nyomozás telj. KMB által 3 14 5

- Bűnügyi megkeresések 0 1 2

Csengelére is jellemző, hogy nagy számu, főleg román

munkavállalót foglalkoztatnak maglnszemélyek és KFT-k is. Ezek
ellenőrzését 2002. január 1-től a Belügyminisztérium Bevándorlási
és Állampolgársági Hivatal Dél-Alföldi Regionálts lgazgatősága
végzí. A 2001-es évben 69 idegenrendészeti ellenőrzésre került sor,

13 személyt kiutasítottunk és 294 mutkavállalási engedélY adtunk
ki. Az idei évben 4 esetben hajtottunk végre idegenrendészeti
akciót, mely eredménye során a BAH 9 ftit utasított ki.

Közlekedési szempontból Csengele fekvése előnyös, mivel
nem közvetlenül azE 75-ös főútvonal mellett helyezkedik el, így a
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forgalma jőrészt a hely lakosok közlekedéséből adódik. Ennek
ellenére az e|mult hónapokban érkezett bejelentésekre reagálva
rendszeresen helyi közlekedésbiztonsági akciókat szewezink a

község területén. A baleseti statisztikát elemezve megállapíthatő,
hogy míg a tavalyi évben mindössze 2 sérülés nélküli baleset
történt a község területén, addig ez év első 9 hónapjaban 4 szeméIyt
sérüléssel is járó közúti közlekedési baleset törlént. Továbbra is
szigoruan fellépünk és fel fogunk lépni a közlekedési szabályokat
megsértőkkel szemben, s itt kiemelném a kivilágítatlan kerék-
párosokat és a bukósisak nélkül közlekedő segéd-, olykor nagyrrro-

torosokat is.
A település illetékességében történt közúti közlekedési

balesetek az alábbiak szerint alakultak:

Mesnev.itársüdőszak 2000 200L 2002.I-ilI. n. év
Halálos 0 0

Súlyos sérüléses 0 0

Könnyú sérüléses 2 0

Sénilés nélküli 6 2

Összesen: 8 2

0
2
2

1

5

Csengele vonatkozásában mindenképpen ki kell emelnünk a
jól működő polgárőr szewezetet Jelenlegi létszámhelyzetünk
továbbra sem elegendő arca, hogy önállóan tudjuk biztosítani a
községben, illetve a tanyán élők személy- és vagyonbiztonságát,
Abban, hogy Csengele község és a hozzá hrtoző tanyavllág
bűnügyr fertőzöttsége a kevésbé fertőzött jelzővel jellemezhető, a

polgárőrség munkájának is igen nagy a szerepe. A község lakói
belátták, hogy a sajátbíztonságuk érdekében nekik is tenniük kell a
megelőzés érdekében. A polgárőrség munkájában tevékenyen részt
vesz a körzeti megbizott is, kapcsolatuk napi jellegű, Mivel a KMB
szolgálat gépjárművel nem rendelkezik, igy az qszakat szolgáIatait
a polgárőröktel hajtja végre.

A körzeti megbizott kapcsolata a lakossággal jő és napi
jellegű, nem szodtkozik a kapcsolatteremtés és a segítségkérés a
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KMB-s kötelező és meghatározott fogadő őráira. Mind a KMB-
nek, mind a kapítányságunknak az önkormányzattal és mun-
katársaival a kapcsolatunk jó, a munkánk során felmerülő prob-
lémikl a közö s en tudunk me go ldást találni.

Összességében értékelve Csengele közrendjét és közbiz-
tonságát, az jőnak mondható, bár vannak olyan területek, me-
lyekben a rendőrség és a lakosság kapcsolatának tovább javításával

eredményeket érhetünk el. A javítandó területek közül kiemelném a
vagyonelleni bűncselekmények felderítési mutatójának javítását, a

polgárőrség fokozottabb bevonását a rendőrség feldedtő és

bűnmegelőző tevékenységébe. Megoldást kell találni arra, hogy a

körzeti megbízott a szolgálatát járművel tudja ellátni, ne szoruljon
minden esetben a polgárőrök segítségére. A lehetőségekhez mérten
fokozni kell a területen a rendőrijelenlétet."

A rendőrkapitány az írásbeli előterjesztéshez szóbeli kie-
gészítést is fúzött, Elmondta, hogy az elmúlt időszakban Csengele
bűnügyi fertőzöttségébenvá|tozás nem volt, továbbra sem fertőzött
terület. Elismerően beszélt a polgárőrség munkájáról, kiemelve,
hogy kevés ilyen egyesület van, ahol ennyi hölgy tag van.

A József Attila téri parkrongálásról elmondta, hogy bár voltak
tanúk, nem vállalták a tanúskodást. Pedig csak összefogással,
együtt a lakossággal lehet eredményeket elérni, Ha a lakosság meg
tudta teremteni a község szép kinézetét, akkor a védelem ts az ő

feladatuk.
Problémaként merült fel, hogy piacos napokon sok parkoló

autó van az iskola környékén, A kapitány ltalt arra, hogy ezt a
problémát a rendőrség a polgármesteri hivatallal és a pol-
gárőrséggel oldotta meg, sőt a diákok is bekapcsolódtak a munkába.

Október 1{ől Szabó Zsolt körzeti megbízott is a csengelei
KMB-vel teljesíti a szolgálatát, aki Csengelén is lakik. Egyelőre
Pusztaszer és Csengele községekben teljesítenek szolgálatot. A
rendőri vezetés lehetőleg úgy szervezi a szolgálatokat, hogy a

körzeti me gbízottak a s aj át faluj ukb an dolgo zzanak.
A DADA-programot csak szaktanfolyamot v égzett, hivatásos

rendőr oktathada. Szeretnék, ha a hely KMB-s végezné továbbra is
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ezt a munkát. Az előírt tanfolyam elvégzése után az űj körzeti
megbízott folytathatj a a programot.

Sánta Ferenc polgármester megköszönte a beszámolót.

Elmondta, hogy reményei szerint a DADA-progIam és az iskola
kö rüli közl ekedésbiztons ág me gszerve zése btztons ágot j elent maj d.

Az írásos anyagot jónak értékelte, az adatok jelzik a bűnügyek

számának csökkenését. Örvendetes dolognak tartotta a két KMB_s
jelenlétét. A polgárőrség munkáját összességében jónak értékelte,

csak a szo|gálatszervezésnél van néha gond. Tevékenységüknek

köszönhetően nagyobb bűncselekmények nenr történtek. Az iskolás

gyermekek biztonságos közlekedése kapcsán merült fel a gyors-

hajtó gépkocsik által keltett veszélyhelyzet. Ezért kérte a nagyobb

rendőri jelenlétet. Megoldást a példás büntetésben, a szigoru

szankcionálásban és a közös összefogásban látja. Uta|t rá, hogy a
jör,ő évben kerülnek kiépítésre a forgalomlassító szigetek.

Valkovics Antal képviselő elmondta, hogy az elmúlt két

ciklus alatt Molnár Mihály itt teljesített szolgálatot. A KMB_st jó
szervezőnek tartja, összefogja a po|gárőrséget. A kapitány úmak

megköszönte, hogy két körzeti megbizottja leiret Csengelének.

Tódor Sándor vá|aszában elmondta, hogy Kisteleken is a

járművek _ főként a motorosok _ keresztül vágtatnak a városon.

Megoldásként a már parkoló járművezetőket ellenőrizték, ffi€g_

próbálva a közös hangot megtalálni velük. Csengelén is hasonló

módon lehetne eljámi, Btztatásként elmondta, hogy egyre több

közlekedési akciót szeryeznek, tgény szerint iöbbször is.

Sánta Ferenc polgármester hozzáfűzte, hogy a péntek esti

időszak a legkritikusabb, a fiatalok ittasan ülnek a volán mögé.

A kapitányi váIasz szerint a vendéglátó helyeket akciókkal
ellenőrizni foglák.

Bitó József alpolgármester elmondta, hogy azutőbbi időben a

média igen sokszor emlegeti a családon belüli erőszakot.

Megkérdezte, hogy a körzeten belül ezen a területen milyen a

helyet? Rámutatott a bírói ítéletek sokszor helytelen voltára és

megkérdezte, hogy az ítéIőtáblák fe|ál|itása vá|toztatni fog-e ezen?

T ov ább i felvetéskén t hangzott el a rendőrs é gi létsz ámstop.
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Tódor Sándor váIasza szerint az itélőtáblák felállítása
egységesebb ítéleteket hoz majd. A létszámstop tekintetében nincs
gond, nincs veszélyben a működőképesség. Vannak megszorító
intézkedések, de ezek alapvetően a működést nem zavarják. A
családi erőszakról szőlva elmondta, hogy ezek a gondok mindenütt

megvannak, Ezek megoldása sokrétű, össztársadalmi feladat. A
rendőrség a jelzéseket megteszi a családvédelem és a gyámhatóság

felé. A román, illetve külföldi munkavállalók ügye már nem

rendőrségi hatáskör, de jelzéssel élnek a BÁH regionális igaz_

gatósága felé. Jelenleg nem ismert, hogy a külfoldieknek mennyi

bűncselekm ényhez van közük C sengelén.

Kiss Nándor képvise|ő hozzáfilzte, hogy ezeWe a munka-

vállalókra szezonáIisan szükség van, Példaként Spanyolországoi
hozta fel, ahol a szezonban alkalmazzák őket, de utána kiutasítják

őket az országból.
Sánta Ferenc polgármester szerint amennyiben ez legálisan

megy, nincs gond. A fekete munkát végzőkkel van csak baj.

A kapitányságvezető felhívta arra a figyelmet, hogy a

rendőrség felé lehet közvetíteni,ha aromán munkavállalókkal gond

van Csengelén. Ök megteszik a szükséges jelzést.

Dr. Tóth Tibor jegyző hozzászőlásában elmondta, hogy a

Csengele-Jászszentlászló összekötő úton nem tartják be a 10 tonnás

súlyhatárt. A közlekedési felügyelet ellenőrzése szükséges lenne.

Tódor Sándor a javaslattal egyetértett. Az akciőhoz szükség

szerint a kapitányság rendőri jelenlétet is tud biztosítani.
Második napirendi pontként a polgármester számolt be a két

ülés között v égzett munkáról.
Elmondta, hogy a Rákóczi utca másodlk szakaszának építé-

séhez az önkormányzat megnyerte a pályázatot. A támogatás

mérléke 75 oÁ-os. November derekára befejeződhet azűtépítés.
A gyógyszertar és az onrosi rendelő tetőszerkezetének és

homlokzatának felújítása folyik Sisák László kivitelezésében. Az
eredeti tervek szerint a régt cserepek maradtak volna. Azonban a

jelenlegi állapota kritikus, ezért javasolta, hogy mindkét épületre új

cserép kerüljön, erre apénzügy fedezet megvan. Az orvosi rendelő
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hozzáépitett részét megnézve megállapította, hogy az valőban
repedezett és beázik. Ennek akljavitását is el fogla végezni Sisák
Lászlő. A homlokzat festése az egyk épületnél már elkészült.
Szükség lenne a nylászitrők festésére is, ami a bérlők feladata.

Valkovics Antal képviselő felvetette, hogy az orvosi ren-

delőnél a rendelő bejárati ajtaja feletti teraszt meg kellene csinálni,
hogy az eső és a hó ne essen abejárat elé.

Sánta Ferenc vá|asza szerint az q tető a balkont is védeni
fosa.

A képviselő-testület az I m1lliő forintos keretet biztosította a
győgyszertár és az orvosi rendelő cseréptetőjének a cseréjéhez.

A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Csengele-

Kiskunmajsa összekötő út építési engedélye október 9-énlejánlt, Az
érintett szakhatóságok szerencsére gyors ügyintézéssel segítik a
meghosszabbítás ügyét. Utalt rá, hogy a pénzügyi rész összeáll, A
többletköltség tekintetében újabb pályázás vo|t, az írásos értesítést

várlák.
Sánta Ferenc elmondta még, hogy a sportpálya mellett a

szabályoknak megfelelő korlát és kedtés épül. Várhatőan 20-30
méter hosszú drótháló beszerzése válik szükségessé, a többi bontott

anya1, melynek nem volt költségvonzata,
Harmadik napirendi pontként a Gyermekjóléti Szolgálat ve-

zetője,Henczné Gút Julianna számolt be avégzett munkáról:

"Csengele Község Képviselő-testülete 200I. szeptemberében

tárgyalta a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló beszámolót,

Határozati j avaslatként a
- tankötel es koru gyermekek tankönyvt ámogatás át,

- szabadidős tevékenységek támogatását,

- a PHARE-program tanulási zavarokat megelőző program-
jához való csatlakozást fogadta el.

Tankönyvtámogatást kapott minden általános iskolás tanuló,
továbbá iskolalátogatást igazoló középiskolai tanuló. A szabadidős
tevékenységek is jelentős támogatást kaptak, Kistelek Város
Önkormányzata PHARE-programjának a kistérség tanulási
zavarainak megelőzéséért felelős vezetője segítségével három
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csengelei gyermek ellátását tudtam segíteni,
Csengelén 1998. január ]. óta működik úgynevezett egysze-

mélyes Gyermekjóléti Szolgálat, Az ellátandók körét a község

területén tényl eges en t artózkodó (b ej el ent ett lakóhelytől f|iggetlen)
0-18 éves korosztály és a szociálisan válsághelyzetben lévő vá-

randós anyák adják. Afeladatok ellátása heti 8 órás mun-kaidőben,

részben fogadóóra, részben családlátogatás., részben intézményi

kap cs olattartás utj án í ört énik. Az int ézményi kap cs olattartás Útj án

lehet biztosítani a gyermekjóléti szolgáltatás egyik meghatározó

feladatát, az észlelő-jelző rendszer működ-tetését, amely lehetővé

teszi mindazoknak a szakembereknek az együttműködését, akik
bárhot, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel.

A munka eredménye érdekében egy jól működő személyes

kapcsolatrendszer megléte szül<séges. Az észlelő-jelző rendszer

tagjaival eseti megbeszéléseket tartunk. A célunk: feltárni a

veszélyeztető téruyezőket, elősegíteni a kialakuló problémák időben

t ört énő .felis m er és é t, v al amint az ok m e g o l dás át,

A csengelei Gyermekjóléti Szolgálat működési helye a községi

Egészségház, a működés alapvető feltételei biztosítottak. A tanyás

település miatt nagy szülrség lenne terepjáró gépkocsira- A
gyakorlati munkában segítséget biztosít a Szentesi Módszertani
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, amely a Csongrád
Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatalának munkatársával
együtt a szakmai ellenőrzést is gyakorolja.

Az országos tapasztalatokhoz hasonlóan községünkben is nőtt

a szociális ellátások iránti igény. A Gyermekjóléti Szolgálatnak
koordináló feladatot kellene betöltenie, de ez a szakellátások
távolsága (pl. városban van pszichológus, gyógypedagógus), nehéz

elérhetősége, tulterheltsége miatt alig megoldható- Ezért nagy

segítség, hogy az intézményvezetők közbenjárására helyben is
működik pszichiáteri, logopédusi, gyógytornászi ellátás és jogi
tanácsadás.

A gondozásba kerülő személyekről rendeletben meghatá-
rozott dokumentáció készül, amely a személyes adatokon tul
tartalmazza az előzmények rögzítését, a számításba jöhető
segítőket, a "kliens"
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egészségi állapotának jellemzőit, Továbbá gondozási terv készül a

_felelős személyek megnevezésével, akik lehetnek családtagok, a

családgondozó, vagy maga a kliens is. A gondozási terv ered-

ménl,éről félévenkénti zárással feljegyzés készül, meghatározvű a

további teendőket.
A továbbiakban szeretnék részletesen beszámolni a min-

clennapi munka során végzett gyermekjóléti feladatokról, kiemelve

o g),ermekvédelmi törvény és a 15/1998. NM. rendelet által
nteghatározott cétkitűzésekből azokat, amelyek a beszámolót

.fe l ö l el ő idő sz akban t örténtek :

L) A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése:

- A fogadóórákon és a családlátogatásokon tett tanácsokkal,

rájékoztatásokkal segítem a családokat a hivatalos ügyek

intézésében. A szakellátásokhoz való hozzájutással járulok hozzá a

ntegfelelő szintű ellátásához. Ebben az időszakban is szükség volt
kisgl,gt m.ld gondozásának megszelnezésére. Ilyen esetben

elsősorban közeli családtagot igyekszem a gyermek gondozásába

beyonni.
- Vátsághelyzetben lévő várandós anyának segítettünk a

gl.ermek vállalásának feltételeit megteremteni. Ebben az esetben

ntagánszemélyektől kapott adományok útián. Sajnos van olyan
esetiink, amikor nem sikerült a családban történő nevelkedés

fel t ét ele it biztos íían i.

- Községünkben élnek olyan szülők, akilorck a gyermekei

átnteneti nevelésben vannak. A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a

szülők támogatása, hogy a gyermekeik vérszerinti családjukba
l.isszakerüIhessenek. Sajnos a községünkben előforduló esetekben

ket,és remény mutatkozik erre, az egyedülálló szülők anyagi
körülményei, lakáshelyzete és döntően az életmódja miatt-

2. ) Ves z ély eztetett s ég megelőzés e :

- A veszélyeztető okok feltárása érdekében a munkám során

figyelemmel kísérem a településen élő gyermekek életkörülményeit
és szociális helyzetét, Az érintett gyermekeknél kezdeményeztem

s:ociális Ellátást, védelmi és hatósági intézkedést. Az elmúlt
időszak során egy gyermek ideiglenes nevelésbe vételijavaslata
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történt. Kiegészítő családi pótlék, rendkívüli gyermekvédelmi

támogatás célszerű felhasználásának érdekében az érintettelrnél

segítettem a pénz beosztásában, illeye az összeg levásárlásában.

- Változattanul fel-felbukkan a községben a városból

könnyebb megélhetés reményében tanyára költöző család. Az ő

eseteikben _ a szociális ellátásokra való jogosultság állandó
lakcímükhöz köti őket _ ez a kettősség nehezíti az ellátásukat.

3.) Veszélyeztetettség megszüntetése :

A rászoruló családokat rendszeres családgondozással az

egészségügyi, mentálhigiénés, szociális problémáik megoldósában

szakellátáshoz való hozzájárulással, s ezek megszeryezésével

segítem. Öt gyermek védelembe vételét jclvasoltam, mivel a Gyer_

mekiótéti Szolgálat családgondozása nem hozta meg a várt

eredményt, vagy váratlan krízishelyzet fordult elő. A pszichés,

mentálhigiénés, családon belüli kapcsolati problémák, alko_

holizmus kezelése speciális képzettséget igényelnek, megoldásuk

nem lehet kizárólag a Gyermekjóléti Szolgálat feladata.
a.) Egyéb feladatok:
- Gyámhivatal felkérésére átmeneti nevelésbe vett gyermek

láthatását szervezzük meg a vérszerinti szülővel.
- Jelentések, statisztikai adatok szolgáltatása ebben az

icJőszakban is történt cl Szociális és Csctládügyi Minisztérium, az

Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet, a Központi Statisz_

tikai Hivatal, illetve a Módszertani Intézet felé.
Munkám során a gyermekek családban történő nevelkedé-

sének segítését tartom nagyon fontosnak, mert azt a miliőt, amit egy

akár közepesen is működő család képes tenni a gyermekeiért,

semmilyen társadalmi intézmény nem képes helyettesíteni. A
családdal hatékonyságban, sem eredményességben nem tudjrl

felvenni a versenyt egyetlen intézmény vagy szen)ezet sem."

Henczné Gút Julianna szóbeli kiegészítésében elmondta,

hogy a szentesi családsegítők közreműködésével rendelkezésre

állna egy úg5mevezett drogmegelőzésí program, mely.rek költsége 1

millió forint lenne.
A hozzászólók szerint a programot csak az összes kömyező
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település összefogásával lehetne megoldani, illetve pályázati
lehetőség után kell nézni.

Ifi. Kormányos Sándor képviselő kérdésre a védőnő el-
mondta, hogy az első osztályban lévő higiénés probléma megol-
dódni látszik. Az ide települt, problémásabb szülők is együtt-

működnek vele.
Bitó József alpolgármester véleménye szerint a gyermek-

étkeztetés köril zűrzavar alakult ki. A kormány azt ígérte, hogy
ingyenes lesz, végül csak a kiegészítő családi pótlékban részesülők
kapnak kedvezménf,

Heim Géza iskolaigazgatő válasza szerint a három vagy több
gr,ermekesek részére biztosítja a törvény a kedvezményes étkez-
tetést. Jelenleg 114 kisegítő családi pótlékban részesülő gyermek

részére van biztosítva a kedvezmény.
Valkovics Antal képviselő hozzásző|ásában elmondta, hogy

meglátása szerint a gyermekvédelem összetett és terjedelmes
tel,ékenység. Megkérdezte a védőnőt, hogy az intézményektől
megkapj a-e segítséget?

Henczné váIaszíhan rámutatott, hogy úgy érzi, megbecsülik.
Az életkörülmények egyre nehezebbek, egyre több probléma kerül
felszínre. Több időt, energiát igényel a munka. Összességében
elégedett, mert az alapvető működési feltételek biztosítottak.

A Csengele Községi Sportegyesület pótlólagos támogatási
kérelmet nyújtott be. Ezzel kapcsolatban a polgármester rámutatott,

hogy a sportegyesület a két éves költségvetés kapcsán egyforma
mértékű támogatást kapott. Sajnálattal vette tudomásul, hogy évről
ér,re emelkednek a bírói díjak, a nevezési és azutazási költségek.

Az ezzel kapcsolatos vitában többen felszólaltak, végül arról
döntöttek, hogy a CSKSE a2002. évi elszámolását 30 napon belül
nyújtsa be, csak így adja az önkormányzat a 180 ezer forintos
támogatást, mellyel szintén el kell számolni.

Utolsó napirendi pontként elhangzott, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj páIyázati kiírására 6 páIyázat
érkezett. Atámogatás havi 2000 Ft.

Juhász József



-428-

cFoci krónika

Első helyen a Csengele
Bainoki mérkőzések:

2002. október 12. Csengele - Károlyi DSE (Szeged) 0:0

Csengele: Kopschitz, Szabó, Wenner, Pálfi, Polonkay (Dombi 60,,),

Heim, Mészáros, Góra, Haraszti R. (Haraszti Zs. 85.'), Várszegi, 1

Kis (Pigniczki75;).
Ezzel a csapcútal zsinórban a harmadik mérkőzésünk zárult

döntetlen eredménny el.

2002. október 19. Rendőr TE (Szeged) - Csengele 0:2 (0:0)

Csengele: Kopschitz, Szabó, Ambrus (Dombi 60.,), Pálfi, Túri
(Haraszti R. 40,,), Heim, Kubát (Zsemberi 78.,), Góra, Yárszegi,
Kis (HarasztíZs.75;), Wenner (Mészáros 65.')

Csengelei góllövők: P áIft, Y árszegi.
Egyre nehezebb győzelmeket érünk el, mindenki az első helyezett

csapatot akarj a megverni.

2002. október 23-án a Csengele _ Röszke II. mérkőzés elmaradt,

mivel az ellenféInem tudott egy teljes csapatot kiállítani.

Kun-Szabó Tibor

ODurts bajnokság

Kopasz csúcsot döntött
Október 18-án került sor a Korona söröző újabb nlldobó

bajnokságára. A versenyben kezdetként nyolcan vetélkedtek a
győzelemért, mig averseny végén már í1 játékos szerepelt.
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Az első versenyszám a krikett volt. A bajnoki címet Túri
Kornél szerezte meg 86 hibaponttal. Második helyezett Ceglédi
Csaba iett, míg a harmadik helyen Haraszti Roland végzett.

Mester 501-ben mindössze hat versenyző indult. A döntőben
elsőként if . Tisóczki Ferencnek sikerült elfogyasztani a pontjait. A
második helyen Túri Kornél végzett 23 ponttal, Harasztí Zsolt
pedig harmadik lett I25 ponttal.

A dupla ki-beszállós 301-ben Tóth György lett a bajnok.
Pálnok József 58 pontjával második, ifi. Tisóczki Ferenc 101

pontj ával harmadik lett.
A Shanghai versenyszám elődöntői is meglepetéseket hoztak.

Az első csapatnál a 6. körben Ceglédi Csaba, a második csapatnál
Haraszti Zsolt a 2. körben dobott Shangai-t, idő előtt véget szakítva
a döntőbe jutásért való küzdelemnek. A végső megmérettetésen

Haraszti Zsolt I23 pontot dobott, így ebben a versenyszámban ő lett
a bajnok. Ceglédi Csaba 91 pontja a második, Tóth György 54
pontja a harmadik helyre volt elegendő.

Az utolsó versenyszámban, a legtöbb pont dobásában (high
score) li dartos mérte össze tudását, Kopasz József a közep-
döntőben 727 pontot ért eI, ezzel egy közel hat éve fennálló csúcsot
döntött meg (a korábbi rekordot, 697 pontot Fődi Zoltán dobta
1996 decemberében). Kopasz a döntőben 555 pontot ért el, ezzel
biztosította magának az első helyet. Pálnok József 458 pontjával
második, Haraszti Zsolt328 pontjával harmadik lett.

M. M.

aZ 1 o/o,0t|

Áz állampolgárok jövedelemadójuk ] %-ával 2000. évben 48.933
Ft-ot ajánlottakfel a Csengelei Polgárőr Csoport számára, melyet
a szolgálatok ellátásához szül<séges üzemanyag vásárlására
használtunkfel.

Polgárőrség

Köszönjük
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Csókási Jenő ifj. Felszabadulás u.2lC.
Kopasz József Tanya 1 15.

Kurucz Mihály id,. T anya 209.
Kurucz Mihály ifj. Tanya 209.

Kurucz Róbert T anya 209 .

Tóth Attila Arany János u. 15.

Túri Anita Árpaa u.24,
Túri István Tisza u. 15.

Túri Istvánné Tisza u. 15.

Túri János Árpaa u,24,
Virágbolt Felszabadulás u. 13,

Vígh Tiborné Egyetértés u. 1.

06-3014 687 294
06-3019100 768
06-3012 636 674
06-3014 396 74I
06-3014 560 796
06-3013 943 900
06-7012 844 110
06-3014 875 191

06-3019 688 835
286 I49,06-30i3 066 428

06-3013 069 964
06-3013 239 505

Kiegészítések és helyesbítések a
telefo n sz ám-j e gyzékhez
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lalrrdrenc receptjeim

Tej fölös-saj tos sertésszeletek
Hozzávalók: 8 szelet sertéscomb, 20 dkg reszelt ementáli sajt,

2 dt tejfal, j tojás, kevés liszt, vaj, őrölt bors, só .

Á hússzeleteket kiveregetjük, lőzzuk, borsozzuk, majd

lisztbe, felver1 tojásba és reszelt sajtba mártjuk. Egy kivajazott

tűzál\ő tálban egyrrrás mellé rakjuk, és a maradék sajttal

megszórjuk. Elkeverjük a tejftilt és a meglnaradt tojást, picit

megsózzuk, és a szeletekre csurgatjuk. Előmelegített sütőben szép

pirosra sütjük, maj d petrezselyrnes krumplival tálaljuk,
Nemere llona

Hirdetések
Pierre Cardin enfants típusú babakocsi, 3 magassági fokba dönthető

támlával, IábzsáI<kal, bevásárlókosárral, megkímélt állapotban

eladó. kányár:12.000 Ft. Erdeklődni: 06-30/2 499 44L

Eladó a Csengele, Tanya 552. szám a|atti ingatlan 4 hold földdel.

Két családnak is alkalmas. Ipari áram,3 nortonkút van. Erdeklődni

lehet Balázs Tibornál a Csengele, Tanya 53Í. szám alatt (telefon:

06-3019 617 163).

30 m hosszú 12_es főliaváz 5l4_es anyagból eladó. Laczkő Zsolt 06_

3013 697 722

2 kat. hold szántó (15 AK) eladó a Vetter-gyümölcsös

szomszédságában, műúthoz 400 méterre. Villany leköthető. Ár:
80 ezerforint. Telefon: (30) 5 052 895. Barna

csengelei 2 szobás, összkomfortos tanya eladó. Érdeklődni: csáki
Lászlóné Csengele, Tanya 581. & 06-30/4 323 248
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Táp{akarmány kereskedésemben tüze\ő- és építőanyagot (PB- gáz,

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhany napos hatáidővel ház-
hoz szállitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-tőI 13 őrátg.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. i.
8 286 24I É06-3013 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozűt, ballagás, esküvő-lakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
vál aszt ékb an kaphat ók !

- Fényképezőgép j avítás, szaktanács adás.

- Filmkidolgozás 1 nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

N a c s a Jáno s n é fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

@ 257 786, este; 329 659 ,d,06-30/2 638 168

v C§lrÍgelei,,-

i(MfrürPfl
A Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
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Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás utca2la. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő : Kontesz Józsefné


