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Köszöql úkaz 1 oÁ-ot!

Az áIlampolgarok jövedelemadójuk loÁ-áva| 2004. évben 85.142
Ft-ot ajánlottak fel a Csengelei Polgárőr Csoport számára, melyet a
sz o l g ál atok ellátás áho z szük s é ge s izemany ag v ás árlásár a has zn á1 -

tunk fel.

aa

Onkormányzűti ülés
Csengele község képviselő-testülete 2005. október 24-én tar-

totta soron következő ülését.
Első napirendi pontként Sánta Ferenc polgarmester számolt

be a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről.
Elmondta, hogy szeptember 21-én megbeszélést tartottak az M5-ös
autópálya építése során tönkretett utak helyreállításáről. Ezen meg-
jelentek a kivitelezésben részt vevő cégek képviselői, de érdem-
leges nyilatkozatot nem tettek a megrongálódott utak helyreál-
lításáról, pedig a helyreállítás költségei a költségekbe be vannak
építve.

Bitó József alpolgármester felvetette, hogyan lehetne jogi
útra terelni az úgyet. A jegyzői tájékoúatás szerint az önkormány-
zat csak aíía az uttésztejogosult pert indítani, amelyik az ő tliajdo-
nában van, és nem a Közutkezelő KHT-ében.

x



-339-

A sportpálya feltciltéséhez kb. 1500-2000 köbméter fcildet
hordtak, melyet a DEBMUT cég elegyengetett. A flivesítést tavasz-
ra halasztják a fagyxeszély miatt.

A szemétszállítással kapcsolatban a polgármester elmondta,
ho_ey a Környezetgazdálkodási KHT eddig kisebb problémákkal
ugyan, de ellátta feladatát. Azonban nemrég bejelentették, hogy a
téli idószakban nem fogják elszáIlítani a komposááIásra valő sze-
metet a feldolgozó gép hibája miatt. Annyrt sikerült elémi, hogy a
komposztnak való anyagot továbbra is elszállítják, csak azt nem a
zöld színű zsákba kell tenni, hanem bármilyen más színűbe.

Az önkormányzat parkfelújításra 6 millió forintos pályázatot
nr,újtott be.

Az állatorvosi lakásról elhangzott, hogy kb, 95 oÁ-ban elké-
snilt. Előreláthatólag november 1-jétől a helyi állatorvos megkezd-
heti működését.

A tanyai dűlőutak javitását megkezdték. Alsócsengelén a ná-
das közötti utat, a kőrösi sándor előtt elvezető utat és a vasúton tú-
li dűlőutat feltöltik, a többit gréderezéssel fogják javítani.

A polgármesteri beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta.

Következő napirendi pontként a Csengele Községi Sport
Egyesület beszámolója következett. Kun-Szabó Tibor elnök beszá-
molója a következő volt:

"2005-ös évünket a 2004. évi kisteleki teremtornárólfolytatva
kezdtük, ahol rosszabb gólkülönbségünkkel a második helyre szoru-
lrunk. A teremtorna végeztével alapozással folytattuk felkészülé-
stjnkeí a március elején folytatandó megye III. osztály felnőtt baj-
nokságára. A március ]5-ére tervezett Vetter Kupa kispályás lab-
darúgó tornát a csengelei pálya használhatatlansága miatt júni-
usban tudtuk megrendezni. A nagypályás bajnokságban sérülések
és munkahelyi elfuglaltságok miatt eléggé rossz őszi szereplés után
a l0, helyen zártuk az őszi szezont. A tavaszi szezonban remek sze-
repléssel ]5 mérkőzésből 15 győzelem azt jelentette, hogy zsinór-
ban harmadszor sikerült a megye IIL osztályú bajnokságot meg-
nyerni, majd ezt követően a szuper bajnoki címet is elhódítottuk a
ntegl,éberu Ezek után szomoruan vettük tudomásul, hogy önkor-
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mányzatunk a felnőtt labdarúgást nem tudja kellőképpen finanszí-
rozni, ezért a 2005/2006-os megye IL osztályli bajnolrságnak rész-
ben saját finanszírozással vdgtunk neki, De a jós szereplés erőt ad
a szponzoroknak és a játékosolcttak, hogy megbirkózzunk grlzdasági
nehézségeinkkel és remek baráti társaságot ctlkotva hétről hétre
örömót okozunk a kazség focit szerető népes táborának. Hét mérkő-
zésből hat győzelem, egy vereség született, 51 gólt rúgtunk és 16
gólt kaptunk,

Augusztus elején megrendeztük a ]]. Csengelei Sportnapot,
amit az időjárás nem igazán fogadott kegyeibe, de azért a kilá-
togatók minden programon remekül érezték magukat. Ennek kere-
íében Magyar Kupa mérkőzést játszottunk Kisíelek város csapa-
tával, ahol óriási meglepetésre két osztállyal lejjebb szereplő csa-
patunk magabiztosan verte a városi riválist.

Szeptember hónapban a helyi reménységek (serdülők) meg-
kezdték nagypályás szereplésüket, ahol a környező kazségek csapa-
taival mérkőzünk.

Nagy örömünlcre megkezdődött a csengelei focipálya felrijítá-
sa és reméljük, hogy a 2006-os évi beszámoló idejében már birtok-
ba is tudjuk venni a remek minőségű új pályát. Mindezért köszö-
nettel taríozunk a polgdrmester úrnak és a helyi képviselő-testü-
letnek!"

Bitó József képviselő felvetette, hogy fel év elegendő-e a
felújított focipálya füvének megerősödéséhez. Erre Heim Géza tor-
natanár azt válaszolta, hogy ott szokták a fiivet felrugdosni, ahol
gyeptégla van leterítve,

A CSKSE beszámolóját az önkormányzat egyhangúlag elfo-
gadta.

Harmadik napirendi pontként előterj esáésekkel foglalkozott
a testület, melynek során módosította az idei költségvetést és elfo-
gadta a tanyagondnoki szakmai programot. A tanyagondnok 2006.
január 1-jétől kezdi meg feladatát.

Juhász József
képviselő
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o.Á műv észetí is kolúban

Készülnek a Mikulás báIra és a
karácsonyi koncertre

Tíi éwel ezelőtt kezdődött meg községünkben az intézményesített
tttíívészeti oktatós. Előbb a szegedi HAMMIDO Művészeti
}íagúniskola csengelei kihelyezett tugozataként működött, majd
2001-ben Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola néven önúllóvú
váIt. Közben újabb fenntartóvdltás következett. Jelenleg Csengelei
Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek hwjúk űz iskolát,
melynek igazgatóju Czirok Zoltán. Ot kérdeztem intézményük
jeIenérű, jövőjérű.

Kezdjük az anyagiakkal! Az önkormányzat idén
kényszerűségbőI - jelentős összeggel támogatta a művészeti
iskolát. Jövőre hogyan lesz?
- Nagyon jó kérdés, hogy jövőre hogyan lesz. Az önkormányzatnak
azért kellett a művészeti iskolát támogatni, mert a kormányunk úgy
döntött, hogy a művészeti iskolákat nem olyan módon támogatja,
mint eddig, Most mondjam azt, hogy valami igaza is van a kor-
mánynak, mert maga a művészeti oktatás nem kerül ennyibe. Mi a
művészeti iskolák feladata? Az,hogy négy művészeti területen - ez
jelen pillanatban: zene, tánc, ipar- és képzőművészet, sziryátszás -
a gyerekeket beiskolázza, és heti négy őrában ellássa. De nem
íaríozik a kötelező feladataink közé egy firvószenekar, egy ütő-
együttes, egy mazsorett csoport stb. fenntarlása, ami viszont egy
település számára kel7, ezzel lehet valamit mutatni. Kiállításokat,
táncbemutatókat, hangversenyeke t, szinjátszó előadásokat viszont
kell tartani. A kötelező feladatok ellátásához a kormány úgy
gondolta, hogy elég kevesebb pénz is. Valamilyen szinten vissza
akarta szorítani a művészetoktatást, mefi sajnos voltak közöttünk
olyanok is, akik nem norTnálisan végezték el a feladatukat, úgy-
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mond pénzc sináló intézetet hoztak létt e a művé szeti i sko lából.
Ez Csengelére is vonatkozik?
- Ezt azt hiszem te is, és Csengele lakossága is el tudja dönteni,
hogy a mi iskolánk pénzcsinálő intézet vagy sem, Ennyi csoportot
fenntartani nem kis pénzbe kerül, és amíg csak lehetett, minden
évben felvállaltunk megyei taláIkozőt, ami 300-400 ezet forintba
került csak a művészeti iskolának. Azt híszem, ezzeI egyben vá-
laszt is adtam, hogy nem az í|yen iskolákról van szó. Pénzről is
tudok beszélni. A zeneoktatás kerül a legtöbbe, mert az egyéni
foglalkozás, a többi mind csoportos. Míg az egyéni foglalkozásra
I05 ezer forintot adnak, addig a csoportos oktatásra fejenként 59
ezer forintot Úgy tűnik, hogy a I05 ezer forint több, mint az 59
ezer. Ez így is van, de mégse több, mert egy csoportba 20 gyerek
járhat, míg az egyénibe csak egy, A tanái őrák száma - ami a
legtöbbet felemészt a művészeti iskola költségvetéséből - nem
egyforma. Eddig is a társművészetek tartották eI a zenét, Sok olyan
művészeti iskola van Magyarországon, ahol nincsen zene. A
társművészeteket is úgy tanítlák, hogy 20 fos csoportokat össze-
hoznak. Aztán, hogy elférnek-e a kerámia műhelyben, a kézműves
teremben, és a színjátszó teremben, vagy nem, - nem érdekli őket.
Felveszik a fejkvótát szabállrt.alanul, és "kizsírozzák" az áIIam
zsebéből. Aá nem értem,bogy az áIlam miért nem ezeket szorítja
meg. A jövő évi költségvetés tervezet még jobban visszaszorítja a
fejkvótát, olyannyira, hogy ellehetetlenülnek a művészeti iskolák.
Mi is már azon gondolkodunk, hogy milyen szűkítéseket kell vég-
rehajtani január l-jétől, Sajnos erre pedig szükség lesz. Nagyon
remélem, hogy az önkormányzat továbbra is valamilyen szinten
támogatni fogja a művészeti iskolát, bár erre vonatkozóan sem-
milyen tárgyalásokat nem follattunk még. Úgy véltük korábban,
hogy a válasáások előtt a kormány nem meri megcsinálni azt,hogy
csökkenti a múvészetoktatás támogatását. A mostani tervezet
szerint 40 ezret kapnak a csoportos, 80-at a zenei képzésre járók.
Ez egyészt alkotmányellenes, mert kimondja a közoktatási tör-
vény, hogy a tavalyt I00 %-áná1 nem lehet kevesebb, de ezek tesz-
nek az egészre. Van egy Művészeti- és Zeneiskolák Szövetsége,
amely országos szinten működik. Ők a. alkotmánybíróságon utána
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érdeklődtek, hogy mit lehetne tenni. Körberöhögték őket. Egy ilyen
ügl,nek a kifutási ideje 2-3 év. Ennyi idó múlva hol lesznek már a
műr-észeti iskolák, akiket most tesznek tönkre. Meg lehet nyerni
egr,pert, csak nem érünk el vele semmit. Nos hát mi rosszul gon-
dolkoztunk, mert a kormányunk csak nem ad pénzt.
Tehát azt megállapíthatjuk, hogy jövőre még kevesebb pénze-
tek lesz?
- Így van. Sajnos.
A tanulóktól szedtek-e tandíjat?
- Szedünk tandíjat, ami egyenesen aránylik allhoz, hogy kevesebb
leít az állami bevételünk. Igy emelnünk kellett a jól megszokott
kéíezer forinton. Most szeptembertől 2500 forintot szedünk félé-
vente. Tehát eddig 4000 Ft volt egy évben nem a tandíj, hanem téd-
tési díj, most pedig 5000 Ft. Valamennyit biztosan jövőre is
emelnünk kell. Az önkormányzattal is egyeztetnünk kell, hogy mi
az. amit elbírnak a szülők, és mi az, amit nem, Lehet, hogy a szülő-
nek sem fog tetszeni az, hogy valamivel kevesebbet fog kapni a
gyermeke. Eddig minden nyáron elvittük a gyerekeket külfoldre
nyaralni. Több mint valószínű, hogy az idén belföldi szakmai tábort
fogunk nekik szervezni, mert a szülő úgysem tud annyira a zsebébe
nyúlni, hogy kipótol1a azt, amit aművészeti iskola eddig adott,
Mi történne,ha az állami támogatás megszűnne?
- Ilyennel még ne is viccelődj , ez rossz vicc. Magyarországon közel
400 ezer gyerekkel nem tudnának délutánonként mit kezdeni, A ta-
nárok közül pedig 20 ezer ember válna munkanélkülivé, akik eddig
a gyerekekkel foglalkoztak. Ezt azthiszem a kormánlunk nem me-
ri ilyen drasáikusan meglépni. Először is 20 ezer embernek kellene
végkielégítést és munkanélküli segélyt biztosítani. Ez többe kerül-
ne, mint a művészeti iskolák fenntarlása. Csak csengelei szintre
vetítem le, hogy mi történne itt, A művészeti iskola az egész hét
négy délutánját leköti a gyerekeknek. Ennek megszűntével sok
olyan fiatal lenne hirtelen, akiknek a szabadtdejét értelmes dolgok-
kal kellene lekötni. Ha nem művészetoktatásra, akkor valamire a
települósnek áldoznia kellene, amivel lefoglalja ezeket a gyereke-
ket, A művészetoktatás megszűntével sokkal érzéketlenebb, dur-
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vább világ következne be, nem csak Csengelén, az egész ország-
ban. Csengelén nem csak általános iskolásokkal, hanem a középis-
kolásokkal is foglalkozuttk, hogy a szabadidejüket minél érlelme-
sebben töltsék el. A gyerekeket lekötöttük, és nem tudtak butasá-
gokkal, durvaságokkal fo glalkozni.
Legutóbb Horvátországba vittétek a gyerekeket nyaralni?
- Horvátországban kétszer, Prágában pedig egyszer jártunk. Hor-
vátországban Lovranban voltunk, a tengerparti Rryeka mellett. Az
első külföldi utunkon Erdélybe utaáunk. Ott Szentegyházason
töltöttünk három qszakát, Korondon egyet és Rétyen két éjszakát.
A korondiak jártak már nálunk, mert ez cserekapcsolat volt. Két
évvel ezelőtti falunapokon láttuk vendégül a fuvószenekarukat. Ha
jól tudom, akkor az idén a rétyiek jönnek Szentes frrvószeneka-
rához. A szentesiekkel van egy olyan egyezségünk, hogy a rétyie-
ket mi is - ami 70-80 fos csoportot tesz ki - egy éjszakára, meg a
vele járó vacsorával, reggelivel vendégül látjuk. Pontos időt még
nem tudok.
Milyen szakokon lehet jelenleg tanulni az iskolában?
- Tanszakok vannak. Ha önző akarok lenni, akkor a zenével kez-
dem, Ez biztos illetlenség, de mindenütt a statisztikában a zene
jelenik meg elsőként, Zenén rézfúvós és ütő tanszakok működnek.
Gömöri Balázs tanít nálunk rézfűvőt, és szombaton a zenekarban
Bakró-Nagy György, Magyar Norbert és Farkas Tamás segíti a
munkánkat. Az ütőegyüttesünket Greksa Tibor vezeti, de azt hí-
szem, őt már nem kell bemutatni, annyiszor szerepelt már arendez-
vényeken. A zenénéI még Horváth Lívia működik közre, aki szol-
fézst és korrepetíciót tanít.
Mi az a korrepetíció?
- Ez zongorakíséret. Félévi bemutatókon, meg ha máshová me-
gyünk versenyezni, akkor a szólistákat ő kíséri. Ezek voltak a ze-
nész tanárok, A társ tanszakokon tanít a feleségem, Czirokné Kri-
zsánZsuzsanna táncot, Aképző- és iparművészeti ágon van akéz-
műves tanszakunk, amit hivatalosan Lantosné Horváth Irén vezet,
de sokszor a férje is besegít, A kerámiát például Lantos István
vezetésével tanulják a gyerekek.
Nekik hol van a műhelyük?
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- .{ kerámiások műhelye az általános iskola hátsó éptiletében van,
ahol egy konyha is be van rendezve. Ott vannak bent a korongozók,
meg az agyag ott van összegyúrva. A többi kézműves pedig a Falu-
ház emeleti részén ragaszt, vág, nyír, amit csak tudnak, mindenfele
szépeket csinálnak. Ezeket a félévi bemutatókon lehet megnézni. A
megyei találkozókon nagy sikereket értek el. Van még egy szín-
játszó tanszakunk, amit általános iskolai életkorokhoz igazodva
osztottunk el. Az alsósok Pálinkásné Kordás Ágnesnél vannak, a
felsősök pedig Heim Gézáné vezetésével működnek.
Van nektek zongorátok. Miért nincs ilyen jellegű oktatás?
- Két oka van, Egy ekkora település, mint Csengele, ahová közel
150 gyerek jár általános iskolába, ennyi mindent nem bír el. Tehát
ha én most elkezdenék zongorát oktatni, akkor saját magunk alatt
r,ágnám el a fát, meft a fúvószenekar abban a pillanatban meghalna.
lgy is a gyerekek többet kapnak, mint amennyr jár nekik, mert van
akl2-3, sőt van akí 4 tanszakon is tanul. Jár táncolni, kézművesre,
ide. oda. Ezeket ingyen, szerelemből felvállaljuk, de saját maga a
gyerek mondja, hogy ez neki sok, Biztos vagyok benne, hogyha
beindítanánk egy zongora tanszakot, a művészeti iskola jáma jőI,
mert abban a pillanatban 10-15 jelentkező lenne. De ők másik
tanszakról maradnának ki. En úgy tud,om, hogy a településnek is
kérése, hogy a firvószenekar, ha egy mód van rá, akkor működjön.
Ez az egyik, de van egy másik, sokkal kézzelfogl,1atóbb oka, hogy
miért nincs zongoraoktatás: nincs zongoratanár. Ki jár hozzánk egy
elmélettanár, aki zongorázlk, de semmi képesítése nincs neki zon-
gorára. Ő ,re* taníthat zongorázást hivatalosan. A zongoratanárok
pedig nem fognak Szegedről 50 km-t utazni, hogy itt 10 növen-
dékkel foglalkozzanak. Ezt a kérdést más faluban is felteszik, ami
sokkal közelebb v an Szegedhez.
Sok-sok gyerek végzett már az intézményetekben. Milyen
sikereket értek el ezt követően?
- Csengelének van egy olyan büszkesége, aki szerintem a mai napig
nem kap elég tiszteletet.Ez Vörös Jóska, aki harsonán játszik. Nem
is vörös Józsefnek mondom, mert csak Jóska, mert szinte minden-
kinek a Vörös Jóskája, legalábbis zenei téren Ő először a szegedi
konzervatóriumba került, ott kimagasló eredménnyel végzett. Min-
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den versenyt, arnilétezett akorosztályában, megnyert. Utána felke-
rült a budapesti Zeneakadémiára. Nagyon féltünk, hogy fog beil-
leszkedni, meti azért ő mindig egy csengelei gyerek maradt. Most
már nem csak az országos, hanem a nemzetközi versenyeken is
eredményeket ér el. Jóska az én növendékem volt, és nagyon
büszke vagyok rá, mert anná| szebb nincs egy zenetanár élgtében,
mint amikor a növendéke olyan sikereket ér el, melyről én álmodni
sem mertem annak idején, Azt még el szeretném mondani, hogy a
szomszéd településről, Kiskunmajsáról csak a Zeneakadémiára
elkerült egy harsonás srác, és elvégezte egészjó szinten. Ő most 30
év körüli, és már nyolc éve Kiskunmajsa díszpolgára. Csak ekkora
szó. Jóska meg sorban nyeri a nemzetközi versenyeket.
Tud erről valaki rajtad és a szülőkön kívül?
- A falu vezetésének is tudnia kell róla valamilyen szinten. Jóska
megpályázta a Bursa Hungarica ösztöndíjat, ffiog is kapta minden
évben. Tehát tudnak róla, hogy ő Pesten van és támogatásra is
vágyik.
Józsin kívüI kit emelnél még ki?
- Vannak sokan, akikkel büszkén jártuk a megye versenyeit. Er-
délyi Otíliával országos trombita versenyen harmadik helyezést
értünk e|. Ez nagyon nagy sző, mert zenei pályára abszolút nem is
készült. Bekerült egy szegedi iskolába, a Tömörkény István gim-
náziumba, és a tanulás mellett mindennap szakított időt arra, hogy
órát, másfé! őrát gyakoroljon. Én is meglepődtem, amikor kihoáák
harmadiknak. Nagy öröm volt számunkra. A verseny Kiskőrösön
volt, a rézfűvó oktatás darázsfészkében. Ott sikerült ezt ahelyezést
megcsípni. Ezen kívül számos megyei versenyen veszünk részt
minden évben, és növendékeink általában vagy dobogós, vagy kie-
melkedő eredményt érnek el. Ez nem csak a zenészekre vonat-
kozik, hanem az összes csoportunkra. Aki ezekte kíváncsi, azbejön
a Faluházba, és megnézi a tapéta helyett felrakott emléklapokat,
okleveleket. Ezek nem kamuk, ezt értékelni kell. A gyerekek ezért
nagyon sokat dolgoznak, A táncosok például október 22-én Kís-
kőrösön Országos Ifiúsági Minősítő Versenyen vettek részt,
ahonnan ezüst minősítéssel és sok-sok élménnyel tértek haza. Néha
azért elhallgatom, Zsuzsa néni hogy kiabál azért, hogy minél jobb
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leglen ez a produkció. Hát ember legyen atalpán... De csak így
iehet elérni, hogyha hajtjuk a gyerekeket, A művészet is ilyen: gya-
korolni, gyakorolni, gyakorolni.
_{zt tudjuk, hogy az önkormányzattámogatja a művészeti isko-
lát, de ki a fenntartója ennek az intézménynek?
- Fenntartója most már két éve - egy alapítvány, a Főnix 2004
\ lűr,é szetoktatási Alap ítv ány . Előtte ez magániskolaként szerep elt.
En. Czirok Zoltán vállalkozó voltam az iskola fenntartója. Ez me-
gint egy állami megszorítás volt, hogy magánszemély nem lehet
fenntartó. Azazlehet továbbra is, de azok ftnanszirozása a minden-
kori fejkvóta 30 oÁ-ában kimerül. Belekényszerítettek bennünket
egv ilyen alapítványosdiba, ami tulajdonképpen ugyanúgy műkö-
dik. mint előtte.
.{ l ap ítv ánykén t n em kö n nyeb b p á|y ázati p énzhez j utni ?
- Ez nem mérvadó számunkra, mefi eddig is fenntartottunk egy
alapítványt, a Csengelei Ifiúsági és Művészeti Alapítvánlt, amivel
ugyanúgy tudtunk pályázni. Most abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy két páIyázatot is be tudunk nyújtani. Már olyan is
volt, hogy kettővel páIyáztunk és az egyiket formai hiba miatt
elutasították. A másikat ugyanolyan formában beadtuk, és elfogad-
ták,
Ha már a pályázatoknál tartunk: az idén sikerült pá|yázati
pénzhez jutnotok?
- Idén nagyon .sok pályázatot megírlunk, Van páIyéaatírő felelő-
sünk, Törköly Agnes. Az év elején nagyon el voltunk szomorodva,
mert sorban küldték vissza az elutasitásokat, Most három pályá-
zatot is nyertünk, Az eszközfejlesztésin egy vadászkürtöt vettünk,
könyvtárfejlesztésre 100 ezer forintot nyertünk. Kaptunk még
tor,ábbá 100 ezer forintot egy külftildi kapcsolat !étrehozására, amí
már most folyamatban van. A rétyieket foguk vendégül látni.
Elég szűkösen vagytok ellátva helyiségekkel. A Faluház áta|akí-
tása után több helyetek lesz?
- igéretet még nem kaptunk. Tavaly egy olyan törvényt hoztak,
mely kimondta, hogy minden oktatási intézménynek rendelkeznie
kel1 a székhelyén saját irodával, tanárival és gazdasági helységgel.
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Ez2005 januárjátő| már kötelező, de csak jövő év szeptemberétől

fogják elienőrizni, viszont nekünk kizárólagos hasznáIatra előbb_

utóbb szükségünk lesz egy helyiségre, amit ha mással nem, Spa_

nyolfallal leválasztunk, és azt mondjuk, hogy ez az iroda, ez a

tanári, ez a gazdasági helység. Remélem, hogy ha a nyugdíjas klub

készen lesz _ ha nem is abban a helyiségben, mert az nylgdíjas
klubnak indu| _ aFaluházban fogunk egy olyan helyet kapni, amit

számunkra, legalább is szerződésben a szitmunkra kizárólagos

hasznáIatba ad az önkormányzat.
Egy művészetitanár milyen fizetést kap, mondjuk egy általános

iskolai tanárhoz viszonyítva?
_ Ugyanabba a kategóriába vagyunk besorolva. Egy főiskolát vég_

zett, szal<képesítéssel rendelkező tanér ugyanúgy F, kategóriás. Mi
tudjuk, hogy mi az az F kategória, de ugyanazt a fizetést kapják

nálunk is, mint az áItalános iskolában,
Milyen a kapcsolatotok az á|ta|ános iskolával?
- Háta istennek nagyon jó. Annyira jó, hogy a pedagógiai progra-

munkba még az iskolánk megalakulásakor belekerült, hogy mi

szülői munkaközösséget, diákönkormányzatot nem is tartunk fenn,

mert az általános iskolával olyan jó és szoros kapcsolatban állunk,

hogy nem kell ilyennel foglalkoznunk. Csak képviselőink vannak.

En éneket is tanítok az áItalános iskolában, így a tantestület tagja

vagyok. A feleségem viszont nem tanít az áItalános iskola keretein

ueitir. De ha bármilyen tantestületi megmozdulás van, Zsllzsit eI_

várják,hogy ott legyen. Azthiszem, ezzel elmondtam mindent,

Úgy tudom, a feleséged jár az óvodába is tanítani,
_ így uan, Heti egy alkalommal komplex művészeti oktatást, előké_

,riőtturt a gyerekeknek. Biztosan atánc van túlsúlyban, de mire a
gyerekek iskolába kerülnek, addig tudni fogják, hogy mi az a tá_ti_

ti. r,, u zenében nagyon fontos. Ha a színjfttékot érintjük, a Miku_
láskor elmondanak egy_egy mondókát, Ez egy komplex foglalko_

zás, nem csak táncból á11.

Utolsó kérdésem: lesz-e Mikulás bá1,Iesz-e karácsonyi koncert?
- A feleségem most kapott egy választ, hogy mindenképpen

szeretnék megtarlani ezeket arendezvényeket. A Mikulás bál feny_
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pontja a nyitótánc, amit a nyolcadikosok adnak elő. Ez most 28
emberkét érint. Ennyien a Faluház tukörtermében még a virágok
letaposásával sem fémek el. Eddig kint próbáltak a gyepen. De
most már bejön a hideg, mindenképpen be kell, hogy jöjjenek a
tomaterembe. Polgármester úrtó1 azt az ígétetet kaptuk, hogy
mindenféleképpen arra törekszenek, hogy mindkét rendezvényt
meg lehessen tartani, Reméljük, a bál és a koncert színvonalához
méltó helyen kerülhet majd megrendezésre!

(-r -ly)

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
tanács adőja Csengelén

2005. november l-jétől Hatvani István a Nemzeti Vidékfej-
lesztési Terv tanácsadójaként dolgozik Jászszentlászló, Móricgát,
Szank és Csengele területén.

Csengelei fogadóóráit a volt Pártháubm, a Felszabadulás u.
40. szám a7afi hrtja, csütörtökönként 8-13 óra között. Ezen időpon-
tokon túl a 06-3013 615 743 telefonszámon érhető el.

Tevékenysé gi terulete a mező gazdaságban gazdálkodók tal é-
koztatása az NVT intézkedések keretében biztosított Európai Uniós
támogatási lehetőségekről, továbbá a hozzájutás gyakorlati segí-
tése. Igy például:

- a támogatási kérelmek és kapcsolódó nyomtatványok biz-
tosítása és kitöltése,

- az eddig és a jövőben elnyert támogatások menedzselése
(talajv izs gálat, táp any a g- gaz dálko dás i t erv, v eté s fo r gó, gazdáIko -
dási napló),

- az agrátlámogatások és a kedvezőtlen adottságú területek
támo gatása, valamint az agrár -kömy ezetgazdálkodási támo gatások
összehangolása.
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Hogyan hívjuk a mentőket?
Mindenki vel el ó fordul, ho gy ho zzátarto zó i me gb ete gednek é s

a mentőszolgálatot yagy az orvosi ügyeleti ellátást igénybe kell
vennie.

A mentőszolgálat ügyeletesének hívásakor a következőket
kell közölni: a hívó neve, életkora; ki abeteg, milyen problémája
van, eszméleténél van-e; ha baleset történt, akkor annak helyszíne
hol van, van-e láthatő törés vagy vérzés a betegen.

Jó tudni a hozzátartozóknak az otthoni rosszullétek előzmé-
nyeit is, pl. magas vémyomás, cukorbetegség.

Mobiltelefonról a 06-621591 040 számon, vonalas telefonról
a I04 számon lehet a mentőszolgálatot hívni,

A pontos és gyors adatszolgáltatás a betegek mielőbbi ellá-
tását szo|gálja.

Tóth Istvánné

Gondolatok haIottak na pjára
A halállal kapcsolatban két út tárul fel. Az egyik az,

amelyik sehová sem vezet, csak a megsemmisülés sötét feneketlen
szakadékáb a. Ha éles tekintettel járunk a világban, akkor láthatjuk,
hogy a mai modemnek nevezett társadalmak ezen az uton járnak,
amelyre méltán hasznáIhatluk a halál kultúrája elnevezést. Hiszen a
mindenáron való evilági érvényesülés a halál utáni élet totális
tagadásából fakad.

De létezik egy másik at ahaláIlal kapcsolatban. Akik ezen az
úton járnak, egyfajta módon hitet tesznek amellett, hogy valaminek
lenni kell a halál után, Teszlk ezt egy ösztönös optimizmustól
vezettetve, vagy pedig azért mert az elműlt ateista propaganda
ellenhatásaként ma felerősödtek a különböző okkult tanokat hirdető
mozgalmak.

Ennek az űtnak egy sokkal világosabb folytatását nyitotta
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meg a keresztények Istene, mert a kereszténység a halál tapasz-
talaíáta egyedülállóan eredeti és meghaladhatatlan választ hozott.
Ez a vá|asz abban á11, hogy folértékeli az embet életét az őt
nregillető méltóságra.

Az ember Isten képmására van teremtve, s belé var:. ezáItal
oltva a halhatatlanság csírája. Ezért van folytatás a halál után. Erre
a gondolatra azonban minden más vallás valamilyen szinten
eljutott, hogy a lélek halhatatIan. Amit a kereszténység ehhez
hozzátesz, s ami a kereszténységet egyedivé teszi ezen a területen
ís, az az,hogy az Isten megtestesült JézusKrisztusban, magára vet-
te emberi természetünket, s az,hogy haláIa után feltámadt, elsőként
a halottak közül, hogy majd mi is mindannyian - hívők és

hitetlenek egyaránt - feltámadjunk. Más dolgok mellett ezek azok a

sajátos vonások a kereszténységben, amelyet soha emberi elme ki
nem talált volna, ezek azok, melyek közvetlenül Istentől szátmaz-
nak. Ha ő ezínem adta volna tudtunkra, ma sem tudnánk.

Jézus Krisztus megtestesült, magára vette emberi termé-
szetünket. Ezze|Isten isteni szintre értékelte fel az emberi életet.
Jézus Krisztus feltámadt, elsőként a halottak közül, hogy mi uíána
mindannyian feltámadjunk. Ez a kereszténység lényege, amire azt
mondta Szent Pál: "Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs
éríelme a mi tanííásunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem." Ha
Krisztus nem támad föl, akkor a kereszténység csak egy a sok
kulturális irányzat között, amely ma divatos, holnap pedig idejét-
múlttá lesz. Ennek fényében elszomodtó, hogy ma milyen kevesen
hisznek a feltámadásban még a magukat hívőnek, keresáénynek
valló emberek között is. s akkor ezek az emberek szoros értelem-
ben nem is nevezhetők keresáényeknek.

A mai nap kérhetetlenül szembesít a halállal és a feltáma-
dással. A kérdést neked kell eldöntened: te melyk utat választod?
Azí, ame|y a semmibe torkollik. Azt, arnelyk homályosanhtsz az
örökkévalóságban, vagy pedig ennek Istentől megvilágított szaka-
szát, mely htsz a feltámadásban. A kérdést neked kell megvá-
laszolnod, hogy milyen hittel léped át a temetők kapuját, melyre az
van felírva: Feltámadunk' 

ucsai József
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o Foci krónika

Félbeszakadt a meccs
Megye III. osztályú bajnokság:

2005. október 16. Ruzsa - Csengele 1:7 (0z2)
Csengele: Mazán, Túri, Kiss (Haraszti Zs. 78.'), Wenner Bálint, 

\

Heim, Tóth, Kubát,PáIfi, Sándor, Harasztt R., Wenner Balázs,
Csengelei góllövők: Wenner Balázs (5), Heim, Harasái R.
Úgy vélem, ujabb menetelésbe kezdett a csapatunk.

2005. október 22. Csengele - Balástya II.
A 1B, percben, 2:0-ás csengelei vezetésnél a játékvezető szöve-
gelésért kiállította Sándor Miklóst. 4-5 csengelei játékos kétségbe
vonta az ítélet jogosságát, ezért a bíró lefújta a mérkőzést.

**i<

2005. okt. 18. Szank serdülő - Csengele serdülő 6:9 (5:4)

Csengele: Gurdics G., Csáki D., Erdélyi, Harkai, Lesták, Csáki M.,
Longa, Rabi, Katona G., Novák, Katona N. Cserék; Árvat,
Horváth.
Csengelei góllövők: Longa (3), Csáki M. (2), Katona G., Katona
N., Harkai, Rabi.
Vízilabda eredmény született a jó színvonalú gyerelcrnérkőzésen. A
iobb helyzet kihasználása döntött a javunkra.

2005. október 24. Szank serdülő - Csengele serdülő 5:3 (3:1)
Csengele: Gurdics G., Csáki D., Lesták, Farkas, Harkai, Csáki L,,
Csáki M., Longa, Katona G., Novák, Katona N. Cserék: Gurdics
D., Arvai.
Csengelei gőIszerzők: Árvai, Longa, Katona G,
Tartalékos csapatunk nem tudta elviselni két meghatározó játé-
kosának hiányát. Ellenfelünk - okulva az egy héttel ezelőtíi vere-
ségből - jól megerősítette csapatát.

Kun-Szabó Tibor
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Hirdetések
Jó állapotban |évő 6 terítékes Siemens mosogatógép (nem
beépíthető) eladó! Erdeklődni: Sántáné Czombos Mónika
Csengele, Árpád u. 17. Ü 06-70i5 149 275

Opel Kadett i.3B megkímélt állapotban, 2 év műszakival eladó!
Iránl,ár: 250.000 Ft. Erdeklődni lehet: Gémes Antal Csengele,
Tanya 13. 't 06-7013 167 462,

15 éves Trabant friss műszakival és zöldkártyával eladó. Er-
deklődni lehet: Törköly Ferenc, Felszabadulás u. 42. Et621286
l84 (az esti órákban).

Eladó egy vegyes tüzelésű, üveges elejű német kalyha újszerű
állapotban,.valamint 3 db II,5 kg-os és 1 db 23 kg-os PB-
gázpalack. Erdeklődni lehet a 06-30/9 258 372 telefonszámon.

Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucema eladó. Házhoz
szállítás megoldható. Erdeklődni lehet a 06-3012 098 273
telefonszámon.

Gfrzl r,ruLfrTóg vneoq EaLv€g,ZIER lre 7 ELE\jEN|
tttt YSZÍYP, Vőro si §porícscrrrrorr .íri§te.terí, Kossuth u. 5 -7,

ZENEKAR: COCO BOIVCO - Rőcz Zsolt vezetésével
VAC§OBAI este 20.00 órg, Ófiős svéd,asztal legészben sült malacokkal,

,ti)I_I!l! k!9o1;!.awl, sültekke!, salőtőkkcl és solr-solr linomsággal l.

MUSOB: LATVENIISEOW, BALSZEPE I{EBSEIVY, TOMBOLAIIUZAS, lrőníI: í|GzoTlruswÁzÁs t, firÉurűryÁrÉr
' , HAINÁLI TEBííES: qlsztről lencseleves, julröeles ur-rslr-, íúros réíes
. n1ÁNnÉr: űdvőzlő koktéi és pezsgő
' .-lfrGYEK ABA: 6.000,- rtfiő, 3,0a0,- Ft|gyermek 14 év qlo;tt
,.legyek kaphatók: 2005. október I7-1őI Aqua Hotel 676a Kistelek, Kossutlr u. 3.

,..,!i-. Érd,eklődní: 06.621597.0g8
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Eladó kiskerekű BABETTA segédmotor-kerékpár új állapotban,
2 db női kerékpdr és palackos gáztűzhely. Longa István fl 0d-SOtS
598 409

Faluhoz n()g/on kazeli tclnya 7 hotd falddel eladó. Erdeklődni tehet
Magony Antalnénál Csengele, Tisza u. 2l. d, O0-ZOtZ 1 1 3 95 t
Faluhoz 500 m-re 2 hold föld villannyal, nortonkúttal, szer-
számtáro|őval eladó. Eladó továbbá egykapcsos és kétkapcsos
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 ft'lddel, Központi
fűtés, gáz, ipari énam van. Érdeklődni lehet Vörös Ferencnél
Csengele, Tanya 619. t{ 06-2014 449 765,

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 millió Ft. Erdeklődni lehet a 06-30/3 943 553
telefonszámon.

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

Gumiszerelést. -iavítást és
centrí r ozást vállalok !

Ú; g,r*iabroncsok kedvező áronkaphatók!

Longa István autó- és gumiszerelő
Csengele, Felszabadulás utca
Telefon: (06-30) 3 538 409
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|710 négyzetméter területű porta eladó az Arpád utcában, a
Faluház mögött. Érdeklődni: Süii István Csengele, Május 1. u. 56.
Telefon: (62) 286 07 4 vagy (06-30)5 830 923

Eladó 600 D-öles zártkert 3 db fóliasátorral. Erdeklődni: Túri
István vumű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám alatt.

A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, yíz, villany) porta
eladó, Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május I. u. 22. 8t 286 I9I

Gé pihímzé s!
Céglogók, 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 HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt.75,

Telefon/fax: (06-62) 541 570

Ha bőrproblémúi vannak, allergiőja, be nem gyógyult sebei,
reumás flíjdalmai, izomhűzódása, fájdalmas ízületi moxgásai, arc-
és homloküreg-gyulladdsa vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápiás
kezelést nagy méretű ldmpával.

Érrleklődni: Kormányosné Vúradi Ildikó gyógytorntíszntíl a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órcíkban).
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A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó: Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2lA, E-mail: csengele@freemail.hu

Táp-takarmány kereskedésemben tijzelő - és építőanyagot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok, Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz száIlitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-tőI13 őráig.

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

E 286 24í É\06-3013 228 453

Uj szolgáltatások a Fotó szaküzletben
- Eskuvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele, Gyermek-

.fe lv é t e l e k ház nál é s műt e r e mb e n. I g az o lv ány kép
- Hagyományos és digitális fotókidolgozá,s
- 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 akyarell képek
- szaktanácsadás

Na cs a Jáno s n é fény kép é s z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

@ 257 786, este;329 659 d0O-sots 479 521

Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelós szerkesztő: kontesz Józsefné


