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Képzőművész iskolások

Afélévi vizsgáról szóló írásunk a 64. oldalon kezdődik!
(fotó: Molnár Mihály)



62-

1 oÁ-ot a polgárőröknek!
A Csengelei Polgárőr Csoport köszönetet mond mindazolcnak,

akik jövedelemadójuk 1 %-át a polgárőr mozgalom támogatására
ajánlották íel. A befolyt összeget a polgárőr szolgálatok
üzemanyag-lúltségének fedezésére fordítottuk Kérjük, idén is
nyúj t s anak s e gít s é get a munka fo lyt atás ához !

A Csengelei Polgárőr Csoport adószáma: 18463653-],06.

Önkormúnyzűti ülés
Csengele község képviselő-testülete 2003. februar 14-én

tartotta soron következő ülését a csengelei Faluhazban.
Első napirendi pontként Sránta Ferenc polgármester sámolt be

a két ülés közötti fontosabb eseményekről, munkákről. Az ez évi
költségvetésről szólva eimondt4 hogy a tavalyi évbez üszonyítva
számszerúleg lényegesen több, de mégis szoros a feladatokhoz
viszonyítva. Legnagyobb többletkiadás a közalkalmazotti 50 %-os
béremelésből adódik, melyet a kornrány csak részben fedezett le

normatív támogatásban. A kötelező feladatokon felül tovább lehet

folytatni a korábban eltervezett beruházásokat, fejlesztéseket, mert

ezek fedezete a korábbi me$akadtasokbol szíLrmazjk. Természe-
tesen ezek jelentős része pályárati támogatással valósulhat meg.

Nagyon takarékos, ésszerú gazdákodással a működtetést az eddigi
szinten tudjuk tartartt.

A polgármester úr szőlt az Európai Uniós csatlakoásról is. A
népszwazásig hátralévő időben meg kell ismertetni a lakossággal a

csatlakozás előnyeit, esetleges hátrányait. A csatlako zási szerződést
a tervek szerint 2003. április 16-án kják aláAthónban.

A rendkívüli időjarással kapcsolatban Sánta Ferenc elmondta,
hogy a községhez 150 km dűlőút tartozk. A hóeltakantást 2
önkormányzati géppel végezték, szinte éjjel-nappal. Az erőkhöz, le-
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hetösegekhez képest mindent megtettek a jérhatő utakért. Örömmel
tapasaaha_ hogy az erőgépekkel rendelkező gazdák közül többen
résa vettek a környezettik hóeltakarításában.

Az üzemeltetővel valő tárgyalas során a vudíj 97 Ftlköbméter
alban keriih megallapításra, melyből 7 Ft térül üssza köbmé-

terenként az őnkormínyzatnak koncessáós díjként. A képviselő-
tesriilet a megallapodást jóváhagyta.

A kiskunmajsai összekötő út munkaterületét februar 28-ig kell
átadni a kivitelezőnek. Nehézséget okoztrat arégészeti bejarás, mert

a hóbodtotta területen ezeket a munkálatokat nem lehet elvégezni.

A műszaki ellenőr kijelölése folyamatban van.

2004 decemberéig minden településnek el kell készíttettie az

új, részletes, az uniós követelményeknek is megfelelő rendezési

tervet. Ennek átfutási ideje kb. másfrl év, költsége mintegy 4 millió
forint. A fizetést szét lehetne szedni három éwe.

A képviselő-testület a polgármesteri beszámolót egyhangúlag
elfogadta.

Második napirendi pontként a 20a3. évi költségvetés került
megtrárgyalása. A községet összesen 96.731.000 Ft támogatas illeti
meg, ebból aközoktatáshoz 54.872.000 Ft kapcsolódik.

A támogatások és a személyi jövedelemadőből szétrmaző

bevételek fóösszege l41.587.000 Ft.
Gépjármű adóbol 7,5 millió forint a terv, ami teljes egészében

a községé marad (korábban csak 50 % járt). Január 1-tő1

emelkedett az aőőalap mértéke, és az eddigi kedvezrnények mértéke
jelentősen csökkent.

Az iparűzési adó 20 Yo-os emelkedését figyelembe véve 10

miüóra lett betervezve.
A kiadások közül megemlítem, hogy a segélyezés követi a

minim.ílis nyugdíj váhozásut. A rendszeres gyermekvédekni támo-
gatás 4200 Ft-ról 4600-ra emelkedett. Jelentősen támogatják a

gyermekétkeztetést, és szeptembertől belép az ővadal. gyermekek

ingyenes étkeztetési lehetősége is. Tankönyvtámo gatás rászorultsági
alapon akar 8000 Ft is lehet.

Továbbra is támogatásban részesül a sportegyesület, atűzoltő
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egyesüet, a polgarőrség és az egyhéz.
A takarékos, átgondolt gazdálkodásnak köszönhetően a

költségvetés biáosítja az ntézmények működtetését, és a feladatok
ellátasát.

A 2003. éü költségvetést a képviselő-testület egyhangűag
elfogadta.

Az egyéb előterjesáések között szerepelt a kiskunftlegyhazi
polgármester kérése. Egy magasból merrtő berendezésre pályánnak,
aminek beszerzési értéke 140 millió forint. Ebből 28 milhő az
önrész, ellhez kért támogatást a csengelei önkormányzattól. A
képüselő-testület 50.000 Ft támogatást szavazott meg sikeres
pályézat esetére.

A Kisteleki Egészségügyi KFiT liftépítési támogatílxrt kereste
meg önkormányzatunkat. A megvalósításhoz sziikséges 6.560.000
Ft-os önrésá Kistelek és vonzáskörzete önkormanyzatainak
hozzájarulasábőI, a KHT megtakarításaiból és felajánlasokbol
szeretnék összegyújteni. Tekintettel arra, hogy Csengele lakossaga
is Kistelekre jár szakowosi ellátásra, a testület 20.000 Ft támogatast
hagyottjóvá.

Lantos István képviselő

a Félévi művészeti viaga

Egy laikus megi egyzései
Február 13-án taította a művészeti iskola a felévi bemutatóját

aFahlházban.
A műsorszámok során Horváth Lívia működött közre

zongor án, illetve Czir ok Zoltán tö bb zene szerszámo n is.
Elsőként Gurdics Renáta trombitián adta elő Verdi Aidájának

bevonulási indulóját, zongorakísérettel.
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Ót kovette a kis színjátszó csoport, akik a Kisködmön című
meset mutatták be. Humoros előadásuk ffileg az alsósok körében

alatott nagy- sikert. Említésre érdemes, hogy az ifiú színészek olyan
han_serővel mondták a szövegüket, hogy aú. - a hiányos hangosítás

ellenére - a hátsó sorokban is jól lehetett érteni.

Muhel Kata két dalt adott eló furulyan, Czkok tanar űí
közreműködésével. A kis lanyka több hangszeren is játszik, mellette

még táncol is, mindezeket magas színvonalon.
Az elóképzős táncosok két gyermekdalra mutatták be

rudasukat.
Eruténújra Muhel Kata következett. Most trombitan játszotta

e l Bro dszky Májuskö szöntőj ét, zongorakísérettel.
Farkas Péter furulyán adott elő két számot. Valószínűeg a

Iámpalaz miatt a másodiknál kicsit megakadt. Embert próbáló

feladat több szaz ember elé kiállni a produkcióval, íóleg ilyen fiatal

korban.
Hell Rudolf is furulyan játszott. Ó a Gábor Aron réragyi4a

című dalt adta elő, szintén egy kissé megakadva.
A következő szám előtt Czirokné felhívta a figyelmet a

kézművesek kiállításara. A festményeket, r ajzokaí, agyagszobrokat

Lantosné Horváth Irén és Lantos István iranyításaval készítették. A
héaaspár nagy tapsot kapott.

Hell Rudolf aMéz, méz, méz című művet adta elő trombitán,

hibátlanul.
A tánccsoport valószínúleg elsőként mutatott be country-t

Csengelén. Pamutszemű Joe dalára adtak eIő az amerikai vadnyu-
gatot idéző műsorszámukat. Szereplésiiket nagy ováció követte.

Túri Henrietta elóször egy Bach kantátát játszott el furulyán
zongorakísórettel, majd a Leng a selyem lobogó következett, Czirok
tanar úr kíséretével. Mindkét előadás profira vallott.

Hell Tímea altfurulyan Anonymus: Ugrós tánc című művét

adta elő zongorakísérettel.
A következő fellépő is altfurulyan játszott. Tóth-Andor Bea

Schubert Bölcsődalát adta elő, sztntén zongorakísérettel. Az igen



Egl.festő iskolás, Krizsán lldikD
(fotó: Molnár ]v'íihá1l )

hosszú művet elég nehéz lehetett megtanulni. Itt eg. személr,es
megérzésemet kell leírnom: ez alányka minden bizonnyal múi észeti
vonalon fog továbbtanulni! Kitűnően játszk a hangszerén és
mellette ügyesen is táncol. Arról nem is beszélve, hog1- testalkata
alapjan az isten is balett-tancosnak teremtette.

Ezután egy trió következett. Hell Tímea és Tóth-Andor Bea
Czirok ZoltáníLal furulyán adták elő Mozart "Vágyódás a íavasz
után" című szerueményét.

Barna Boglarka firrulyan a Bölcsődalt játszotta el.
A tánccsoport tangót adott elő. Az egyforma ruhába öltözött

gyerekek ügyesen adták elő az argentin táncot.
A nagy sznjátszók Utgátr Mariann: A muskátlis kalap című

történetét mutattiá.k be. Ügyesen jelenítették meg a bakfis lanyokat
és a kósőbbi asszonyokat.
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Barna Boglarka újabb zeneszerszámon, trombitán játszotta el
Bro dsz§, Máj uskö szöntőjét, zongorakísérettel.

Szabó Anita trombitán Purcell művét adta elő, szintén
zongorakísérettel.

A következő előadő Dőczi Orsolya voh. Ő előbb trombitán
eg;,edül, majd Cztrok Zoltánnal szerepelt. Csajkovszkij Régi francia
dal című művénél kis baki következett be, újra kellett kezdenie a

műsorszámot. Atanárjávalegyutt már nem volt semmi probléma.
A tánccsoport mambót adott elő egy kis hipp-hoppal

friszerezxe. Vidám táncukhoz nagyon hiányzott egy kis mosoly az
arcukról.

Gyovai Renáta trombitán Hasse: Bourrée és Haydn:
Allemande című művét adta elő zongorakísérettel. A laikus hall-
gatónak igen nehéz dallamoknak tűntek,

Kovács Lászlő egy amerikai polgarhaborus melódiát adott elő
tuban. A "Glory, glory, hallelujah" visszafogott előadása érdekesen
hangzott a nagy zeneszerszámból.

Telemann Allegróját Gurdics Renáta trombitán jűszotta el,
zongorakísérette1.

kovács Lászlő és sztankovics sándor tubán saint Jacome
Duo-ját adta elő.

A következő músorszám megítélésem szerint a délután csúcsa
volt. A tiáncosok legjobbjaiMl kiválasáott lanyok Groovehause:
Hadadi című művére adtak elő egy formációt. Profi fellépésükből
csak egyet hianyoltam: hiányzott a vidárrxág az arcukról (Bakos
Klára kivótelével, aki azért néha-nóha a közönségre mosolygott).

A nagy színjátszók Kovácsné A tök és a csikó című darabját
játszották el. Nagy derültséget keltett, amikor a király rászőh az
egyik alattvalőjára: "Ne állj a közönség elé!". A szereplők közül
nekem a kapzsi gazdaember játéka tetszett a leg|obban (nem tudom
ki volt).

Nemrégen volt egy olyan szlogen, hogy jó kezekben az
orság. En ezt összegzésképpen megvéútoztatnám: jó kezekben a
csengelei művészeti oktatás !

Molnrár Mihály
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OAfalugazdósz rovata

Regisztráciő
A 2a02. évi regisztrációs sám 2003, marcius 31-ig érvényes.

Az FM Hivatal által h,llrt pály azato|rhoz fe 1 lehet használnl
Aki nem rendelkezik regisztrációs sámmal, az igényelhet

ideigleneset marcius 31-ig. A következő okmányok kellenek hozzá:
- íiildhasmálati lap,
- ő stermelő i igazolv ány,
- adókártya, adószárrr,

- vállalkozó i igazolvány,
- családi gazdaság regisztrációs szíma
- adóbevallás, vagy őstermelői ígazolé-s, betétlap,
- szarvasmarha esetén marhalevél.

Hókár
Azok a termelők, akiknek karosodott a foliasátra jelent-

kezzenek a falugazdásznál. Hozzík magukkal a következő
okrnárryokat:

- regiszttációs szárn,
- fijldpapírok (ftildhasmálati lap),
- adókártya, adőszám.

Agr ártá mo gatási ren delet
Megielent a fiildművelésügyi és üdékfejlesztési minisáer

312003. (l. 24.) FVM rendelete az agtárgazdasági és vidékfejlesztési
célok 20a3. évi költségvetési támogatásáról. Bővebb infornr.íció a
falugazdász k o dájában a fo gadónapoko n.

Rácz Sándor
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Faluházi hírek
A községi könyvtar az utóbbi időben vásárlás és ajándékozás

révén számos új könyvet kapott. Ízehtőul ezekbőIegy csokor:

A világ laa legnagtobb természeti csodája
Cook, Robin: Haláltusa
Cornwell, Bernard: Stonehenge
Darien, Raymond: Jeti-jeti
Disney : Micimackó karácsonya
Follet, Ken: A kntedrális
Harrington, Stuart : Katonai titko s szol gál atok története

Hofi . Pus szantás mindenkinek
Kandász Andrea: Elmesélem Brother
Kertész Imre : Sorstalanság
Kovács Violetta: Kutyahűség. Igaz történetek
Kris, Leon: Exodus
Leslie L. Lawrence: A vadász I-II.

Messina, Maria: Holnap sem lúéső

Moretti, Melissa: Yeronika lárylai
Nemere István: Kirólyok és királynék a vérpadon
Nemere István: Elnt éleneszélyes
Nording, Steve: Attila hun király magánélete
Nording, Steve: Széchenyi István magánélete
Nording, Stev e : Erzs éb et kir ályné 1nagánél ete

P ol gárme s t er e k Magtar or s z ógon l 9 9 0 - 2 0 0 2 kazOtt

Receptklub 3. Rec eptglűj temény
Smith, Wilbur: A mágus
Steel, Danielle: Naplemente Saint Tropez-ban
Welden, Oscar: Báthory Erzsébet magánélete

A könp{ár hétfrn és szerdán 9-tőI 17 őráigtart nyitva.

Törköly Ágnes
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ll

oröm a Tóth családban
Régi polgarőr szponzorunk, Tóth Csaba és felesége, Rozsnyai

Mónika újabb örömök elé nézhet. 2003. február 24-én 12 őra 20
perckor megszületett a harmadik fiuk, Szabolcs. A kicsi 3300
grammal és 51 cm hosszal jött avtlágra, apapaközreműködésével.

Gratulálunk a babához!
M. M.
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lOlrrarenc receptjeim

Török csemege
Hozzávalók: 4 pohár joghurt, 6 evőkanál zabpehely, 4

evőkanál méz, 20 dkgfriss idénygümölcs, 5 dkg mog,loró.

Mély tálba öntjiik a joghurtot, belekeverjük a zabpelyhet, és

egy órán át hagyjuk duzzadru. Belekeverjük a mézet, a felaprított
(vagy reszelt) gyümölcsöt, és a tetejét megszórjuk darált
mogyoróval.

Nemere I1ona

visszatekintő
Erőszakkal visszakövetelte új gazdájátől az

elárverezett lovat egy csengelei gazda

Különös rablási ügyben folytat nyomozást napok óta a
felsőtanyai rendőrség. A múlt hét végén arverést tartottak Francia
István csengelei foldmúves tanyájában. Dobra került Francia István
lov4 amit Balogh József csengelei gazda vett meg az árverésen.

Hazaitte a megvett lovat, de nem sokáig volt a birtokában, mert

nagy meglepetésére, Francia István és felesége két fiatalember
kíséretében botokkal és nyitott bicskákkal felszerelve, követelték
vissza az árverésengazdát cserélt lovat, amiről azonban Balogh nem
akart tudomást venni.

Franciáék kocsival é*eztek a tanyába. Balogh nrrár éppen
szántott az iij lőval, amikor előtte termett a régi tulajdonos és

erélyes hangon visszakövetelte a lovat. Balogh Jőzsef az erőszakkal
szemben kénytelen volt engedru, nagy búsan kifogta a lovát és
visszaadta Franciáéknak, akik azowal el is vitték.

A rendőrség megindította a nyomozást a részletek kiderítése
érdekében. (Ianyai Ujság ]938. mórcius 27.)
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ODarts bajnoksóg

Haraszti Zsolt három-
szoros bajnok

Februar l4-énrendezte ,r,"u ,oron következő nyfldobo
versenyét a Korona söröző. A bajnoki címekért l3-an kiizdöttek
meg.

Az első versenysám hagyomanyosan a krikett voIt. Itt az
elódöntő is érdekes helyzeteket produkált. Prá]nok József és Harasái
Roland azonos pontsámmal fejezte be a versenyt, így három
rádobással kellett eldönteni a továbbjutő személyét Pálnok harom
20-ast dobott, és úgy tűnt, hogy neki lesz szerencséje. Haraszti
azonban egy tripla húszassal kezdett, így sikerült több pontot
elérnie.

A döntő rrr.ir javában zajlott, amikor a játékgép biáosítéka
kiolvadt, így űjra kellett kezdeni a fordulót. Az első helyen Haraszti
Zso|t végzett 79lttbaponttal. Második Turi Kornél lett (100 pont),
rrrlg aharmadik helyen Vörös Tibor végzett (113 pont).

Mester 501 döntőjében Turi Kornél fogyasztotta el elsőként a
pontjait. Vörös Tibor 131 pontja a nrásodik helyre, Tóth Sándor
151 pontja a harmadik helyre volt elegendő.

A harmadik versenyszám a dupla ki-beszállós 301 volt. Ebben
is Turi Kornél lett a bajnok. A Harasái testvéreknek egyformán2-2
pontja matadt, igy harom rádobással kellett a helpzéseket
eldörrteni. Roland többet dobott, így ő lett a második, míg Zsolt a
harmadik helyen v égzett.

Shanghai-ban újra HarasáiZso|tlett a győztes l47 ponttal. Itt
megjegyzendő, hogy Turi Kornél az elődöntőben 195 pontot ért el,

a döntőben azonban leszorult a dobogóról. Vörös Tibor 81

pontjával második lett, míg Ceglédi Csaba 73 pontja a harmadik
helyre volt elegendő.
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A legtöbb pont dobásában is Haraszti Zsolt lett a bajnok, 558
pontot ért el. A núsodik helyen Pálnok József végzett 459 ponttal,
harmadik pedig Vörös Tibor lett 33l pontjával.

M. M.

oFoci krónika

A Kuszi FC nyerte a kupát
Befejeződött a kiskunmajsai teremfoci bajnokság. A csengelei

csapatok újabb eredményei (zarőjelben a csengelei góllövők):
Február 8. Kuszi FC - Oversped 1:0 (Várszegi)
MEBO - Csütörtök 13 I:2 (öngól)
Február 15. Kuszi FC - Fószer Aranka 4:2 (Heim. Pálfi,

Kubát, Kiszner)
MEBO - Grozrnj2:3 {Harasúi R. t2])

A Kuszi FC 4 győzelemmel és 1 döntetlennel, 17:8 gól-
aránnyal, 13 ponttal, a 34 induló csapat közül megnyerte a kupát.
védőjük, kopschitz péter a torna legjobb kapusa lett. A kuszi Fc
focistái voltak: Heim Tamás, Kiszner Antal, Kopschitz Péter, Kubát
Balázs, Kun-Szabó Tibor, M'azan Csaba, Mészaros Gábor, Pálfi
Lásdő, Polonkay Roland, Süü László, Szabó Béla, Tóth Szabolcs,
Varszegi Richard, Wenner Baláes

A MEBO-sok 6 pontjukkal a 9. helyen végeztek.4 esetben
győztek és 3 alkalommal kikaptak. A gólarányuk 18:14 lett. A
csapat tagjai voltak: Áarm Lajos, Bencsik Attl7a, Haraszti Roland,
Kiss Nandor, Molnar Zsolt, Pálnok József, Pigniczki Á,rpád, Rózsa
István, Sisak Csaba, if. Tisóczki Ferenc, Törköly Árpaa, Ytncze
Ferenc.

K.-Sz. T. - K. N.
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ffi##ffi##########tr###
A Csengelei Polgárőr Csoport a polgárőr

mozgalom támogatására 2003. március 8-án
(szombaton) 19 órai kezdettel birkapörkölt

vacsoras

önapi bált
rendez a c§engelei Faluházban.

Csengelei F úvószenekar könny űzenei műsorral
kedveskedik a közönségnek.

Zene:Csáki ".i.Xu.
Hűtött italolcról Bényi Zoltán és csapata

gondoskodik.
YYYYYYYYYY

Belépőjeryek 2500 Ft-os egységáron a Korona sörözőben
(Május I. u. 52. szám) vásárolhatók elővételben.

####Fffi##F###F#ffix##
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Hirdetések
MTZ-8O-as traktor eladó. Irényar:400.000 Ft. Érdeklődni: SzabóBéla Csengele, Tanya 701. B OÓ-ZatZ951 901

EIadó benún-gáz íizemű Lada l300-as személygépkocsi, friss
:t,"^,H""t. Irányár: 360.000 Ft. Erdektődni: Novák ImrénéTelefon: 286 037

|ludó a Csengele, Tanya 552. szétm alatti ingatlan 4 hold ftilddel.Két családnak is alkalmas. Ipari ,oan13 nortonkút van. Érdeklődni
lehet Balázs TibornáI a Csengele , Tanya531. szám ututi (C'oo-:olq
677 763).

csengelei 2 szobás, összkomfortos tanya eladó. Erdeklődni; csákiLászlóné Csengele, Tanya 58I. a aO-jOtq 3B 248

**********************{+**********

Ha bőrproblémái valnak, allergiája, be nem gógtult sebeí,reumás fójdalmai, komhúzódósa, 
-ftíjdalmas 

kűeí ioryasar,arc- és homloküreggtulladdsa va§ eg,,éb probtlémái, valamíníméregtelenítő kezelésre vegle igénybe i rtoprnoN fényterdpidskezelést nagl méretű lómpával"

Erdeklődni: Kormányosné Váradi lldikó glógttornósznál (,Csengele, Felszabadulás u 2/B. alatt Tetefon: 06_30/4 775 92gvagt 286 079 (esti órókban)

*********************************
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Táptakarrnány kereskedésemben tiizelő- és építőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faartyag, soder
stb.) is rárusítok. Előrendelés esetén néhány napos hataridővel haz-
hoz szál7ítom a megrendelt anyagot, Gyors kiszolgálas, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szornbatig 7-től 13 őráig.

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

8 2s624I a063aB 228 453

Fotó szakíjzlet Kisteleken, a posta rnellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermelcsorozat, ballagás, eslcíjvő-lakodalom, egléb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és Mpkereíek nag,l
v ál aszt é kb an kaphat ók !
- Fénykepezőgép j avítás, szahanác sadás.
- Filmkidolgozás 1 nap alatt!
- Pasztell- és olajkepek vásárolhatók!

Nac s a Jáno sné fé nyképé s z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

8 257 786, este: 329 659 d06-30/2 638 168

d Gsltígelei,.-V KMjfraIÉű,
A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csangele, Felszabadulás utca 2/a. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapitó szerkesáő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefiré


