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Farsangolók

Az iskolafarsangi báljáról szóló írásunk a 75. oldalon olvasható!
(fotó: Törköly Agnes)
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CA.falugazdász rovata

vúltozások uz őstermelői
adózdsban

Az a mezőgazdaságí termelő, aki EU-s regisztráciős számmal
rendelkezik , az 2005 . j anuár 1 -j étől őstermelői igazo|vány kiváltása
nélkül is őstermelőnek minősül, őstermelőként adőzik, illetve az
eladásoknál (piacon) a regisztrációs igazolás felmutatásával iga-
zolhatja őstermelői mivoltát. Az SZJA törvény ezen irányű módo-
sítása nem befolyásolja az őstermelőí ígazolvánnyal rendelkező
termelők esetében az eljárást, a kiváltás továbbra is 1000 Ft, a lea-
dás és a megqítás szabá|yat váItozatlanok maradtak. Bár meg-
jegyzendő, hogy a regisztráciő megszerzéséhez szükséges az őster-
melői igazolvány, ha a termelő mással nem rendelkezik.

Megváltoztak az értél<hatérok is, A 600 ezer Ft-os kedvez-
mény bevallási kötelezettség beadására változatlan maradt. A
kistermelői éftéId^ntár 6 millió Ft-ról 7 milliőra növekedett . Tehát'7
millió forint értél<határig választhat a termelő a tételes, vagy áta-
Iányadő között. Amennyiben az előző évhez viszonyítva az adőzási
módot szeretné megváltoztatní, azt az adőbevalláson, vagy adóbe-
vallást nem tevő termelők esetében az ApEH-nek írt levélben teheti
meg. Az egyszerűsített bevallás értékhatara 3 millióról 4 millió Ft-
ra emelkedett, mely azon termelőkre vonatkozik, akik 20 % költ-
ségszámlával rendelkeznek, Az őstermelők a helyi adó 50 oÁ-át szá-
molhatják el költségként. Az értékcsökkenési leírásra vonatkozó
feltételekre vonatkozó kedvezőbb feltételek meghosszabbításra ke-
rültek 2005. évben is.

A bevallás ideje magánszemély, őstermelő esetében 2005.
május 20.,vállalkozó esetében2005. február 15. Az a termelő, aki-
nek visszaigénylóse lesz, leghamarabb március 1-jétől várhatja az
APEH visszautalását.

Családi gazdaságoknál is történtek váItozások. Amennyiben
egy családi gazdaság megszüntetésre kerül, űgy visszamenőleg
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minden támogatást vissza kell fizetni, melyet többletként családi
gazdálkodóként kapott a termelő. Ez nemcsak a bervházási támo-

_satásokra, hitel kamattámogatásokra, hanem a földalapú támogatá-
sokra is vonatkozik. A termelőnek az alaptámogatáson felül felvett
összeget vissza kell fizetnie. Ebben az esetben az APEH felé tör-
ténő önellenőrzés beadásával történhet meg a vísszaftzetés, mely
eg1, későbbi APEH revíziő szankcióit mentesítheti.

Gregus Sandomé

Iskolat farsang
Az általános iskola idén 2005, február 25-énÁrtofta farsangi

felvonulását. Délután egy őrára megtelt aFaluhézjelmezbe öltözött
gyerekekkel.

Az első osztályosok kezdték a farsangi felvonulást, akiket a
pokolból ellátogatott kisördögök követtek. A második osztályosok
egy igazí ördögtáncot adtak eIő, Ezután a negyedikesek követ-
keztek, a pletykás asszonyok, focisták és részeg emberek után a
harmadik osztályos gyerekek vonultak fel jelmezeikben. Ismét ne-
gyedikeseket láthattunk, cowboynak öltözött lányok és fiúk
táncoltak. Őket az ötödik osztáIy követte, egy lakodalmas jelenetet
adtak elő. A hatodik osáályos lányok a Numera király címú számta
adtak elő egy paródiát, utánuk a fiúk léptek fel, akik asszonyoknak
öltöztek fel, így alkottak egy asszonykórust. A hetedikesek vicc
egyveleget mutattak be a közönségnek. A farsangi felvonulást a
nyolcadik osztály zárta, ők Csaó Darling címmel az ismert műsort
parodizáIták Nagyon kreatív és ötletes jelmezeket produkciókat
láthattunk.

A felvonulás után következett a tánc, mely délután 5 őráig
tartott.

Törköly Ágnes
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Onkormónyzati ülés
Csengele község képviselő-testülete 2005. február 23-án tar-

totta soron következó ülését, melyen részt vett Vincze Lászlő or-
szággyűlési képviselő is.

A megbeszélés egyetlen napirendi pontja az idei költségvetés
megtárgyalása és elfogadása volt. A tervezetet Sánta Ferenc polgár-
mester ismertette:

"A községet megillető támogatás összesen ]11.092.000 Ft
(2004. évben ez ]03.276.000 Ft volt). Ezekből a kazoktatási norma-
tíva összege 65.781.000 Ft (2004-ben 59.552.000 Ft volt). A nor-
matívák némileg emelkedtek ugyan, de még messze elmaradnak a
várható szükséglettől, attól, hogy az oktatás finanszírozása oly mér-
tékű legyen, hogy megkazelítően le is finanszírozza az intézmény
jogos költségeit.

A közs{érában 6,5 oÁ-os keresetnövekedéssel számolnak, oly
módon, hogy abból 4,5 %-ot garantálnak, 2 %-ot az önkormányza-
t okn ak kel l h ozzá ten n i.

Garancia elem (t költségvetésben, hogy kétféle közalkal-
mazotti bértáblát iktattak be, ebből az egyik 2005. január I-jétől, a
másik 2005. szeptember L-jétől lép hatályba. Ez tigy kb. 7 - 7,2 %-
os emelkedésnekfelel meg. Ezt tigy kell érteni, hogy részben a 2004.
évi ls benne van. Az intézménnyel többszöri egyeztetés ered-
ményeként született meg a közalkalmazottak 2005. évi bére, de el
kell mondani hangstilyozottan, hogy ez a határ már tovább nem

.feszíthető. (Igyanis 7] oÁ-ban van meg az intézményi költségvetés-
ben az állami támogatásokforrása.

Az intézményi szel,vezett étkeztetést továbbra is támogatják,
valamint a bejáró gyermekek támogatását és a rászorultsági alapon
j áró ingyenes étkeztetést.

A kistelepülések támogatása továbbra is megtalálható a jog-
címek között.

Kiegészítő támogatós jár a tankönyv ellátáshoz is. Részleteit a
Közoktatási és a Gyermekvédelmi tönlény szabályozza.
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Az önkormányzat költségvetési támogatása további
4_j.311.000 Ft (2004. évben 43.724.000 Ftvolt).

A személyi .jövedelemadóból származó bevétel egyrészt a
településre kimutatott helyben maradó rész ]0 oÁ-a, azaz 4.229.000
Ft, másrészt a jövedelem dffirenciáltság mérséklésére számított
41 .239.000 Ft, ez jár nektjnk az újraelosztás rendszerében. Azonban
itt mindjárt megjegyzem, hogy a 4.229,000 Ft-ból 730 ezret céltar-
talékként kell kezelni, ha a gazdasági mutatók úg1,, alakulnak évköz-
b en, akkor feloldhatj ák.

A jövedelem differenciáltság címén adott támogatás viszont
az iparűzési adóerő fiiggvénye. Itt várható egy nagymértékű korrek-
ció, mivel az iparűzési adót meghatározó adóalapunk az autópálya
építés miatt átmenetileg megemelkedett és a költségvetési törvény
szerint a településünlcre figyelembe veendő értékhatár lakosonként
29.ő00 Ft. Ez azzal jár, hogy a 4].239,000 Ft-os támogatás jelen-
tősen csökkenni fog.

A támogatások és az SZJA bevételekfőösszege 156.560.000
Ft. A közohatási normatíva,összege 65.781.000 Ft. Az Altalános
Iskola és Napköziotthonos Ovoda intézmény 2005. évi költségve-
íésének bevételi, kiadási főösszege l05.66].000 Ft. Az intézmény
támogatása 92.]38.000 Ft, saját bevétele 12.626.000 Ft, pénzma-
radványa 897 ezer Ft,

A gépjárműadó bevétel 14,5a0.000 Ft, ez átengedett bevétel.
Az iparűzési adóbevétel ]3.854.000 Ft. Eg/éb sajátos bevételek,
kalanbaző ,jogcímeken 787 ezer Ft. Működési bevételek nagysága
pedig 1.510.000 Ft.

Céltámogatás 598 ezer forint, mely a községháza felújítás
2005. évi támogatása, és fejlesztési célú támogatás, mely a Felsza-
badulás utcai járdafelújítása 3.351.000 Ft.

A korábbi évek pénzmaradványa 28,596.000 Ft.
A bevételi íőösszeg 238.207.000 Ft.
A műkadési kiadások tekintetében a 2005. évi költségvetés a

következő elemeket tartalmazza, közalkalmazottak esetében benne
szerepelnek a törvény szerinti 2 bértábla alapilletményei a tényle-
gesen kifizetésre kerülő alkalmazottalrra vonatkoztatva, soros elő-
léptetésből adódó többletek, túlóra átalány, pótlékok, ] 3. havi (illet-
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ve nulladik havi) bér, ruhapénz csökkentett összegben, étkezési tá-
mogatás 3. 000 Ft/fo/hó.

Az eglszeri jellegű kifizetések, mint pl. a felmentés idejére jó-
ró bér és járuléka, valamint a GYES-ről visszatérők szabadság-
p énz e, évköz b en a felm erül ésük i dej én p ó t el ő ir ány z at b izt o s ít á s áv al
kerülnek kifizetésre.

Kaztiszniselők esetében 200 ] -ben volt utoljára illetményalap
emelés. Ez most 2005-ben 2000 Ft-tal nő, azaz 35.000 Ft. Kozal-
kalmazotti körben volt ]3. havi bér, a köztiszniselői körben ez el-
csúszott, A polgármester és a köztiszniselők esetében biztosított az
alapilletmény, pótlékok, köztisztviselők napja jutalom, soros elő-
léptetésből adódó többlet, ruhapénz, étkezési támogatás, polgár-
mester esetén 5 oÁ-os költségátalány, l3. havi (nulladik havi) bér.

A képviselői tiszteletdíjak emelkedést nem tartalmaznak. A
közhasznu és közcélu alkalmazottak bére benne szerepel a költség-
vetésben.

A Polgármesteri Hivatalnál I fő polgármester, 7 fő köztiszt-
viselő, l fő munkatapasztalat-szerző, 2 fő közcélú, 5 íő közhasznú, 3

közalkalmazott, l fő munkatörvénykönyves, 1 fő részfoglalkozású,
összesen 2l fő (átlaglétszám) dolgozik.

Az iskola intézménynél 32 í(í alkalmazott és 3 fő közhasznú
van, összesen j5 fővel működik.

A segélyezési rendszer követi a nyugdíjminimum (2005. jan.
1lől havi 24.700 Ft) vóltozásait:
- időskorúakjóradéka
- rendszeres segély

95 % 23.465 Ft
80 % 19.760 Ft

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás 22 oÁ 5.434 Ft
- ápolási díj kiskoru ápolása esetén 100 % 24.700 Ft
Ezen ellátások ]0 %-kal szerepelnek a költségvetésben, 90 % a
kifizetést követően kerül igénylésre. A méltányossági alapon járó -
felnőtt személy ápolása esetén - ápolási díj az önkormányzatot ter-
heli, és a nyugdíjminimum 80 oÁ-a, amely ]9.760 Ft/fő/hó.

A gyermekétkeztetést jelentős mértékben támogatják. Kiegé-
szítő normatíva jár azon gyermek után, akik a vonatkozó jogszabály
(g,,ermekekvédelméről szóIó tarvény) alapján 50 oÁ-os térítési díj-
kedvezményre.|ogosultak. Ez 30.000 Ft/ío, Azon gyermekehtél, akik



-79-

a Gl,ermekvédelmi törvény szerint 100 oÁ-os térítési díjked-
vezményre jogosultak, az alap hozzájárulás háromszorosa, azaz
60.000 Ft,

A tankönyvtámogatás a vonatkozó törvényi szabályok szerint
adhcltó a rászorulók részére. A címkézett támogatások felhaszná-
lását mindig megfelelően kell dokumentálni, mert kulanben vissza
kell Jizetni afel nem használt pénzt.

A 2005. évi költségvetésben továbbra is támogatjuk a pol-
gárőr csoportot, az egyház helyi szervezetét, a tűzoltó egyesületet, a
kózponti orvosi ügyeletet. A művészeti iskolát évi l millió forinttal
támogatjuk. Ez uj támogatás, mivel az iskola központi támogatását
megszüntették, A sportegyesület támogatása a költségvetésben az
első félévet illetően eg,lenlő a 2004. évi első félévi támogatással. A
második félévi támogatás pedig a leigazolt csengelei játékosok szá-
mától fog fuggeni (25.000 Ft/fcí). Támogatni kívánjuk az idős, egye-
dulólló embereket a szeméthulladék címén belépő közteher csök-
kentésével.

A házi szociális rendszert strukturájában átalakították. Nem
körzetre adják aforrást, hanem ellátottatfinanszíroznak. Ez egyféle
szigorítás, hiszen gondozási naplók vezetésével az előírt módon le
kell adminisztrálni a gondozást, amely jelentős adminisztratív
teher. Beállítottunk tiszteletdíjas gondozókat is, emelve az éves
gondozási óraszámot és a házi gondozás kiszélesítését.

További feladat még a közvilágítás biztosítása, az úthálózat

folyamatos jclvítása, az önkormányzati vagyon karbantartása, a
Faluházban a közművelődés biztosítása, a belvíz csatorna karban-
tartása. A működésben elsősorban a szinten tartás a cél.

Az Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2005. évben
alkalmazott nyersanyag normái, és egyben térítési díjai a követ-
kezők:
- óvodai étkezők háromszori étkezése
- iskoláskoruak egyszeri étkezése
- felnőtt étkezők egyszeri étkezése

276 Ft/fő/nap
203 Ft/fő/nap
289 Ft/fő/nap

A beruházási tervek között szerepelnek: a községrendezési
terv készítése, illetve folytatása, informatikai fejlesztés, községi óvo-
da építése pályázati forrás bevonásával, középületek akadálymen-
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tesítése, a Rózsa Ferenc út szilárd burkolattal ellátása pályázati
forrás bevonásával, motoros ftíkasza vásárlása szintén pályázati
forrással, markológép beszerzése, hűtőgép vásárlása az iskolatej
tárolására, könyvtári berendezés, beszerzés pályázattal, szociális
konyha berendezésének beszerzése, valamint számítógép szekrény
beszerzése. A kisteleki Egészségügyi KHT részére egészségügyi cél-
gép beszerzésére ]3l ezerforintot adunk át.

A beruházásainknál általában jellemző, hogl minden fejlesz-
tésnél szempont legyen a pályázatokban előforduló lehetőségek
maximális kihas ználás a.

A felújítások közül elsősorban a járdák felújítása, a Faluház
felújítása, a polgármesteri hivatal melléképületében a szociális, un.

melegítő konyha kialakítása a cél. A járdáink a Felszabadulás és a
Petőfi utcákban ktilanösen rossz állapotban vannak, tehát elsősor-
ban ezek feltij ítás át célozzuk meg.

A kiadási főasszeg 238.207.000 Ft. Ebből 198.398.000 Ft mű-
ködési kiadás, 36.652.000 Ftfelhalmozási kiadás, 3.157.000 Ft tar-
talék.

Ósszegzésül megállapíthatjuk, hogy a 2005. évi költségvetés-
ben biztosína yan az intézményhálózat műkodése megfelelő szinten.
A közszférában a béremelést végrehajtottuk, azonban további eme-
lés nem várható.

Az állami támogatások dologi emelkedést - hosszú idő óta -
nem biztosítanak. A helyi bevételi .források terhére, ahol az elen-
gedhetetlen és feltétlenül szükséges a műkadőképességhez - a taka-
rékossági szempontok betartásával - ott emelni tudtunk.

A fejlesztési és felújítási céljainkrtál a meglévő forrásokat
elsősorban a pályázati források igénybevétele mellett kívánjuk
hasznosítani. "

A képviselő-testület a 2005. évi önkormányzati költségvetés
terv ezetét megvitatta, a hozzászólások, kérdések után egyhangulag
elfogadta.

Juhász József
képviselő



81

A Szent Negyven Nap
A nagyböjti szent időnek a célja, amelyet komolyan kellene

r ennünk: emlékezés a keresáségünkre és a bűnbánó lelkület gya-
korlása. Ezek révén különösen jól előkészülhetünk a húsvéti titkok
méltó ünneplésére.

A keresztség

Az őskeresztényeknél a hittanulók több éves hitoktatásban
részesültek. Ez ltán jelentkezhettek keresztelésre. A keresztelést
különböző időben különféle szertartások előzték meg. fielölés,
befogadás, névadás, hitvallás és nagyszombaton qszaka a keresz-
telés. A papság és a hívek úgy tekintettek a hittanulókra, mint az
Egyhaz "örömeire" ezért szeretetteljes érzülettel vették őket körül.
Nagyböjt 4. vasámapján a pápa a római szent Kereszt bazllikába
rőzsával akezében vonult misézni, jelképezve azt,hogy a keresztel-
kedőkben lelki tavasz kezdődött s a keresztelés után virágzikkt a
lelkükben. Ma is a pap ezen a vasámapon rőzsaszín ruhában misé-
zlk. Ma sok helyen szeretnék újraéleszteni a fent említett kereszte-
lési előkészületet azzal a céllal, hogy a felnőtt keresztelendők, vagy
már megkereszteltek tudatosítsák magukban, hogy az egyhéa a
me gkere szteltek közö s s é ge, akik J ézusltoz tartoznak.

A bűnbánat

A keresztségben tiszták lettünk, ehhez a kezdethez mindig
vissza kell térnünk, mert a kereszténység állandó megtérés
Jézushoz, az életünk pedig állandó küzdelem, hogy jók maradjunk,
s ha ez néha nem sikerül, akkor bűnbánatban megtisáuljunk. A
nagyböjti idő jellege mind erre irányul: IiIa szín, oltárok dísz nélkül,
az orgona elhallgatása, ahamvazkodás szertartása, A hamu kifejező
jelképe a ftildi múlandóságnak, melyet mindenki megért.

Krisztus halála és feltámadása szoros kapcsolatban van a mi
új életre történő feltámadásunkkal, ezért szükséges, hogy ennek az
időnek a lényegét együtt lássuk, mélyen átéljük keresztségünk té-
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nyét, a vállalt feladatokat, mert annyiban vagyunk keresztények,
amennyiben újra és újra m9ghalunk a bűnnek és merünk a mai vi-
lágban hitünk szerint élni. Ime egy példa amai életből: ,,egy vasár-
napi szentmisén, ahol nagy létszttmmal voltak jelen, megdöbbenve
\átták, hogy két fekete ruhás, fegyveres férfi lépett a templomba. Az
egyik igy szőlt: Aki Krisztusért hajlandó meghalni, maradjon a he-

lyén. A nagy tömegből csak néhányan maradtak. A fekete ruhás
férfi levette a csuklyát és így szőIt: ,,Atyám minden rendben, meg-
szabadultunk az összes képmutatótól, elkezdheti a misét."

Megdöbbentő: hogy valaki mennyire ,,szent tűzzel" ég va-
sárnap és mennyire láthatatlan kereszténnyé válik a hétköznapo-
kon.

Megdöbbentő: hogy milyen könnyű levegőnek nézni Istent,

és csodálko zni, hogy a ví|ágpokollá válik.
Megdöbbentő: hogy azt e|hiszlk amit az íjságok írnak, de

megkérdőjelezlk, amit a Biblia leír,
Megdöbbentő: hogy sokan úgy akamak a mennybe jutni,

hogy abból semmit se kelljen hinni, gondolni vagy cselekedni, amit
a Biblia mond.

Megdöbbentő: hogy sokan azt mondják: "én hiszek Isten-

ben" de a Sátánt követik, aki maga is tudja, hogy van Isten.

Megdöbbentő: mennyi viccet adnak tovább az emberek, de
amit az Ur Jézusról hallanak, azt kétszer is meggondolják, hogy
másokkal megosszák.

Megdöbbentő: hogy a durva és obszcén szövegek szabadon
terjednek amédiábul de a Jézusról szóló nyilvános beszélgetéseket
elnyomják az iskolákban és a munkahelyeken.

Megdöbbentő: hogy mennyivel jobban aggaszí egyeseket az,
hogy mit gondolnak róluk mások, de annál kevésbé, hogy mit
gondol róluk Isten.

|gazság: ha azt kapjuk, amit érdemlünk.
Irgalom: ha nem aztkapjuk, amit érdemlünk.
Kegyelem: amikor megkapjuk azt, amit nem érdemelttink

meg.

Katona Attila
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5 zo c iő l is szo lgő l ta tős - te rvezés i
koncepciő (Vrrr. rész)

A képviselő-testület nemrég tárgyalta meg és fogadta el Csengele
önkormányzuti szociális szolgálat-tervezési koncepcióját. A 13

oldalas dokumentum (plusz táblázutok) ígen igényes munkára
vaII, részletesen kidolgozva a témát. Ebből közlünk részleteket.

Altaláno s alap elv ek, értékek

A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyel-
met kell fordítani arra, hogy az el\átásban részesülő személyek
emberi, és állampolgári jogai ne sérüljenek.Ezért kiemelkedő fon-

tossággal bir az értékek közvetítése a segítségnlujtás folyamatában.

_\ lakosság széles körében tudatosítani szükséges, hogy az egyén és

a társadalom felelőssége közös. A szociálpolitikai értékei a társa-

dalompolitika és a szociális munka értékeit ötvözi. Legfőbb alapér_

ték kell, hogy legyen: a lehetőségek, források és szolgáltatások
mindenki számára egyenlő hozzáférésének a biáosítása, abból a
célból, hogy önálló megfelelő szinten tudják élni az életüket a
segítségre szoruló emberek. Második alapértéknek az számit, hogy
a szakemberek úgy álljanak kapcsolatban a szolgáltatást igénybe-
vevőkkel, hogy azok értékeit, személyiségét elfogadj ák, az emberi
méltóságot ti szteletb en tartJák.

A fejlesztés stratégiai céljai

A községünkben komoly szerepet kapott a szociális bérlakás
felépítése. A lakás kihasználtsága 100 oÁ-os, Az önkormányzat a

közeljövőb en tewezi a második ötlakásos szociális bérlakás megé_
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pítését. Ezzel megkönnlti a fiatalok lakáshoz való jutását,

A szociális védelmi rendszer modernizáciőjátra van szükség.
Megfelelő ősztönző beépítésével elő kell segíteni különféle célcso-
portok (pl. fogyatékossággal élők, vagy 50 év feletti munkanélkü-
liek számára a munkavállalás lehetősége) anyagi biaonságának
megteremtését.

P éldául önkormányzatunk több személyt alkalma z közhaszní
és közcélú munkában 50 év feletti munkavállaló személyében.

Kezdeményezzik, hogy a községben élő munkanélküliek kö-
zül kerüljenek ki a szakképzett szociális szakemberek.

A népességfogyás és az elöregedés, illetve a hagyományos
c s aládmodell me gválto zása ho sszű távi demo gráfi ai kihívást j elent
az ország száméra. Elsősorban a család- és gyermekjóléti ellátások
hatókonyságínak növelésével, a lakosság egészségi állapotának ja-
vitásával, a nyugdíjak és az egészségügyi rendszer pénzigyi stabi-
litásának és az időskoruak hozzáférésének biaosításával lehet ezt a
kihívást kezelni.

A szegénység szélsőséges formáinak közvetlen oka a jöve-
delmi szegénység. Ezétt viszonylag rövid időn belül mindenki szá-
métra biztosítani kell a megélhetés társadalmilag elfogadott mini-
mális szin! ét a legalacsonyabb bérek, a társadalombiztosítási vagy
univerzális ellátások, illetve a segéLy ezés megfelelően összehangolt
korrekciójával.

Az esélyegyenlőtlenségek csökkentésében, a kirekesztés eny-
hítésében kulcsszerepük van a szociális szolgáltatásoknak. Ide tar-

toző feladat a szolgá|tatásokhoz és ellátásokhoz való hozzájutás
e sé lye gyenl ő sé gének bizto sítása, az intézménye s ell átások szolgáI-
tató jellegének erősítése, a lakóterületen, integrált formában történő
ellátásszervezés a szociális és egészségügyi ellátások összehango-
1ásával.

Biztosítani kell a fogyatékossággal élők és idős személyek ré-
szére atartós gondozáshoz és étpoláshoz való hozzáférést.

Fontos a társadalmi párbeszéd intézményeinek fejlesztése (pl.

szociálpo litikai kereka sztal).

(folytcttjuk)
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Régi idők időj árása
Falunk lelkésxei, majd plébánosaí 1936 óta jegyzik fel az
egJ,házközség életére vonatkozó eseményeket. Emellett az idő-

iárarro vonitkozó adatokat is megőrizték az utókornak. Így most
be tudiuk Önöknek mutatni a régmúlt meteorológiai történéseit.

1961

Az elég szép ősz után hirtelen tél köszöntött ránk. December
közepén II-I2 "C hideg volt erős széllel.

Elég szeles és hideg napok voltak karácsony körül.
December 27-29-én ólmos eső esett. Országszerte elég sok

baleset fordult elő a gyalogosokkal és járművekkel is.

1962

A január eleji hideget elég enyhe idő váltotta föl, Január
r,égén erős szelek uralkodtak, ami ismét hideget hozott.

Március 7 -én egész nap havazott, olvadozott is.
Március I4-én újra megindult a havazás.15-én és 16-án, mint

januárban szokott, úgy esett a hó. Például a csengelei belső
iskolában a nagy hófrrvás miatt 16-án és I7-én a 8 osztáIy
növendékét 2 osztáIyban foglalkoztatták, olyan kevesen jöttek
össze.

Március 18-án reggel 7 őrakor - 7 oC, 19-én - 8 oC, 20-án - 9
oC volt. Március 22-én reggelre jó 10 cm-nyi hó esett. Minden
fehér díszben volt. Persze az előző napokon esett hóval egyitt ez
tekintélyes réteget képezett. Napközben + 3 "C-ig emelkedett a
hőmérséklet és olvadozott a hó, Több mint 100 éve nem nyúlt
ennyire a téI a tavaszba.

November 23-án megkezdődött a havazás. Egész télies az
idő.
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1963

Január 18-án mértem a legnagyobb hideget ebben a hónap-
ban. - 20 'C volt. Volt, aki - 22"C-ot is mért. Országos viszony-
latban - 28 "C-ig esett a hőmérő.

(olytatjuk)

oFoci krónika

Vége a teremfoci bajnokságoknak

A kiskunmajsui torna eredményei:

A csoport
Február 12. Juve FC (Csengele) - Groznij 4:0 (2:0)
Juve FC: Haraszti Roland, Kővágó Antal, Bencsik.Attila, Pálnok
József, Fodor Ferenc, Fekete Roland, Pigniczki Arpád, Putnoki
János, Rabi Zsolt, Mizsei Gergely.
Juve góllövők: Putnoki, Pálnok, Rabi, Fekete.

Jók voltunk.

Február 19. Juve FC - Attetico Madrill3:1 (2:0)

Juve FC: Haraszti Roland, Kővágó Antal, Bencsik Attila, Pálnok
Jőzsef, Fodor Ferenc, Pigniczki Arpád, Putnoki János, Rabi Zsolt,
Sós István, Mészáros Péter, Mizsei Gergely.
Juve gólszerzők: Sós (2), Pálnok.
Végeztünk. Csapatunk 5. helyezést ért el.

B csoport
Február 12. MEBO (Csengele) - Manch-Bszter 0:5
MEBO: Kiss Nándor, Vincie Ferenc, Yincze Sándor, Áaam Lajos,
Rózsa István, Kovács Szilveszter, Túri Komél.
Jobbtól kikapni nem széglen, csak kicsit kellemetlen. Főleg úgy,

hogy a j átékvezetés erősen inkorrekt.
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Február 19. MEBO - Pancserok 0:2
MEBO: Kiss Nándor,Yíncze Ferenc, Áaar" Lajos, Molnár Zso|t,

Rózsa István, Lengyel Gábor, Kovács Szilveszter, Kürthy Róbert.
Sajnos az utolsó meccsünkön sem tudtunk gólt lőni, pedig a hely-
zeteink megvoltak hozzá. A bajnokságban ] ]. helyen végeztünk.

A kisteleki tornu A csoportjúnuk végeredménye

A torna eredeti kiírása szerint az azonos pontszámot elérő csapatok
között az egymás ellen eiért eredmény számított volna. Közben ezt
megváltoááitaU, ugólkülönbség lett a döntő. Így a Kuszi FC helyett
Hamm-Sam lett abajnok.

Pigniczki - Kiss - Kun-Szabó

Kiegészítések és helyesbítések a
tele fo n szá m-j egy zékhez

Helye-
zés

Csapat neve Iátszoíl
mérk.

Győze-
lem

Döntet-
len

Vere-
sés

Góla-
ránv

Pont-
szám

1. Hamm-Sam 8 6 1 42-I4 I9
2. Kuszi F'C 8 6 1 l 40-20 19

3 Godzilla 8 6 2 39-18 18

+, Játékosok K. 8 J 2 J 19-26 11

) Paprika FC 8 2 2 4 l8-2l 8

6. Vieadó 8 2 2 4 27-38 8

7. Acélbikák 8 2 2 4 12-25 8

8 Gulváscsárda 8 2 6 1 8-37 6

9. plsztaszer 8 l 2 5 l4-31 5

Kasza Gvörsv Móra Ferenc u. 8 06-3015 064I9I
Katona Attila Máius I. u. 32 06-2012 207 907

Plébánia Május I. u.32. 286 I40,06-2012 207 907
c s en sD leb ra.freemai1. hu

Sápi Róbert Esvetértés u. 10. 06-70/3 113 538
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A Csengelei Polgárőr Csoport

2005. március 5-én (szombaton) 19 őrat
kezdettel a Faluházban

la
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,* 1ü-''
4,+li/)'
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Nőnapí bált
rendez.

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

Zene: Csákí zenekat.
Menü: rántott szelet, natúrszelet, sült

csirkecomb, gombamártás, petrezselymes
burgony a, lako dalmi sütemény.

Jegyek 2500 F't-os egységárban elővételben
váIthatők 2005. március 2-ig a Korona

sörözőben (Május 1 . u. 52.).
áadaaááaááaááaáááá--------
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H i r d e t é s e k
Ertesítem tisztelt vúsdrlóimat, hogy u virágbolt átmenetileg a
lakásomon üzemel. Nyitva keddtől szombatig 8-12 óra között.
Telefon: 06-30/2 658 284 Hunyadi Ilona

Eladó a Csengele, Ady Endre u. 3. szftm alatti porta terwajzzal,
rajta lévő 3 fólia öntözőberendezéssel, 380 Voltos villannyal, nor-
tonkúttal, sóderrel, betontörmelékkel. Érdeklődni lehet: Hell Ru-
dolf, Csengele, Akácfa u. 10. szám. Telefon: 286 203.

Eladó a Kistelek, Galamb u. ]8. szám alatti B]] m2-es telken
padlástér-beépítésű, 4 szobás, ebédlős, konyhás, két fürdőszobás
családi ház parkosított udvarral, kerttel, melléképületekkel, ipari
árammal. Irányár: 14,5 millió Ft. Telefon: 06-30/3 212 ]50.

Eladó a Csengele 254. számú íanya. Erdeklődni lehet Vincze János
temetőgondnoknál (telefon: 06-30/3 172 200).

Gépi hímzés!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű raizok, óvodai
jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk
egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak,
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várju k szeretettel !

Bővebb tájékoztatás: TTM CREATOR aÁZ Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 75. Telefon/fax: (06-62) 541 570
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(omPuteres szemvizs 9átq7
és

§zernüvegk észités
2005. métrcius 10-én (csütörtökön) B.30

és 10 óra között a Faluházban.

Szemvizsgdlut 800 Ft -
s zemüvegké s zítés es etén ingyenes !

* 14 éven felülieknek
- Műanyag és üveglencsék igény szerint

* Színezett lencsék
-Yilxí3:",:3il3á'r',-*í''

- Szemüvegeinkre garancíát vállalunk
-:,J;jíH:;1i#,T!r,:H"

\l\l\l\l\l\l\l\r'\r'\r'\r'\r'\l\r'\r'\l\l\r'\r'\r'\l\r'\l\r'\r'\r'\l\r'\r'\r'\l\r'\r'\r'\r'\r'\r'\r'\l§r'l\r'\l\l\l\l\r'\r'\l\l\l\l\l\l\l\r'\r'\r'\r'\r'\r'\r'\r'\r'\r'\r'\r'\r'\r'\r'\r'\r'\r'\l\l\r'\r\l\r'\r'\

10 évesek vagyunk! 1,0 oÁ kedvezményt adunk minden
usdíiasnak!
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Faluhoz közeli, műút melletti 1 hektár hobbitelek eladó.
Erdeklődni: Balázs Ferenc 06-30/3 866 057.

Eladó 600 !-öles zárt kert 3 db fóliasátorral. Érdeklődni: Turi
I str,án v ízmű-kezelőnél, C sengele, T isza u. 1 5, szám alatt.

2120 négyzetméter alapterüIetű hobbikert eladó a Mdjus 1. utca
végén (Széll Jdnossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni
lehet: Kuklis András, Csengele, Május 1. u. 21, szám.

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

Hu bőrproblémái vannak, allergiája, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdalmai, izomhúzódősa, fájdalmas ízületi mozgásai, arc-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterúpiás
kezelést nagy méretű ldmpúval.

Erdeklőttni: Kormúnyosné Váradi Ildikó gyógytornászndl a
Csengele, Felszabadulds u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban).

S 2iil6kártya készítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin üzemú személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részére zöIdkártya készítést vállalom (gázizemű-
ekre nem)!

Vastag Zoltán autószerelő mester
Iászszentlászló, Kossuth v I'7.

\&,\ 06-3019 084 06l
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Táp-takarmány kereskedésemben íijzelő - és építőany agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos hatfuidővel ház-
hoz szállitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráig.

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

E 286 24I d06-30l3 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvő-lakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fénykepezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
válas zt ékb an kaphatók !
- F é nykép e ző gép j avít ás, sz akt anác s adós.
- Filmkidolgozás I nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nac s ct Jáno s n é fénykép é s z
Kistelek, Kossuth Lajos u, ]6.

@ 257 786, este:329 659 d06-30/5 479 521

9'kj|1;,,),i;,i,,
A Csengelei Polgárőr Csoport

havonta kétszer meg|elenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2la. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő : Molrrár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefné


