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Csengeléé a Szuper Kupa

Foci krónikánk a 235, oldalon olvasható!
(fotó: Halász László)
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OAfalugazdász rovata

A gazdálkodúsi nupló
Már sokat hallhattak, olvashattak ar.ól, hogy a támogatások

feltételrendszere újabb elemekkel fog bővülni. Az elmúlt idő-
szakban a nyllvántartások vezetési kötelezettségét a hivatalok nem
igazán tudták számon kémi a gazdaságoktól. Magyarország euró-
pai uniós csatlakozásával azonban ezen területen is jelentős vál-
tozástörtént.2005, május 3. napjátől hivatalos váItozata is ismert a
Gazdálkodási Naplónak. Bármilyen furcsán hangzlk, ez az íj
nyilvántartási forma csak a nevében és jelenlegi formájában új
keletű clolog. Hiszen korábban a nagygazdaságok - és a legtöbbjük
ma is - részletes táblatörzskönyvet vezettek, és pontos nyilván-
tartásokkal rendelkeztek. A magángazdálkodási forma elterje-
désével azonban - valljuk be őszintén - sok esetben elmaradt a
gazdálkodási események rögzítése. Mostantól egyre kevesebb a
kibútjási lehetőség, hiszen a támogatások jelentős részének igény-
bevétele esetén a támogatás megtartásának feltétele a Gazdálkodási
Napló vezetése. Ezért nem haszontalan dolog a dokumentum tartal-
mának áttekintése.

A Gazdálkodási Naplő 15 számozott o1daiból á11. Adatai a
folyő gazdálkodási évre vonatkoznak, azaz szepíember 1-től a kö-
vetkező év augusáus 31-ig terjedő időszakról rögzítenek infor-
mációkat. A támogatási kérelmekkel harmontzálő módon a területi
adatokat két tizedesjegy pontossággal kell kitölteni.

A Napló a GNO1 megjelölésű előlappal indul, amely a gazda-
s ág és kap c so 1 attartó személy azono sító adatait tartalmazza.

A GNO2-es lapon szerepelnek a művelés alatt álló parcellák
adatai (blokkazonosító, parcella sorszám, terület, hasznosítási irány
kódj a, szerződés lej árta).

A GN03, GN04, GN 05 jelölésű adatlapok az állattenyész-
tésről nyújtanak információkat. Fontos, hogy ezeken az oldalakon
fel kell tüntetni az indulő és zárő állományokat, illetve nyomon kell
követni az állományváltozást havi bontásban.
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A GN06 jelzésű oldalon kerülnek sorra a gazdaságokban
található gépek, eszközök és használt ingatlanok. A gépeknél rög-
zíteni kell korukat, típusukat, erő-, illetve önjáró munkagépnél cél-
szerű megjelölni a teljesítményüket. A gazdasági épületeknél le-
írásra keri| az alapterület, kapacitás, illetve az épitménykora.

A GN07 jelzésű oldaltól kezdődik a gazdá|kodási események
nvomon követése. A növényvédelmi megfigyelésekről sző|ő adat,
lap szinte rákényszeríti a termelőt, hogy folyamatosan foglalkoz-
zon növényállományával. Nem mintha ezt egyébként nem tenné
meg.., De most abejárás időpontjának megjelölésével majd rőgzi-
teni is kell a termesztett növény fejlettségi állapotát, a megfigyelt
károsító fejlődési állapotát, a megfigyelés módját, adott esetben az
alkalmazott növényvédőszer nevét, dőzisát, és a kezelés időpontját.
Az adatokat a megfigyelő aláírásával kell hitelesíteni.

A GN08-as tábla talaj-, illetve növényvizsgáiratl információ-
kat, illetve az erőziős hatás csökkentésére irányuló intézkedéséket
tartalmaz. Sajnos Magyarországon a gazdáIkodók többsége még
csak a ta|qvizsgálatok elvégeztetésénél tart, ezért a növény-
analízisen alapuló részek egy darabig még vélhetően üresek ma-
radnak. Még szerencse, hogy ezek elvégeztetése még nem lesz kö-
íelező"

A GN09-GN14-ig terjedő sorsztímok alatt aparcella művelési
adatokat tartalmazó táblák találhatóak. A növekvő sorszámok az
eltérő művelési ágaha utalnak: GN09 szántó - GN10 gyümölcsös

GN 11 szőIő - GN 12 gyep - GN 13 halastó - GN 14nádas. Az
adatlapok alapvetően három információs területet ölelnek fel.
Egyrészt megmutatják, hogy a területek milyen támogatási prog-
ramban vesznek részt, tartalmazzák az alapadatokat, illetve külön
részen rögzítésre kerülnek az elvégzett munkák.

A GN15 lapon kell majd felsorolni minden olyan doku-
mentumot, amelyet a Gazdálkodási Napló készítése során a termelő
felhasznált. Hivatalos dokumentumok esetén ügyelni kell a meg-
nevezés pontos rögzitésére, egyéb dokumentumoknál pedig egyér-
telmú neveket kell adni az iratoknak A lapokon található meg-
jegyzés rovatok lehetőséget kínálnak arra,hogy az anyagok esetle-
ges megsemmisülését, elvesztésétjelölni lehessen. Ugyanitt kell
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megjelölni azt a várható időpontot is, amelyen belül a dokumen-
tumot ismételten be lehet szerezní.

Az előzőek alapjánláthatő, hogy nem egy ördöngös nyilván-
tarlásról van szó a Gazdálkodási Napló esetében, viszont azt ts
tudni kell, hogy folyamatos vezetése a támogatások megtartásának
egyik fontos eleme. Lathatő az is, hogy a nyugat-európai gazdál-
kodók részben a támogatásokhoz kapcsolódó bürokratikus elemek
számának köszönhetően keresik fel azokat a szaktanácsadókat, akik
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások szakterületére
specializálódtak. Hiszen a termelőnek elég gondja van a gazdálko-
dással és az árualap érlékesítésével kapcsolatban.

Gregus Sándorné

Ónkormányzati ülés
Csengele község képviselő-testülete 2005, június 15-én tar-

totta soron következő ülését,
Első napirendi pontként Tódor Sándor kisteleki rendőrkapi-

tány tartott beszámo l ót C sengele közsé g közbiáons ági helry zetér őI
"Csengele a Kisteleki Rendőrkapitányság működési területé-

hez tartozik, a község közigazgatási területe továbbra is egy körzeti
megbízotti körzetet képez, ahol Szabó Zsolt r. zászlós körzeti meg-
bízott telj esít szolgálatot.

A bűnügyi, kozbiztonsági és kozlekedésbiztonsági helyzet á-
ltalános meghatározó tényezői a területünkön kereszíül haladó
E75-ós főútvonal, valamint a kiterjedt és ritkán lakott tanyavilág.

Ezek a körülmények alakítják a Kisteleki Rendőrkapitányság
illetéke s s é gi területéne k bűnüg,,i helyzetét. A bűncsele kmények elő-

fordulásának típusait jellemezve a vagyon elleniek száma a leg-
magasabb, azon belül is a mezőgazdasági orientáltságból adódóan
a kiilterületeken elkövetett lopás ok.
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Á Kisteleki Rendőrkapitányság működési területének kb. 1/6-
át képezi Csengele kazség a hozzá tartozó tanyavilággal és mező-
gazdasági területtel,

A százezer lakosra jutó bűncselekmények számában a megyén
belUli rangsorban a Kisteleki Rendőrkapitányság a 6. helyet fogla-
tja el, tehát területünkön követnek el lógkevesuib b,;rrrótni-iryt.
A nvomozás eredményességi mutatónk egy álladó 54-56 oÁ kazüt
tllozog, a felderítési mutató pedig 48-49 % közötti érték.

Bűnügyi szempontból a kazség a kevésbé fertőzött területek
kózé tartozik, továbbra is jellemző a védtelen, nem megfelelően
őrzött vagyontórglak jelenléte, melyet a bűnelkaveók sok esetben
kihasználnak.

Kapitányságunkon a 2004-es esztendőben 334 ügyben ren-
deltünk el nyomozást bűncselektnény elkövetésének alapos gyanúja
miaít, míg a nyomozáselrendelések száma 2003-ban 344 volt. Az
elrendelt 3j4 nyomozásból 24 bűncselekményt Csengele illetékes-
ségi területén követték el, melyek megoszlása az alábbiak szerint
alakult:

A kapitányság alacsony létszáma és meglévő létszámhiánya
annyiban érezteti hatását, hogy a körzeti megbízottnak székhelyérőt
történő elvonósa sajnos gyakori, tekintetíel arra, hogy a 24 órás
rendőri jelenlét csak ígl tartható fenn a kapitányság illetékességi
területén. Az alacsony létszám miatt a körzeti megbízottak hajtják
végre az összes felmerülő egyéb rendőri feladatokat, átkíséréseket,
elővezeté s eket, r endezvénybizto s ítás okat, közbiztons ági é s kazle ke -
désr endés zeti akciókat.

tartás elmulasztása l
áramlopás 1

lopás I6
csalás 1

vasúti közlekedés veszélyeztetése 1

közúti közlekedési baleset gondatlan okozása 1

ittas |árművezetés vétsége J
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Gépkocsizó járőrszolgálatot minden esetben l fő közrend-
védelmijárőr és I fő baleseti helyszínelő lát el kazosen, közlekedési
jdrőr kapitányságunkon nincs rendszeresítve. A közterületi szolgá-
lat elldtására 2 szolgálati gépjármű áll rendelkezésre szűkas .fel-
használható kilométer kerettel, ami azt jelenti, hogy a gépkocsizó
járőrszolgálat teljesítésén kívül minden egléb szolgálat, felaclat a
megadott kilométer keret túllépéséhez vezet. A körzeíi megbízotti
irodákban számítógépek nincsenek kihelyezye, az ügyfetd.olgozás
csak a kapitányság épületében lehetséges.

A körzeti megbízott fontosabb intézkedéseit az alábbi táblázat
szemlélteti:

A csengelei körzeti megbízott rendőri intézkedései minden
esetben megalapozottak, jogszerűek és szal<szerűek voltak, intéz-
kedési aktivitása megfelel a követelményelorck. Intézkedései ellen
állampolgári panasz, észrevétel nem volt.

A kijelolt időpontokban a fogadóórát a kórzeti megbízott
megtartotta, azonban ezen időpontban a lakosság nem kereste őt,
hanem uton-útftlen megállína adták elő panaszukat. Elérhetősé-
gében nagy segítséget jelent a körzeti megbízottak részére rencl-
szeresített szolgálati mobiltelefon.

Igen gyakori eset az is, hogy a körzeti megbízottat szabad-
napján, szabadsági ideje alatt és éjjel keresik meg problémájukkal,
melyekben mindig azonnal intézkedett,

Műkadési területünkön összesen 44 személyi sérüIéses kózúti
közlekedési baleset történt a 2004-es esztendőben, melyből 3 halá-
los, ]8 súlyos és 23 kannyűsérüléses volt. A 44 személyi sérüléses

2003. év 2004. év
elfogás 2 1

előállítás 6 4
elővezetés 5 4
szabálysértési feli elentések I6 40

ittas vezető 7 6
ensedély nélküli vezető 7 11

helyszíni bírsásolás ll] fől907.000 Ft 47 fől240,000 Ft
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baleset során 66 személy sérült meg, 3 személy elhalálozott, 22 sze-
mé|, súlyosan megsérült, míg 41 személy sérülései 8 napon belül
g, ó gluló könnyűs érül é s ek voltak. Területünkön ös s zes en ] 0 6 darab
sérülés nélküli kazuti közlekedési baleset történt.

Az előző évekhez képest sajnos növekedett mind a sérüléses,
tnind a sérülés nélWli balesetek száma. A közlekedési balesetek
alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Közlekedési szempontból Csengele fekvése előnyös, mivel
nem közvetlenül az E75-ós főúnonal mellett helyezkedik eI. A
település illetékességében történt közuti közlekedési balesetek az
alóbbiak szerint alakultak:

A belesetek számának alakulását nagyban befolyásolja a
jászszentlászlói út, mivel az út területünkön lévő 2 kilométeres sza-
kaszán összesen 8, 4 személyi sérüléses és 4 sérülés nélküli baleset
történt.

Az értékelt időszakban kezdődm meg az M5-ös autópálya
építése, mely építkezés jelentős forgalomnövekedéssel járt a teher-
gépjármű forgalom terén, Csengele területén 5 homokbánya, ]
as{altkeverő, ] betonkészítő üzem létesült, valamint 4 géptároló te-

lephely kiépítésére került sor. A közlekedésben lényeges változás
csak az autópálya átadását követően várható.

Kapitány s águnkon szab álys értés elköv etés e miatt felj elent ett
személyek száma 556 íő volt, a kiszabott pénzbírság összesen

2000 200I 2002 2003 2004
személü sérüléses balesetek 25 JJ 40 Jz 44
sérülés nélküli balesetek 79 98 98 101 106

2003 2004
halálos 0 0

személü sérüléses 1 8

sénilés nélküli 5 6

osSZesen: 6 I4
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g.257.000 Ft volt, A kiemelt közlekedésrendészeti szabálysértések

esetén kiszabott pénzbírság összege 5.082 Ft, melynek az egy főre
jutó átlaga 27.470 Ft. Járművezetéstől való eltiltást a 2004_es év_

ben l38 esetben alkalmaztunk.
A család_, gyermek_ és ifitiságvédelem területén a körzeti

megbízott szoros munkakapcsolatot tart az önkormányzat gyámügyi

eliadójával, Amennyiben egy_egl bűnügy vizsgálata során olyan

aclat jut a tudomásunkra, amely gyámügyi intézkedést igényel, azt

,oroi kívül a Polgármesteri Hivatal részére megküldjük,

Kapitányságunkon három fő végez a DADA_program kereté_

ben oktitást, leterheltségük miatt több osztály oktatását elvállalni
nem tudják, bár igényt már több iskolából is jeleztek,

A bűnmegelőzés vonatkozásában egy kardinális pont a kábí_

tószer fogyasztás megelőzésére irányuló tevékenységünk. A megyei

pokaiar- szövetségtől kapott drogutánzatokat tartalmazó táskát
' 
továb br a is felhas ználj uk i s kot ákb an, szül ői ér tekezl e í eken el ő adá_

sok megtartásóhoz szemléltető eszköznek-

i kozség területén a gyermek és fiatalkorú bűnözés nem ala_

kult ki. A gyermek_ és ifiúságvédelmi szervekkel, oktató_nevelő in_

tézményekkel, a gyermekvédelmi feladatokclt ellátókkal a kapcso_

lattartás rendszeres.
Annak, hogy csengele község és a hozzá tartozó tanyavilág

bűnüg,,i fertőzöttsége a kevésbé fertőzött jelzővel jellemezhető, a

helyi-poigárőrség munkájának is igen nagy a szerepe, A polgár-

őrség munkájában tevékenyen részí yeSZ a körzeti megbízott is,

mivil szolgálati gépjárművel nem rendelkezik, így szolgálatai jelen_

tős részét a polgárőrökkel hajtja végre.

Iskolakezdéstől november 1}_ig, az autópálya építés téli szü_

neteltetéséig a körzeti megbízott a polgárőrséggel közósen minden

reggel a, Áltoláros Iskola előtti útszakaszon tevékenykedett a gyer_

mekek biztons ágos közlekedése érdekében.

A körzeti megbízott kapcsolata a lakosság törvénytisztelő pol_

gáraival jó.
prioritások:
_ A szolgálat szervezés optimalizálásával, a relatív létszám,

hiánv csökkentésével elérni, hogy a körzeti megbízott szolgálata so-
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rán a településen legyen.
- A kirívó szabálysértőkkel szemben határozottabb, de-

nt o n s tr at ív r e ndő r i i nt é zke dé s e k fo ganat o s ít ás a,

- A bűnmegelőzés előtérbe helyezése - lakossági kapcso-
laítartós, társadalmi szervezetek, civil szerveződések összefogá-
sával a kannyebb megelőzni, mint orvosolni elv alapján.

- A családon belali erőszakvisszaszorítása,
- Polgárőrök segítése, a lakosság részére továbbra is gyors

és hatékony segítség megadása,
- Lehetőségeinkhez mérten a körzeti megbízott leterheltsé-

gének csökkentése.
Összességében értékelve Csengele közrendjét és közbizton-

ságát továbbra is jónak ítélem meg.
A beszámoló sem a tevékenységi körök teljes felsorolásával,

sem a statisztikai adatok részletezésével nem törekedett a teljes-
ségre.

Végezetül említést érdemel az Önkormányzat tagjaival és a
Polgármesteri Hivatal dolgozóival meglévő munkakapcsolatunk,
amelyet a magunk részéről igen jónak tartunk. Az eglüttműködést
és a napi munkához nyújton segítséget megköszönjük és azt a
t ov ábbiakb an is i gény elj ük.

Kérem, hogy véleményükkel, javaslataikkal és a lehetőség
szerinti további támogatásukkal segítsék elő munkánkat, hogl ered-
ményesebben tudjuk szolgálni Csengele közbiztons ágát !

A beszámolóban kazah adatok remélhetőleg érzékeltetik erő-
feszítéseinket Csengele közrendjének, közbiztonságának megóvá-
s á ért, a l ako s s á g b izt ons á gérz et én ek j avít ós áért. "

A rendőrségi beszámolóhoz Bitó József szólt hozzá. Fel-
vetette, hogy a körzeti megbizott többet legyen jelen a községben.
A kapitány váIaszában ezt megígérte, de ha rendkívüli feladat lesz,
akkor továbbra is el kell vezényelni a helyi rendőrt.

Vincze János a temetői lopásról érdeklődött, hogy van-e
újabb fejlemény anyomozásról, de sajnos nemleges választ kapott.

A következő napirendi pontként Gregus Sándorné tartott be-
számolót a munkájáról:

"Az Európai Unióhoz való csatlakozás új követelményekkel,
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feladatokkal látta el a falugazdász hálózatot, melyek az alábbi-
akban realizálódtak.

Gazdaregisztráció 2003. november 20. és december l0. kö-
zótí budapesti adattárral való egyeztetés alapján 5ő4 fő jelent meg.
2004. évben 587 íő regisztráltatta magát,

Mintegy folytatásként 2004 januárjában történt a MePAR-ba
való bejelentkezés megfelelő nyomtatványok kimltésével a novem-
berben regisztrált termelők részére (Csengele MzPAR térképéről a
saját földterület fizikai blokk felmérése, beazonosítása, egyedi
blokk-térkép lekérés e),

A 41/2004. (IV. 7.) FVM rendelet értelmében a termelők
2004. április ]5. - 30. kazatt nyújthatták be támogatási előleg
kérelmüket a Csongrád Megyei FVM hivatalához. Térségemben
418íő élt ezzel a lehetőséggel.

A 86/2004. (V. 15.) FVM rendelettel szabályozott Egységes
területalapú támogatás érintette szinte valamennyi termelőt. Be-
nyujtási határideje 2004. június 30. volt a Csongrád Megyei MVH
hivatalnál. Ezen támogatás még nem ilyen kimunkálásban volt
elérhető 2003. évben, amelyet az FVM Csongrád Megyei FM
H iv at a l áh o z l eh et e t t b enytij t an i e gy s z e r i ny o mt atv ány kit ö l t é s év e l.

A fent említett feladatokhoz kapcsolódóan az FVM Csongrád
Meglei Faldművelésügyi Hivatal felé napi, illene heti rendszeres-
séggel jelenteni kellett a támogatásokhoz kapcsolódó paramétere-
ket és azok változásait.

A Mezőgazdasági és Vidélcfejlesztési Hivatal megyei kiren-
deltsége 2004. június 30. után októberig postázía a termelőknek a
hiányosan benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatos hiány-
pótlásra való felszólításokat. Folyamatosan segítette az újabb
nyomtatványok kitöltésében és a térképen a parcellák berajzolá-
sában. 2005. május 20-tól napjainkban kerül kipostázásra az MVH
részéről a fenti támogatásokhoz kötődő elszámolási határozatok a
SAPS és a TOP-UP 2004. évi kifizetések vonatkozásában.

Az említett 2003. novemberi, az azt kóvető 2004. januári,
illetve áprilisi, mójusi időszakban a termelők maximális kiszol-
gálásának érdekében munkaidőn túl, valamint hénégén is tartot-
tam ügyfélfogadást.
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Folyamatosan végzem az őstermelői igazolvánnyal kapcso-
latos tef es karű ug,lintézést. Ervényesített őstermelői igazolványok
szóma 2003. évben 6]5, 2004. évben 624, Úi őrtur*rtfi igazot-
vónyt kivdltott 2003. évben 32 Jő, 2004. évben 2l fő. Ostermelői
igazolvány bevonását 2003. évben 23 íő, 2004. évben l5 fő kerte.

A 25/2004. €II 3 ) FI/M rendeletben meghatározottak szerint
a sertés eladásához a tartásáról 60 napos igazolás kiállítása 2004-
ben4]8dbvolt.

A gázolaj jövedéki adójának visszaigénylésére 2003. és 2004.
években is lehetőség volt. Az igazolás kiadása a szántóföldi
növénytermesztés, szőlő, gyümölcs, gyep művelési ágakban az el-
végzett munkák után történik, lehetőség van szarvasmarha áIlo-
mány után is igazolás kiadására. Segítséget nyujtok a bevallási
nyomtatványok kitöltésében is. A jövedéki adó mértéke követi a
világpiaci árak vóltozását. 2003. évben 143 íő, 2004. évben lj5 fő
igényelt igazolást a j övedéki adó visszaigényléséhez.

A fenti adatok minden esetben ujabb és ujabb ügyfelek
megjelenését, üg/irat kezelését, azok ismételt ismétlődését j elentik.
Ebből következően állandó vagy változó a termelők türelme és
türelmetlensége a szűkre szabott határidők, az e4y napra jutó nagy
számu ügykezelés végett. Az ügyirat és ügyfélfurgalom mellett napi,
heti, havi, negyedévi, statisztikai, termésbecslési, állapotminősítő
stb. jelentések készítése és területszemlék végzése tartozik a
munkakörömhöz.

A térségem a l0 éves falugazdászi időszakomban lényegesen
nem változott. A körzet kialakításom folyamatosan Pusztaszer-
Csengele. A térség területi adatai lényeges változást nem mutattak.
Fontos mutatói az alábbiak:
- szántó 5815,89 ha
- mezőgazdasági terület B584,43 ha
- összes terület 10.968,04 ha.
Lakosok száma 3756 íő.
Területalapú támogatás a térségben 2003. évben a mezőgazdasági
terület 59 %-a, 2004. évben a mezőgazdasági terület 72 %-a, 2005.
évben a mezőgazdasági terület 83 o%-a.

Ezeken túl a legfontosabb feladatomnak tartom a termelők
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tómogatási lehetőségekről és azok végrehajtásához szükséges
segítségnyújtást. Ebbéli szándékom a lakosság széleskörű tájékoz-
tatásában pótolhatatlan segítségét megköszönöm a Csengelei
Kr ónika szerkesztőj ének.

A zökkenőmentes ügyintézés érdefulben sok segítséget kaptam
a Mebo Csengele Kft dolgozóitól Kiss Nándor engedélyével (fax
kézhezvétele és továbbítása, fénymásolás), melyet ezuton megkö-
szönök,

A feladatok ismertetése nem évenkénti lekülönültségben kerül
megjelenítésre, mert ugyanazon feladatok hasonlóak és egymásra
épülnek, de az uniós változás miatt nem követhető formátumban."

Bitó József hozzászőlásában felvetette a piacvédelem hiányát.
Gregusné váIaszában elmondta, hogy ő ebbe nem tud beleszólni,
elTe magasabb szinten tudnának választ adni.

Az önkormányzat így határozott, hogy a volt disznóátvevő
telepet és az ahhoz tartoző földteruletet, valamint egy Kelőpatak
utcai építési telket eladla I20 Ftlnégyzetméter áron.

A képviselő-testület hozzájárult althoz, hogy a két háziorvos
általbeftzetett iparűzési adóból 50-50 ezer forinttal - a 2005. évi
költségvetés terhére - azI. és II. számú rendelőket támogatja.

Az önkormányzat több ponton módosította a 2005-ös
koltségvetést. Ezáltal a költségvetés főösszege 238.207.000 Ft-ról
263.49L 000 Ft-ra módosult,

Széll Lajos képviselő

Zö!dségfelvásá rIás Csen9e!én
Az európai TESCO központi beszállítőja nagy tételben megkezdte
Csengelén is a zöldség-gyümölcs felvásárlását az Aranyhomok
MGTSZ volt telepén. Érdeklődni a06-7019 456 032 és 06-30/4 183
7 7 7 telefonszámokon lehet.
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OUroIógiai szűrés

Jöhettek volna többen is!
Június 22-én férfiak számára urológiai szűrővizsgálatra volt

lehetőség Csengelén. A vizsgálatot a Richter Gedeon Gyógyszer-
gyár Rt. képviselője, dr. Kálmán Anna ajánlotta fel, amit örömmel
elfogadtunk, hiszen helybe jött az urológus szakorvos, dr. oroszi
Tamás szegedi kollégánk személyében.

A prostata szűrésnek igen nagy ajelentősége, tekintve, hogy
a prostatarák a férfiak második leggyakoribb rákbetegsége. Ma-
gyarországon évente átlagosan kőzel 1500 férfi halálát okozza. Ie-
lentőségét azis adja, hogy kezdeti stádiumában semmilyen panasá,
tünetet nem okoz, de mar egy egyszerű vizsgáIattal felismerhető, és
ha időben történik a felismerése, gyógyítható. A vizsgálat minden
40 év feletti feríinak javasolt, teljes panaszmentesség esetén is.

A prostatarák kisárésére van még egy lehetőség, az űgyne-
vezett psA-vizsgálat (a vérben kimutatható prostata specifikus
Antigén), amelyrrek egy bizonyos szint folé torténő emelkedése
már akkor jelzi a prostatarák jelenlétét, amikor még nincsenek tü-
netei.

A vizsgálaton tizenhatan jelentek meg, amivel a szűrést vég-
ző urológus doktor nagyon elégedett volt, mert elmondása szerint a
szeged környéki falvakban történt prőbálkozások során 4-5 érdek-
lődőnél több nem jelent meg. Sajnos, Itt is jöhettek volna még
többen is, saját érdekükben, de első ilyen jellegű vizsgálatnál ez a
létszám is több volt a vártnál. Igény szerint a vizsgálat még idén
ősszel megismételhető, de jövőre biaos megint megszewezésre
kenil.

Köszönjük azoknak, akik eljöttek, hogy törődtek egészsé-
gükkel, és legközelebb varjuk azokaí, akiket talán sikerült meg-
győznünk saját egészségük védelme és a megelőzés fontoss ágáről.

Dr. Torontáli Renáta



234

l(er esztszentelés
Június 19-én délután 3 órakor, tikkasztó hőségben, amikor

legerősebben sütött a nap, mintegy harmincan jöttek el a Temp-
lomhalmi iskolához, hogy a megújult kereszt felszentelés én réizt
vegyenek. Főleg az idősebb korosztály képviseltette magát, hiszen
őket firzi a legtöbb emlék az iskoláho z, ahol .r.ro .rrpár, írni és
olvasni, hanem imádkozni is tanultak.

A kereszt megáldását Laczkő Ferenc plébános úr végezte, aki
beszédében felelevenítette a Templomhalmi iskola múltját, az itt
tartott szentmiséket és az urunk mennybemenetelének ünnepén
(pünkösd előtt egy héttel) megtartott búcsúkat is. Hálás szíwel
megköszönte azok munkáját, akik elvégezték a kereszt felújítását,
illetve azok segítségét, akik anyagilagtámogatták ezt azügyet.

(fotó: Katona Attila)
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Beszéde végén elmondta, hogy meggyőződése: a magyaí
nemzet mindaddig fennmarad, amíg ragaszkodik Szent István
örökségéhez,kereszténybitéhez; ennek egy nagyon szep példája a
rossz állapotban lévő kereszt fe|íjítása. A plébános úr reményét
fepzte ki abban, hogy az eljövendő nemzedékek számára is fon-
tosak lesznek ezek az értékek.

A szentelést követően közösen elénekeltük a Himnusá, amit
kötetlen beszélgetés követett, visszaemlékezve az iskola fényko-
rára. Jő volt látni a boldogságot és örömöt az idős emberek arcán,
amikor gyermekkorukról meséltek, és visszaemlékeztek azokra a
..gondtalan" időkre, amelyek már soha nem térnek vissza.,.

katona Attila

oFoci krónika

Szuper Kupa győzelem
2005. június 15. Csengele - Székkutas 2:2 (1:2) Büntetőkket: 4:3
Csengele: Demeter, Heim (Kiss 35.'), Góra, Pálír, Sándor, Vársze-
gi, Kubát, Mészáros (Szabó 80.'), Haraszti R., Juhos, Wenner I. B,
C sengelei gőlszerzők: Y ár szegi, Sándor,

A Csongrád megyei III. osztályu bajnol<ság két csoportban zajlik és
a szuper bajnoki címért a két csoport bajnoka mérkőzött meg
Alg,,őn Jó időben, remek talajú pdlyán, büzdelmes mérkőzésen
nyerí a jobbik csapat, még ha csak büntetőkkel is. A csengelei ]]-
eseket a következők értékesítették: Kubát, Várszegi, Sándor,
Haraszti R. A gólkirály Wenner viszont hibázott, de kapusunk,
Demeter két remek hárítással járult hozzá a kupa megnyeréséhez.

Kun-Szabó Tibor
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ll.
OHat csapattal

Vetter Kupa
A március végére tervezett Vetter Kupát az időjárási viszo-

nyok elmosták, ezért egy kánikulai délutánon, június végén rcndez-
tük meg. A tornára 6 csapat nevezett be. A résztvevőket két 3-as
csoportba sorsolás útján osztottuk szét, ahol csoporton belül kör-
mérkőzés formájában döntötték el, hogy ki kerül a legjobb négy
közé.

Nagy meglepetésre a két pusztaszeri csapat búcsúzott. Az
egyik már több csengelei kupát is megnyert. de ez a torna
színvonalát mutatja, hogy most nem tudtak bekerülni a négyes
döntőbe.

A döntőbejutásért:
Godzilla (Kistelek) - Green-Ballers (Kiskunmajsa) 6:1

Vetter Kft. (Csengele-Jászszentlászló) * Acélbikák (Balástya) 1 :1

(7 méteresekkel, Bencsik Attila remek védéseivel a Vetter Kft. jutott
a dontőbe)

A harmadik helyért:
Acélbikák - Green-Ballers 6:2

A selejtezőben már a döntőbe jutott két csapat össze-
találkozott, ahol a kisteleki Godzilla simán 4:0-ra legyőzte a Vetter
Kft. csapatát. Ezéít óriási meglepetésnek örvendtünk a végón, hogy
a félig hazai csapat 1:0-s győzelemmel visszavágott a kistele-
kieknek, és ezze7 megszerezte a névadójuk által felajánlott kupát.

A kupa különdíjasai: legjobb kapus Bencsik Attila (Vetter
Kft.), legjobb játékos Szél Róbert (Godzilla), gólkirály Fogas Péter
(Acélbikák).

Köszönjük a névadó szponzornak, hogy egy remek sportdél-
után részesei lehettünk a jóvoltából!

K.-Sz. T.
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Védekezés a parlagíű ellen
Az ingatlantulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést

június 30-ig kellett végrehajtaniuk, azt követően pedig folyama-
tosan meg kell akadályozniuk a parlagfrí vírágzását, az allergén
pollen levegőbe kerülését. A védekezés legegyszerúbb módja jú-
ni us vé gétő l a 2 -3 alkalomma| v é gzett kaszáIás.

Az idei évtől kezdve jelentősen szigorodik a parlagfrivel
szennyezett területek felderítése és a közérdekű védekezések kivi-
telezése az elmu|t évek gyakor|atához képest,

A parlagftí elleni védekezés elsősorban a föld tulajdonosának,
illetve hasznáIőjának a kötelezettsége, A tcirvény hatáIyakiteqed az
összes ingatlantulajdonosra, igy a hatóságok eljárásukat nemcsak
termőföldön folytatják le - melyekbe azártkertek is beletartoznak-
, hanem belterületen, ipai, kereskedelmi és egyéb telep-helyeken,
utak, vasutak, vizpartok mentén is. A törvény lehetőséget ad, hogy
az erősen fertőzött, rosszul művelt haszonnövény állományban is
elvégezhessék a hatós ági v édekezést.

A hatósági védekezés teljes költségét köteles a ftild hasz-
nálőja, tulajdonosa megtéríteni, amely a helyi feltételektől fuggően
több tízezer forint is lehet hektáronként. Ez nem azonos a nö-
vényvédelmi bírsággal, amelyet hiszezet és kétmillió forint közötti
összegben, az eljárás költségén felül szabnak ki.

Gregus Sándorné

Hirdetések
Jó karban lévő Simson S51 típusú motorkerékpár eladó.
Erdeklődni: Tisóczki István Csengele, Akácfa u. 11. Telefon:
(62) 286 068 vagy (06-20) 2 555 586.

I7I0 négyzetméter területű porta eladó az Arpád utcában, a
Faluhaz mögött. Erdeklődni: Süli István Csengele, Május 1. u. 56.
Telefon: (62) 286 07 4 vagy (06-30)5 830 923



-238-

Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető. Hitelbírá|at
helyben. Törlesztési határidő: 1 évtől 4 évig terjedően. Erdek-
lődni lehet a286 017 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.

Eladó a Csengele, Ady Endre tl. 3, szám alatti porta 380 Voltos
villannyal, nortonkúttal, sóderrel, betontörmelékkel. Érdeklődni
lehet a 06-3019 258 372 telefonszámon.

Gumiszerelést. -iavítást és
centrí r ozást vállalok !

tJj gumiabroncsok kedyező áron kaphatók!

Longa István autó- és gumiszerelő
Csengele, Felszabadulás utca
Telefon: (06-30) 3 538 409

G é p i h í m zé s!
GégIogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, 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 HÁZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt.75.

Telefon/fax: (06-62) 541 570
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Eladó a Csengele 254. számú tanya. Erdektődni lehet Vincze János
temetőgondnoknól (telefon: 06-30/3 172 200).

Faluhoz közeli, műút melletti 1 hektár hobbitelek eladó. Er-
deklődni: Balázs Ferenc 06-30/3 866 057.

Eladó 600 tr-öles zárt kert 3 db foliasátorral. Érdeklődni: Túri
István vizmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 1 5. szám alatt.

A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekefitett,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is, Érdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május I.u.22. E 286 191

Ha bőrproblémdi vannak, allergidja, be nem gyógyult sebei,
reumds fájdalmai, izomhúzóddsa, fájdalmas ízületi mozgdsai, arc-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápids
kezelést nagy méretű ldmpával.

Érdektőtlni: Kormtínyosné Váradi Ildikó gyógytornásznál a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban).

'ffi 2i;l6kártya készítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin územű
tehergépkocsik részére
(gázizemőekre nem)!

személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
zöldkártya készítését vállalom

Vastag Zoltán autószerelő mester
Iászszentlászló, Kossuth u. 17,

6 06-30/9 084 061
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Táp-takarmány kereskedésemben tijzelő - és építőany agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, íégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok, Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz szá|litom 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 606-3013 228 453

tJj szolgdltatdsok a Fotó szaküzletben
- Esküvő, lakodalom és egléb rendezvények felvétele. Gyermek-
fe lv é t e l e k háznól é s műt e r e mb e n. I gaz o lv ány kép
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfelújítása
- Digitális gépről, kórtyáról CD-írás, képek korrigálása kérésre
- Video átírása DVD-re
- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok
- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek
- Olaj-, pasztell- és akvarell képek
- szaktanácsadás

Nacs a Jánosné fényképész
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

@ 257 786, este: 329 659 4_06-30/5 479 521

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja; Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó: Kucsora Péter
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulás utca 2/A, E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefné


