
XIII. évfolyam 18. szám 2005. szeptember 15.

A római Angyalvár előtt

Cikkunk a 284. oldalon kezdődik!
(fotó: Katona Attila )
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OA falugazdász rovata

Tój koztutás ű mezőgazdasóg
dllapotúról

Szeptember 9-én tájékoztató előadást tartottam a csengelei
gazdák számára a Faluházban. Akik nem tudtak erre eljönni, azok
számára összefoglalom az ott elhangzottakat.

A nemzeti agrítrstratégia és az agritrtntézkedések alaplai:
- a vidék értékeinek megtartása,
- a kedv ező termelé si feltételeink kihasználása,
- a magyar gazdák nemzetkőzi versenyképességeinek javí-

tása,
- biáonságos, jó minőségű élelmiszerellátás.
Az agrárgazdaság a külkereskedelemben a tartósan pozitív

egyenlegével stabl|ízáló hatású. A kivitel és a behozatal egyenlege
243 m1lliárd forintot tett ki 2004-ben. A mezőgazdaságban megter-
melthozzáadott érték volumene 36,3 Yo-kal több volt, mint a meg-
előző évben.

A Kormány az elmúlt időszakban számos, az agrárgazdaságot
segítő intézkedést hozott. Az adósságrendezési programok kereté-
ben 60 milliárd Ft ált rendelkezésre és 100 ezer termelőt érintett. A
támogatás 55 %-át gazdasági társaságok, 45 %-át magántermelők
kapták, Az aszáIykárok enyhítésére a termelők 18 milliard forint
támogatáshoz jutottak. A kedvezőtlen adottságú térségekben gaz-
dálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hiteleinek részleges (40

%-os) konszolidálására 2003-ban három éves program indult 10

milliárdos támogatással.
Az Agrát-Európa hitelprogram keretében 203,1 milliárd fo-

rint hitelt vehettek fel a gazdálkodók 5-10 éves futamidővel, kamat-
támo gatással és garan ciáv al.

A 2003-as súlyos fagy- és aszáIykárok mérséklésére 10 milli-
árd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a 94 ezer terme-
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Iő számáta, emellett a termelők 46 milliárd kedvezményes közép-
lejáratu hitelt is igénybe vehettek (a hitelek futamideje a gazda-
megállapodás alapján 10 évre meghosszabbításra került).

Kiépítésre kerültek az EU előírásoknak megfelelő állat- és
növény-egészségügyi határállomások. 2003. július 1-jével megala-
kult a Mezőgazdasági és Vidékfejlesáési Hivatal.

A SAPARD program során a rendelkezésre áIIő forrásokat
teljes mértékben felhasznáIták. Összesen 8837 pályázat érkezettbe.
Az engedólyezett támogatási összeg 64,3 mllliárd Ft, melyből eddig
36,4 milliárdot már kifizettek.

Az EU csatlakozás után hirdették meg az Agrár Vidék-
fejlesáési Operatív Programot, mely három fo fejlesztési irányt ha-
tározott meg:

- a versenyképes alapanyag-termelés megalapozását a mező-
gazdaságban,

- az élelmiszer- feldol gozás modern ízálását,
- a vidéki térségek fejlesztését.

Összesen 5905 pályázat érkezeít be, melyből 3011 db-ot választot-
tak ki támogatásra. A jóváhagyott összeg 80 milliárdot tett ki.

A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervhez 42.292 páIyázat érkezett
be. Az elbírálásuk rövidesen befejeződik.

2006, janlÁr l-jétől mintegy I0 ezer gazdálkodő számárale-
hetővé válik a korai nyugdíj igénybevétele, ami havi 25-100 ezer Ft
közötti támogatást j elent.

A piacvédelem területén a 30 napos ftzetési határidő be-
tartását és a beszerzési ár alatti értékesítés tilalmát rögzítettük.
Szigorítottuk az EU tagországokból beérkező termékek ellenőr-
zését.

A földéft életjáradék program során 50.000 hektárt vásárolt
meg az álla és 18 ezer fő kap életjáradékot.

A gazda-megállapodás alapján a2005. év után járó unió által
fnanszirozott területalapú támogatások 80 %-át a tárgyév de-
cember 31-igkiftzetik, a nemzeti kiegészítést pedig 2006. február
15-ig.

Gregus Sándorné
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Egy hét Rómában
Az idén nyáron nagy álmunk teljesült: feleségemmel együtt

elmehettünk Rómába, az ,,Ötők városba", Feleségem jól ismeri az
olasz fővátost, mivel olasz szakos ösáöndíjasként hosszabb ideig
élt itt, és most mindent meg akart nekem mutatni. Mondanom sem
kell, hogy az itt töltc;tt egy hét a rengeteg látnivaló miatt igen ke-
vésnek bizony,rrlt.

Az első harom napon megnéztük az aríik Róma emlékeit: a
Fotum Romanumot, a diadalíveket, a Colosseumot, a Szent Cal-
lixtus katakombát, illetve jó pár templomot, amiből Rómában nincs
hiány. Két napot szenteltünk a Vatikán látnivalóinak megtekinté-
sére. Mindenütt igen szigorú biaonsági intézkedéseket és beléptető
rendszereket találtunk, múzeumoknál, templomoknál egyaránt.
szokatlan és szomorú hozadéka ez a terrorizmustól tartő száza-
dunknak.

Egy - egy nap jutott Róma tengerparti városrészére, Ostiara
és egy közeli kisvárosra, Tivolira, ahol a Villa D'Este szép szökő-
kútjait csodálhattuk meg.

Jól telt ez az egy hét, habár elég bosszúságot okoztak a nem
éppen preciz olaszok. A buszok például akkor indultak, ha a veze-
tőjük meguzsonnézott, vagy megkávézott. A menetrend csak a vég-
állomáson volt kiírva, de ahhoz sem tartották magukat. Úgy másfél
óránként jáft a szál|ásunk felé egy busz, kiszémithatatlanul,

Végül két jó tanács azoknak, akik hasonlő utazást forgatnak a
fejükben: 1.) Erdemes repülővel utazni, mert a fapados járatok va-
lamivel olcsóbbak és sokkal kényelmesebbek, mint az autóbusz
yagy a vonat, nem beszélve arról, hogy mindössze másfél őra alatt
Rómába lehet érni. 2,) A Trastevere nevű városrészben van a kalo-
csai iskolanővérek zarándoL<háza, a Szent István ház. Itt a római
árakhoz képest viszonylag olcsón lehet szobát bérelni. A nővérek
nagyon kedvesek és segítőkészek. Információk M interneten:

!{ury-§Zl h_, h§, illetve www" ]bpaclo s, hu.
Katona Attila
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90. születésnap

Az ünnepelt két fiával
(fotó: Túri Mónika)

Ritka születésnapi ünnepség volt nemrég a Szé11 családban.
Idósebb Szé11 Lajost köszöntötték 90. születésnapj án, Szép számű
ünneplő közönség jött össze, hiszen két gyermekén kívül még 7
unoka és 7 dédunoka tartozik a rokonságához.

Lajos bácsinak igencsak küzdelmes élete volt, Élt a Horthy-
rendszerben, majd a II. világháboru után 4 évig a Krim-félszigeten
volt hadifogságban. Haza már a Rákosi-rendszerbe jött. Mindig is
földmúveléssel foglalkozott, a helyi tsz-ből vonult nyugdíjba. Fele-
ségét évekkel ezelőtt elveszítette, azőta egyedül, de nem magányo-
san é1. Családja rendszeresen látogatja, gondozza, Erre nagy szük-
sége van, hiszen elvesztette szeme világát.

Szerkesztőségünk jó egészséget kíván az ünnepeltnek!

M. M.
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OBecsöngettek

ll\z a feladatunk, hogy a tanulók jól
érezzék magukat ebben az iskolában"

A tanév kezdetének apropóján a csengelei iskolaigazgcttót, Heim
Géza iskolaigazgatót kérdeztük aktuális témákról.

Mivel telt el a nyár az iskolában?
- 50 gyereket vittünk táborba, Balatonfelvidékre. Nagyon jól si-
került atábor, azidő is kiváló volt, Sok programot szerveztürlr.. Az
iskolában pedig a szokásos nyári felkészülés volt az új tanévre. A
nevelők ugyan szabadságukat töltötték, de ez a vezetőknél nem
egészen így működik. Mindig vannak olyan jelentési kötelezett-
ségek, amelyek anyána esnek. Ilyen például az év végi beszámoló
formába öntése, leadása az önkormányzatnak. Ugyanis a szeptem-
beri önkormányzati ülésen számol be intézményunk vezetése az

elmúlt tanév oktató-nevelő munkájáról, beleértve az iskolrát és az
óvodát is. Ezen kívül egyéb szervezési munkák is voltak. Többek
között az összes óvodai, iskolai játékot felül kellett vizsgálni, ami
két napot vett igénybe. De mondhatnám a gyerekek nyári étkez-
tetésének, az intézmény takarítási munkáinak megszervezését, kül-
ső és belső környezetének rendbe rakását. A nyár feladata volt azuj
tanévre a munkatervek összeállitása, hiszen a tanévnyitó tantes-

tületi értekezletünk augusztus utolsó napjaiban volt. Addigrakész
munkaterwel, munkarenddel, őrafelosztással, órarenddel készül-
tünk fel. Ez azt jelenti, hogy szeptember 1-jén már a tényleges
tanrend szerint fol7*. az oktatási munka. Elég sokrétű volt a fölké-
szülésünk, de úgy gondolom, hogy sikeres volt.
Az ide nyáron volt-e meszelés az iskolában?
- Minden évben nem tudunk meszelni, de nincs is rá szükség. Az
általános fertőtlenítés, portalanitás, az összes tanszer és a beren-
dezések lemosó fertőtlenítése, a padlók, ajtók, ablakok lemosása, a

folyosók feltakarítása felmosása volt a fő szempont. Meszelésre
ebben az évben nem volt szükség.
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_{z elmúlt tanévben szép eredményeket értek el a gyerekek a
tanulmányi versenyekben. Viszont a sport eredményekről nem
lehetett hallani.
- Az iskolánk előterében - a diákönkormányzat és a gyerekek
kezdeményezéséte * egy uj falat állítottunk össze "Akikre büszkék
l,agl,rrnk" címszóval, Erre a különböző sport rendezvényeken,
illefi,e egyéb versenyeken jó helyezést elért diákok kerülnek fel
színes fotókkal és eredményeikkel. Mondhatom nyugodtan, hogy a

sportban is nagyon jó eredményeket éfiünk el, Különösen az at|éták
taroltak ebben az évben. A megyei bajnokságokon III-IV. helye-
zéseket értünk el. A körzeti versenyeket általában első és második
helyen zártuk. A dicsőség táblára 62 gyerek neve került fel.
Tehát továbbra is jól fut a sportolók "szekere"?
- Igen. Az az ígazság, hogy a tavalyi nagyon jól szereplő társaság
egy,ütt maradt. Ugy néz ki, hogy a feljövő gyerekek között is
nagyon sok tehetséges van. Velük nagyon komolyan kell foglal-
kozni, hogy még jobb eredményeket érjenek el. Már meg is ala-
kulta a különböző csapatok, akikkel az edzéseken rendszeresen
foglalkozok.
A tanévzárón szokták átadni "A csengelei iskoláért'l plaket-
teket. Az idén kik kapták?
- Az idén két felnőtt kapta, Az egyiket iskolánk a|ka|mazottja,
Magyar Zoltárné, aki már egy évtizede foglalkozlk a gyerekek
ügyes-bajos dolgaival. Gondolok például a továbbtanulás intézé-
sére, a tankönywel való foglalkozásra, a diák önkormányzatot
érintő különféle dolgokra. Aktív résztvevője az iskolaszéknek. Ő
ugyan gazdasági igyintéző, de úgy szoktuk mondani, hogy ő az
intézmény mindenese. Mi kis iskola vagyrnk, nem engedhetjük
meg, hogy külön iskolatitkárral, külön adminisztrátortal dolgoz-
zunk. Az én munkámat is segíti, hiszen nagyon sok gépi anyagot
kell neki elkészíteni. Ő foglulkozlkaleltárokkal, egyben pénááros
is. Tehát végtelen sokrétű feladata van. A másik kitüntetettünk No-
vákné Yízhányő Erzsébet volt. Ó jelenleg már nem az intézmé-
nyünk dolgozója, de nyugodtan mondhatom, hogy hosszű időn
keresztül segítette a szülői munka közösség munkáját. Nagyon
önzetlenül részt vett a különböző szervezési feladatokban, sokszor
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anyagi lehetőségeit is túl haladva. Mint búcsúző szilő - kislánya
most végezte el a nyolcadik osztál5fr. - kapta meg a szülői munka-
közösségben v égzett tevékenysé géért.

Korábban a végzős tanulók is kaptak ilyen elismerést. Most
nem volt ilyen?
- Ebben az évben úgy döntött a díj odaítéléséért felelős kuratórium,
hogy nem teljesült a gyermekek esetében minden feltétel, amit
annak idején a díj kiírásináI megszabtunk, Hiszen nyolc év mun-
küáéít kapják a gyermekek ezt, ugy magatartási, tanulási és

minden egyéb tevékenységéért, Ebben a tanévben ez nem jött
össze. Lettek volna jelöltek, de valamelyik feltételnek nem feleltek
meg.
A tanári karban lett-e változás?
- Varga Lászlóné kolléganőnk nyugdíjba vonult. Ő a Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet kapta hosszú oktató-nevelő tevékenységé-
ért. Visszajöttek a gyermekgondozási segélyen lévő kollégák, mun-
kába álltak. Vargáné helyét a visszatérő Szűcs Erzsébet tölti be, aki
három évig gyermekgondozási segélyen volt. Ő matematika-fizlka
szakos tanárnő. Napközis munkahelyre jött vissza Barnáné Havrán
Ilona, aki az elsős napközis csoport vezetését kapta meg. Egyéb
változás a tantestület összetételében nem volt, Gyakorlatilag nin-
csenek új dolgozóink, ugyanolyan felállásban végezzik a munkát,
mint eddig.
A tanári karban milyen a szakos ellátottság?
- Továbbra is - mint az előző tanévben - 95-96 oÁ-os a szakos
ellátottságunk. Gondolva arra, hogy az idősek előbb vagy utóbb
nyugdíjba vonulnak, jelenleg is az intézmény továbbképzési
keretére két helyben lakó kollégánk különböző hiányszakokat vé-
gez. Lantosné a magyar szakot végzi, az e|ső évet sikeresen be-
fejezte. Nemes-Nagy Nelli pedig a kémia-pedagógia szakot végzi.
O is az első évet sikeresen befejezte. Gurdics Gáborné az utolsó
évét végzi a tanítónő képzőben. Az elmenők helyett igyekszünk
helyben megoldani az ellátottságunkat, már csak azért is, mert az ő
munkájukat ismerjük, és tudjuk, hogy számíthatunk rájuk, Nem
mindegy, hogy valaki itt lakik, vagy a reggeli busszal érkezik és a
délutánival elmegy. Bármilyen egyéb megmozduláson, rendezvé-



-289-

:\ en is lehet ezekre az emberekre számítani.
Bukás volt-e az elmúlt tanévben?
- \íinden évben van bukás, az idén is volt. Három gyermekünk
tejezte be eredménytelenül a tanévet. A tanév elején, a pótvizs-
gákon r,égü1 is sikeresen túljutottak, így foly,tathatják tanulmánya-
ikat.
Korábbi években mindig baj volt a tankönyv ellátással, késve
érkeztek meg. Az idén volt-e ilyen probléma?
- Egy új terjesztővel vettük fel a kapcsolatot, a régi Lombard-fele
könlterjesztő ház megszüntette a tevékenységét, Az űj tankönyv-
e 1 l átónk vé gtelenül pr ecizen, gyakorlatil ag hiánytalanul leszállította
májusban a tankönyveket. Azért döntöttünk a május végi tankönyv
r,ásárlás mellett, mert így a szülőknek a költségeit is meg tudjuk
osztani. Így nem kell az iskolakezdésre nagy összegeket kiadni.
Ebhez hozzá teszem, hogy az intézményünkben a gyerekek nagy
része ingyenes tankönyvet kap, csak a kiegészítőket, a munka-
fuzeteket kell csak a szülőknek kifizetni, Az idén 7-től 18 ezerig
ingyen kapják a rászorultak a könyveket. Nem mindenki kapja in-
gyen, csak akik szociális helyzete ezt szikségessé íeszi. Ezt én
helyénvalónak tartom.
Ezt a helyi önkormányzat finanszírozzu vagy központi támo-
gatásként kapják?
- A központi támogatás csak egy bizonyos részét fedi le ennek az
ingyenes tankönyvnek. A napokban dől el, hogy mennyi az a plusz
költség, amelyet az önkormányzatnak kell ehhez a támogatáshoz
hozzá tenni. Ugy gondolom, hogy 250-300 ezer forintos nagyság-
rendű az az összeg, amellyel az önkormányzat kénytelen támogatni
ezí az akciót.
A technikai ellátottság bővült-e?
- Az elmúlt évben büszkén jelenthettem, hogy mennyi számítő-
gépünk van. A rendszetgazda felügyelet átnézte az összes gé-
pünket, és a jelenlegi kor követelményeinek már öt nem felelt meg.
A tanév elejére ez az öt számitőgepes munkahely fel 1ett újítva, öt
új PC került a rendszerünkbe. A régiek bővíthetetlenek, felújít-
hat atlanok vo ltak, ez ért ki se l ej tezésr e kerültek.
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Ki fizette a költségeket?
- Az űgynevezett központi informatikai normatíva terhére történt,
ami végül is állami ftnanszirozású, de az önkormányzatonkeresztül
bocsátják rendelkezésre ezt a pénzt. Egyéb felszereléseket is kény-
telenek leszünk cserélni, melyeket megrendeltünk. Egy tanterem-
ben teljes székgarnitúrát kell cserélni, új táblákat kell beszerezni, az
óvodába új asztalok, székek kerülnek. Egy kicsit meg van kötve a
kezünk, mert egy pá|yázatí eredményhirdetést várunk, amelyet
nagy valószínűséggel megnyerünk. Ennek a pályázatnak a terhére
kerülnek ezek a belső berendezések cserére, leszállitásra.Ezvárha-
tóan szeptember hónapban megoldódik. Amit lehetett, azt felújítot-
tunk, megcsináltunk.
Mennyi gyerekkel kezdték a tanévet?
- Csökkent a gyermekeink létszáma, mert az elballagó 8. osztály
igen nagy létszámí volt, és két gyermekünk Jászszentlászlőra irat-
kozott. Illetve két áthelyezés volt, akiket a tanulás-felülvizsgáló
bizottságmás iskolába irányított . Így l48-anvagyunk,
Az átirányított tanulók fogyatékos iskolába kerültek?
- Nem úgy mondjuk, hogy fogyatékos, hanem eltérő tantervű
iskola, Sajátos nevelési igényeknek megfelelő intézmények ezek. A
kisteleki Petőfi iskolában működnek még ilyen évfolyamok. A jövő
pedig az ígynevezett egyitt nevelés. Tehát ezeket a gyerekeket a
normális haladású, tempójú tanulókkal együtt kell majd együtt
nevelnünk. Ezért is vettünk részt egy páIyázaton, amellmek 25-30
milliós vonzata van, Ezen ezt a bizonyos nevelési formát lehet
megtanulni továbbképzés formáj áb an.

Mint pedagógus, mit szól ehhez, hogy együtt kell nevelni a nem
egyforma kapacitású gyerekeket?
- Nem nagyon tafiom jónak, de nagyon sok szempontot kell mér-
legelni ebben az esetben. Végül is kisgyerekekről van szó, akik
távolra kénlelenek eljárni. Az is egy törést okozhat az életükben,
hogy egy új közösségbe kenilnek. Másik oldalról viszont a rend-
szeres óracsökkentés miatt - ami az intézményünkben 6 évfolya-
mon osztályonként 2,5 őrás - kevesebb idő jut a sajátos nevelésű és
a normál haladású tanulók részére, ugyanannyi tananyag mellett.
Nagyon nehéz a differenciált foglalkozás, a csoportmunka. Ehhez
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külön szakember kell! Akit nem készítenek fel erre, az - mondjuk
meg őszintén - nagyon nehezen tudná ezt ellátni A jövő az együtt
ner elésé. Ennek pénzngyi vonzatai is vannak. Nagyon sok iskolá-
ban az ilyen gyermekekért kapva kapnak, hiszen dupla normatívát
kapnak értük.
Gondolom, hogy több évre előre készítenek előrejelzéseket.
Csengelén probléma lesz-e a gyereklétszámmal?
- \em lesz probléma, mert az átmeneti csökkenés után az ővoda
létszáma megemelkedett. A tavalyi 61 helyett most már 70-en felül
lesz a gyerekek létszáma. Ez sok egyéb problémát vet fel: a gye-

rekek leültetése, lefektetése. Eddig két dajkánk volt. ,Szeptember
15-től az önkormányzat segítségével hárman lesznek. Evközben 6-

7 gyerek tölti be a harmadik életévét, Az óvodába a 3 életév betöl-
tése után lehet bekerülni. A ballagó 8. osáályunk 18 fo lesz, de a
feljövő társaság már 24 fős osáály lesz. Általáb an az óvodában24,
25-26 fős csoportok vannak, ami aztjelenti, hogy kevesebb gyerek
fog kimenni, és több fog feljönni. Az iskola létszírna így emelkedni
fog. Az osztályok átlaglétszáma l9-re jön ki, hasonlóan, mint az

előző tanévben. Egy pedagógusra jutó tanuló létszám 18-19 fo
továbbra is. Megemelkedett a napközis létszám is. A viszonylagos
tanulószám csökkenés mellett a napközis létszáma maradt a régi,
ami azt jelenti, hogy végül is emelkedett. A négy napközis cso-
portban és a tanulószobás csoportban jelen pillanatban l33-an
vannak, Nem szólva arrőI, hogy az I-4. osztá|yban az ingyenes
étkezés belépett a rászorulőknak. Ez 50 gyermeket jelent. Az óvo-
dában az ingyenes étkezők száma 55-58 körül van. Ez szeintem
nagyon nagy segítség a szülőknek, Rogtön hozzá kell tennem: nagy
íeher az önkormányzatnak, Az első négy oszíálynál viszont elég
nagy állami lefedés van. Akik 50 %-osok voltak, azol<ra még 2380
Ft-os plusz normatívát kapnak, ami körülbeltil futja az ő ingyenes
étkezésüket.
Ha már az ővodánál tartunk: az elmúlt évben elutasították a
bővítésre beadott pá|yázatukat. Van-e azőta újabb fejlemény?
- Nagy valószínűséggel új pályázatot kell készíteni. A pályázatok-
nak mindig vannak olyan szerkezeti elemei, amelyek elavulnak,
Hogy ilyen jellegű pálryinat mikor lesz kiírva, aztnemtudom. Re-
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Rebesgetik, hogy még ebben az évben. Az önkormányzat partner
abban, hogy ezt a pályázatot beadják, hiszen az őnási építési
követelmények miatt a beruházást csak önkormányzati pénzbőI
megoldani nem lehet.
Idén lesz-e papírgyűjtés?
- Tudomásom szerint szeptember közepén lesz. A papírgyűjtési
akcióban már annyira előre vagyunk, hogy 110 mázsát már
összegyüjtettünk és el is vitettünk. Ennek a bevétele is meg van
már. Természetesen egy nagy akciót szeretnénk szervezni, mert az
viszonylag könnyebben megoldhatő, Bétr ügyelet meg mérőembe-
rek kellenek hozzá, amiben a kollégák nagyon szívesen vesznek
részt.
Most van-e valami nagy cél, amire gyűjtenek?
- A játékállományt szeretnénk továbbfejlesáeni. Ebben döntő
szempont, hogy a régi játékokat nagy valószínűségge1 le kell selej-
teznünk. Tervezünk egy szabadtéri sakkpályát is, amihez a lapokat
már összegyűjtöttük. Nagy kőlapokból lesz, azok le lesznek festve.

Még a bábúk kétségesek. Ez játék is, és a gyerekek asszociációs
gondolkodását nagyban fej leszti.
Végére maradt egy családi kérdés. Tudjuk, hogy a feleségével
magas állami kitüntetést vettek át, de aztnem tudjuk, hogy hol.
- Augusztus 20, alkalmaból nagy meglepetés ért bennünket. A
feleségem a Magyar Köztársasági Bronz Erdemkereszt kitüntetést
kapta a köztársasági elnöktől, jómagam pedig a Magyar Köztár-
sasági Ezüst Erdemkeresztet.Ez meglepetés volt mindkettőnk szá-
míra. Úgy gondolom, hogy ezek a kitüntetések egy igen hosszú
Csengelén eltöltött pedagógus munkának elismerése. A feleségem a
36. tanévét kezdte el, én pedig a 38-at. A kittintetéseket Budapes-
ten, a Népművészeti Műzeumban au|ájában vettük át nagyon ben-
sőséges ünnepség keretében az ünnepet mege7őző napon. Nagyon
büszkék voltunk, hogy Csengelét reflektorfénybe hoztuk. Tévé-
műsor is készült velünk, ahol még csengelei kérdés is volt. Föl volt
téve, hogy hol található Csengele? Azért csak nem vagyunk a világ
végén. Vagy ha ott is vagyunk, igyekszünk minden olyan
lehetőséget megadni a gyerekeknek, ne érezzék azt,hogy el vannak
szakadva a városoktól, vagy esetleg más településtől. Nekünk az a
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feladatunk, hogy a tanulók jől érezzék magukat ebben az iskolában.
Ezért tevékenykedünk mind a ketten.
A kitüntetési ünnepségre csak pedagógusok voltak hivatalosak,
vagy más személyek is?
- Mivel az oktatási miniszter adta át az elismeréseket, csak pedagó-
gusok voltak. Csongrád megyében általános iskola vonatkozásában
csak ketten kaptunk, Büszkék voltunk, hogy magunknak és Csen-
gelének is dicsőséget szereztink. Rögtön hozzá is teszem, hogy ez
a kitüntetés ugyan személyre szőlő, de egy jó közösség nélkül ezt
nem lehetett volna elérni. Ebben benne van a pedagógusok mun-
kája, benne yan az önkormányzat segitőkészsége, az iskolát segítő
politikája. Nagyon sok helyen halljuk, hogy bizony nem felhőtlen a
kapcsolat az iskola és a fenntartőja között. Itt se, de nyugodtan
mondhatom azt, hogy értelmesen beszélve, megfelelő kompro-
misszumokat kötve, jól együtt tudunk működni a fenntartóval.

(-r -ly)

oFoci krónika

Megkezdte nagypályás
szereplését a serdütő csapat

Megye III. osztályú bajnokság:

2005. augusztus 27. Csengele - Forráskút 10:3 (5:1)
Csengele: Demeter, Tóth, Kiss, Túri, Pálfi, Sándor, Kubát, Yársze-
gi, Góra, Wenner (Haraszti R. Túri 46.'), Juhos.
Gólszerzőink: Juhos (3), Wenner (3), Várszegi (2), Góra, Pálfi.
A listavezetőt súlyos vereség érte.
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2005. szeptember 4. Domaszék - Csengele 1:11 (0:6)
Csengele: Demeter, Tóth (Heim 46.'), Kiss, Túri (Mészáros 46.'),
Pálfi, Sándot,Yárszegi, Kubát, Haraszti R., Wenner, Juhos.
Csengelei góllövők: Juhos (3), Várszegi (3), Wenner (2), Sándor
(2), Haraszti R.
Kiállítva: Kiss (Csengele) 60.'
Az eredmény önmagáért beszél.

2005. szeptember 10. Csengele - Zsombó 6:2 (3:I)
Csengele: Demeter, Tóth, Sándor, Túri, Pálfi, Várszegi, Heim, Ku-
bát,Haraszti R., Wenner, Juhos.
Góllövőink Yétrszegi (2), Juhos, Kubát, Wenner, Túri (öngól),
Kiállítva: Túri (Zsombó) 85.'
Tartalékos csapatunk magabiztos győzelmet aratott ct szimpatiku-
san küzdő Zsombó felett.

***

2005. aug. 31. Zsombő serdülők - Csengele serdülők 4:4 (1z2)
Csengele: Gurdics Gábor, Csáki Lajos, Erdélyi Miklós, Katona
Gábor, Lesták Ottó, Csáki Dávid, Csáki Martin, Longa Ádá*, Rabi
István, Novák Ba|ázs, Katona Norbert. Cserék: Gurdics Dávid,
Horriáth Roland, Árvai Márk, Farkas Péter.
Csengelei góllövők: Rabi, KatonaN., Csáki M., Longa
Csapatunk első nagypályós mérkőzésén jó játékkal 4:]-es vezetére
tett szert, de sajnos a mérkőzés végére effiradtunk és a hazaiaknak
sikerült egyenlíteni.

Kun-Szabó Tibor

06-3012 098 273
06-3013 747 693
06-3019 502 76I

Helyesbítés ek a telefonszám-j egy zékhez

Balogh János Tanya2I0.
Balogh Jánosnó T anya 2I0.
Vígh Attila Felszabadulás u. 39.
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OEzt írtdk Csengelérű 95 éve

visszatekintő
L etar tő ztato tt p é nzhami s ít ó

Harminckét ezer hamis ötkoronás

1A rendőrség jelentése) A szegedi rendőrség kitűnő fogást csinált,

|etartőztatott egy öregembert, aki harminckétezer darab hamis

ötkoronást gyártoít, amelyekkel elárasztotta az országot. kitűnően
szervezett ügynökgárdája volt az öregnek. Bűntársai mindig más és

más városban hozták forgalomba a fölismerhetetlenül sikerült
hamisítványokat s így eddig sikerült kijátszaniok a rendőrség fi_
gyelmét. A banda feje Lász|ő Kis János 71 éves csöngölei gazdál_

kodó, aki pénzhamisításért már tizenegy évet ú|t fegyházban. Egy-
szerű földmíves ember, de a pénzhamisítás mesterségét bámulatos

tökélyre vitte.
A rendőrségnél négy-öt hónap alatt föltűnt, hogy Szeged kör-

nyékén rengeteg hamisítvány kerül forgalomba. Egyedü1 szegeden
havonkint 70-80 hamis pénzt szo|gáItattak a rendőrség kezéhez.
Hosszas nyomozás után a száIak Felsőtanyára vezettek, ahol két

hónap előtt sikerült is két _.pénzhamisítót elcsípni. Az egyiket
ZomÉoi Józsefnek hívják. Ő kizárő|ag Szeged területén értéke_

sítette hamisítványait. A másik lKrizsán János, aki már nagyobb

arányokban működött. Ötkoronásaival elárasztotta a Délvidéket s
szintén ügynököket tartott a hamispénz terjesztésére. A két jeles

firma börtönbe került, de a forgalomban lévő hamisítványok száma

csak nem csökkent. Ebből arra következtetett a rendőrség, hogy

még mindig működik egy nagyobb szabású pénzhamisítő gyár,

A nyomozást tehát tovább vezették. A főkapitány megbizásá-
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ból a rendőrség legügyesebb tagjai: Gróf Dezső kerületi biáos,
Szery Károly tiszthelyettes, Buklin Frigyes detektív és Jóvér János
első osztályú rendőr heteken át járták a tanyákat. Végre megtudták,
hogy Csöngölén lakik egy Lász|ő nevű öregember, akthez sok gya-
nús ember szokott járni s akt pénzhamisításért ttzenegy évet ült
fegyházban.

Szery tiszthelyettes és Buklin detektív - természetesen polgári
ruhában - fölkeresték az öreget s pancsovai korcsmárosoknak adták
ki magukat.

- Hallottuk, hogy magáná|jó hamisítványokat lehet kapni, Mi
vennénk pár ezer forint árát,

Az öreg eleinte tagadta, hogy pénzt tudna csinálni. A két
rendőrnek több ízben kellett őt felkeresni, míg a biza7matlansága
fölengedett. Lassankint elmondta, hogy nem hiába ült tizenegy
évet, alaposan megtanulta a fegyházban a pénzgyártást s különb
ötkoronásokat csinál, mirí az állam. később eldicsekedett vele,
hogy már 320,000 darab ötkoronást fabrikált, harmincszor tartottak
ná],a házkutatást, de nem taláItak semmi gyanúsat, mert ő érti a
módját, hogy kell a rendőröket félrevezetni. Pesti detektívek is
jártak már nála, de ezeket megismerte a kézfogásnál, mert puha
volt a tenyerük.

Aztán megtapogatta Szery és Buklin tenyerét is. Ugy látsztk,
elég kérgesnek találta, mert belement az izletbe. Hamis pénzt -
mondta - nem ad, hanem 2400 koronáért áíenged egy lemezt, amely
ötkoronások öntésére alkalmas. Elő is vette a Lemert, mire a
detektívek leleplezték magukat s az öreget rögtön megkötözték.
Gróf Dezső vezetésével ekkor a többi rendőr is előjött rejtekéből s
házkutatást tartottak a tanyán, amely alkalommal rengeteg pénz,
hamisításra szolgáló anyagot találtak elrejtve. A többi közt leltek
egy lemezt ötven koronás bankó hamisítására. Yalőszínű tehát,
hogy a jől szers,ezett banda papirpénzt is gyártott. A veszedelmes
öregembert az igyészségi fogházba száIIították, bűntársait pedig
tovább nyomozzák,

(Megjelent a Szeged és Vidéke című lap ]9])-es éufolyamában)
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Hirdetések
Eladó egy vegyes tüzelésű, üveges elejű német kályha újszerű
állapotban, valamint 3 db ] ],5 kg-os és l db 23 kg-os PB-gázpa-
lack. Érdektődni lehet a 06-30/9 258 372 telefonszámon.

Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz
száIlitás megoldható. Érdeklődni lehet a 06-3012 098 213 telefon-
számon.

Eladó BABETTA típusú kiskerekű segédmotorkerékpdr új álla-
potban, 2 db női kerékpdr és palackos gáztűzhely. Longa Istvún

á 0d-sOts 598 409

Jő héaőrző anyától származő 5 hónapos kiskutyámat ajándékba
adnám. Molnár Mihály Ü 06-30/6 216 223

Eladó benzin-gáz üzemű, Lada 2107 típusú, 1989-es évjáratú
személygépkocsi. Erdeklődni lehet ifj. Kormányos Sándornál
(telefon: 06-3014 645 472).

Faluhoz nagyon közeli tanya 7 holdfötddel eladó. Érdeklődni lehet
Magony Antalnénál Csengele, Tiszau.2]. d06-70/2 I13 95]

Faluhoz 500 m-re 2 hold föld villannyal, nortonkúttal, szer-
számtárolóval eladó. Eladó továbbá egykapcsos és kétkapc§os
szegő tetőcserép,2 db 11,5 kg-os PB-gázpalack és egy jó karban
lévő Simson S51 típusú motorkerékpár. Erdeklődni: Tisóczki
István Csengele, Akácfa u. 11. Telefon: (62) 286 068 vagy (06-
20) 2 555 586.

Csengelén, faluhoz közel tanya eladó 6 hold földdel, Központi
fútés, gáz, ipari áram van. Erdeklődni lehet Vörös Ferencnél Csen-
gele, Tanya 619. É 06-2014 449 765.
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2 és fél szobás családi ház garázzsal és melléképülettel eladó a
Csengele, Dózsa György u. 19. szám a|att. Gáz és központi fűtés
is van. Irányár 6,5 mitlió Ft. Erdeklődni lehet a 06-30/3 943 553
telefonszámon.

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

Gé pihímzés!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai
jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk
egyedi e!képzelés szerint cégeknek, motoros k!uboknak,
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várj u k szeretettel !

Bővebbtájékoztatás: TTM CREATOR HÁZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt.75.

Telefon/fax: (06-62) 541 570

Gumiszerelést. -iavítást és
centrí r ozást vállalok !

Uj gumiabroncsok kedyező áron kaphatók!

Longa István autó- és gumiszerelő
Csengele, Felszabadulás utca
Telefon: (06-30) 3 538 409
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l7I0 négyzetméter területű porta eladő az Arpád utcában, a
Fa|uház mögött. Erdeklődni: Süli István Csengele, Május 1. u. 56.
Telefon: (62) 286 07 4 vagy (06-30)5 830 923

Eladó 600 tr-öles zártkert 3 db fóliasátorra|. Erdeklődni: Túri
István vumű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám a|att.

A Kelőpatak u, 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, viz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Érdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május I.u.22. @ 286 191

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

Erdeklődni: Kormónyosné Váradi Ildikó gyógytornúszndl a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órdkban).

'ffi' 2616 kártyakészítés a szomszéd fatuban! H
Diesel és benzin ijzemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részér e zöIdkártya készítését vállalom (gázizemú-
ekre nem)!

Vastag Zo|tán autószerelő mester
Iászszentlászló, Kossuth u. 17.

B 06-3019 084 06l
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Táp -takarmány kereskedé semb en tizelő - é s építőany agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, 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 tarlási idő: keddtől szombatig 7-tőI13 óráig.

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

EE 286 24I ,a06-30l3 228 453

Uj szolgdltuttísok a Fotó szaküzletben
- Esküvő, lakodalom és egléb rendezvények felvétele. Gyermek-

fe lv é t e l e k háznál é s műt e r e mb e n. I gaz o lv ány ké p
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfelújítása
- Digitális gépről, kártyáról 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 fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]ő.

Et 257 786, este: 329 659 d06-30/5 479 52]

d C5bn'gelei .-V lCú:uei
r-ffifr-r

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja
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