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Xl. évfolyam 23. sám 2003. december 1.

Díj azott focisták

A szezonzárósról szóló írásunk a 374. oldalon olvasható!
(fotó; Molnár Mihály)



-362-

Mese]nondó verseny
November l4-én iskolánk az alső tagozatos gyerekeknek

helyi mesemondó versenyt rendezett.
A gyerekek alapos felkészülés utiln színvonalasan adták elő

meséiket.
A helyi megmérettetésről 5 dák (Hegedűs Dóra, Nagy D.

Bence, Kornrányos AdriáíL Csokási Tímea és Kurucz Katalin)
jutott tovább a november I7-éntartandó tenileti versenyre.

A területi versenyre 4 iskolából érkeztek kisdirákok. A zsűri
értékelte a csodálatos meséket, melyek nemcsak a gyerekek, hanem

a tanttő nénik és a szülők munkáját is ttikröáék. A területi
versenyről egy csengelei kisdiák, Hegedűs Dőra 2. osáályos tanuló
jutott tovább Szentesre, a megyei mesemondó versenyre.

Iskolrink ismét elismerést nyert a rrrunkájaról.
Nagy Gáborné

Gazdaságszerkeszeti
összeírás Gsengelén is

A Központi Statisztikai Hivatal a22712002. (XI, 7.) számű
kormányrendelet alapjan 2003. decernber 1. és 12. között
gazdaságszerkezeti ö sszeírást hajt vó gre.

Az összekás célja, hogy pontos és hiteles képet adjon a
magyaí mezőgazdaságról a gazdaságirrinyítás, az Európai Unió és a
gazdákodők részére, továbbá nyomon kövesse a 2000 óta
bekövetkezett változásokat. Az Európai Uniós tagállamoknak a
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2003. évi felvételt kötelezően előírta az 199612467. szánú Tanácsi
Rendelet, míg a jelölt országok esetében elvárásként fogalmaáa
meg.

Az adatfelvétel nem teljes körú. Adatszolgá|tatőí a 2a0a.
áprilisában vógrehajtott általános mezőgazdasági összeírás, továbbá
a 2001. évben végrehajtott szölő- és gyiimölcsös ültetvény
összeírás sokaságából kerültek kiválasztásta. A felvétel ideje alatt,
orságosan a korábban összeírt egyéni gazdaságok egyharmadát
keresik fel és kérdezik ki az összeírő biáosok.

Csengelén 422 egyérn gazdálkodó adatai kerülnek felvételre,
az eITe felkészített összeíró á|tal. Az összeírásban résávevő
kérdező biáosokat a Központi Statisztikai Hivatal igazolváwtyal
látja el.

Az adatfelvétel során megfigyelésre kerül a gazdaságlnz
tartoző személyek száma, neíne, kora, gazdasági aktivitása, a
foglalkoáatottak sáma, tevékenysége. A felvétel targya továbbá a
gazdaság hasznalatában Iévő foldtertilet mérete művelési ágak,
területi elhelyezkedés, helyrajzi szám szerint, a terméseredmények,
a gazdaság állatállománya faj, kor és ivar szerint, a mezőgazdasági
tevékenység ráfordításai, agrotechnika, valamint a mezőgazdasági
tevékenysegen kívüli termelő tevékenység.

A valósághű adatszolgáltatiás valamennyi egyéni gazdálkodó
részéről a kormány,rendelet előírása alapjan kötelező. A gyujtött
adatokat a Központi Statisáikai Hivatal titkosan kezeli, kizírőIag
statisáikai célra haszrá|ja fel.

Reméljük, hogy megértéssel fogadjrák a kérdező biztosokat !

Kö zponti Statisztikai Hivatal
C songrád Me gyei I gazgatő sága
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Onkormányzati ülés
Csengele község képviselő-testülete soron következő ülését

2003 . november 2t -én tartotta.
Az ülésen a polgiármester úr beszámolt a Csengele-

Kiskunmajsa összekötó út költségeinek végleges elszámoliásáról.
Javaslatot tett a Tisza Volánnal tOrténő egyeztetés folytán kialakult
azon igények kielégítésére, hogy 2004. év tavaszátől önkor-
ményzatí támogatással autóbuszjárat indulna a két település között.
A busz pénteki napokon reggel Kiskunmajsara menne, délutrárr
pedig vissza. A képviselő-testület az előterjesztést témogatta.

A következő napkendi pont keretében a 20a4. évi költseg-
vetési koncepció ffibb iranyelveiről szólt Sránta Ferenc polgar-
mester. Az országgytilés ekkor még trirgyalta az ország költ-
ségvetését, így számaőatok nem hartgorhattak el, de a központi
iriányelvek alapján a megszorítás éve lesz a2004. év.

A harmadik napirendi pont során a polgármester és a jegyző
ur számolt be a Polgármesteri Hivatal munkájaról. A képviselő-
testület a Polgármesteri Hivatal 20a2l2003. évben végzett mun-
kájáíől készült beszímolót megtárgyalt4 azt jőnak tartotta és
elfogadta. Megállapította a testület, hogy a hivatal működése
törvényes, az ügyfelek rész&ől az L fokú határozatok ellen felleb-
bezés nem érkezett. A hivatal az állampolgárok érdekeit szem előtt
tartva, a szolgáltatő kőzigazgatási szemléletnek megfelelően végzí
munkáját.

Az előterjesztésekben az alábbíakról döntött a képviselő-
testület:

- A Szegedi Kéményseprőipari Kft. előterjesztette a2004. évi
kéményseprő di|akat, melyeket kö4ponti rendeletek szabáIyon,nk.
Ezt a képviselő-testület elfo gadta.

- Egy lakrásvásarlási kölcsön kérelmet hagyott jóvá a testület.
- Jóváhagyta a Csengele község területén állandó lakással

bejelentett 70 éven felüli lakosok egyszeri természetbeni
ttámogatását, minden olyan személy részére, aki 2003. december
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31-ig betölti a70. éIetévét.Ez az úgyrrevezett Mikulás csomag. Az
énntettek névre szőIő meghívót kapnak, az ünnepség 2003,
december 10-én \esz aFaluházban,

- Elfogadta a község 2003. évi III. negyedévi gazdáIkodásárőI
szóló beszámolót

- A Felszabadulás u. 2L szám alatti önkormányzati bérlakás
eladásáról döntött,

- A 200312004, tanévre a Bursa Hungarica pályéuatra IL
csengelei tanuló adott be páIyázatot. A képviselő-testület minden
páIyázőt egységesen 3000 Ft-tal támogatott. Erre azok pá|yáz-
hatnak, akik bármely hazai felsőfokú intézményben, nappali tago-
zato n fo lytatj ák tanulmány aikat (e gyetemi sták, fo i skol ások).

- A képviselő-testület egyszeri anyagí támogatásban része-
sítefte a dzsúdó foglalkozást vezetőt.

- A testület egyjavaslat alapján foglalkozott a Felszabadulás
utca forgalmának lassításával és esetleges gyalogátkelők kijelö-
lésével. EzeL<re a feladatokra csak pályázati pénzek elnyerése, és
hatósági engedélyek beszerzése, illetve saját forrás biztosítása
esetén van lehetőség - válaszolta a polgármester úr.

A testületi úIés bezárása után, 17 órakor kezdődött a kőz-
meghallgatás (régi nevén: falugyűlés), melyet részvételével meg-
t i sztelt Y tncze LászIő or szággy űIé s i képvi s el őnk i s.

Elsőként S ánta Ferenc polgármester beszámolój a következett :

"A közmeghallgatási beszámolóm kapcsán elsősorban önkor-
mányzatunk 2003. évi munkájáról, eredményeiről, jóvőbeni
í e rve ir ől s zer etnék táj ékoztatás t adni.

A 2002. évi közmeghallgatási beszámolómban elmondtam,
hogy a kormányalakítással megbízott új hatalom (MSZP) műkadési
ideje alatt, négy év elteltével megállapíthatjuk, hogy az uj kormány
az ígéreteit hogyan tudja betartani. Megemlítettem, hogy la-
kosságunk, a ,,vidék" az elkövetkező időben hogyan boldogul,
milyen energia árakkal gazdálkodhatunk, hogllan és mennyiből
tudnak az önkormányz atok gazdálkodni.

Ahhoz, hogy ezeket a konzekvenciákat megállapítsuk, sajnos
nem kellett a négy évet megvárnunk. A másfel év elteltével sajnos
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több a negatív tapasztalatunk, mint a pozitív. Itt gondolok az
energia árak emelésére (a karnyező országokban - beleértve
Németországot is - mindenütt olcsóbb az üzemanyag), a mező-
gazdaság helyzetére, a mezőgazdasági támogatások rendszerére, a

falugazdász hálózat leépítésére, az egészségügy helyzetére, az
oktatásra és az önkormányzatokra. Azt mondom, hogy legyünk
optimisták, bízzunk az elkóvetkező időszakban, reménykedjünk,
hog,, a több millió embert, akik valamiképpen kaűdnek a vidékhez,
a mezőgazdasághoz, nem lehet egyszerűen leírni. Ezeknek az
emberelcrtek is meg kell élni, sőt az Európóba tartozás után talán
er e dm ény e s eb b en kel len e élnünk.

Bízom abban is, hogy a sok tízmilliárdos pénzmosások, kor-
rupciós botrányok talán valamikor megszűnnek és ezek a több
tízmilliárdos kivont pénzforrások ls országunk lakosságának
esetleg javát szolgálhatja, Ne veszítsük el a reményt, mert ha van
reményünk, van hitünk, akkor a realitásolcnak megfelelően tudunk
gondolkodni és cselekedni.

Mindenesetre a jövőben is önkormányzati szinten mindent
elkóvetünk, hog,, községünk fejlődése töretlen maradjon. Ezen kis
kitérő után szeretnék ankormányzatunk ez évi fontosabb mun-
kái áról, eredményeiről táj ékoztatást adni.

B e r uh úzds ain kr ó l, fej le s ztés e inkrű :

Elmondhatom - szerénységgel, büszkeséggel -, hogy önkor-
mányzati pályafutásom ideje alatt egyik legnagyobb, legfontosabb
célom valósult meg a templomépítés után, a Csengele-Kiskunmajsa
összekötő út megépítése. Ezen beruházás egy uniós pólyázat útján
valósult meg. A két megyét érintő összekötő ű tabb mint 6 km. 430
millió forint ráfordítással készült el. Több mint 50 %-a uniós
forrásokból valósult meg. A maradék majdnem 50 %-át hazai
forrásokból - Földművelésügyi és Vidélcfejlesztési Minisztérium,
közlekedési tárca, a megyei Területfejlesztési Tanácsok, valamint
az önkormányzatok forrás aiból - fedeztük.
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Ezt a pályázatot 2000-ben nyertük meg egy PHARE
programban. Ennek az üg,lintézése, főleg a források összekaparása
több mint két évig húzódott. Ugy gondolom, hogy megérte a
fáradozást, a megvalósulása igazolja a közös munkát, az össze-

fogást, a jó döntéseket. Ezen alkalommal szeretném megköszönni a
t es tül etünhtek, hivatalunk dolgozóinak, lakos s águnlcnak, dr. B oros s
Imre volt PHARE-miniszter urnak, Vincze László országgyűlési
képviselő úrnak, és mindazolcrtak akik ebben segítették munkámat.
Azt gondolom, hogy ezen út előnyeit a csengelei emberelcrtek nem
kell bizonyítanom. Kívánok hozzá mindenkinek balesetmentes
közlekedést!

Az idei évben valósult meg a Polgármesteri Hivatal
épületének felujítása, mely szintén pályázat utján került kiv-
iíelezésre. A Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács a 10 millió
Ft-os felujítás 70 %-át (7 millió Ft-ot) támogatásként nyújtotta, 30
%o volt (3 millió Ft) az önerő. Szükséges volt a felujítás, mert az
épület tetőszerkezete olyan állapotban volt, hogy több helyen
beázott és az volt az ésszerű megoldás, hogy a felújítást elvé-
geztettük.

Ez évben önkormányzatunk testülete tigy döntött, hogy az
ugynevezett szolgálati lakások, épületek meghatározott részét

forgalmi áron értékesíti, elsősorban a benne lakó bérlőknek. Ezen
épületek felujításra szorultak volna, ami az önkormányzatunk
gazdálkodását tekintve ugymond nagy falat lett volna. Az
értékesítésből befolyt pénzből (20 millió forint, körüli összeg)
pályázati saját erőt képeztünk, ugyanis ez év májusában a
Belügyminisztérium által meghirdetett önkormányzati bérlakás
építésre pályázatot készítettünk. Pályázatunkat egy olyan épület
megvalósítására adtuk be, melyben öt - szociális alapu - bérlakás
lenne. Nagy örömömre szolgál, hogy ez a pályázatunk sikeres lett.
A 37,5 millió forintos bekerülési árból 22,5 millió forintos
támogatást kapunk. Jelen pillanatban a támogatási szerződés
megkötése van folyamatban. Az építkezés 2004 januárjában indul
és az épület 2004. július 3]-én kerül átadásra. Képviselő-
testületünk a leendő bérlőknek összeállít egy pályázatot, melyben
megszabja azon feltételeket, hogy lakosságunk közül kik pályáz-
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hatnak a lakások bérlésére. A pályázatban kiírt időpontban a
testületünk dönt és kb. 2004 szeptemberében megtörténhet a
beköltözés, Nagyon nagy öröm számulcra, számomra, hogy öt
családnak viszonylag olcsó bérleményért teljes komfortos lakhatási
viszonyokat tudunk biztosítani. Amennyiben ezen beruházásnak
nagy sikere lesz lakosságunk körében, úgy ezt folytatni szeretnénk
egy ujabb ötlakásos bérház megépítésével, amennyiben lesz rá
igény és lehetőség.

A beruházás címszó alaít szeretném megemlíteni a buszvárók
építését, amivel esztétikusabbá tettük a községünk megjelenését.
Kérem a tisztelt lakosságot, a gyerekeket, hogy a buszváró épületeit
ne rongóliák, ne firkálják óssze, rendeltetésszerűen használják!

Megemlíteném a tűzoltó szertár építését is. A régi tűzoltó
szertárat értékesítettük, ugyanis az állaga olyan állapotban volt,
hogy igen sokat kellett volna rá kc;lteni. Az új tűzoltó szertár
megépítése 6,8 millió forintba kerül, ami még ez évben átadásra
kerül. Szeretném megemlíteni, hogy elkészült a vasútállomás bekotő
utja is közel 6 millió forintért, így a jövőben a busznak és a
járműveknek nem kell kerülgetni a katyúkat. A sportház felújítása is
megtörtént, melynek költsége 1,5 millió forintba került.

A felsorolt fejlesztések, beruházások célja, hogy lakosságunk
jobb körülmények között tudjon községünkben boldogulni, ügyeit
intézni, gyorsabban jusson el uti céljához, hogy ezekkel az apró
do l g okkal i s s e gít s ük c élj ain ak m e gv al ó s ít ás át.

S zo ciális h ely zet ün kr ű :

Szociálpolitikánkban elsősorban a gyerekek és az idősek
támogatási lehetőségeit tartjuk szem előtt. Ezt bizonyítja az a tény
ls, hogy a mostani állapot szerint 250 gyermeket részesítünk
gyermelcvédelmi támogatásban, ami havonta 4.600 Ft/íő, ez
szeptember 30-ig I 0, l millió forint.

Ezen kívül zömmel az időskorúalcnak kazgyógyellátási iga-
zolványt l 38 főnek adtunk ki.
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Továbbá
- rendszeres segélyt 67oÁ-os munkaképtelen 3 íő
- egyszeri átmeneti segélyt 27íő
- időskorúakjáradékát 2 íő
- temetési segélyt 9 íő
- házi szociális gondozást (ebédszállítás, bevásárlás) 25 fő
- ápolási díjat 5 íő
- egyszeri gyermekvédelmi támogatást l26 í(;
kapott.

A szociális feladataink szeptember 30-ig 14 millió forintba
kerültek.

Úgy gondolom, hogy szociálpolitikánk, még ha viszonyítjuk
más településekhez, valamint a helybéli lehetőségeinkhez, jónak
értékelhető.

Minden esetben a váratlan szociális feladatokat - egyedi
es eményeket - igyekszünk orvos olni, természete s en lehetős é geinken
beluI.

K ö r ny e zetv é cle l m i fe l ad at ain kr ó l :

Községünk része egy olyan önkormányzati társulásnak, ami
megoldást jelenthet (l szilárd hulladékgyűjtés, szállítós, majd
kezelés vonatkozásában. Az európai elvárások és sajáí érdekeink is
azt kívánják, hogy 2004 tavaszán, nyarán bevezessük a szelektív
hulladékgyűjtést.

2004 tavaszán községünkben megépül egy zárt hulla-
dékudvar, konténerek elhelyezésével. A lakosságtól továbbra is clz
önkormányzatunk g/űjti a háztartási hulladékot szelektíven és ezt
szállítjuk a zárt hulladékudvarra a konténerekbe, innen viszont a
konténeres hulladékot a szegedi KHT szállítja el a sándorfalvi uton
megépült korszerű tároló és feldolgozóba.

A szilárd hulladék ilyen fajta glűjtése, tárolása, feldolgozása
kötelező feladat. A régi fajta g,,űjtéslárolás nem lehetséges, sőt
büntetendő. Ez ügyben a megfelelő időben lakossági fórumot
fogunk összehívni, mindenkivel ismertetjük a lehetőségeket és a
kötelezettséget, az egész kivitelezési formát. Biztos vagyok benne,



-370-

hogy a bevezetés első időszakában lesznek vele gondok, de egy idő
ut án z ökkenő me nt e s e n fo g műka dni.

A régi szeméttelep rekultivációra kerül. Az előírásoknak
megfelelően alul, felül, oldalt szigetelve lesz, megszűnik a nitrát
bemosódása a talajba, a vízadó rétegekbe. Meggyőződésem - és
mindenkinek az kell, hogy legyen -, hogy ezt a fajta tudatos
környezetszennyezést, mérgezést meg kell szüntetni. Azt gondolom,
hogy az nem lehet vita tárgya, hogy miért kell óvni a környe-
zetünket, hogy miért kell csökkentenünk a tudatos mérgezéseket.

Környezetünk megjelenéséhez tartozik szorosan az is, hogy
ügyeljünk udvarainkra, kertjeinkre, utcáinkra, közterületeinkre.
Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoloruk, akik ezt
megszívlelték a nyár folyamán ó. Gondolok a ftínyírásolcra,
virágok, tuj ák, dís{ák öntözés ére.

Sajnos szomorúan kell megállapítanom, hogy ezen ügyben
még van mit javítani. A házak előtt sok helyen kiszáradtak a tuják,

felnőtt a 4az. Tisztelettel kérem az érintett lakosságot, hogy legyen
igényes környezetér:e, ne kelljen szankcionálni! Ez ideig nem lett
kiszabva senkinek ilyen irányú büntetés. Kérem a tisztelt
lakosságot, különösen azokat, akik eddig nem szívlelték meg
önkormányzatunk felhívásait, hogy ne kelljen a jövőben emiatt
büntetést kiszabni! A szankcionálós egy kellemetlen dolog, nem
kívánatos egyik félnek sem. Bízom abban, hogy lakosságunk
többségének van igénye az ilyen irányú környezeti megjelenésre,
szereti a szépet. Nagyon nagy gondnak látom azt, ha mindezel<ről
valakit hatalmi szóval kellene meggllőzni, ugyanis ez nem annyira
pénzkérdés, csupán igényesség, és odafigyelés kérdése.

Köa ég ünk o ktatás i intézmény érű :

Korábbi években is ltangoztattuk, hogy a legfontosabb
feladatunknak a műkadtetést tekintjük, méghozzá a lehetőségeinken
belal a legjobb műkadtetést. Onkormányzatunknak továbbra is a
legjobb működtetést kell szem előtt tartania.
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Ajövő évi költségvetésnéI is az a célunk- bízunk benne, hogy
a kormányunhtak is- hogy jól tudiuk műkaúemi az iskolát, óvodát,
a polgármesteri hivatalt, segíteni, támogatni az egyházat, egészség-
ügyet, védőnői szolgálatot, sportegyesületet, polgárőrséget, művé-
szeti iskolát, tűzoltó egyesületünket, őstermelőket, vállalkozókat,
minden olyan szervezetet, ami előbbre mozdítja telepüIésünket.

Megállapíthatjuk, hogy községünkben az ohatás jó kezekben
van, amit visszaigazol a továbbtanuló gyerekek helytállása. Az
oktatás címszó alatt szeretnék említést tenni a hitoktatásról. Amióta
Katona Attila és felesége, Teodóra asszony, hitohatók vették kézbe
községünkben a hitoktatást, azóta ezen a téren rendben mennek a
dolgok. Örvendetes tényként állapíthatjuk meg, hogy a hitoktatásra
járó gyerekek létszáma ]20 főre emelkedett. További sok sikert
kívánunk munkájukhoz!

Az iskola-óvoda, mint intézmény vezetésének, tanítóinak,
tanárainak, óvónőinek is köszönettel tartozunk, mert megítélésünk
szerint mindig a legjobb tudásukat adták, akár a gazdálkodás, akár
az oktatás területén.

szeretném kérni továbbiakban a hitoktatókat, iskolai, óvodai
pedagógusokat, hogy a környezetvédelem tanítását, nevelését
kiemelt helyen kezeljék! Mire ezek a glerekekfelnőnek, tudják meg,
érezzék a sulyát, hogy például miért nem lehet a szennyvizet az
élővízbe belevezetni, miért kell ivóvizünlcre, miért kell erdeinkre,
környezetünlrre vigyázni. Bízom benne, hogy az ő gyerekeik már
egy tisztább, szebb országban élhetnek, mint jelen esetben mi.

Tóvluti terveinkrű:

Ahhoz, hogy önkormányzati szinten előbbre tudjunk lépni,
igen takarékos gazdálkodást kell folytatni. Nagyon egyszerű a
mottója: mindig azt kell beosztani, ami van, és ha ehhez a ,,van"-
hoz hozzá tudunk tenni egy kis pályázati támogatást, akkor már
nyert ügyeink vannak.

Ilyen irányu terveink közé sorolom az óvoda régi szárnyának
újjáépítését. Megállapítottuk építész szakemberekkel, hogy ezt a
paneles megoldású régi építkezést nem lehet jól, időt állóan íelújí-
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tani. Amennyiben az elkövetkező időszakban lesz rá valamilyen
pályázaíi lehetőség, akkor újat szándékozunk építeni, ami elég nagy
volumenű, mert kb. 35 millió forint körüli a bekerülési költsége.

Tervezzük továbbá a főutca rekonstrukcióját forgalomlass{tó
berendezésekkel, gyalogátkelő hellyel. Tervezzük a Faluház tető-
szerkezetének felujítását, cseréjét. Tervezzük továbbá az orvosi
r e ndel ő k uni ó s ko mfor t o s ít ás át - m oz gá s korl át oz otti felj ár ók, s z é l e -

sített ajtók, hideg-meleg vizes mosdók létesítését. A rendelőltrtél
még nem tisztázottak, hogy ez kinek a feladata, ki biztosít
mindezekre forrásokat, ugyanis ezek a munkálatok igen komoly
bontásokkal és építésekkel j árnak.

Ezeket a terveket nem igazán tudnám időrendi sorrendbe
tenni, Minden esetben az valósul meg először, amelyhez pályázati
támogatás szerezhető. Az is előfordulhat, hogy egészen más típusú
beruházással foglalkozunk majd, mert arra lesz támogatás.
Természetesen ezek a tervek nem konkrét ígéretek. Mindezeket
pályázat utján szeretnénk megvalósítani. Megítélésem szerint
önkormányzatunk egy sikeres évet tudhat maga mögött. Ezt a
konstruktív munkát szeretném megköszönni lcépviselő társaimnak és

cl hivatal dolgozóinak. Segítették munkámat, elképzelésemet,
terueimet támogatták.

Eppen ezért személy szerint is kívánok nekik és családjuhlak
jó egészséget és békességet! Ugyanezt kívánom Csengele község
lakosságának is.

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy beszámolómat vitassa meg,

es etleg kérdés eiket tegyék fel ! "

Elsőként Kun-Szabó Tibor szőlthozzá. Megköszönte a sport-
ház felujitását, és a sportkörnek adott önkormányzatitámogatást. A
továbbiakban a fcjldutak rossz állapotárahívta fel a figyelmet.

A polgármester úr megköszönve a hozzászólást, közölte,
hogy az időjarástól fliggően a járt összekötő és dűlőutak javítása
november hónapban megkezdődik.

A következő felszőIaló Vincze Lászlő országgyűlési kép-
viselő volt. Átfogó ismertetőt adott a 2004. évi költségvetésről.
Jelenleg, mint ellenzéki képviselő erős kritikával illette az MSZP-
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SZDSZ alkotta kormánykoaliciő jövő évi költségvetési tervezetét.
HozzászőIásából kiderült, hogy a 2004. év a megszorítások éve
lesz, hiszen a társadalomnak szinte nincs olyan tagja, aki jobban
jáma, mínt az idei évben. Az uniós csatlakozást érintve röviden
elmondta, hogy a vidék és a mezőgazdaság a csatlakozás (2004,
május 1.) után sem kerül jobb gazdasági helyzetbe, sőt többen
vesztesei is lehetnek a csatlakozásnak. Az önkormányzatot további
pályázatok beadására, a páIyázati felhívások figyelemmel kísé-
résére biztatta, mert a talpon maradás és a fejlődés legfontosabb
eleme a pály ázati lehető ségek kihasználása.

A polgármester úr megköszönte a tájékoztatást a képviselő
úrnak,

Harmadikként Tóth-Andorné Farkas Éva óvodav ezető szőIalt
fel. Az óvoda rossz műszaki állapotára hívta fel az önkormányzat
figyelmét. A tetőszerkezet, a falak, a mení|yezet elhasználódtak,
ezérl teljes felújítása indokolt az ővodának.

A polgármester úr vál,aszában közölte, hogy inkább új szárny
építésében kell gondolkodni, mely csatlakozna a konyhához, mint a

régi, rossz technológiával épült óvoda felújításában. Az önkor-
mányzat átérzi ennek szükségességét, de páIyáaati pénzek elnye-
rése nólkül saját erőből új óvodai épületet építeni nem tud,

A közmeghallgatáson a lakosság részérőI60-70 fő vett részt,

Kuklis András képviselő

Kiegészítések és helyesbítések a
telefo n szám-j egy zékhez

Fehér Kálmán Móra Ferenc v 25.
(szeszfőzde)

Fehér Kálmán ifj. Móra Ferenc a.25.
Gémes Erzsébet Május I. u. 52,
Gémes Lászlő id. Tanya 500.

286 085, 06-3016 353 088
06-3016 370 672
06-7012 801 353

286 063, 06-3012 339 545
06-3015 806 564
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cFoci krónika

Vége a szezonnak
Bajnoki mérkőzések:

2003. november 15. Zákányszék - Csengele 0:2 (0:1)
Csengele: Pálnok, Bűza, dr. Timár, Túri, Pálfi, Heim (Szabó P. 65.'),
Yárszegi, Kubát, Haraszti R. (Keresztes 85.'), Wenner (Csala 46'), Juhos.
Csengelei gőlszerzők: Werurer, Juhos.
Pálfit az 55. percben kiállították, de még emberhátrányból is
magabiztos győzelmet arattunk. Juhos ] ]-est hibázott.

2003. november 22. - Sándorfalva II. - Csengele 2:6 (0:4)
Csengele: Pálnok, Búza, Sándor (Haraszti Zs. 80.'), dr. Tímár, Túri,
Kubát, Yárszegi (Szabó 60.'), Haraszti R. (Keresztes 78.'), Wenner,
Juhos, Góra.
Csengelei gőIszerzők: Wenner (2), Juhos (2),Yárszegi, Harasai R.
Második helyezett ellen magabiztos g,,őzelem szüleíett, ami
nagyobb arányu is lehetett rolrí.* 

*

A november 22-i mérkőzés után tartottuk a szezonzátő vacsorát,
ahol a helyi különdíjak kerültek kiosáásra. A 200312004. őszi
szezon legjobb játékosa Yárszegi Richárd lett. Gólkirályok Juhos
Péter és Kubát lettek 11-11 góllal. Érdekesség, hogy az előző évek
gólkirálya, Wenner Balá,zs most 10 gőlt ért el, de a hozzáállása
miatt csak citromdíjat érdemelt. Óvások miatt még nincs végső
tabella. Szurkolóink a téI folyamán a kisteleki teremfoci
b aj noks ágo n láthatj ák a c s ap atot,

Kun-Szabó Tibor

véradás volt
November 25-én véradást rendeztek a
lakosságábőI 14 fő tartotta fontosnak,
A 14 véradótól kb. 5-6 liter vért vettek

Faluházban. Falunk kétezres
hogy segítsen embertársain.
le. l
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HajIéktalan szálló az
óvodában

November vége felé már hidegek az éjszakák. Valószínűleg
ez vitt rá egy - feltehetően hajléktalan - embert, hogy száIlását az
óvodában rendezzebe.

Betörésével nem csak anyagl káít, hanem bosszúságot is
okozott. A szülők gyermeküket kénytelenek voltak a hétfői napon
visszavinni. Az sem jelentéktelen, hogy a konyha sem tudott
üzemelni, igy az óvodások, iskolások és sok felnőtt is ebéd nélkül
maradt.

A rendőrség folytatja a nyomozást. 
M M.

OMég egy füstbe ment terv

Tüdőszanatórium
Gsengelén

A Horthy-rendszerben népbetegségnek számitott a tuber-
kulózis, vagy más néven gümőkor. A városi lakosságban, és főleg a
tanyaiak között állandóan fertőzőtt ez a betegség, nem csoda, hogy
próbálták ennek elejét venni. Már az 1910-es évek elején tervbe
vették egy tüdőbeteg-gondoz ő intézet létrehozását.

A konkrét tervekkel I92I januárjíhan dr. Regdon Károly
törvényhatósági bizottságitag állt elő, a Szeged városi közgyűlésen
indítványt terjesáett elő a szanatórium felállítására. Dr, Wolff
Ferenc tiszti főorvos is támogattaaz ötletet és három szőba iöhető
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helyet nevezett meg: az újszegedi gyermekkórház, az alsótanyai
Királyhalmi erdő vagy a csengelei erdő. Mivel az épitésí anyag
hiánya miatt építkezésről nem lehetett sző, ezért a városi gazdászi
hivatalt megbízták azzal, hogy a külterületen keressen olyan
épületet, ami a célnak megfelel. Azonban ilyet nem találtak.

Február hónapban a Munkásbiztosító Pénztár Szegedi Keni-
lete is bekapcsolódott az ügybe, és a népjóléti miniszter is előzetes
hozzáláruIását adta a tervhez. Eldöntötték, hogy a csengelei
erdőben fogiák felépíteni az intézetet, Az épitkezés a számítások
szerint 10 millió koronába került volna. Március hónap elején a
szegedi tisái főorvos Mayer Antal munkásbiztosító pénztái igaz-
gató társaságában a hely kiszemelése céljából Csengelére látoga-
tott.

Az épitkezés e lindulásáthátráltatta, h ogy a biztosító inkább
egy munkáskőrház létrebozását tartotta fontosabbnak, azonban az
kútba esett, így megint a tüdőszanatóriumra összpontosítottak,

1921. július hónapban a munkásbiztosító pénztár miniszteri
btztosa, dr, Pálfy József ipartestületi titkár átiratban kérte összesen
60 katasztrális hold átengedését a csengelei erdőben.20 holdat az
építkezésre és gazdasági udvar:ra akartak igénybe venni. 40 holdon
gazdá|kodást folytattak volna (veteményes kert, legelő, stb.), ami-
ből fenn tudták volna magukat tartani. Az építkezést 1922 tavaszán
indították volna. A munkálatok jó hatással lettek volna az eg1rre

nyomasztóbb munkanélküliségre is. A helyi sajtó szerint "A város
tanácsa legkazelebb tárg,,alás alá veszi a nagy jelentőségű ügyet,"
Azonban többszöri sürgetésre is csak 1922 februátqéhan válaszolt,
de akkor is igen kedvezőtlenül: a kért 60 hold ftrld helyett csak 1

holdat szavazott meg, Indoklásuk szeint az épitkezésre ennyi
terület is elegendő, sétahelyül pedig az egész 500 holdas erdőt lehet
használni. Természetesen ezt a munkásbiztosító pénztár nem
fogadhatta el, újabb beadvánnyal fordult Szeged városához.

A városi tanács 1922, áprllis 24-í ülésén engedékenyebbnek
bizonyult. Az épitkezéshez szükséges 20 holdat azonnal átengedi,
ha az építési terveket bemutatják. A további 40 holdért azt a
kikötést tette, hogy a tüdőgondozó intézetben főleg szegedi
illetőségű betegeket gyó gyítsanak.
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A varos akadékoskodása miatt csengelei tüdőszanatóriumból
azonban végül nem lett semmi. A rohamos infláció elértéktelení-
tette a Munka§biztosító pénzét (a pénzromlás érzékeltetésére: míg
1921 júniusában 50,7 papírkoronáért lehetett kapni 1 aranykoronát,
addig 1924 májusában mar 18.400 papírkoronát kellett érte adni).

Örtiltek, hogy a múködésiiket fenn tudják tartatr1., beruhénásra mátr

nem lehetett gondolni.
Végtil t928-ban a szegedi Vrárosi Közkőrtvzban hoáák létre

a Varosi Tüdőbeteg-gondozó Intézetet. Sziikségességét jól bizo-
nyítja az az adat, hogy az 1928-1935 között me.gvizsgált 8950
emberből csak 3433 bizonyult egészsegesnek. Onálló épületet
aznt:rban csak 1940-ben kaptak, amiben 44 ágyas fekvőbeteg
részleget hoáak létre' 

Molnár Mihály

Hirdetések
2120 négyzetméter alapteruletű .hobbikert eladő a Május 1. utca
végén tS"en Jánossal siernben). Ára: 550.000 Ft. Erdeklődni lehet:

Kuklis András, Csengele, Május 1. u.21. sáttl

Vegles tüzelésű német kalyha (üveges elejű) újszerű állapotban
eladó! Uglanitt CD vezérlésű, CLARION típusli autós rádiós-
magnó +Í lS Wattos, 4 db hangszóróval eladb! Erdek]ődni: Kun-
Szabó Tibor 06-30/9 258 372.

Eladó gazzá mtiködő palántanevelő ágy és 400 db paprikakaró.
Eladó továbbá a csengelei 535. szárnrű tartya 1 hektár fiilddel.
Nortonkút 

, 
és ipari aram van. Érdeklődni lehet: Balázs Ferenc

Csengele, Arpád u. 14. szám. l286 211

MTZ-80-as traktor eladó. Itányér:400.000 Ft. Erdeklődni: Szabó
Béla Csengele, Tanya 70l. ü 06-3012 951 901
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A csengetet Átmlános Iskola és Óvoda
Szülői Szerveze te é s Diákönkormányzata

2aa3. {ecem6er 6-án 18 órai fulz{etteí

.lórÉxoNysÁGl MlKuLÁs BÁLT

rendez, mefyre miníen§jt szeretettef várun§]

1, m{íso 16 an fe tfepne fr,
NnE{Cs oQo{ros Ó,uoaJÍSoK .A CSEN?,E-
tEI ntű,Qqow) uÚ,lEszEíI IsKotn q,u-
qu tras a L íÁqs"As,íÁltcosn t, q,Ú,/ÓS -

zEt|t|EM(Rfl ,És nn zs o KEcítCs o(PoqÍJ "A,
n anK|ru íIfll |E zE t I|EMKKÖ zÖsngrr n z
a,rŐEE{ÜrrEss|Et

,4. zenét Qarga Lász{ó és zene-

fotra szofgá[tatja.

cBefépőjeg1: 600 |Ft, tomfiofa 150 |Ft, me$e{e[&;éte[6en §gpfrató{
az is§gűían és az wo{á6an.

Kérjük a kedves szíilőket, vúllalkozókat, hogy rendezvényünkhöz
tombolatúrgtak felajúnlásúval lehetőségükhöz mérten
hoaújárulní szíveskedjenek! A befolyt összeg egjl részéből az
is ko lai j úts zó te ret b ővítj ü k.

r
&KB,
i|,]

*\o*

rry. §

tó szórafulzóst ftlaón a fun[ezőség!
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A Jíímin vinág- és ajándékbolt (presszó udvar) ajánlatai:
- csokrok, különleges alkalmi csokrok Qegújabb irányzat szerint),
- cserepe§ virógok, virógkosarak,
- rendeué nye kre, ünnepsé ge kre aszJali dh4ek, dekorációk,
- esküvőre menyasszonyi csokrok, egsedi aszíalí, autó és háttér
dekordciók,
- menyasszonyoknak ingtenes tanócsadás (ruha, , meghívó, stb.),

- suírauiróg csokrok,falí díszek,
- sírcsokrok, kos7orúk (különlegesek ís) ígényes kivitelben,
- selyem szálas és csokros virdgok,
- műalapú koszorúk felújítása.

Nyifva keddtől smmbatig 8 és 12 között, illeúőleg igény szerint
a lakáson bármikor. Telefon 06-3012 658 284. Szeretettel várom
régi és új vásárlóimat!

F Hunyadi Icu

A legujabb technika
ELEKTROMOS KEREKPÁR! Hálőzatrő| tölthető. Ery
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg. 100 km iizemköltsége 50 Ft.
Árusítás és garanciális szeniz a csengelei benzinkútnáL Ára:
138.500 Ft

Ha bőrproblémúi vannak, allergiőja, be nem glóglult sebei,
re umős fójdalmai, izamhúuídása, fiíjdalmas íületi mozgósai, arc,
és homloküreg-glulladdsa vag egléb problémáí, valamint
méregtelenítő kezelésre vegle ígénybe a BIOPTRON fényterópiús
kezelést nagt méretű lúmpúval

Érdekődni: Kormányosné Vóradi Ildikó gtógltarnúsutól a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagl 286 079 (esti órákban)
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Táp-takarmany kereskedésemben ttizelő- és ópítőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tég|a, kőpor, cament, mész, faanyag, sóder
§tb.) is tirusítok. Előrendelés esetén nétr.íny napo§ bataridővel haz-
hoz sállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
arak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őraig.

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

? 28624l a06-30l3 228 453

Fotó szaki}zlet Kistelel<en, a posta mellett!
- Igazolványlrep 3 perc alatt!
- Fénymósolás A3 és 44 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esdnő-lakodalom, egléb rendemé,
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, fi,lmek, elemeh albumok és lcepkeretek nagt
v ál asztékb an lraphat ók !
- Fénylrepező gép j avítas, szalúanócsaüs.
- Filmkidolgozas } nap alatt!
- Pasztell- és olajkepek vásárolhatók!

Nac s a J áno sné fe ny lrep é s z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

8 257 786, este: 329 659 g06-30/5 479 521

v A Csengelei Polgárór Csoport
havonta ketszer megielenő lapja

Kiadja es sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Páer
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásatca2/a, E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesáő: Kontesz Józsefrré

Cs}rígelci,,'

lK,tll,Xrl^ee,


