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Szabó Antta vizsg aelőadása

Afélévi művészeti vizsgáról szóló írásunk a 64. oldalon kezdődik!
(fotó: Törköly Ágnes)
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Arany- és ezüstlakodalmasok
Azokról az 50 és 25 éwel ezelőtti házasságkötésekről emlé-

kezünk meg, melyek jelenleg is fennállnak.

1 9 5 4-ben kötött hdzusságot :

Február 6-án
Február 27-én
Május 15-én
Október í4-én
Október 25-én
November 10-én
November I7-én

November 20-án
November 24-én
December 29-én

Február 10-én

Augusztus 25-én
Szeptember 8-án
Szeptember 22-én
Október 20-án
Október 27-én
November 10-én
December 15-én

Nagy Tibor és Szabó G. Mária
Magyar István és Harmath Erzsébet
Dékány Péter Pál és Varga Anna
Krlzsán Péter és J őjárt Mái'a
Borbolya János ésBalázs Julianna
Ba!éns István és Vincze llona
Almási Sándor és Tamási Eszter
Tisóczki István és Hatvani Piroska
Trungel Sándor és Jójárt Matild
Bagi István és Magyar Etelka
Barna József és Kulman Rozália

1 9 7 9 -b en alupított cs alddot :

Kucsora Géza és Vajda Terézia
Balogh István és Kerti Éva
Kelemen Tibor és Túri Erzsébet
csúri János és pölös Ilona
Fődi László és Rókus Erzsébet
csőke Tibor és szűcs Ilona
Minkó Lászlő és Herczeg Zsuzsanrta
Forgó Péter Antal és Harmath Zsuzsanna
Víg Tibor és Balázs Rozália Sarolta

Gr atul álunk a ltáz as s ági éufordul ókhoz !
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CA falugazdász rovata

Mi történik napjainkban a
termelők ügyvitelében?

Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozását követően új
f€lezet kezdődik a gazdálkodók életében. Ahhoz, hogy sikeres és
versenyképes szereplői legyenek a kibővült, átm szigotű szabályok
alapján múködő piacnak, elengedhetetlen, hogy pontosan ismerjék
az ir ány adő rendelkezés eket.

Első lépés volt a 2003. év novemberében a Regisárációs hi-
telesítő lap (G 200) adategyeáetéssel, amit a Mezőgazdasági és
Vidékfej lesztési Hivatalnak továbbított uk. Ez a hiv atal 2003 . j úlius
1-től jött létre, és az uniós mezőgazdasági és vidékfejlesztési célú
támogatások lebonyolítását végzi majd. A támogatások fogadására
történő országos felkészülés része a megfelelő ftildtertilet-azonosí-
tási rendszer kiépítése.

Amit már meg is tapasztaltunk,2004. janlár 5-20.kőzöttiha-
táridővel a MePAR (Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer)
ÁrrBzuNrÓ rÉnrPPPr megtekintésével. A fizlkai blokkazo-
nosító leolvasásával (műholdas felvételről) a G 015 nyomtatvány
kitöltésével az MVH részére kellett postán megküldeni.

Aki az előző (novemberi) vonalkódos EU-szabvány regisz-
trációt még nem tudta elémi, most a falugazdászi irodában kérheti a
G 001-es adatlapon az ngyfél regisztráciő rendszerbe való bejegy-
zését. Amennyiben földterülete a bejelentés mértékében megfelelő,
úgy a G 015 adatlapot csatolja és máris bekerült az,,-MVH
nyilvántartásába. Amit a földterület bejelentéséről tudni kell: úsak a
2004-ben a termelő által művelni tervezett földterületekből csak a
ténylegesen megművelt terület számít támogathatónak, vagyis a
területadatok megadása során a nem művelt területfoltokat (p1.

facsopor1) le kell vonni!
Az áttekintő térkép tétlékoztatő jelleggel már tartalmaz flem

támo gatható területek et. Ezek mindenképpen csökkentik a megmű-
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velni kívánt területet.
Postán érkeznek az igazolások és igénylőlapok a MVH-tól

Jelenleg a novemberí regisztrációkhoz kötődő igazolásokat kapják
meg a gazdák, illetve pithuzamosan küldi a hivatal az ENAR
(Egységes Nyilvántartási és Azono sító Rendszer) piacszab áIyozási
igények kielégítését segítendő regisztrálásra felszólító leveleket,
adatlapok formájában.

A fentiek mellett megkezdtem az őstermelői igazolványok
2004. évre történő érvényesítését, továbbá a mezőgazdaságban fel-
hasznáIt gazolal utan igényelhető jövedéki adó bevallásélhoz az
igazolást is lehet kémi a helyesen kitöltött BEVALLÁS nyom-
tatv ány b emutatatás áv al.

Gregus Sándorné

Vizsgáztak a művészeti
iskolások

Február L2-én rendezte a Csengelei Alapfokú Művészeti
Iskola felévi bemutatóját aFaluházban.200-250 fős közönség előtt
adtakszámot a tanulók eddigi tudásukról,

A műsort czirokné krizsán zsuzsanna konferálta. Elsőként
felhívta a közönség figyelmét a bordásfalakon elhelyezett alko-
tásokra. Az alsósok a színes képek mellett kipróbáltak egy új tech-
nikát is, a nemezelést A felső tagozatosok a csendéletek mellett az
emberi test ábrázolásával i s m egpróbáIkoztak. A grafika és festé-
szet mellett akerámiéaás rejtelmeivel is megismerkedtek a tanulók
Lantosné Horváth kén és Lantos István vezetésével.

Elsőként az alsós színjátszők adták elő a "Kőleves" című
népmesét. Kellemes falusias hangulatot keltettek ahínmakettek és
aharangszőbejátszás. A gőgös, de zsugori parasztok eszéntúljáró
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főszereplő szerepébe ifi. Csáki Lajos tökéletesen bele tudta magát
élni. Szerencsére most tökéletesre sikeredett a hangosítás, az utolsó
sorokban is rendesen lehetett hallani a párbeszédeket, pedig a
gyerekek nem kiabáltak. Pálinkásné Kordás Ágnesnek igencsak
nagy munkáj ába kerülhetett a betanitás,

Farkas Péter trombítán az "Iglice szívem", Hell Rudolf tenor-
kürtön a "Szép hajnalra virradtunk" című szerzeményt adta elő.
Mindkettőj üket Horváth Lívia kísérte zongorán.

A következő műsorszám az 5, osztályosok disco tánca követ-
kezett. Ők nem igazán tudták beleélni magukat, olyan feszülten
figyeltek a koreográfiára. Néha azért I-2 mosolY lehetett rajtuk
látni.

A furulya együttes Törköly Vivienből, Hegedűs Dórából, Rit-
ka Noémiből, Len Norbertből, Novák Balázsból, Trója Ádámból,
Nagy D. Bencéből, Kormányos Adriánból, Tóth-Andor Kittiből és
Cziroktanár urbőIállt. Ők négy rövid szétmotadtak elő.

Hell Rudolf tenorkürtön (zongora kísérettel) Brondszky:
Francia dalát, Farkas Péter trombitián "Hajlik a meggyfa" című
népdalt adták elő. Mindketten másodszorra léptek fel.

A következő bemutatőt az alsósok tartották, slow Fox-ot
táncoltak, Velük táncolt atanáruk, Czirokné is.

Muhel Kata trombitán úgy adta elő Rebikov Cseh népi táncát
és Telemenn: Gawotte-ját, mintha 100 éve ezt csiná|ná.

Túri Henrietta vadászkürtön egy Bach és egy Beethoven
szerzeményt adott elő Horváth Lívia zongora kíséretével.

Barna Boglárka kis hangolás után kezdett bele előadásába.
Petrovics: Két gyermekdalát és Kocsár: Saltus Hungaricus-át mu-
tatta be trombitán, A zongora kíséretet itt is Horváth Lívia adta.

Az előképzősök, az első osáályosok népi gyerekjátékokat
mutattak be tanárnőj i,ik, Czirokné közreműködé sével.

Muhel Kata pluszként, a szolfézs alatt tanul énekelni is.
Magyar népdalok előadásával nagy-nagy tapsot kapott a művé-
szileg sokoldalú gyermek.

Tóth-Andor Bea és Hell Timea altfurulyán orosz népdal-
fel dol gozást adott elő, Horváth Lívía zongoí a kís éretével.

Következő produkcióként a nagyok Cha-cha-cha-t táncoltak.
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Dőczi Orsolya Gedike: Allegro és Sugar Rezső: Dal és tánc
cimű szerzeményeit adta elő trombitán. Zongorán Horváth Lívia
kísért.

Szabó Anita egy Mozart szerzeménsfr, és Székely: Rondino
című művét adta elő trombitán, zongorakísérettel (címplapunkon).

Befejezésképpen a felső tagozatosok "A bajusz" című
népmesét adták elő. Ők már szabadabban, vígan komédiáztak.
külö-nösen tetszett a vászorlra festett, térhatású díszlet. A felké-
szítő tanénuk, Heim Gézáné bizonyára örül neki, hogy ilyen ügyes
gyerekek kerültek hozzá.

Azenészeket czirok zoltín és Gömöri Baláns készítette fel.
Összefoglalásul: a közönség meggyőződhetett arról, hogy

Csengelén magas színvonalon folyik a művészeti oktatás.

Molnár Mihály

ovodai beíratás
Ertesítem a kedves Szülőket, hogy a 2004l5-ös tanévre az

óvodai beiratkozás 2004. március 8-án,9-én és 10-én lesz 1O-től 16

őráig.
A beiratkozáshoz szükséges iratok
- a szüIő személyi igazolványa,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek oltási könyve,
- a gyermek TAJ-száma,
- háziowosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségbe

felvehető,
Azokat a gyermekeket lehet beíratni, akik már betöltötték,

illetve a tanév folyamán töltik be a 3. életévüket, Az 5. életévüket
betöltött vagy a tanév közben betöltő gyermekeket kötelező
beíratni, és szeptembertől óvodába jaratni.

Tóth-Andorné Farkas Eva vezető óvónő



67-

aa

Onkormónyzuti ülés
2004. február I 6-án lartofia Csengele község képviselő-testü-

lete soron következő ülését aFaluházban.
Első napirendi pontként Sánta Ferenc polgármester számolt

be a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről.
Elmondta, hogy a 2004, évi költségvetés elkészitése igen megfon-
tolt és alapos volt, ami időigényes munkát követelt. Az óvoda régi
számyínak felújítási munkáinak tervezése folyamatban vaíl)
természetesen csak pályázati kiírásra varunk. Az űj tűzoltő szer-
tárnak elkészült M ereszcsatománása, Az 5 lakásos szociális
bérlakás építése folyamatban van. Jelenleg folyik a közművek
bekötóse is. A Felszabadulás utca forgalomlassító benlházásának
tervei készen vannak, csakpályázati kiírásra várnak.

Második napirendi pont a 2004, évi költségvetés meg-tár-
gyalása volt,

Törvényben került szabályozásra az állami hozzájáruIások és
támogatások nagysága. Csengele községet megillető támogatás
összesen 103.2]6.000 Ft (az előző évt 96.731.000 Ft volt). Ebből a
kozoktatási normatíva összege 59.552.000 Ft.

A személyi jövedelemadóból szátnaző bevétel egyrészt a
településre kimutatott helyben maradó rész 10 oÁ-a, azaz 4.890.000
Ft, másrészt a jövedelem differenciáltság mérséklésére számitott
42.ó90.000 Ft.

A támogatások és a személyi jövedelemadó bevételek fő-
összege: 150.856.000 Ft.

Gépjárműadóból a tervezett bevétel 9 millió forint. Ez teljes
egészében a községben marad. Az iparűzési adó tervezett összege
8.465.000 Ft, Ez a jogszabáIy módosítás miatt csökkenő tendenciát
mutat (tavaly 10 millió volt).

A Megyei Egészségbiztosítási Pénztártől 3.914.400 Ft-ot
veszünk átavédőnői feladat, anya- és gyermekvédelmi feladat és

folytatás a 70. oldalon )
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Minden csengelei csaldd
könyvespolcdn ott a helye:

ffi,ffi_*ruEKÁ,-§*,

Az eIső könyv falunk történetérőI!
A Csengelei Krónika szerkesztősége a 2004. évben tartandó
jubileumi, X. Csengelei Falunapokra megjelenteti Csengele
krónikdja címmel községünk történetének első ósszefoglaló monog-
ráfiáját. A kb. 350 oldalas katetből csak annyi íog készülni,
amennyit előzetesen megrendelnek. Minden eg/es példány sor-
számozva lesz, kérésre a tulajdonos nevével is ellátjuk.

Aki a megjelenés után már azonnal ritkasággá váló könyvet
szeretné megszerezni, az leglcésőbb 2004. április l5-ig a Falu-
házban Törköly Ágnesnél 3500 Ft előfizetési díj befizetésével
jegyeztetheti eIő. A katet ankoltséges alapon készül, ezért szül<séges
a pénz előzetes befizetése, amirőI nyugtát adunk.

A könyv átadása a X, Csengelei Falunapokon történik.
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A tervezett tartalom

Csengele jelképei - Csengele történeti kronológiája - Középkori
pénzlelet a majsai határban - Ásatások Csengelén - Mondák a
Feketehalomról - A talyigás szenátor pipája (betyartörténet) -

Csengelei szélmalmok - A csengelei motormalom - A Földmunkás
Szövetség Csengelei Csoportja 1919-ben - A Szeged-Csengelei
Mezőgazdasági Egyesület - A Csengelei Levente Egyesület
Bálozás az 1930-as években - Yitézi telkek Csengelén
Közigazgatás Csengelén - Csengele L és II. világháborús hősi
halottai és áldozatai - Csengele szovjet megszállása l944-ben -
Csengelei cséplőmunkások fényképeken - A csengelei egyház-
község története - Mi történt 1956 októberében Csengelén? - Az
önkéntes tűzoltőság története a falunkban - A rendfenntartás
csengelei története - A Csengelei Polgárőr Csoport története - A
csengelei posta története - A közegészségügy csengelei története -
A csengelei győgyszertár története - A csengelei temető - Csengelei
tsz-történet - A csengelei közoktatás története - A Csengelei
Alapfokú Művészeti Iskola története - Az óvoda története és
helyzete - A csengelei foci története - Csengele f öldrqzi nevei -
Csengelei Falunapok I995-2003 - Kalandozások Csengele
történelmében

A kötet szerzői
Ceglédi János, Czirokné Krizsán Zsuzsanna, Hegedűs Erzsébet, Katona
Attila, Kontesz Józsefné, Kordás István, Kun-Szabó Tibor, Lantos István
Lantosné Horváth kén, Molnár Mihály, örök F

eszelkáné Gémes Eszte vincze János

Ne feledje, csak 2004. április 15-ig lehet a könyvet előjegyeztetni!
Ezután már ujabb rendelést nem tudunk elfogadni.

C s eng e lei Kr ó nika sze r kes ztős é g e
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az ijgyeleti feladatok ftnanszirozására, mely nem fedezi le ezen
feladatokat.

A korábbi évekről28 millió forint maradt.
A bevételi főösszeg teháí.251.065.000 Ft.
A 2004. évre tervezett kiadás a Polgármesteri Hivatalnál

összesen 1 55,086.00OF t, az Általános Iskolánál é s a Napköziott-
honos Óvodanál 95.979.000 Ft.

Az önkormányzat továbbra is támogatj a a polgfuőtséget, az
egyházat, a tűzoltő egyesületet, a sport egyesületet és a központi
orvosi ügyeletet.

ez Áttattmos Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2004-ben
alkalmazott étkezési térítési díjai a következők:

- óvodai étkezők háromszori étkezése
- iskolás koruak egyszei étkezése
- felnőtt egyszeri étkezés

225 Ftlfőlnap
162Ftlfőlnap
233 Ftlfőlnap.

A térítési dijakaz AFA-t Ártalmazzák.
A tervek között szerepel: községrendezési terv elkészítése, 5

lakásos szociális bérlakás felépítése, informatikai fejlesztés, óvoda
építésére önerő biztosítása, temető űt szílárd burkolatának kiépí-
téséhez önerő biáosítása.

Harmadik napirendi pont során módosításra került a szociális,
gyermekvédelmi ellátásokról és támogatásokról szóló önkormány-
zatirendelet.

Utolsó témaként az Árpaa ufuában épülő 5 lakásos bérlakás
bérlő inek páIy ázatí feltételeit határoáuk me g.

Juhász József képvi selő

yáltozik a marhalevél kezelés
2004. február 16-tól a sertések szállitásához szükséges okmá-

nyok (marhalevelek) kezelését az ENAR-felelős, dr. Sikter András
állatorvos végzi a volt párthéuban,

A ló, kecske, és juh marhalevelének ügyintézését továbbra is
a Polgármesteri Hivatal v égzí,
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P ályázati fe l h ívás I akások
bérlésére

A pályázat kiírásának az a céIja, hogy a, Árpaa utcában
épülő 5 lakásos bérhánban olyan családokat juttassunk első la-
káshoz, akiknek szociális helyzetüknél fogva még eddig nem volt
lehetőségük lakhatási körülményeiket megoldani.

A p áIy ízat b enyúj tásának feltételei :

- csengelei állandó lakos,
- büntetlen előélet,
- lakbér és rezsiköltség vállalása.

Előnyt élveznek:
- flatalhélzasok,
- munkahellyel rendelkezők,
- szociális helyzete indokolja,
- nem rendelkezik ingatlannal más településen sem.

A pályáuat benyújtásának helye: Csengele Község Önkor-
mányzata ( S ánta Ferenc po lgármester).

A pályéuat benyújtásanak hatarideje: a megjelenéstől
számított 60 napon belül.

A pályézatot az önkormányzati képviselőtestület 2004.
május 30-ig bírálja el.

A pályazattal kapcsolatban érdeklődni lehet Santa Ferenc
polgármesternél a Polgármesteri Hivatalban.

Helyesbítés a telefonszám -jegyzékhez
Hell Gyula Honfoglalás u. 5. 06-3016 358 107
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oDarts verseny

Farsang Kupa
Február 15-én a Korona söröző újabb meghívásos nyíldobó

versenf rendezett. A végeredmény akövetkező lett:

A verseny végén a rendezvény szponzora, Dénes Ba|tzs adta
át a győztesnek járó kupát, és a másik két dobogós helyezettnek az
érmeket,

M, M.

Helyezés és név Lhelyezé-
sek száma

II. helyezé-
sek száma

III. helyezé-
sek száma

pontszám

L Víeh Attila 2 2 32
II. Mészáros Péter 2 1 28
III. Naev Gábor 1 1 25
IV. Túri Kornél 1 1 24
V. Kopasz József 1 1 23
VI. Vincze Pál 1 20
VII. Tóth Gvörsv 16
VIII. Ceslédi Csaba i I2

A verseny résztvevői (fotó: Molnór Mihály)
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cFoci krónika

A Kuszi FC nyerte akupát
Befejeződött a kisteleki téli teremlabdarugó kupa, melyen 19

csapat vetélkedett egymással.
A döntőt a Kuszi FC játszotta a Hamm-Szam csapatával, és

7:3 arényban le is győzte őket. A Kuszis gő|szerzők: Erhardt (3),

Várszegi (2), Brinszky, Gábor.
Kun-Szabó Tibor

Hirdetések
1300-as Lada eladó. Érdeklődni: dr. Balikó Katalin e 2S6 0I7.

Szántdst és tárcsázdst vállalok! Kucsora Péter 106-30/9 950 270

ROVER 620 SDI (dizel) 2000 cm3,105 LE, 1998 októberi ezüst-
metál személygépkocsi kitűnő állapotban 42.000 km-el eladó.
Felszereltsége: klíma, ABS, Iégzsák, elektromos ablakok, elektro-
mos és flithető tükíök, külön üléshuzat, állíthatő ülésmagasság,
állítható kormány, 15"-os könnyűfém felni, CD rádió-magnó.
kányár: 2,7 mllliő forint. Fizetés hitelre is megoldható bankon
keresztül. Érdeklődni lehet Sánta Ferencnél személyesen, vagy a
06-7013 l93 L37 telefonszámon.

Eladó 600 B-öles zárt kert j db fóliasátorral. É,rdeklődni; Túri
Istvánvízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. ]5. szám alatt.

A Kelőpatak u, 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május I.u.22. B 286I9I

2120 négyzetméter alapterületű hobbikert eladó a Mdjus l. utca
végén (Széll Jánossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni
lehet: Kuklis András, Csengele, Május 1, u. 21. szám.
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§Csengelei Polgárőr Csop ort
2004. március 6-án (szombaton)

19 őraikezdettel
birkapörkölt vacsorás

x 
ilonapi bált x

rendez a csengelei Faluházban.

Fellép a csengelei fúvószenekaF.

Zenez
nyárlőrinci Nomád zenekar

Hűtött italolcról Vígh Zoltán és csapata
gondoskodik.

Belépőjegyek 2500 Ft-os egységáron a Ko-
rona sörözőben (Május 1. u. 52. szám)
vásárolhatók elővételben 2004. március 3-ig.
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Eladó gáz,zal működő palántanevelő ágy és 400 db paprikakaró.
Eladó továbbá a csengelei 535. száma tanya 1 hektár ft'lddel.
Nortonkut,és ipari érarrt van. Érdeklődni lehet: Balázs Ferenc
Csengele, Arpád u. 14. szám. l286 2II

***

H Zildkártyakészítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin izemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részére zöldkártya készítést vállalom (gázúzemű-
ekre nem)!

Vastag Zoltán autószerelő mester
Jászszentlászló, Kossuth u. 17.

B 06-30/9 084 06l

& A legújabb technika &
ELEKTROMOS KEREKPÁR! Há|őzatrő| tölthető. Egy
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg. 100 km üzemköltsége 50 Ft.
Árusítás és garanciátis s zerviza csengelei benzinkútnál. Ára:
138.500 F,t

Ha bőrproblémái vannak, allergidja, be nem glógyult sebei,
reumds fiíjdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgásai, arc-
és homloküreg-gyulladása vűgy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterdpids
kezelést nag,l méretű lómpával.

Erdeklődni: Kormúnyosné Váradi Ildikó gyógytorndsznál a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban)
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Taptakarmány kereskedésemben tizelő - és építőany agot (PB - géz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őtáig.

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

@ 286 24I il06-30l3 228 453

Fotó szalaizlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermelrsorozat, ballagás, esktivő-lakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele,
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
választékb an kaphatók !

- Fényképező gép j avítás, szaktanács adás.
- Filmkidolgozás I nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vás árolhatók!

Nacs a Jánosné fénykép ész
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6,

@ 257 786, este: 329 659 d 06-30/5 479 521

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja; Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulásutca2la. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesáó: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefué


