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"Most egy kicsit
Gsendesebb a világ..."

Van egl nap az évben, amikor megszűnik minden hjlső gond,
az emberek szíve telítődik szeretettel. Ezen a napon mindenki
igyekszik hazatérni, mire beköszönt az esti sötétség. Hazatér, hogy
együtt legyen a család, hogy együtt ünnepelhessenek, hogy együtt
gyújthassanak gyertyát, mert ez a nap Jézus Krisztusnak, a
Megváltónak a születésnapja, amely a keresztény világ húsvét utáni
legnagyobb ünnepe,

A Megváltóként tisztelt Jézus Krisztus születésének napját
latinul Natalis Domininek nevezik, melyet a nyugati kereszténység
december 25-én, a keleti pedig január 7-én ünnepel. (A Julián
naptár és a Gergely naptár kazatti időeltolódás okozza)

Manapsóg karácsonyfa köré gyűlik a csalód, és ott adja át
ajándékait, amelyekkel örömet szeretne okozni, mert adni jó, Jőleg,
ha az adás mögött a szeretet ereje húzódik meg.

A karácsonyfa állítását a XIX. század elején vettük át
}{émetországból. A íeryő, mint tűlevelű arokzöld - mivel télen nem
hullatja levelét -, így az életet jelképezi, tehát győzedelmeskedik a
halál felett. A fenyőfa így az élet jelképévé válhatott, Jézus
ünnepkörébe kerülhetett. Sok helyen, sok hagyományt tiszteletben
tartanak, régi szokások, hiedelmek úgymond valósággá váltak,
persze ez már legtöbb helyen a multé. Egy dolog azonban most is él
és ez a lényeg: Karácsony a béke és a szeretet ünnepe, a Megváltó
születésnapja.

Legyen boldog, áldott karács onyunk !

Mivel az Ujév is kopogtat, kívánok minden csengelei lakosnak
eredményekben gazdagabb és boldogabb Uj esztendőt!

sánta Ferenc
polgármester



OA falugazdász rovata

Haműrosűn igényelhető
tdmogatősok

Az Európai Unió bizottsága jőváhaglta a Magyarország
\emzeti Vidékfejlesztési Tervét. Az ernek keretében felhasznál-
ható támogatások igénylését, folyósítását szabályoző hazai rende-
letek előkészítése folyik.

Mezőgazd asá gi területek e rdős ítése

Célja a mezőgazdasági szerkezet,átalakítás elősegítése, az or-
szág erdőterületének növelése, minőségi javítása és közérdekű vé-
delmi funkciójának fejlesztése. Normatív támogatás vehető igénybe
az alábbi célokra:

- Erdőtelepítés, - létesítés (mezőgazdasági művelésű területek
erdősítése és szükség esetén az ezt kiegészítő, a létesítéssel együtt
megvalósítandó, többletköltséggel j áró munkák).

- Az etdőtelepítés ápolása, pótlása és védelme az erdőtele-
pítéstől szémitott öt évig.

- Erdőtelepítési jövedelempótló támogatás az erdősített terü-
letek után (fajtától ftiggően) legfeljebb húsz évig a jövedelem kie-
sés fedezésére.

Az erdőtelepítési támogatást a jogosult mezőgazdasági teru-
letek használói vehetik igénybe. Az ápolási és kieső jövedelem utá-
ni támogatást állami szervezetek és 100 oÁ-os állami tulajdonban
Ievő gazdasági társaságok nem vehetik igénybe, Áilami területek
egyéb bérlője, 20 éves bérleti szerződéssel valamennyi támogatásra
jogosult.

A területnek MePAR-ban támogathatő mezőgazdasági terü-
letnek kell lennie, valamint atámogatást megelőző legalább két év-
ben mezőgazdaságí művclés alatt kell állnia.
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Kiemelt jövedelempótló támogatásra az a gazdálkodó jogo-
sult, akinél a jövedelem 25 oÁ-a gazdáIkodásból származik, illetve
munkai dej ének 5 0 oÁ 

- át mező gazdaságí tevékeny sé g gel tö lti.
A legkisebb támogatható területnagyság 1 hektár, kivéve, ha

meglévő erdőterülethez csatlakozik, akkor 0,3 hektár.

Nem támo g athatő karác s onyfa-telep létesíté s e, e gy v ágás - for-
dulóra létesített faültetvény, illetve gyorsan növő, rövid vágásfor-
dulójú (15 év alatti) fajok.

Atámogatások mértéke:
- telepítési támogatás 250.000, 660.000 Ftihektár,
- ápolási támogatás 30,000 - 110.000 FtlhektáTlév,
- jövedelempótló támogatás 12.000 -70.000 FtlhektáTlév.
2004-ben 5 milliárd, 2005-ben 6 milliárd, 2006-ban 8,8 milli-

árd forint a számításba vehető támogatási keret.

Húsmarh a tartásának támo gatása

2004-ben a húsmarhatatlás támogatása került bevezetésre
Magyarországon. A támogatás lebonyolítását és kiíizetését a Me-
ző gazdasági és Vidékfej 1 eszté si Hivatal v é gzí.

Támogatás az alábbí feltételeknek megfelelő állatok fiogosult
állat) után nyújtható:

- háziasított m arhafé 1 ék ( s z arv asm arha é s házi b iv aly),
- hímivaru (ivartalanított) állat is jogosult,
- kilenc hónapnál idősebb korban exportálták (3. országba tör-

ténő szállítás), vagy az Eurőpai Unió másik tagállamába kiszáIlí-
tották,

- hazai regtsztrált, illetve az Eurőpai Unió területén lévő vá-
góhídon levágták és a vágott test igazoltan a I85 kg-ot elérle,

- a vágás, export vagy kiszállítás május 1. és december 31.

között történt,
- a tenyészetből törlénő kikerülése és a vágása, exportálása

vagy kiszállítása közötti idő nem több mint 30 nap,
- exportálás vagy kiszállítás esetén a Szarrrasmarha-útlevélen

szerepel a támo gatás igénylésének ténye.



,\ támogatásía az amezőgazdasági termelő jogosult, aki
- ügl,fél-regisztrációs számmal rendelkezik,
- az előírt időszakban az MVH által rendszeresített forma-

n},omtan án_von kérelmet nyújt be az MVH-hoz,
- a jogosult állatot 2 hőnapig folyamatosan a tenyészetben

tartja.
- gondoskodik a tenyészetében Iévő állatállományra a 2000.

július I1-1176012000. EK tanácsi rendeletben és a9912002. (XI. 5.)
F\ l í rendeletben fo glaltak b etartásár ől.

Hazatvágás esetén csak azon állatok jogosultak témogatásra,
amelr-ekre vonatkozóan a vágóhíd a vágás utáni minősítési köve-
telmények keretében avágott test súlyát az OMMI Országos Vágó-
állat Minősítés Nyilvántartási Rendszerébe, valamint a vágőhidra
b eérkezé st az ENAR adatb ázisába b ej elentette.

A húsmarhatartás támogatására vonatkozó dokumentumokat
az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon (K0700,
K0702, K0704) a termelő lakóhelye vagy székhelye szerint illeté-
kes megyei MVH kirendeltség levelezési címére kell beküldeni. A
kérelem kizárőlagpostai úton nyújtható be.

Részvételi kérelmet minden termelőnek be kell nyújtania, aki
húsmarhatartás támogatást igénybe kíván venni. A részvételi kérel-
met július i. és december 31. között bármikor be lehet nffitani,
azonban a kérelem benyújtásának időpontja befolyásolja azt az
időszakot, amelyben a levágott, kiszállított vagy exportált állatok
j o go sultak a támo gatásr a,

Az egyes jogosult állatok úán járő támogatási összeg 34.700
Ft. A jogosult állatokat - az Eurőpai Unió másik tagál|amíhan
ler,ágott, 9 hónapos, illetve annál ftatalabb, de 185 kg vágott test-
tömeget elérő állxok kivételéveI) az ENAR adatbázisből történő
1ekérdezéssel az MVH áIlapítja meg. A termelő köteles az MVH-
nak köztartozás-mentességéről igazolást benyújtani. Ez az ígazolás
1egkorábban 2004. december 10-én nyújtható be. Az előleg kifi-
zetése az igazolás beérkezését követő 30 napon belül törlénik meg.
_\ negyedik periódus lezárását követően kerül sor a végelszá-
molásra.

Gregus Sándorné



Mikulás 2OO4
Hagyományainkhoz híven ez élhen is bállal ünnepeltük a Mi-

krrlást,
A felújult Faluhfu szépen feldíszített nagyterme zsúfolásig

megtelt. A falu apraja-nagyja hetek óta készülődcltt a nagy ese-
ményre,

Megszólaltak a fanfétrok és elkezdődött a műsor. A zeneka-
tunk, az óvodások, táncosaink, az útőegyüttes remekbe szabott mű-
sorokkal késztették a közönséget ütemes tapsra, ovációra. Bámu-
latos, hogy tizenegy éve - amíőta bálozunk -, minden évben újat,

szebbet és elkápráztatóbbat produkálnak gyermekeink. Mindezt a
fáradhatatlan és ötletgazdag Czirok házaspárnak köszönhetjük, aki-
ket elismer és szeret a falu. Tóth Józsefné Matyóka néni, Greksa
Tibor munkáját is nagy siker kísérte.

A hófehér ruhás nyitótáncosok gyönyörűtánca nyitotta meg a
báIt, amt reggelig tartott. Izgatottan várták kicsik és nagyok a

tombolát, ahol nagyon sok éfiékes felajánlást nyerhettek. A szülői
munkaközösség Csókásiné Vera irányításával biztosította az eru,lt-

valót a muIatozásl,nz.
Űgy érzem ismét sikeres vo\t ez a rendezvény. Megálltunk

egy pillanatra rohanó életünkben. Együtt voltunk, ismerősök talál-
koztak, gyönyörködtünk gyermekeinkben, szép esténk volt. Ezúton
is szeretnénk megköszörtri a segítőknek munkájukat, felajánlása-
ikat!

Heim Gézáné
x*á<

Tombola nyereményt, vagy támogatást felajánlók voltak: Ár-
vai Kálmán,Balázsné Németh Emese, Bangó Péter, Baranyi Ildikó,
Baranyi Jőzsef, Baranyi Zsolt, Beke Csaba (diszkont), Bencsik
Aranka, Bencsik Zoltán, Csáki LászIő, Czakő lldikó, Csengele Ön-
kormányzata, Csókási Gabriella, Csókási Jenő, Csókási LászIő,
Csókási Zoltán, Csúri István, Diák Önkormanyzat,Dora Zoltán,
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Erdélyi Ferenc, Farkas Lászlőné, Gilicze Ilona, Gyovai Aranka, He-
gedűs Hajnalka, Heim Géza, ifi. Hell Rudolf, Kiss Nándor, Kopasz
Tiborné, ifi. Kormányos Sándor, Kónya Sándor, Kuklis András,
Kun-Szabó Antalné, Kun,Szabó Tibor, Lantos István, Lantosné
Horváth Irén, Longa István, Martus István, Málik Istvánné (CBA),
Mészáros Péter, Muhel Tibor, Nagy Czhők Gyöngyvér, Nemes-
Nag),Nelli, Novák Jenő, Pálinkás István, Pálinkásné Kordás Ágnes,
Rácz András, Szabó Tibor, Széplakiné Kucsora Marianna, Szűcs
lnrre, Tóth-Andorné Farkas Eva, Tóth Csaba és családja, ifi. Tóth
Istr,án, dr. Tóth Tibor, Turcsán Antalné, Vetter Kft., Víghné Jvhász
Anett.

Süteményt, szendvicset ajánlottak fel; Arvai Kálmánné, Ba-
iogh Jánosné, Bangóné Kovács Magdolna, Becseiné Bozóki Eva,
Bencsik Zoltán, Czakő lldikó, Csákiné Széplaki Ilona, Csókási
Zo\tánné, Dora Zoltán Erdélyi Ferencné, Hegedűs-Jász Istvánné,
Kőrösi Sándor, Kulcsár Lász|őné,Laczkő Zsoltné, Martus Istvánné,
\4észáros Mónika, Mustoha Sándorné, Nagy Tamásné, Papp Fe-
rencné, Sándor Józsefné, Seresné Géczi Ildikó, Szabó Lajosnó, Sza-
bóné Dékány Orsolya, Szabó Zsoltné, Szarka-Kovács Ferencné,
Szarka-Kovács Sándorné, Tóthné Fekete Gyöngyi, Tóth Sándorné,
Veres Mónika, Víghné Juhász Anett, Vörös Istvánné.

ocsengelei monda

Kincstárnoki vizsga
Mátyás király 1458 telén Szegedre hívta össze az ország-

glúlést, Volt rá oka elég. Kedvelte is a várost, építtette, fényesí-
tette, de a török is egyre közelebbről, immár Szendrő bástyái mögül
néze ge,tett az or szág belsej e feló.

Eppen szép nagy havakba burkolódzott a város, meg a tájék,
múlott közben a karácsonyi ünnep, múlott a vizkercszt, s megesett,
h o gy a királ y p énzü gynini s ztere me ghaláIo zott,

Kincstartó nélkül a legbölcsebb király is bicegő koldus. A
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mindenkori kincstarlónak nem csak az a tiszte, hogy a láda kulcsát
szorongassa, de az is, ha apadása keletkezik, újra, meg újra teli-
buggyantsa. Aranyakkal. Meghalt a kincstámok, keresni kellhozzá-
értő másikat! De hát kire is bízzaMátyás aládakulcsát?

Jelentkező akadt száz is a palástos, mentés, magukat minden-
re alkalmasnak tartó urak közül. De hogy pénzügl,rniniszternek me-
lyik lenne legjobb a kiválóságok közül, abban Mátyás nem tudott
dönteni. Elhatározta, hogy vizsga alá veszi őket.

A várpalota legnagyobb terméből kihordatta a bútorokat, fa1-
tól falig beszőnyegeztette, középre állíttatta az országalmát. A
pénzügyminiszterségre pályázők az országbíró, meg a segédei je-
lenlétében léphettek a terembe. A vizsga abban állt, hogy aki puszta
kézzel megfogja az almát, anélkül, hogy a szőnyegre lépne, az lesz
a kincstárnok. A jelöltek könnyítésül háromszor megqrázhatták az
alma elmarkolásának kísérletét.

Bement az első kincstartói állásra áhitoző főúr. A fal mellé
állt, amitől öt lépésre csillogott az aranyalma. Kinyújtotta a kezét,
messzi nagyon a cél. Leguggol, úgy sem sokra megy. Megy a másik
falhoz. Oda is annyi az almatávolsága, mint a másik út. Az első je-
lentkező kikéredzkedett. Ment be a másik. Leveti százhímű, nyest-
tel bélelt palástját, nyujtogatja a kezét, izzad, nem halad semmire.
Integet az almának a másik faltól, a harmadiktól. Kikéredzkedik.

Igy telt el az egész nap.
Este kérdezi a király az országbirőtől:
- Nahát, van-e már kincstámokom?
- Uram, királyom reggeltől estig vizsgáztak az urak, törték

magukat, de hát aközelébe se jutottak.
- Hát jelentkező van-e még?
- Holnapután sem jutunk a sokaságuk végére. Mert a második

lehetőséghez is gyürkőznek a megbukottak közül sokan,
Másnap hajnalban sorakoztak az arunysatkantyúsok a vizsga-

terem előtt. Megint nagy buzgalommal folyt a kapadozás az alma
után. Volt, aki egész éjszaka a nlujtófákon hosszabbította akarját,
mások varázsszerek után kutakodtak a szegedi boszorkányok
KoZott.

De eljött a másnap este. Vacsora közben kérdezi a király:
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- Van-e már pénzigr,rminiszterem?
Az országbirő fáradtan ingatta fejét.
- lJram, királyom, aközelébe sem szagoltak az almának. Ha-

nem a harmadik napra a harmadszorra vizsgínókkal együtt megint
j elentkeztek huszonegyen,

A király megint pénzügyminiszter nélkül hajtotta álomra a
fejét. Sok gond gyötörte pedig. Adósságai szaporodtak, a török is
ki -kin_vargalt Szendrőbő1.

Ő meg, hogy enyhítsen szorongató gondjain, lóháton porosz-
kálgatta be atájat, Elvetődött Csöngöle határába, ahol éppen egy fi-
atal j uhászlegény szénáztatta a nyfiát a hó tetej én.

Szóba ereszkedtek, kikérdezgették egyrrrást, ahogy szokás.
Mátyás dehogyis mondta, hogy ő akhály. Ám azt sem hazudhatta,
hogy a halasi határok jlhász-számadója lenne. A^hítette, ő a Sze-
geden időző király kíséretében a legutolsó csizmapucoló legény.

Hanem ahogy két hete, a hó előtt Budáról Szegedre tele-
pültek, elveszett szerszámai közül akíráIy csizmahűző kutyája.

Nem aranyból való, ahogy hihetné is bárki, csak tiszta nyír-
faból. De az olyan egy nélkülözhetetlen kutya, elég a kirá|y arua
gondoljon, le kéne hűzni a csizmát, a kutya már ugrik. Hűzza, őva-
tosan, ahogy a király szolgálatában illik.

A tisztaszemű csöngölei juhászlegény sosem volt gyanakvó
ember, elhitte a csizmapucolő szavát, s bizodalmasan megkérdezte,
hogy ugyan mondaná meg neki, most mivel mulatja magát akiráIy?
Amire Mátyás azt válaszolta, nagy terhek alatt fekszí az ágyát,
mivel pár napja elhalálozott a pénzigyminisztere. A főurak holnap
lesz hatmadnapja nyújtogatják a pénzpásztori állás ltán a kezüket.
Eddig még mind negbukott a vizsgán. Nagyobb a kívánalmuk,
mint a töhetségükI lgy aztín a királynak továbbra ts fá4 a feje, hogy
hol az az ember, aki kinyitná apénzesládát.Yizsgáznjkell azért.

Elgondolkozotl, ezen a jlhászlegény. Hát miféle vizsga lehet
az, amin a nagyszerúi urak is úgy bukdácsolnak körösztül, ahogy
kisgyerek a vakondtúráson?

Elfogyott a szavuk, amikor a csizmapucoló elköszönőben bú-
csúzkodni kezdett. A legény az idegennek:

- Juhászos embör töhet-e vizsgát?
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- Aki nem a szamárnyeregre akasztott kenyeres tansznyában
hordja az eszét, azvízsgázhat. - váIaszo|ta a csizmapucoló.

Mátyás nevetgélt magában, mert megérezte,hogy reggelre bi-
zonyo s an b esorako zi I< v izs gázői kOzé a juhász.

Ugy is törlént. Alig pitynallott a Tiszajege ftilött, a budai
úton a péterváradi kapunak fordulva már poroszkáIt a csöngölei
legény. De hát Szegeden sem olyan könnyű a kiráIy udvarába ke-
veredni, a kapuőrök rnegállították a szamaras embert:

- Hová, hová, atyaft?
- Kincstárnoki vizsgára!
Jókat kacarásztak a birkasajt szagű legényen, de beengedték.

Úgyr. kipenderítik az urak közül, hogy a lába sem éri a földet, esik
akkorát, a csula fiilű szamara meg nem ismeri.

Ahogy fölér a vörös márvánnyal pádimentumozott folyosóra,
Iátja, ott tolong mér avizsgázőkhadaaz ajtó előtt. Csavargatják jöt-
tére az omrkat, hogy az micsoda birkahodály szagot hozott magá-
val.

Az ajtőnállók éppen el akarják kergetni, amikor akirály titkos
parancsára őt is a sorba áIlitják. Csak éppen a nevét kell megmon-
dania.

- Csöngölei Julrász Pétörnek hívnak.
- Mi a foglalkozásod?
- Mondtam a nevemmel.
- Hol van a lakásod?
- Mondtam a nevemmel.
Elvették tőle a kampós botját, tarisznyájéú., léphetett be a vizs-

gaterembe. Az országbíró elsorolta neki a szabályokat.
Nézi Pétör az aranyalmátkét szemmel, nézi félszemezve, nézi

a négy faltól, nézi fejenállva. Az országbírő türelmesen várta Pétör
gyürkőzését. Akkor nyikkant, amikor lábbal állt fölé a legény.

- A szőnyegen fejtetőn haladva sem szabad ám járnI|

Ekkor már Pétör is izzadni kezdett, hogy szégyenszemre a
bukott urak közé pottyan.

Gondolt egyet. Ha nem lehet a szőnyegen járni, akkor járni
lehet alatta.

Ahogy a káposztalevelet szokás göngyölni, amikor kavarják
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:; e l tölteléket, Péter elkezdte szépen fölgombolyítani a szőnye-
--:i Igl haladt az elérlretetlen távolságban lévő alma közelébe. A
,. 3úen elrnarkolta. Rild<antott ald<orát, a háromemeletes szegecli vár-
rf,stell, rninden szobájában megcsöndültek az üvegpoharak, de még
., ilrktLpák is r-rregzördriltek, Erre a király is fölfigyelt, sietett a vizs-
J-lt-re]Ibe, ahol Csöngölei Juhász Péter két marokra fogva szoron-
_9i]tta aZ allnát.

Örült Mátyás, hogy varr már okos pénzügl.minisztere. Mélyen
rleglrajolt előtte. Az urak is fogcsikorgatva. Rögvest akezébe adták
a 1áda kulcsát, tanulja a csukást, nyitást, mert ahogy kicsit megros*
],acl a 1ró, indulnak Szendrő ellen.

Úgy is törlént. A haclak között Csöngölei Juhász Péter, kard-
,-1al. ésszel. julrászbottal védelinezte a 1áclát, Ám u csaták legsűrűbb
.Lirt,jében eh,eszett ő is, ahogv a 1áda...

ert. ha a szendrői r_itlrözetben el nem vész a
jrthászból senderedett pénz|igyminiszter, s kisütött
volna a békességes idők áldott szép nap;a, hát az új

liirrcstárnok rakatott volna Csöngöléből olyan palotás várost" hogy
Szöged máig a hetedik fasorban kullogrra utána, még csak nem érne
a lr1,otlrirba.

Tóth Béla

***
Az eIőbbi íörténeíet a Somogyi-könyvtár nyugdíjas igazgatója

iiús- ét,vel ezelőtt a DélmaEyarország című újsógban íette kazzé. Az
itl(i,y írri hozzájártlá,yával jelenlettük meg újra. Elmondása szeriní
lttinclig i.y be.yzéltette az útjábo kerülő iuhászokaí, a.feníi töríénetet
l l i,.9l, c,sengelei pásztortól hctllottct_

,t lrlríénelnti hí[ségr(íl néháry, szót. ]458. clecetnber 6-itn vct-
, ,],,i11 l,tllt országgllűlés Szegeden, de a tórók csak ]159..iúnius 29-
.,l ril:{lu]ía el Szendrő várát. Tehát az országgyűlés idején a yőr
,,Jq lllLtg:'.,ar - potttosabbttn: szerb lcézen volt, A legnagyobb tra-
..;,1iil t,is,:ont az, ltogy Csöngölei Juhász Péíer nevű kincstartóla
1,1.1lr ris királynak safnos soh.a nent volt, Ez uzonbcm semnit seln
ytltt Ia tt 1tlríénel éríékéből.

Molnár Mihály
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trgy százalékot a Qsengelei
szeryezeteknek!

Bizonyára minden jövedelemadőt flzető tudja, hogy adójának
1 %-át a törvényi előírásoknak megfelelő egyesületelrnek, alapít-
ványoknak aj ánlhatj a fel.

C s en gel én az a1 ább tal< lehetnek ke dv ezm ényez ett ek :

Csengelei Művészeti és Ifjúsági Alapítvány
Adószáma: 1 8469109-1-06
Csengelei Polgárőr Csoport
Adószáma: 1 8463653-1-06
Kérjük az adőzőkat, hogy éljenek a felajánlás lehetőségével, a

szerv ezeteknek so]<at j elenthet támo gatásuk I

l

lalrnarenc receptjeim

Makarónisaláta
Hozzávalók: 10 dkg makaróni, 2 húsos zöldpaprika, 15 dkg

zöldborsó, l5 clkg sonka, 2 evőkanál tej, 2 keményre főtt toiás, 2
pttt-utlir:sot,tt, ] lcicsi zellergumó, kevés citromlé, kb. ] dl majonéz,
(irolt bors, só.

A makarónit szokás szerint enyhén sós vízben megfőzzük,
leszűrrlük, melegen tartjuk Ugyancsak puhára főzzik a gyufa-
száInylra vágott zellert és a zöldborsót is. Igen apróra váguk a son-
kát, és összekeverjük a makarónival, a zellerrel és a zöldborsóval,
A majonézt tejjel hígítjuk, citromlével és őrölt borssal ízesítjük.
Ráajntjtik a salátára, és behűtjtik. Tálaláskor reszelt főtt tojással és
]<arilrára vágott paradicsommal díszí!ük a salátát.

Nemere llona
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5 zo c iől is szo lgő l ta tős-sze rve zés i
koncepciő GV. rész)

1 képviselő-testület nemrég tdrgyalta meg és fogudta eI Csengele
önkormúnyzati szociális szolgálat-tervezési koncepciójdt. A 13 ol_

tlulus tlokumentum (plusz tábltízatok) igen igényes munkáru vall,
részletesen kidolgozva a témtít. Ebből közlünk részleteket.

Lakáshelyzet

A Csengele községben éIők közel 90 oÁ-a saját lakással ren-

tlelkezik,
Az utóbbi időben átadásra került egy ötlakásos szociális bér-

lakás a községben, melynek kihaszná]tsága 100 oÁ-os. Gondot jelent

az e crediil élő és idősödő emberek lakóépületének felújítása,

\épesség alakulása 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Laliosság 2062 2064 2061 20I6 200] 2003

I-1alálozás 31 -),!. 28 34 24 28

sziiletés 19 24 18 l9 22 16

Elr,ándorlás 52 a-3/ 40 38 30 21

l(1eliolto7eS 23 27 24 27 25 21

Fér lr 1001 1 006 1011 995 990

\tj 1061 1058 1050 I021 I0í7

í)-I 'e\ Kozottl 358 37I 354 347 342

1S-6(] ér- közötti í176 1164 1 178 II64 l157

60 ét feletti 528 529 529 505 504
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A lakosság korösszetétele kedvezőtleniil alakul, az időskorú-
ak száma nő.

Hajléktalan Csengele községben nincs.

családszerkezet

Lényeges változások következtek a népesség családi állapot
szerinti összetételében. A házasságkötések számának visszaesésével
és az első házasságkötési kor kitolódásával a házasságban élők ará-
nya rrrindként nemnél csökken. Ezzel egy idóben az elváIta|<. nőt-
lenek, hajadonok szátma növekszik. Kiugróan magas az özvegyek
száma mindként nemnél.

Lényeges megemlítenünk, hogy Csengele község területén
etnikai kisebbség njncs.

Az utóbbi időben növekedett a bevándoroltak, és a községben
tartózkodási engedéllyel rendelkezők száma. Már megjelent néhány
ECT állarrlpolgár is.

A lakosság vallási hovatartozása nem változlkjelentősen. A
község legnagyobb része római katolikus vallású.

A családban élő népesség összetéteIét az alábbi táblázat tar-
talmazza (347 fő egyedül é1):

Fo glalko ztatási h elyzet

A népesség gazdasági aktivitás szerinti összetétele jelentősen
móclosuit a gazdasági-társadalmi átalakulás hatására. A munkanél-
1r ü 1 i s é g he l y zetét a k övetkez ő táblázat tartalmazza,.

Féríi Nő
Nótierr/haiadolr 225 130

Házas 507 504
Ozvecv 30 203
Elvált 58 50
Osszesen 820 887
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l999 1I4 fő 5.4 %

2000 I24 6%
z001 9] fő 4,7 oÁ

2002 97 fő 4,8 oÁ

2003 93 íő 4,6 oÁ

\ községben élő lakosság ielentős része mezőgazdaságl ter-
.:,eléssel foglalkozik (őstermelők). A településen jelentős a köz-
:lasztlít loglalkoztatottak száma. Evente 8-10 fő foglalkoztatását
. lrdj a az önkonnány zat bíztositani. I(özségünlóen közfeladatok el-
.atiisa érdekében közcélú foglalkoztatást is szerveztünk 2003-2004
ei,betl 4-4 fő részvételév el 6-] hónapos időtartamban.

Az aktív és irraktív lakosság megoszlását az alábbt í-áblázal
]llLltatja a2001. óvi népszámlálás alap;án:

A társadalombatr lezallő gazdasági, demográfiai változások
.iilirében nrinden rászorult védelmét és létbiztonságát jelentő szo-
;iális háló jelentősége az elmúlt években felértékelődött. Magyar-
[r],szágon a lakosság szociális biztonságának főbb elemeit a foglal-
irtlztatási 1ehetőségek, a munkanélküliek ellátása, a társadalomblz-
tosítás. és az önállósult szociálpolitika képezik.

A szociális szolgáltatásolt lehetséges alanl,ai a kedvezőtlen
.ztrciális liörtilmények között élők közül kertilnek ki. Közr-ilük is el-
\()St)fball az idősek, betegek, íbgyatékosok. A népmozgalmi adatok
.:1llír jálr a figyelmet arra, hogy csökken a születések száma, növek-
szik a születéskor várható élettarlam, ezáIta| a gyermekkorúak ará-
l-r l tbkozatosan csökken, a 60 éven felüli korosztályé pedig emel-
.e ciik A szociális ellátó rendszer legnagyobb célcsoportj át az idős
korosáál}, ad.ja. A 60 évesek, és idósebbek aránya az országban
1 99 3 -barr 19 ,3 % volt. 2001 . évben már elérte a 20 ,4 oÁ-ot.

Nők Férfiak
Foclalkoztatott 287 435
\ 1Lrnkanéll<üli 51 58

Inalitíl-kereső 408 275
Eltartott 296 22]
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Alakosságkorösszetétele,öregedése,azaktívnépességtársa.
dalmcln belüli ciökkenő at,ánya, jövedelmi viszonyai meghatároz_

z áI< a szociális szoi gáltatások keresletét,

A szociális szo\gáItatások iránti igények kieiégítésére szol_

gáló ellátásokat a .ro.iáli, tgazgatásről és szociális ellátásokról

Jzóió 1993. évi 11I. törvény (továbbiakban: szoctáIis törvény) hatá_

rozzameg. A törvényben az ellátások egységes rendszerl,alkotnak,

Az eltelt l0 éub"r. _ a társadalmi sziikségletek váItozását követve

az eliátások köre, így a szolgáltatások megszervezéséte kötelezett

hel,vi önkormányzaák kötelező feladata jelentősen bővült. A la_

t os.agi igényeli kielégítésében fontos váItozást jelentett, hogy a

helyi onúrmányzatok áItal blztosított szolgá]tatások mellett 1ehe_

tóvé vált egyes ellátások igénybevétele más szervezetekről, egy_

l.ráztól. civil szerve zettő|, gazdaságl társaságtól is. Az ún. nem álla_

mi t-enntartók elsősorban a bent_lakásos intézményi ellátás terén

nyúj tanak szo 1 gáltatást.

Alapellátások

Azalapeliátásmegszen,ezésévelatelepülésiönkományzat
segítséget nlqt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

és 1 akóiornyezetilkben önálló életviteltik fenntarlásáb an, va1 amint

egészségi áilapotukból, mentális helyzetükból vagy m.ás okbó1

,i,ar^ura problé*áik megoldásában. A szociális törvény vala_

nrennyi teüpülési önkormányzat kötelező feladatává tesz,i lakos_

s ágLrk szoci áii s alap ellátás ának bizto sítás át . Ezek form ái : étkeztetés,

há7i se gítségny,uj tás. csat ádsegítés, speciál is alapellátás,

Á .p.iiati. alapellátás 2003_tó1 lett kötelező feladat. Ennek

1reretób en a települ ési önkormány zatnak:

- fogyatékosok rószére támogató szolgálatot,
_ pűchiátriai és szenvedélybetegek részére közösségi ellátást kell

biztosítani,
E lrét r_rtóbbi szolgáltatást önkormányzatunlr a későbbi idő_

pontbarr fogja megs zeryezní a lehetőségek szerint,

(folytatjuk)
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o Foci krónika

Teremfoci eredmények

1 kiskunmajsai torna eredményei:

\ csoport
200-1. december 19. Juve FC (Csengele) - Alsóváros 3:2 (0:0)
.ILire FC: Haraszti Rolancl. Kővágó Antal, Bencsik Attila, Pálnok
.1rlzse1-, Fodor Ferenc, Pigniczki Arpád, Putnoki János, Rabi Zsolt,
Fekete Roland.
.|iLr e góllövők: Fodor (2), Soós.
;J, i j t r l s, ./b.s z it e tt t e mp ó j ú me c c s e n l e győztük a t öbb s z ör ö s b aj no ko í.

B csoport
December 19. MEBO (Csengele) - Bad Boys 1:2 (1:0)

\IEBO: Csáki LászIő, Víg Tibor, Yincze Ferenc, Rózsa István,

\d:in Lajos, I(ürllry Róbert, Kovács Szilveszter, Lengyel Gábor,
Kiss Nándor, Molnár Zsolt.
\IEBO góllövó: Molnár.
l tléleliítti kezdés rányomía bélyegét a játékra. KataszíroJőlisan

i, o s.s : t tl j íLts zottunk.

.1 kisteleki torna eredményei (A csoport):

December 19. Kuszi FC (Csengele) - Godzilla 3:6 (1:3)

Kuszi FC: Mazán Csaba, Gábor Zoltfn, PáIft Lászlő, Krajczár
lstr-álr. Erhardt Szilárd, Wenner Balázs, Juhos Péter.
l-'Lrszi FC gólszerzői Krajczár, Pálfi, Gábor.
_r _]-ilríl a kaptLsunk súlyos sérülést szenvedett, ezért megszületett
,,'r,'i l"ereségünk a kisteleki tornán.

Kiss Pigniczki - I(un-Szabó
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Hirdetések
Eladó ]0 mdua vegyes tűztía (ukcíc, szilfu) gurigúra vúgva. Ara
I()0() Ft/máua. Elsősorban szegény sorsú családoknak szánom.
Ércteklőilni: Szűcs Búlintné Csengele, Tanya l93. Tetefon: 06-
30/3 876 204.

Eiadó a Csengele 254. számú tanya. Ugyanitt vásári terrnénydaráló
is eladó. Erdeklődni lehet Vincze János temetőgondnoknál (telefon:
06-30/3 172200).

Vegyes tüzelésű német kályha (üveges elejű) újszerű állapotban
eladó! Kun-Szabó Tibor 06-30/9 258 372.

Seryant St14 típusú, 5 kW-os kantlalló eladó. Értteklőilni a 06-
30/3 1,4l 122 vagy u 06-30/4 348 049 telefonszdmokon leltet.

Gép- és szerkezeti lakatost, esztergályost, maróst, betanított és
s,egédntunkást aztlnnali kezdési lehetőséggel /blveszek csengelei
telcllhelyenlre! Erdeklődni. Tóth Tibornól a Csengele, Béke u, ].
szíLm ctlatt személyesen vagy ct 06-30/9 354 355 telefonszámon.

Fa|uhoz közeli, műút melletti 1 hektár hobbitelek eladó. Ér-
deklődni: Balázs Ferenc 06-30/3 866 057.

KismcmákJigyeleml Eladó jó állapotban lévő szürke és finom apró
,spárganliníás, dupla kerekű babakocsi (mózeskosaras, később
sportkocsiuá alakítható). Eladó még sötét drapp mintával gyermek-
horc{ozó. Erdek]ődni a 06-20/9 77B 8B9 telefonszámon, illetve este
18-]9 óra között a 286 069 telefonszámon. An,ai Kálmánné
Csengele, Vadgerlés u. ]7. szám.

Eladó 600 !-öles zárt kert 3 db fóliasátorral. Érdeklődni: Túri
István vízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám alatt.
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:]:(l llég,ietméter ulupterületű hobbikert eladó u Mújus ]. utcu
|,egen (Széll Júnossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni
leltet: Kuklis Andrós, Csengele, Május ]. u. 21. szám.

- Kelcipatalr u, 29. szám aIatt 900 négyzetméteres, bekerített,
,],.,]-it)11 liiltta1 eiiátott. közmúivesített (telefbn, viz. r,illany) porta
:.:.1o. \{egegyezés szerint a telken lévő bódéva1 is, Erdeklődni:
Plgniczki Éva, Csengele, Május I.u.22. E 286 191

'dffi 7,őldkártva készítés a szomszéd faluban!

Diesel és benzin iizemii szenrélygépkocsik és 3,5 tonna alatti
t.-hergéplrocsilt részére zöldkártva készítést r,állalom (gázl_izenlű_

.-lrle 1]em)l
Vastag Zoltán autószerelő mestel

Jászszentlászló, Kossltth u. l7.

Hu bőrproblémúi vunnak, ullergiúju, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdalmai, izomhúzódása, fájdalntas ízületi moz,gásai, arc-
és homloküreg-gyulludúsa vűgy egyéb problémái, valamint
ntéregteIenítő kezelésre vegye igénybe u BIOPTRON fényteríqlicis
he:elést nagy méretíí ldmpúvul.

Érrteklőrlni: Kormtínyosné Várudi Ildikó gyógytornúsznál ct

Csengele, Felszabadulás u. 2/B. algtt. Telefon: 06-30/4 775 929
yas| 28ó 079 (esti órdkban).

óö A legujabb technika
ELEKTROMOS KEREKPAR!
tö|téssel kb. 50 km-t tesz meg.
Írusítás és garanciális szerviz a

138.500 Ft

Há|őzatről tölthető. Egy
100 km üzemköltsége 50 Ft.
csengelei benzinkútnál. Ára:
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Táp-takarmány kere skedésemben tüzelő - és építőany agot (PB - gáz,

betongerenda, cserép, téglra, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel héLZ-

hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től13 őráig.

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

@ 286 241 id. 06-3013 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermel<sorozctt, ballagás, eskíivő-lakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele,
- Fényképezőgépek, filtnek, elemek, albumok és képkeretek nagy
vá l aszt ékba n kaph a t ók !

- Fényképezőgép j av ítás, szaktanácsadás.
- Filmkidolgozás ] nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nacsa Jánosné fényképész
Kistelek, Kossuth Lajos u. ] 6.

@ 257 786, este; 329 659 d_06-30/5 479 52]

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lap.ja

I(adja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter

Szerkesztőség: Csengele. Felszabadulásutca2la. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molrrár Mihály Felelós szerkesztő: Kontesz Józsefné


