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Eneklés a karácsonyi koncerten

A hangversenyről szóló írásunk a 23. oldalon kezdődik!
(fotó: Törköly Ágnes)
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OA falugazdász rovata

Jönnek a tiszti úllatorvosok
A magyar állatorvosoknak továbbra is nagy szerepik lesz az

élelmiszerbiztonság megőrzésében. Az egészséges állat - egész-
séges élelmiszer - nyereséges vá||alkozás jelszóból kiindulva a
Magyar Állatorvosi Kamara @ÁOK) elkészített minden élelmi-
szer-termelőnek egy olyan telepi technológiát, amely a legma-
gasabb szintű élelmiszerbiáonságot garantál. Ert a technológiát
január elsejétől ingyen kapják meg az állattartő telepek az ott
dolgozó állatorvosoktól. A program egy áItalános tetmelési szín-
vonal felméréssel kezdődik, középpontban a takarmányozással, a
higiéniával és a környezetvédelemmel. Ezt követően az áIlatot
vosok elkészítik a telepek további működésének tervét a "Korszerű
állatorvosi telepellátás az élelmiszerbiztonságéft" című minő-
ségbiztosítási rendszer alapján, amelyet akamara szakemberei dol-
goztakki, az FVM anyagi támogatásával. A MÁOK vállalta azt is,
hogy a program végrehajtásához felkószítik a telepeket ellátó
orvosokat. Az áIlattenyésáők közül sokan úgy gondolták, hogy
magasak az állatowosi költségek, pedig azok csak a ráfordítások 1-

3 százalékát teszik ki a 65 o%-os takarmányozásl költségek mellett.
Az áI|ami állategészségügyi szolgálat átszewezése kapcsán

január elsejétől űj intézméhy, dz Országos Allategészségügyi és
Elelmiszer-elIenőrző Hivatal kezdte meg működését. Az FVM felü-
gyelete alatt állő hivatal irányítja a jelenleg is működő területi
egységeket, megyéket, kerületeket.

***
Megkezdtem az őstermelői igazolványok érvényesítését a 2005, év-
re, Az érvényesítéshez bemutatandó: őstermelői igazolvány, adó-
az on o s ít ó j e l, s z em ély i i gaz o lv ány, l akcímkárty a.

Gregus Sándorné
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Egy százalékot a csengeler
szeryezeteknek!

Bizonyára minden jövedelemadőt ftzető tudja, hogy adójának
l o/o-át a törvényi előírásoknak megfelelő egyesületeknek, alapít-
r ánvoknak ajánlhatja fel.

C s en g e 1 én az aléhb íak l ehetnek ke dv ezmén y ezettek:

Csengelei Művészeti és lfjúsági Alapítvány
Adőszáma: 1 8469 1 09- 1 -06

Csengelei Polgárőr Csoport
Adőszítma: 1 8463653- 1 -06

Kérjük az adőzőkaí, hogy éljenek a felajánlás lehetőségével, a
szervezeteknek sokat j elenthet támogatásuk!

M. M.

a I,|egyedik alkalommal

Karácsonyi koncert
December 26-án, a délutáni órákban sokan gyülekeztek a

Faluház előtt, hogy a Csengelei Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény karácsonyi koncerlj ének részesei legyenek.

Négy őrára megtelt a tornaterem helybéliekkel, távol élő
rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel. A már hagyománnyá válő
koncert, hasonlóan az e|mult 3 évhez most is minden korosztáll
me gmozgatott. Negyedik alkalommal került me gr endezésre - kará,
csony másnapján - a firvószenekari és mazsorettes bemutató.
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A koncert megkezdése előtt a művészeti iskola kézmúvesei
ajándékokat adtak a megjelenteknek, amelyet Lantosné Horváth
Irén vezetésével készítettek el, Először Erdélyi Viktória - aki a
műsort felkonferálta - megtartoíta bevezető beszédét, majd Sánta
Ferenc polgármester köszöntötte a nézőket. A szavak után a zenéé
és a táncé lett a főszerep,

Az tflíságí, a gyerrnek és a törpikék mazsorettcsoport a
frrvószenekar kíséretével szebbnél szebb produkciókkal léptek fel.
Lászlő király, IV, Honvéd kerületi, Castaldo, Fejérvári, Radetzky-
indulókra stb. mutatták be tehetségüket, tudásukat, amit sikerült
elsajátítaniuk a több éves szorgalmas gyakorlás során.

A firvószenekar nem csak a mazsorettek fellépéséhez nyújtott
zenei aláfestést, hanem külön műsorszámokkal is kecsegtette a
közönséget. Például a Szimfónia című komolyzenei mű, vagy a
Macskajaj című film zenéje nagyon lenyűgözte a megjelenteket.

A közönség folyamatos tapssal jeíezte a fellépőknek a
műsorszámok tetszését. TaIán a legfergetegesebb tapsolás akkor
vette kezdetét, amikor az önáIIő zenekari műsorszám következett,
Antonin Borovicka Löffel-polkáját a Csengelei Fúvószenekar adta
elő és szólőt játszott, azaz kanáIlal muzsikált Rácz Roland, Muhel
Zoltán, Vígh István, Csáki LászIő. Külön említésre méltó volt a
produkciójuk.

A több mint egy őrás előadás egy közös énekléssel végződötí,
amelyhez a közönség segítségül megkapta a dalok szövegeit. A
Mennyből az angya|, Ó gyönyörű szép,Pásztorok című karácsonyi
énekeket az általános iskolásokból alakult kórus és a közönség adta
elő.

Ha már 2004 karácsonyára a hó nem is esett, ezzel a kon-
certtel az előadőknak sikerült meleg karácsonyi hangulatot elői-
dézni, Szerintem minden embert, aki ennek a bő egy őrának részese
volt, egy felej thetetlen élménnyel lett gazdagabb .

Mindez köszönhető czirok zoltfutnak és czirokné krizsán
Zsuzsannának felkészítő munkájukéft, mert ha ők nincsenek, ez a
kellemes délután nem jöhetett volna létre.

Süli Gabriella
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Régi idők időj árása
Falunk lelkészei, majd plébánosai 1936 óta jegyzik fel az
egházközség életére vonatkoző eseményeket. Emellett az
időjárúsra vonatkozó adatokat is megőrizték az utókornak. Így
most be tudjuk Önöknek mutatni a régmúlt meteorológiai
történéseit.

1940

Az l940-es év óriási vízkáral pusztitotta híveimet. Hí.zak
dőltek össze, emberek egy jó ideig hajléktalanok lettek, alig termett
l.alami.

1941

Januér hó folyamán egy éjszaka kiöntött a csengelei határnál
folyó Kelő-patak, fenyegetve a felsőcsengelei híveimet. A város nb.
p o l gármestere kéré s emre elej ét vette a v iz pusztitás ának.

Február hó elején ismét kiöntött a Kelő vize. Beadványomra a
r,áros jószívű és megértő Polgármestere részben anyagi, részben
természetbeni nagy segítséggel enyhítette híveim szegénységét.

Ismét rossz időjárás, sok eső pusáított s tönkretette a veté-
seket a sok víz.

1942

Iamlár és február hónap igen hideg volt. A hívek a templomot
csak nagy fáradtsággal tudták fölkeresni a nagy havak miatt. Már-
cius is hideg volt. Végén ismét hó esett.

1947

Az idei tél nagyon hosszú és erős volt.
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1949

November l-jén délután atemetőben eső dacára is sokan hall-
gatták a szentbeszédet és gyászszertartást.

1951

Húsvét napján a 10 őrai szentmisét az udvaron mutattuk be.
Kár, hogy az erősen szitálő eső megzavarta,

Húsvét hétfőn havas eső esett. A lucskos esőben alig volt
áj tatoskodó a kapolnaban.

1952

Április 3-án egy kis meglepetésben volt részünk. Reggelre kb.
2 cm-es hóréteg borította a földet. Délre már elolvadt.

fAugusztus közepén] Igen nagy forróság és esőtlen idő ural-
kodik. Már 8 hete nem kaptunk esőt (a helység egy része kapott
ezen idő alatt kisebb záport).

1 953

|1,952] augusáus végétől január végéig sok csapadék esett,
Néhány heti szünet utárt, február I6-án nagy havazás volt
szélviharral. A tanyai iskolákban alig pír gyermek jelent meg 3

napon keresztül. Alig pár ember volt látható csizmában a hónuk
alatt hóhányó lapifial. Néhol 1 métemél is magasabb volt a
hófirvás.

Június 6,Űey látszik, nyáriasra fordul a mai nappal az id,ő,

Az ősz őta alig múlt el nap, hogy eső ne esett volna. A tavasz elég
hűvös volt, bár számottevő fagykár nem volt. Kezd felmelegedni az
idő. Bár el-elborul, de úgy látszik a nagy esőzés véget ér egy időre.
Kerlünk alsó része olyan nedves, hogy még nem lehet megkapálni.

November végén erős fagyok voltak. Több éjszaka - |2, - 13
oC volt.
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December elején pedig nagy ködök jártak, nappal is. Utána
pedig egész tavasziasIágy idő köszöntött be.

[December végén] elég goromba, hideg és szeles idő köszön-
tött be. Karácsonykor a rossz idő ellenére is sokan jöttek, de az
utána következő ünnepeken nagyon meglátszott, hogy íossz az
idójárás.

(folytatjuk)

El h u nytak anyakönyvezése
Az anyakönyvi és a kapcsolódő jogszabályok változásai miatt

az elhunytak anyakönyvezése gondot jelent olyankor, amikor az ok-
mányokat nemhozzák magukkal a halálesetet bejelentők.

Haláleset bejelentésekor kérem, szíveskedjenek az anya-
könlvezéshez magukk al ho zni a következő okmányokat :

-azorvosáltalkiállítotthalottvizsgáIatibizonyitványt,
- az elhalt személyi igazolványát, lakcímkártyáját (ha régi

személyi igazolványayan, akkor lakcímkártya nem ke11),

- az elhalt születési anyakönyvi kivonatát,
- amennyiben az elhalt házas volt, házassági anyakönyvi ki-

vonatát,
- özvegy családi állapotú elhunyt esetén a korábban elhalt

házastár s halotti anyakönyvi kivonatát kell b emutatni,
- az elhalt nyugdíjszelvényét,
- a haláleset bejelentését végző személy személyi igazolvá-

nr,át,

A gyors és pontos ügyintézés érdekében kérem, szívesked-
j enek a fentieket maradéktalanul betartani!

Tóth Istvánné
anyakönyvvezető
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Ú;ra egységes a pol gárőrség
vezetése

A Csengelei Polgárőr Csoport vezetésében a nyáron kialakult
vita még a múlt évben lecsendesedett, Az összetűzésekre alapot adó
felreérté s ek tísztáző dtak, a r ágalmakró 1 b ebizonyultak, ho gy alapta-
lanok voltak.

A legutóbbi csoportgyűlésen felvetettem, hogy tavasszal tá-
vozni akarok a csoporlvezetői posáról, mivel valószínűleg Kiste-
lekre fogok költözni. A vezetőség másik három tagja egyöntetűen
kérte, hogy vállaljam továbbra is a tisztségemet, hiszen azt nem
befolyásolj a az, hogy nem Csengelén lakom. Kérésük előtt fejet
hajtottam, így amíg a csoport tagsága arra érdemesnek tart, a
polgárőrség irányítását továbbra is ellátom,

Az űjra egységes vezetésű egyesület újult erővel lát neki a
bűnmegelőzési feladatoknak.

kucsora péter

HaláIos baleset a Pántlika úton
Január 6-án este Alsócsengelén súlyos közlekedési baleset

történt. A Lippai-sarok irányából Csengelére tartő személygépkocsi
vezetője későn vette észre az űttest közepén kivilágítatlan kerék-
párját toló Cs. Imrét, akit elgázolt, A vigyiaatlan gyalogos a hely-
színen életét vesztette.

Cs. Imre az Erdősarok környékén élő emberek között közis-
mer1 volt. Többször került összetűzésbe a törvénnyel, azonban az
utóbbi években megváltozott garázda tetmészete, Az italozásrőI
viszont nem tudott leszokni, és végül ezokoztavesztét,

Halálos baleset a mostanit megelőzően a2002-es esáendőben
törlént falunkban.

M. M,
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koncepciő (V.
5 zo c iő l is szo lgől ta tős - te rvezés i

rész)
A képviselő-testület nemrég tárgyalta meg és fogadta el Csengele
önkormányzati szociális szolgálat_tervezési koncepcióját. A 13

oldalas dokumentum (plusz táblázutok) igen igényes munkáru
vall, részletesen kidolgozva a témút. Ebbű közlünk részleteket.

Étkeztetés

községünkb en a rászotuló időskorűak részére aházi szociális
gondozás keretében étkeztetést biztosítunk, napi meleg élelmet
szállítunk atanyán élő időskoru lakosság részére. A szolgáltatásért
az önkormányzattéritési díjat nem kér.

Házi segítségnyűjtás

Aházt segítségnyújtás keretében kell gondoskodnt azokrőI a

személyekről, akik otthonukban önmaguk elláíására saját erőből
nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, illetve azohőI a gyer-

mekekről, akik részére nappali vagy bentlakásos intézményben
történő állandó vagy időszakos ellátás nem biztosítható, és a szülők
a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudják
megoldani,

Településünkön a házt segítségnyújtás, mint alapellátás 2,5

körzetben működik, 3 fő gondoző alkalmazásáva|. Az idősek ré-

szére naponta szállitlák a meleg ebédet a tanyán lakó időskorú
1akosság részére. A szolgáltatásért a lakosság térítést nemftzet.

A gondozás igénybevételét a következő táb|ázat ábrázolja,
mely növekvő tendenciát mutat.



Ev [Iázi sesítsépnvúitás Etkeztetés
I999 22 9

2000 24 13

2001 31 14

z002 30 18

z003 34 25

30-

Családs egítés, mint alup ellátás

A családsegítő szolgáltatás célja, hogy a települési önkor-
mányzat működési területén élő szociális és mentálhigiénés prob-
lémák miatt veszélyeztetett, ill, kdzishelyzetbe került személyek,
családok életvezetési képességének megőrzését, az ilyen hely-
zetel<hez vezető okok megelőzését, illetve megszüntetését előse-
gítse,

A szolgálat az Egészséghazban működik, az önkormányzaí
fenntarlásában, 1 fő közreműködésével. A Szolgálat forgalmi ada-
tait az alíhbi táblázat tartalmazza:

A lakosság köréből a Családsegítő Szolgálatot hivatalos
ügyek intézése miatt keresik fel (özvegyi n).ugdíj igénylése, kérel-
mek írása stb.) Jelentősek a kiskorúak érdekében tett intézkedések
is.

Az ebédet az önkormányzaí által működtetett konyhán (óvoda
mellett) készítik, melynek akíhasználtsága 100 %-os. A lakosság
köréből is sokan igénybe veszik aszolgáltatást.

pénzbeli elldtások

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pőtlására pénz-
beli szociális ellátás nffitható.

2001 zOOz 2003
A szolsáltatást ieénybe vevők száma 73 68 69
A probléma típusa szerinti létszálm 59 105 96
Esetkezelések száma 138 276 148
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_\ települési önkormányzat szociális rászorultság esetén - a

szo;iáIis alapellátás keretében - a jogosult szétmára időskorúak
: aradekát. rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támo gatást,
ápolási díjat, átmeneti segély,t áIlapit meg a törvényben, valamint az
ö :rko rm ányz at rendeletéb en me ghat ár o zott feltétel ek szerint.

Az ellátásohől az alábbi táblázat ad tájékoztatást:

Rendszeres szociális se

Időskorúak iáradéka
Rendszeres gyermekvédelmi támo-
satás
_{oo1ási díj alanvi
Apolási díi méltán

(folytatjuk)

o Foci krónika

Teremfoci eredmények
A kiskunmajsai torna eredményei:

A csoport
Január 2. Juve FC (Csengele) - Toro 2:3 (lz2)
Juve FC: Haraszti Roland, Kővágó Antal, Bencsik Attila. Pálnok
József, Fodor Ferenc, Pigniczki Arpád, Putnoki János, Rabi Zsolt.

2002. dec.21. 2003. dec. 31.
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Juve góllövők: Pigniczki, Pálnok.
Erős bírói segítséggel nyert az ellenfél.

Január 9. Juve FC (Csengele) - Ankara Gücü 3:4 (1:1)
Juve FC: Haruszti Roland, Kővágó Antal, Bencsik Attila, Pálnok
Jőzsef, Fodor Ferenc, Pigniczki Arpád, Putnoki János, Rabi Zsolt.
.Tuve góllövők: Pálnok,Haraszti R. (2)
Ezt aclta a gép.

B csoport
Január 2. MEBO (Csengele) - Red Rose 1:1 (0:1)
MEBO: Csáki LászIő, Vincze Ferenc, Adám Lajos, Kürlhy Róbert,
Kiss Nándor, Molnár Zsolt, Lengyel Gábor, Rózsa István, Kovács
szilveszter.
MEBO góllövő: Lengyel.
Jó csapattal jó meccset játszottunk. A második félidőben kazelebb
álltunk a győzelemhez!

Január 9. MEBO - Real Margit 0:5 (0:1)
MEBO: Csáki Lászlő, Kovács Szilveszter, Rózsa István, Kiss Nán-
dor, Ádám Lajos, Yincze Ferenc,
Sainos nem volt cserénk, így a második félidőre elfaradtunk - nem
csakfizikailctg,

A kisteleki torna eredményei (A csoport):

Január 8. Kuszi FC (Csengele) - Gulyás csárda (Szeged) 4:3
(2:0)
Kuszi FC: Bencsik Attila, Gábor Zoltán, Heim Tamás, PálfiLászlő,
Krajczár István, Wenner Balázs, Sándor Miklós.
Kuszi FC gólszerzői: Wenner (2), Heim, Sándor.
Kózönségszórakoztató mérkőzésen győztünk le egy jó erőkből álló
csapatot, Wenner 20 másodperccel a leftjás előtt rúgta a győztes
gólt' 

pigniczki -Kiss - Kun-Szabó
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oDarts verseny

Szilveszter Kupa

(fotó: Molnár Mihály)

Második alkalommal kenilt megrendezésre a Korona
sörözőben az év végi nyíldobó verseny, most is Kun-Szabó Tibor
szervezésében. Nyolc meghívott sportoló mérte össze tudását.

Krikett, dupla ki-beszállós 301 és 501, mester 501, Shanghai
és legtöbb pont dobása versenyszámok voltak. A helyezéseknek
megfeleló pontszámok összessége adta ki a végeredményt:

helvezés nev összes pont
I Müller Gábor 4I
II Vígh Attila 39
m Mészáros péter 34
IV. yínczepál 26

V. Pálnok.Tózsef 25

VI. Haraszti Zsolt 23

VII. Nagy Gábor 15

VIII ceelédi csaba l3
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J árműv ezető i tanfo lyam
Személygépkocsi- és motorvezetői tanfolyam indul februdr

végén a Faluhúzbun. Erdeklődni lehet Törköly Ágnesnél a
Faluhózban.

Hirdetések
Eladó a Csengele, Ady Endre u, 3. szám alatti porta terwqzzal,
rujta |évő 3 fólia öntözőberendezéssel, 380 Voltos villannyal,
nortonkúttal, sóderrel, betontörmelékkel. Erdeklődni lehet: Hell
Rudolf, Csengele, Akácfa u. 10. szám. Telefon: 286 203.

Elatló I0 máua vegyes tűzifa (akttc, szilfa) gurigdra vúgva. Áru
1000 Ft/múua. Elsősorban szegény sorsú csalddoknak szdnom.
Erdeklődni: Szűcs BúIintné Csengele, Tanya 193. Telefon: 06-
30/3 876 204.

Eladó a Csengele 254. száműtanya. Érdeklődni lehet Vincze János
temetőgondnoknál (telefon: 06-3013 I72 200).

Gép- és szerkezeti lakatost, esztergályost, maróst, betanított és
segédmunkást azonnali kezdési lehetőséggel felveszek csengelei
telephelyemre! Erdeklődni; Tóth Tibornól a Csengele, Béke u. 1.

szám alatt személyesen vagy a 06-30/9 354 355 telefonszámon,

Kismamák figyelem! Eladó jó állapotban lévő szürke és finom apró
spárgamintás, dupla kerekű babakocsi (mózeskosaras, később
sporlkocsivá alakíthatő). Eladó még sötét drapp mintával gyermek-
hordozó. Erdeklődni a 06-2019 778 889 telefonszámon, illetve este
18-19 őra kőzött a 286 069 telefonszámon. Árvai Kálmanné
Csengele, Vadgerlés u, 17. szám.
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Faluhoz közeli, műút melletti 1 hektár hobbitelek eladó.
Erdeklődni: Balázs Ferenc 06-30/3 866 057.

Eladó 600 tr-öles zárt kert 3 db fóliasátorral. Érdeklődni: Túri
Isnán yízmű-kezelőnél, Csengele, Tiszau. 15. számalatt,

2120 ttégyzetméter alapterületű hobbikert eladó a Május 1. utca
t,égén (SzéIl Jdnossal szemben). Ára: 550.000 Ft. Erdeklőclni
Iehet: Kuklis András, Csengele, Május 1. u. 21. szdm.

_\ Kelőpatak u, 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta
eladó, Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Érdeklődni:
Pigniczki Éva, Csengele, Május L u,,22, @ 286IgI

Ha bőrproblémái vannak, allergiája, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgdsai, arc-
és homloküreg-gyulladása vűgy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápids
kezelést nagy méretű lámpdval.

Érdeklőclni: Kormányosné Vtíradi Itdikó gyógytornászntíl a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban).

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

Vastag Zoltán autószerelő mester
J ászszentlászló, Kossuth u. I7 .

FJ 06-3019 084 061
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Táp-takarmány kereskedésemben tljzelő - és építőany agot (PB - gáz,

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

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

@ 286 24| ,606-3013 228 453

Fotó szakiizlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alrltt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermelrsorozat, ballagás, esbtivőJakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
v ál aszt ékb an kaphat ók !

- F énykép ező gép j av ítás, s z akt anác s adás.
- Filmkidolgozás ] nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nacs a Jáno s né fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

@ 257 786, este: 329 659 z 06-30/5 479 52l

,,, CÍérígelei -
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A Csengelei Polgárőr Csopor1
havonta kétszer megjelenő lapja
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