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Bacsáné a nyertes

A Kis ABC sorsalásáról szóló írásunk a 65. oldalon olvasható!
(fotó: Törköly Agres)



-50-

eÁfctlugazdúsz rovata

Támo g atúsi lehetős égek
Fiatal gazdálkodók induló támogatása

A pályluatokat folyamatosan lehet benyujtani legkésőbb
2aa6. decernber 31-ig.

A támogatás cé§a:
- afratal gazdákodők vállalkozas indítasának ösáönzése,
- a mezőgazdasági munkaerő korösszetételének javítrása,

- gazőasáqilag életképes iiremek tétrehozísa,
- munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létrehaása,
- akezdő fratal gazdákodók (kíilönösen nők) számának növe-

lése.
Az egyszsri tőkejuttatás felső hatélra 6.375.000 Ft, ameny-

nyiben ezt az összeget a gazdasag létrehozásához a pályázatbart
tervezstt összes elsámolható költség eléri.

?á|yávatot olyarr, Magyarorságon agrártevékenyseg vég-
zéserejogosuh, fiatal, regisztráh egyéni vál7akoző nyujthat be, aki
mezőgazdasrági termék előállítási (növénytermelési, állattenyész-
tési, vegyes gaz,dákodási) tevékenységet végez, első gazdaságot
a7apít, továbbá 20-4a év közötti legalább közepfoku (szakmrrnkás

szintű, pl. aranykaliászos gazda) szakiranyu végzettseggel ren-

delkezik, szakmai alkalmasságát legalább egy éves mezőgazda§gj
gyakorlattal bizsnyítla és mezőgazdasági ffitevékenységre vonat-
kozó egyéni vállalkozoi igazolvénrryal rendelkezik.

NIezőgazdasá gi beruháások tá mo gatása

A pályáuatokat folyamatosa& de legkésőbb 20a6. decernber

3 l -ig lehet benyujtani.
A trámcgatrás cé§a:
- a termelési költségek csökkentése,
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- a tennelés hatékonyságának növelése,
- a mező gazdaság termelési szerkezetének korszerűsítése,
- a technológiai színvonal fokozása az álatjőIét (állatelhe-

\-ezési fe}tételek javítása) és a környezet védelme érdekében,
- a termékek minőségének jaűtás4 ahazzéndott érték növe-

lése,
A támogatással megvalósuló beruháások esetében a fenti

célok közal legalább egynek te§esülnie kell.
A tímo gatásban részesülhet állatterry észtést, növénytermelést

és kertészetet szolgáló építési benlházís; ültetvénytelepítési, öntö-
zssi vagy meliorációs kruházáts. Az ii erő- és munkagépek, tech-
nológiai és informatikai berendezések beszerezéséhez jelenleg nem
igényelhető ttímogatás !

A támagatás vissza nem tédtendő fejlesaési támogatás
európai uniós és nemzeti forrrásbol- 2a04-2üa6 között összesen
55.337 mitlió forint keretösszeg án rendelkezésre, Mértéke a
b€ruhízís összes elszímolható költségének 45 Yo-a. Legnagyobb
összege pályázatonkónt, illetve beruházásonként 90 millió forint,
legki§ebb összege 1 millió forint lehet. A beadható páíyazatok sza-
rna gazűlkodónként nem korlátozott,

A m ezőgazdaságbaz kötőd ő i nfra s tr u ktú ra fej l esztés e

A pályazatokat folyamatosan lehet benyújtani, legkésőbb
2aa6. decemkr 3l-ig.

A támogatás cé§a:
- öntöó és vízszolgáltatő létesítmények fejlesáése,
- a közcélű vizgazdákodási művek fejlesáésével a be|vu-

károk megelőzése, csökkentése, elhádtása, a felesleges vizek keze-
lése és avízhiányas időszakok csökkentése,

- mezőgazdasági utak és hozzájuk kapcsolódó létesítmények
építése, javítása,

- mezőgazdasígi telephelyek energiaellátásának kiépítése, ja-
l,ítása, a megújuló energiaforrások használatának elősegítése,

- helyt piacok és nagybani piacra jutrási lehetőségek fejlesz-
tése_
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- a termőfiild termőképességének megőrzése, javítása (meli-

oráció).
Trámogatrásban részesülhet a mezőgazdasági vízkészlet-

gazdákodás, a mező gazdasag fejlődéséhez szükséges infr astruktúra
fejlesáése és korszerűsítése, a fildterület fejlesztés, melioráció,

Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása

Atámogatás célja:
- a mezőgazdálkodásra irányuló szakmai képzés,
- az erdőgazdálkodasr4 halászati tevékenységre irrányuló

szakmai képzés,
- a mezőgazdasrlglrrln tevékenykedő roma közösségek spe-

ciáhs agrár- és gazdákodasi képzése,
- a gazdákodók, illetve családtagiaik által végezhető - a

kiegészítő jövedelem szerzéset lehetővé tevő - tevékenységek meg-

ismertetése.
Támo gatásban részesülhet a mező gazdasági, er dő gazdasági és

halászatijellegu szakképzes. A támogatas maxim.ális összege pro-
jektenként 90 millió forint.

Vidéki jövedelem§zerzési lehetőségek bővítése

A pá|yératokat folyamatosa4 de legkésőbb 20a6- december
3 1 -ig lehet benyujtani.

A támogatás é§a:
- agrártevékenységek diverzifikációja,
- kivrá]ó minőségu, helyi, tájiellegű (élelrniszpr és nem élel-

miszer) termékek előállftasanak, feldolgoásának fejlesáése, minő-
ségi termék előá]lítás ösztönzése,

- minőségi mező gazdasági termékek marketingje,
- idegenforgalonr, falusi turizmus fejlesáése,
- kézrrrűipari tevékenység fejlesáése.

Gregus Sándorné
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Onkormányzuti ülés
Csengele község önkormínyzata 2005. januar 27-én rcnd-

kívüli ülést tartott. Erre azértkernlt sor, mert szímos olyan, akóz-
seg működését érintő dologról kellett dönteni, melyek igen fontosak
és érinteni fogiák a2005. évi költségvetésiinket is.

A képviselő-testület megtrárgyalta és döntött a 2005. évi víz-
d{ról. A község fulajdorrában lévő vizla.űvet a kisteleki Gánépszsr-
ker Kff iizemelteti. Hosszú idő óta állandó gondjuk avezetékes vu
felhaszrálásanak csökkenése, valamint a költségek emelkedése
(áramdlr. Eáít elkeriilhetetlenné vált a vudíj emelése. A közösen
kialkudott és elfugadott vlr;dilzaüs. januar l-től I23 Ft/ínj,

Az önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a község vagyo-
naról és a vagyongazőákodásról szóló rendeletet, mely tartalmazza
az összes, a település tulajdorrrában lévő forgalomképes és forga-
lomképtelen ingatlanok, utak, bel- és külterületi vagyonok stb. ér-
tékét.

A 2005. éwe vonatkozó költségvetés jelentősen megnehezíti
a mővészsti okíatas körülményeit is. A Csengelei Alapfokú Mű-
lészetoktatásí lntézmény is jelentős központi elvonasban részesül,
ezért a működése ellehetetlenülne. A képviselő-testület megtar-
gyalta a művészeti oktatás helyzetét. Elismerte annak további
fontosságát, tekintettel az edügi működésére, a diákok jelentős
szimétr4 a község életében kifejtett oktatási és kulturális tevékeny-
segére. Ezért a folyamatos működés érdekében a 2005. évi költ-
ségvetésből a művészeti képzést 1 millió forinttal támogatja.

A sportegyesüet éútal kezdeményezett pályafebűjítást elu-
tasította a testiilet, ezért az önkornr.ányzat 2005. évi költségve-
tésenek tárgyalásakor visszatét az ez évi sporttiámogatás mérté-
kének megállapításrára, és a|thoz feltételeket fog szabni.

Az állatátvevő hely - mivel az jeletúeg semmilyen előírrás-

nak nem felel meg - elbontásra kerül.
Az ülés legfontosabb napirendi pontja a község szilárd hul-

ladék kezelésével kapcsolatos közszolgá|tatásrőI szóló rendelet
rrrcgtargyalrása és elfogadása volt. A testület a rendeletet elfogadta.
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A testületi ülés után lakossági forum keretében tajékoztatőt

tartott a Polgármester úr és a hulladék elszállításával megbuott cég

képviselői.
Santa Ferenc bevezetőjében ismertette a környezetvédelerr1

az é|ő környezet, a termőfoldek és egyéb természeti kincsek, az

éLővizek megóvásának fontosságát, Az unió jelentós feladatokat ír

elö Magyarórság száméra a környezetvédelerrr, a szJ/lítrd és fo_

lyékony hulladék kezelésevel kapcsolatosan.- 
ÚOzségtink még 20a2-kn csatlakozott a Szeged megyei jogú

váro si önkormányzat kőzszalgáItatasi rends zet éhez. Jelenleg ennek

a rendszernek Csongrád megyében 33 település a tagja. A szilard

hulladék kezelésére jelentős uniós tamogatást kapott ez a tendszer,

melynek feladata ezen települések sziliárd hulladékanak gyújtése és

kezelése. Ezen közszolgáltatás végzésére a képviselő-testület szer-

zödést kötött a Szegedi Környezetgazdálkodrisi KHT-val. A tár_

sasíg jelen lévő képviselői részletesen ismertették a szllátrd

hulladék sálhtá§nak feltételeit.
A jelenlegi szeméttelep semmilyen környezeti, egészségügyi

és építési előírasnak nem felel meg, ezért a jelenlegi formájában

nem működhet tovább. A szeméttelep 2006_ban véglegesen beá_
rasra kerül. A területén hulladékudvar lesz kialakíwa" és ide minden

lakos kisállíthatja a környezetében keletkezett bármilyen hulla-

dékot, szelektíven gyújtve, megfelelő konténerekbe berakva. Az íde

történő kisáltítas diimentes.
A lakossági szemétgyűjtés szelektív (válogatott) lesz. A

vállalat sírga és zöld sztnú zsákokban, valamint kukákban viszi el a

hulladékot hetenként egyszer minden ingatlarr elől. A hulladékot a

hrááartásokban válogafva keil gytljteni és a megadott időben a telek
elé kirakni.

A külterületi szemétszá|lítást is a KHT végzi a megadott

időpontokbarr. A nagyobb mennyiségű mezőgazdnági hulladékot is

elsálhtjzk külön egyeztetés alapjáa kiilön dijazÁsert. A terme_

lőkkel megbeszélve konténereket is kihelyeznek, ahol ezek elszá|-

lításrának feltételei adottak.
A hulladéks zá|htásra minden tulajdonossal szetződést fognak

kötni, amety minden részletre kiterjed.
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Az egyedül élő 60 éven felüli, valamint a 70 éven feliili
házasparok 20 % díjkedvezrrényben részesülnek.

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének várható időpontja
2005. április 1.

I^akossígi kérdésekre válaszolva a vállalat képviselői
elrnondták. hogy csak az á|taluk kibocsátott eszközökben (kuka,
z_sík) szíllítjiák el a hulladékot. Évente két alkalommal - tavassza]
es összel - lomtalanítast végeznek. Ekkor mindenfele ölöslegessé
r,á}t eszköá, egyéb hulladékot is elszállítanak. A mezőgazáasági
hulladék, valamint a veszéIyes hulladék elszáilhtásáról bizonylatot
is adnak.

A lakossági firum befejezeseként a Polgárrnester úr
is#telten felhívta minden lakos figyelrnét a környezet megóvásá,ra.
RerrÉnyét fejezte ki, hogy az utak, árkok szélén, az erdőkben
elhetyezett szemeteszsákok szírna jelentősen csökken és esetleg
nreg is szűnik. A lakosság részéről segítséget kért e jelentős és új
feladat végrehajttísához, mivel az éIő környezetben elhelyezett
hulladékokkal nem csak a természetet, hanem az embert, így saját
rnagunkat is vesretyeáetjük.

Kuklis András képviselő

Kiegészítések és helyesbítések a
tele fo n szám- je gyz é kh e z

Bencsi* Ferene Mái*s l.zz.2B. ü6-3g1231218"7
Bencsik Ferencné Máius l. u. 20. 06-3015 069 305
Horváth Zsott Vadserlés u, 12. a6-30/4 a12 ű6
Kővásó Pál Tanva 239 ü6-3014343 977
Lászliő Erzsébet Kossetb L. u- 18. 06-2üt4 962 885
*Ie:zősazld*sági bolt Felszabad- u. 40. 786 L55,a6-3ül4 053 ü54
Sándor Józsefné id. Tanva 790. a6-2al5 608 024
Szell Laios ifi. Aranv Jáaos u. 8 064al5 593 419
Szén7n,ltán Aranv Jiinos u- 8. a63üí6 398 703
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Vizsg áztak a művészeti
iskolások

Februar 3-ána Faluhrázban tartotta a Csengelei Alapfokú Mű-
vészetaktatrásiIntézményfr lévibemutatóját.

Elsőként az alső tagozatos sz}nlátszók a "Jankó és a hrárom

mészáros" című népmesét mutatták be. A kis nebulók a felnőtteket
is megszegyenítő magabirtossággal adtak elő a darabot. Pálinkasné
Kordás Ágnes felkészítő tanér egy pergő cselekményű előadást
tanított be, anézőknek nem adott lehetőséget azunatkoásra.

A Hair diszkósított zenéjére a 6. asztéúyos táncos lányok (a

művészeti iskolában hatodikosok! ) mutattak be diszkótáncot.
Óket u furulyások - Mustoha Maria, Gurdics Dávid, Pignicz-

ki Péter Pál, Kis Lás^ő, Pigniczki LászIő, Ritka Noémi, Hegedűs
Dór4 Susínszki Petra, Törköly Vivien, Nagy Bence és Kormányos
Adrián - követték. A kis előadók néha-néha megakadtak, de végül
mind sikeresen befejeáék műsorukat, A fuvósok produkciói köáen
2-3. oszÍ;éiyos tiáncosok rurnbát adtak elő, a végén pedig az első
osztályos tancosok tangót mutattak be.

Ezlltán következtek - a műso wezetőt idézve - a "komoly ze-
nészek". Novák Balázs és Len Norbert trombitárr, Hell Rudolf és
Farkas péter tenor kürtön mutatta be tudásat.

A hatodik osáályos tiáncosok Jive-ot mutattak k. A pergő
ritmusú zenéhez a közönség ütemes tapsa tiársult.

A könnyűzene után újra komoly zene következett. Barna
Boglark4 Dócú Orsolya és Muhel Kata trombitán játszott, Túri
Henrietta pedig vadászktirtön zenélt. Közülük ki kell emelnem
Muhel Kata te|jesítményét. Ő a zené|és mellett tarrcol, és tagia a
sztniátsző csoportnak is (korábban még dobolt is).

A 7. osárllyos táncosok rurnbát táncohak. A Rómeó és Júlia
musical népszerű zenéjerc mutattiák be produkciójukat, nagy sikert
atatva.

A ftlévi bemutató zarásaként "Piripócsi történetek" címmel
egy vidám mesejátékot adtak elő a felső tagozatos színjátszók.
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\íeglepődve állapítottam meg, hogy milyen sok fiatal tanul
Heim Gézáné irányításával, Ebben valószínűleg kön{átszanak
Níártika néni közismert pedagógiai képességei is. Ő is egy pergő
darabot lálasáott tanítványainak, ezen sem lehetett unatkozni.

A tornaterem falait most is a kézművesek rajzai és textil-
tbstései díszítették. Kiállításra kerültek az agyag munkák és a gipsz
faragásolq öntések is. Ahogy most elnéáem, a textilfestések ra-
gadták meg ffileg az érdeklődők tekintetét, A két kézrnűves tanát,
Lantosné Horváth Irén és Lantos Istvián, neve említésekor nagy
tapsot kapott a közönségtől.

M. M.

Agrárkamarai hírek
A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara KHT és a Csongrád

Megyei Agrfu KHT közös rendezésében pályazati fonásból támo-
gatott tanfolyamot szervezünk Gyóg- és Jűszernövény gújtés és
termesztés térníban. A képzés 40 órás (4 nap) lesz. Helyszine a
Csongrád Megyei Agrarkamara központja (Szeged, Kossuth Lajos
sgt. i7.). Ideje: március 21. (hétö), március 23. (szerda), miircius
24. (csütörtök), március 25. (péntek) 8 és 17 óra között. A tan-
fotyarn minimum 25 fi jelentkezése esetén indul. A képzéshez ew-
napos tanulrnanyút is tartozik, később meghatározott időpontban. A
képzések alatt tananyagot biáosítunk. Részvételi széndék esetén
jelentkezési lapot kell kitölteru, és azt 2005. februrir 2a-ig visz-
szaküldeni. További információt Seprényiné Erdei Gizella tud adni
a 424 360 telefonsám 113-as mellékén.

Március l-jén (kedden) 8 óra 30 perctől a Csongrád Megyei
Agnírkamara széh,héuítban "A jő mezőgazdasági gyakorlat az Elt-
rópai Unióban" címmel továbbképzés lesz. Az előadásokat agrétr-
környezetgazdálkodási szakértők tartjak.

Március 8-án (kedden) 8 óra 30 perctől "Integrált növény-
termesáés" címmel lesz továbbképzés a Csongrád Megyei Agrar-
kamara központjában. l
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OMég legalább néglszóz ötlete van

Megi elent }.{emere István
400. kötete

Á falunkban élő és alkotó író, Nemere Istvdn szep jabíleumot ért
eI nemrégiben, kiadtúk 40a. könyvér Magtarorcaíg legtermé-
kenyebb szerzfiével ebből az alkglomból beszélgeűem.

YéIetIen dolog, hory a jubileumi kötete éppen a Legújabb tit-
kak könyve lett?
- Véletleq mert nagyon sok könyvem van a kiadóknál. Tizenva-
lahány, ami 5-6 éve, van amelyik két éve, van amelyik par hónapja.
Nem lehetett tudni előre, hogy melyik lesz a négyszázadk. Igazá-
ból én még azt szerettem volna, hogy még tavaly megjelenjer1 a
születésnapom környékén. De pont nem úgy jött ki, hanem janu.ír

vége felé.
A négrszáa kötetbe csak a maryar nyehúek sámítanak bele?
Mert tudjub ho5r vannak olyan kőnyvei, melyek maryarul
még nem jelentek me3
- Csak a magyar nyelvűek, a Magyarorságon megjelentek. A kül-
firldi kiadásokat kíilön listan őrizgetem.
Az interneten találtam eg5r angol nye}vű, felnőttelorek sáló
honlapot, melyről előfizetés mellet Ie lehet tölteni az "AIl co-
mers" című íníst, melynek társszeruője Nemere István.
- Nem is hallottam még erről a honlapról, majd megnézem. Csak
hallgattarr1 amikor elkezdte mondani. Én nem tudok róla, erről
engem senki sem értesített. Plane nem úgy, bogy pérut keresnek
vele.
2003-ban vietnami nyelven i§ megjelent 1z e§ik könyve.
Gyakori, hogy ilyen egz.otikus orságokban is olvassák Neme-
rét?
- Szerintem nem jelent meg vietnami nyelven. Iránban jelent meg,
az attam fár szi, azaz petzsa nyelven.
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-{z intemeten árulják a vietnami kiadást. Annyit tudtam
kidedteni, hory valószínű|eg a "Sötétség hatánín" című művé-
nek német fordítását ültették át vietnami nyelvre.
- Erről nem értesítettek engerr1 valószínűleg kalóz kiadrás. No de
hát ez valószínűleg többször is megtörténhetett.
Többszir nyilatkozta már, hory a narybetűs IRODALOM nem
vesz tudomást ÖnrőL A vietnami kiadó ery Jókai Mór'kötettcl
esrütt adta ki az Ön ínísát. Elegtétel Lz, bLow ery távoli
orságban Jókaival ery sdnvonalúnak fartiálú
- Csak dicsérni tudom az :zlésíJket Valamilyen szinten elégtétel, de
nekem nem az ke[ hogy Vietnamban elismerjenek. Nekem az nem
elég, csak az, Iw Vietnarrrban is. Valakinek eszébe juthatott, hogy
kiválasá néhany népszerő magyart, amelyek lefordíthatók és
eladhatók lesznek, gondolom. Nem kell ebbol túl nagy ügyet csi-
ruilni.
Ery internetes lap írta ery népszerű íróról, hogy ő az amerikai
Nemere István. Tudja, hory kiről van szó?
- Igen, olvastam, Stephen King-ről lrták eú. Még mindig nincs
internetünk, de valaki mas kinyomtatta és megküldte nekem.
Gyakoriak a Nemere művek kalózkiadásai?
- Nem. Volt a megboldogult Szovjetunióban, Üzbegisztiánban. Per-
sze ott minden nag5rméretű volt, A legális kiadás is 200 ezer
peldányos volt, a kalőzkiadás - a moszkvai kiadást lenrásoltrák vala-
hol Taskentben - is 200 ezres volt, Ami ha ott megielent, akkor az
nagy volt. Nem gyakoi az engedélyem nélküli kiadrás. Magyar kia-
dóknál fordult elő, hogy már kinyomtatták egyik könyvemet.
Amikor irnaí készen volt, akkor hívtak k, hogy trj,rnk egy
szerződést, mert ők kiadnak. Amikor alátrtam a szerződést,
kinyitották a szekrényt, és kérdezték, hogy hany példrányt kérek
belőle. Ha nem írom alá a megál7apodást, nem tudorn, hogy mit
csinaltak vo|na
A szlovákok 1988-ban esr nagTon szép kivitelű Nemere könyvet
adtak ki. Külfrldön jobban megbecsülték Önt?
- Sokáig az volt a legszebb. Azőta vannak magyarok szebbek is,
régebben nem volt.
Kemény boűtós kivitelben - ha jól tudom - csak az utóbbi idő-
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ben jelennek meg könyvei.
- Jobbára. Yo|t az 1980-as években egy ifiúsági regényem ilyen
kivitelben, Azran sokáig, sokáig semmi. Ennek ktilönkiző okai
vannak, Ez nem jelziaz író népszerűségét, vagy népszerűtlenségét,
inkább aá, hagy a kiadó mennyi pérr^ szán tá, milyen arfekvésben
akarla adni a könyvet, Régebben egy keményborító megdup|ézta a
könyv előállítasi költségeit. Most mar talián annyira nerr; de azert
most is jóval megdrágítja.
Megítélésem szerint 1988-ban Szlovákiában jobban megbe-
csülték Ónt, mint itthon...
- Ha abból az egy könyvffil ítélünk, akkor igen. Bar Szlovákiára
nem panaszkodhatok, mert a legelső könyverr1 ami magyarul meg-
jelent, az mndjárt ott is megjelent. }'Áátr az első kiilftrldi kiadrásom

ott volt. Nagyon szep kiillemű könyvet adtak ki egyszer a volt
Jugoszláviában, Nem sokkal azelőtt, hogy szétesett az orcág. Az-
tán mát a honoráriumot sem kaptam meg, mert mindenki másra
kente. Szép kiillemű könyveim azért megselentek régebben is,
kiilftildön is. Itthon kezdetben nem annyira, de most rrxír nagyon
szepek is vannak. A nagykanizsai kiadó, a Canissa gyönyörű köny-
veket ad ki.
Négszáaadik könyvónél tart. Mennyi van még Nemerében
benne?
- Remélerrr, hogy még legalább ennyl, bár ez harminc év munkája
voh. Van egy kis fiizetern, melybe címeket gyujtök, amelyek
valamire jók lesmek. Egyszer mrár előfordult, hogy volt egy nagyon
jó címem. Gyorsan kellett hozzá írni egy könlvet, mert annyira jó
volt. Félterrr, hogy valaki kitalálja és elhappo|ia. Ez percze általában
nem így működik, de egyszer előfordult, hogy a gombhoz varrtam
kabátot. Legalább négyszÁz címem van. Ez nem azt jelenti, hogy
mindegyikhez könyvet kell írnom, de azért vannak még ötletek, és
sáori is rengeteg van. Nem értem azt,hogyanlehet az, hogy valaki
khrla magát Nekem ez nagyon egzotikus. Lehet, hogy aki csak
egyftlét ír mindig, annak egy idő után elfogy a téry vagy elfogy
benne a kedv. De én annyifeléről írok, és mindig történik valarnl a
világban. Azt a sok ötletet, ami bennem van, már aá sem valószínií,
hogy meg fudom írni, hát még azt, ami időközben jön még.
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Csak idő kell borlá...
- Igen elegendő idő kellene trczzá. Mondjuk par szíu év, akkor
még egy csomót lehetrre gyírtani,
A* tudjulq hory a legtermékenyebb masrar író. Külíiitdi
vismnylatban horyan áIl?
- Abban még elég trátul vagyok. Kapasbol tudok mondani két olyan
embert, akik nálam jóval többet írtak. Egyk sem él már, tehát van
eséty, hogy lekörözöm őket. Az egyik Georges Simenon volt, a
francia író. Csak krimiből írt több mlrlrt ötszazat, nem csak Maigret-
bóL hanem mást is. Azon kívül írt pát sÁz más könyvet is, úgy
fudom- A másik tava$, vagy tavalyelőtt halt ír€g. Egy örökké
rőzsasún környezetben éldegélő, tőzsaszin ruhiákat hordozó, közel
száz éves artyóca, aki rózsaszín leányregényeket írogatott, kéthe-
tente egyet. Magnóra mondta, és mások leírták neki. Minden máso-
dk héten megielent a következő. Ezekből gyáNtott 720 darabot,
amil<or azLán eljött é*e a kaszís. Lehet, hogy mar az sem bírta
tovrább a sok leányregényt. Viccen kívül, ha csak mennyisegről
beszelünk, akkor ezeket kellene utolérnem. Ők sokáig éltek és
konábban kezdték. De nem leszek szomoni ha nem lesz összesen
720 rem. Taán egy picit az ts szímit hogy mit ír az ember, nem
csak, hogy mennyit. De az tény, hogy a magyaí irodalomban nem
volt még senki, aki ennyit írt volna.
Kit etőzőft mcg a ma§rar irodalomban?
- Mindenkit.
Ezt tudom, de kikvannaka közelében? LőnnczL.Lászlő?
- Lőrincalacinak 100 sincs, ő évente kettőt ír. Néha kétkötetest, de
ha darab,ra sámo$uk, akkor is. Mindenki emlékszik a 100 kötetes
Jókaira. Azok különffiző korokban jelentek meg, és mindig 100
kötetre jött ki. De ez úgy volt szén,hogy volt a kisebb könyvekből
2-3 egyben. De semmiképpen sem volt 100, 120-nál több Jókai.
Másoknak rrÉg kevesebb voh. A nagy Gárdonyi, a rlagy Herczeg
Ferenc sorozat, vagy Mkszath Ká]man sorozatok sem érték el a
3zÁzat, ha jól tudom. Mennyiségileg megelőáem mindegyiket, nrár
nagyon rég.

Cr -l9
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5 zo c iől is szo lgől fa fős- fe rve zés i
koncepciő (WI. rész)

A képviselő-testület nemrég túrgtalta meg és fogadta el Csengele
önkormónyzctti szociálís szolgáltatós-teruezési koncepcíójúL A 13
oldalas dokumeatum {plusz túblúzatok} igen igényes mankóra
vall, részletesen kíúolgozva a témáí EbbőI közlünk részleteket.

L akos s óg eg é s zs égi őllap o ta

Csengele község területileg a Kistelek viárosban működő
Egészsgügyi Közhasznú Társaság e§átási területéhez tartozlk. Az
egészségügyi intézrrrényben laboratórium is működik, melyet a
kömyező települések lakosai vesmek igénybe. Községünkben két
tr:lziorvosi szolgálat és egy védőnői szolgálat működik, Szak-
ellátrásként gyermekorvosi, nőgyógyászati és pszichiátriai rendelést
is igénybe vehet a lakossíg. A község területén működik fogorvosi
szolgálat gyermekfo g ászattal. A lako sság gy ő gy szerrel ttlrténő ellá-
tását a helyi gyógyszertár elégíti ki.

A gyermekorvosi szolgélat az Egészseghíuban a Védőnői
Szolgálattal közösen végn a munkáját. Öntorrnanyzafunk minden
évben }rárom napig biztositla a lakosság részéte tédtésmentesen - az
Egészségtigyi Napok keretében - a rákszűrést, a csontsűrűség vus-
gálatat, szemészetet, a vérnyomás és vércukorszint mérését. Evente
két alkalommal keriil megszervezésre a véradó nap.

Az egészségügyi és szociális szfera közötti szoros együtt-
működés nélkülözhetetlen a lakossag megfelelő színvonalú ellátása
érdekében.

Foglatékasok helyzete

Településünkön a legnag3robb arrinyt a mozgássérültek képvi-
selik. Mozgaskorlátozottak sáma: 57 fo.

A fogyatékossággal élők részére igyekszünk minden olyan
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körülménl biáosítani, amely életvitelükben és ellátásukban segít-
seget jelent. A mozgássérültek lakáskörülményeinek javitásában
(atadrityrentesítés) a Mozgaskorlátozsttak Egyesületétől vehető
igénybe üímogatiást. Jogszabály qa eIő a középületek akadály-
rnentesítését, mely feladat felrnérése megtörtént, a végrehajtása
folyamatban van.

Nappali ellótósok

A nappa§ ellátást nyujtó intézrrrények elsősorban a saját

orthonukban élők részére biáosítanak lehetőséget a napközbeni
tartózkodrásra étkezésre, tarsas kapcsolatokrE az alapvető higiéniai
szüksegletek kielégítésére. A tegelterjedtebb formája az Idősek
Klubja.

Községünkben nappali ellátást nyujtó intézrrény nem
található. Terveink között szerepel az Idősek Klubja létrehoása.

Szakosított ellútósok

Ha a szociális támogatásra raszorult személyekrőI az alap-
ellátris keretében nem lehet gondoskodni, akkor az állapotuknak és
helyzetüknek megfelelő szakosított ellátrási forrrlíkban kell részükre
ellátast biztosítani. A szakosított ellátások közül a nappali és az
átmeneti elhelyezést nyujtó intéarrenyi ellátás megszewezéséről a
szociális törvényben meghatározott léleksámú települési önkor-
mányzatoknak kell gondoskodni, mtg a tartós bentlakásos lntéz-
ményi ellátrás megszeryezése, a szakosított szociáüs szolgáltatások
területi összehangolása és a módszertani feladatok ellátrása a megyei
önkorrnányzat feladata.

Községiinkből évente átlagosan 2-3 ro kenil szakosított ellá-
tást biáosító intézménybe.

Tartós, b e ntlakús os ellótós o k

A tartós, bentlakasos ellátás keretében három ffi ellátási
forrnát ktilönkiztetünk meg: ápolást, gondoást nyujtó és rehabilitá-
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ciós intézmények, valamint lakóotthonok. Ezek szervezése a
megyei önkormányzat feladata.

(folytatjuk)

Régi idők időj árása
Falunk lelkésaei, mgjd pléhánosai 1936 óta jeglzik lel az
eghózközség életére vonaíkozó eseményekel Emellett az
iriői,íráuo ionatkozó adatokaí is megőrizték az utókornak. Ígl
most be tudjuk Önöknek mutatni a régmúh meteorológiai tör-
ténéseít.

1956

Jarurirban általaban nagyon szep idő volt. Elég sokszor + 10-
13 "C-ig is emelkedett a hőmérő.

Janrrrár 28-án téliesre fordult az idő, meg|ött a hó is. Ettől
kezdve az qszakai^ órákban általában - 10 "C alá süllyedt a hőmérő
és a nappali órrákban is általában - 5-8-10 "C köú rnaradt. Februar
l-jén - 15 "C-ot, február 5-én - 19 "C-ot, februar 10-én szintén,
febru.ír |7-én reggel 6 órakor pedig - 21 "C-ot mérterrr, pedig el€
védett helyen van a hőmérő. Széltöl nem védett helyeken 2-3 fokkal
több lehetett. A rádió jelentése szerint az orczág egyes helyein * 27-
28 "C-ot is mértek. Februar 1l-től igen magasan állt a hó is.

Febr*ár 18-án szép idő volt. A hó á[andó olvadása csak
febíufu 29 -én kezdődött meg.

Febrrr.ír 10-től marcius 5-ig a rossz idő és a rossz utak miatt
szünetelt a tanítás.

A sokáig tartó makacs tél nagyszerdián kezdett megtörni.
Nagypénteken és nagyszombaton m.ár igen kellemes idő volt,

Tavasszal nagy volt a vízkár, most pedig a szárazság her-
v asztla ültetvényeinket.
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19ó0

Januar 10, Eddig késett a tél, hírtelen nagy lwvazíssa|
beköszöntött. A hónap utolso napjai egész tavaszi színezetűek. A
hó is elolvadt hamarosar1 peűg jól felszaporodott előzőleg.

Augusztus 19-én igen erős szélvihar támadt és jég is esett. A
szel több tanya tetejét ledobta. Néhol 7a Yo-os volt a jégkár. A
r,rharsavban sok fa kidőlt.

Az igen hosszú sznazséE után szepternber második felében
igen erős esőzés indult meg.

(folytatjuk)

Bacsáné a nyertes
2005. januar 1-tő1 tizlettink, a Kis ABC a Partner iizletlánc

tagja lett. A havonként vákoző árukkal a kínálatunk is változa-
tosabbá vált. Minden hónapban más-más terméket adunk akciós
áron, melyeket a Partner újságban megjelent arakon értékesítiink.

A vásarlasok összegéhez kötött értékben pedig
akciókra is sor kerül. Az első ilyen január 31-én záíult. A Kis ABC-
ben összegyűjtött blokkok közíil kihúzott szelvény Bacsa Istvánné
nevét tartalmaáa. Nyereménye egy DVD-lejátsző volt.

Gratulálunk a nyertesnek!
kuklis András

ODarts bajnoksúg

Kemény ver§eny a High Score-ban
Januar 28-án rendeáe meg idei első bajnokságát a Korona

söröó. 12 versenyző kiizdött a kiilönfele bajnoki círnekért.
Elsőként a krikett került soíTa. A döntőben Vígh Attila rakta
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ki először a tábtüát és 32 hibaponttal ő lett a bajnok- Masodik
helyezett Müller Gábor lett 52 hibaponttal, míg a harmadik helyen
i§. Tisóczki Ferenc végzett 198 hibaponttal.

Mester Sül-ben Müller Gábor fogyasáotta el leghamarabb a
pontjait. Vígh Attila 44 ponttal csak második lett. A harmadik
helyen az íLj játékosként szereplő Korrrrányos Zsolt végzett 98

ponttal.
A dupla ki-besállós 301 szoros eredményt hozstl. Amikor

Harasái Roland elfogyasztotta pontjait, akkor két 4 pontos ver-

senyző is maradt. Ők háro* rádobással döntötték el a további
sorrendet. Pálnok József 37 pont dobasával így masodik lett, míg
Mészáros péter 30 pontja csak a harmadik helyezésre volt elegendő.

Shanghaiban nagy vetélkedés folyt a döntőben. Fődi Znlté,n
115 ponttal lett bajnok. A további sorrend: Pálnok József (l14
pont), Kormányos Zsolt (101 pont).

A leglöbb pont dobásanál (High Score) mutatkozott meg

ennek a játéknak a rapszodikussíga. Az elődöntő során pl. Vígh
Attila 687 pontot dobott, de végül a döntőbe nem került bele. Fődi
Zoltána középdöntőbn692 pontot dobott, de a döntőben csak 480
pont jött össze neki €y csak masodik lett. A bajnoki címet Müller
Gábor szerezte meg 52a ponttal. Harmadik helyen Pálnok József
végzett 448 ponttal.

Molnár Mihály

oFoci krónika

Kuszí FC megyei
Szuper Kupe győztes

A 2aa4. évi Csongrád megyei teremlabdarugó tornák győz-
teseit hílták a jamlér 29-én megrendezett Szuper Kupiira. 12 baJ-

nokcsapat mérte össze tudását.
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Az elődöntőkben Csongrád csapatát 4:3-14 a szegedi Flört
tbcistáit 10:3-ra győztűk le, a hódmezővásárbelyi Silstar-tól 3:0-ra
kikaprunk. Az eredmények alaplén csoport másodikként a legiobb 8

közé jutottunk.
A legjobb 4 köze jutrásért az NB l-ben játszó Első Beton

kispál_vrás csapatával mérkőztünk meg. Brinszky paradés szabad-

rugas góljával szereáük meg a győzelmet. A döntőbe jutásért a
domaszéki Kitagadottak ellen játszottunk. 0:2-es frlidő után remek
játékkal 5 :2-te nyertiink.

A döntőben a csoportmérkőzésen bennünket legyőző Silstar
csapatával találkoáunk újra. A legiobbkor sikerült a visszavágás,

3:2-re nyertünk. Ezzel Csongrád megye legjobb kispályás foci
csapata a Kuszi FC lett, megnyerve a Szuper Kupát.

Kun-Szabó Tibor

Teremfoci eredmények
Á kiskunmajsai torna eredményei:

A csoport
Január 29. Juve FC (Csengele) - Kötöny BT 2:6 (1:3)
Juve FC: Harasái Roland, Kővágó Antal, Bencsik Attila Pálnok
Józse{ Fodor Ferenc, Pigniczki Árpaa, Putnoki János. Rabi Zsolt,
Mizsei Gergely.
Juve góllövők; Pálnok, Rabi.
(h,ás után ]0:0-ra nyertük a meccset.

Február 5. Juve FC - Fószer Aranka 3:1 (2:1)
Juve FC: Harasái Roland, Kőv.€ó Antal, Bencsik Attila, Pálnok
Józset Fodor Ferenc, Pigniczki Arpád, Putnoki János, Rabi Zsolt,
Mésáros Péter, Mizsei Gergely.
Juve gólszerzők: Rabi, Harasái, Mizsei.
Hoztuk aformánkat.
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B csoport
Január 30. MEBO (Csengele) - Öregíiúk 2:3 (1:1)
MEBO: V€h T,ryr, Molrrár Zsolt, Kiss Nándor, Vincze Ferenc,
Vincze Sándor, Adám Lajos, Rózsa Istvián, Kovács Szilvesáer,
Ktirthy Róbert.
MEBO góllövők: Áaarn, Vincze F.
A döntetlen reálisabb lett volna, de sajnos egl kapushibq miatt
vesztesen hag,ltuk eI a páIyát.

Február 5. MEBO - FC Bordó 0:0
MEBO: Kiss Nándor, Vincze Ferenc, Áaam Lajos, Molnár Zsolt,
Rózsa Istvtárr, Lengyel Gábor, Korrács Szilveszter.
Reális eredmény született, mert a mérkőzés kazépső részén mi
hagtuk ki a nagl helyzeteket, a végén viszont az ellenfél.

A kisteleki torna eredményei (A csoport):

Febr. 4. Kuszi FC (Csengete) - Paprika FC (Kistelek) 5:1 (4:1)
Kuszi FC: Bencsik Attila, Gábor ZoháaPálfr,László, Sándor Mik-
lós" Wenner Balá.zs, Erhardt Szilfud, Brinszky Adriáq Juhos Péter,
Krajczn Istvan.
Kusá FC gőlszerzői: Grábor (2), Srándor, 'Wenner, Bri^rky.
Nem csípett a Paprika!

Február 5. Kuszi FC * Ilamm-§amm (Kistelek) 4:3 Q:1)
Kuszi FC: Bencsik Atti14 Gábor Zoltáa Pálfi LészIó, Wenner
Balázs, Sándor Miklós, Erhardt Szilrárd, Juhos Péter, Tóth Attila
Heim Tamás.
Kuszi FC góllövői: Erhardt, Siándor, Gábor, Heim.
Á hazai közönség nagy bánatára ismét glőzedelmeskedtank
kedvenceikfelett,

Pigniczki - Kiss - Kun-Szabó
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í3 í3 i i tl tl rl p i n n n n r F r r rl
A Csengelei Polgárőr Csoport
2005. március 5-én (szombaton) 19 őrai

kezdettel a Faluhézban

|{őnapi bált
rendez.

Műsort ad a szegedi "Gumimacik"
akrobatikus rock & roll tánccsoport.

Zene: Csaki zenekar.
Menü: rántott szelet, natúrszelet, sült

csirkecomb, gombamártős, petrezs elymes
bur gonya, lako dalmi sütemérry.

Jegyek 2500 Ft-os egységárban elővételben
válthatók 2005, március Z-ig a Korona

sörözőben (Május 1 . u. 52.).
13 í1 p rl í n ! r l rl n ! n i r n i í
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Hirdetések
Eladó a Csengele, Ady Endre u. 3. szím alatti porta terwajzzá,
rajta |évő 3 folia öntözőberendezéssel, 380 Voltos villannyal,
nortonkúttal, sóderrel, betontörmelékkel. Erdeklődni lehet: Hell
Rudolf, Csengele, Akácfa u. l0. szám. Telefon: 286 203.

Eladó a Kistelek, Galamb u. 18. szám alatti 8]] m2-es telken
padlástér-beépítésű, 4 szobás, ebédlős, fulnyhás, ket ftirdőszobás
családi ház parkosított udvarral, kerttel, mellékepületekkel, ipari
arammal. Irányár: ]4,5 millió Ft. Telefon: 06-30/3 2]2 l50.

Etadó a Csengele 254. szÁmítartya. Erdeklődni lehet Vincze Jiános
temetőgondnoknál (telefon: 06-30/3 172 zaq.

Kismamák figyelem! Eladó jó állapotban lévő szilrke és finom apró
spárgamintás, dupla kerekű babakocsi (mózeskosaras, későtlb
sportkocsivá alakítható). E]adó még sötét drapp mintaval gyermek-
hordozó. Erdeklődni a 06-2019 778 889 telefonszímor1 illetve este
18-19 óra között a 286 069 telefonsz.ímon. Árvai Kálrnánné
Csengele, Vadgerlés u. 17. sám.

Gépihímzés!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai
jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését válla§uk
egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak,
vadásztásaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várj u k szeretettel !

Bővebb tájékoztatás: TTM CREATOR HilZ Szeged,
Kossuth Lajos sgt.75. Tefonlfax: (06S2} 5$ 57a
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Faluhoz közeli, műút melletti 1 hektár hobbitelek eladó.
ÉrdeklődnizBatázs Ferenc 06-30/3 866 a57.

Eladó 600 tr-öles zírt kert 3 db trliasátorral Érdeklődni: Túri
Iswan vlzrtű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szátma7att.

212a négzetméter alapterületű hobbikert eladó a Mdius 7. utca
végén (Széü Jónossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni
leha: Kuklis Andrős, Csengele, Mújus 1. u 21. szóm.

A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekedtett,
norton lóttal ellátott, közművesített (telefon, yb, villany) porta
eladó. Megegyezes szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
PigniczkiÉva, Csengele, Május 1.u.22. 8 286 191

H Ziitdkártya készítés a szom§zéd falubanl H
Diesel és benzin üzerrrri szernélygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részére zöldkár§a késntést vállalom {gazínemii-
ekre nem)!

Yastag Zolsőm autószerelő mester
Jászszentliászló, Koss*th u. 17.

Ha bőrprablémái vannalq allergiója, be nem góglulí sebei,
re umós fój dalmaí, izomh úzódús a, fój dalmus ízüIeti mozgás ai, arc-
és homloküreg-glulladúsa vűg egléb problémói, valamint
méregtelenítő kezelésre vegle igénybe u BIOPTRON fényterdpíús
kezelésí nagl méretű lámpóval

Erdeklődni: Kormányosné Yóradi lldikó gtógtornúsznól a
Csengele, Felszabadulds a 2/B. alatL Telefon: 06-3a/4 775 929
vagl 286 079 (esti órókban).

"jÉ a6-3ü/9 084 061
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T áp-takarmány kereskedésemben túzelő - és építöanyagot (PB-gráa

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faarryag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhany napos határidővel haz-
haz sállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás. kedvező
áíak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-tő| 13 őráig,

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

8 286 24l e06-30l3 228 453

Fató szakijzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Férrymásolás Á3 és Á4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esktnő-lakodalom, egléb rendemé-
nyekfelvétele,
- Fénykepezőgépek, filmek, elemek, albumok és lr,lpkeretek nag,l
v ólaszté kban lraphatók !
- Fénykepezőgép j avítás, szaktanácsadás.
- Fílmkidolgozás } nap alatt!
- Pasztell- és olajkepek vásórolhatók!

N ac s a Jóno s né fényké p é s z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

t 257 78ő, este: 329 659 €06-30/5 479 52]

A Csengelei Polgárőr Csoport
hav§írta kétszer megielenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Cssngelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, FelszabadulásutcaZla. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapíó szerkesáó: Molnrir Mihály Felelös szerkesztő: Kontesz Józsetré

Cíéfgelei,,-

Kffiúfu,


