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Az országgyűlés alelnöke 
is gratulált a szobrokhoz  

 

 
 

Vincze János kiállításáról szóló írásunk a 257. oldalon kezdődik! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Újabb megyei támogatások 
 

Tovább folytatja az értékteremtő, helyi civil közösségek 
támogatását a Csongrád Megyei Közgyűlés. A Települési 
Pályázat-előkészítő Alap sikere után ezúttal a cigány kisebbségi 
önkormányzatok, civil és polgárőr szervezetek számára írt ki 
pályázatot. 
 

A Csongrád Megyei Önkormányzathoz civil szervezetek is 
pályázhatnak anyagi támogatásra – ismertette Sándor Attila, a 
Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke. Azoknak a bejegyzett 
alapítványoknak és egyesületeknek várják a terveiket, amelyek a 
megyei székhelyű többcélú kistérségi társulások feladataihoz 
kötődő kulturális, környezetvédelmi, szociális, valamint oktatási 
feladatokat és programokat szeretnének megvalósítani. A 
maximum 300 ezer forintos támogatásból közösségi rendezvények, 
konferenciák, kiadványok finanszírozhatók. Erre a célra 8 millió 
forintot különített el a megyei önkormányzat a költségvetésében, 
amellyel a civil közösségek kistérségi szintű együttműködését 
kívánja elősegíteni – jelentette ki az alelnök.   

A települési polgárőr szervezetek között 2 millió forintot osz-
tanak szét. - Azoknak a pályázatát részesítjük előnyben, akik esz-
közt vagy formaruhát szeretnének vásárolni a megyei önkormány-
zat támogatásával – mondta Sándor Attila, bár hozzátette: tudják, 
hogy elsősorban üzemanyagra van szükségük a helyi szervezetek-
nek ahhoz, hogy a közbiztonság érdekében vállalt feladataikat telje-
síteni tudják, ezért működési költségre is pályázhatnak a non-profit 
közösségek. 

A cigány kisebbségi önkormányzatok 2 millió forintra pá-
lyázhatnak 10 százalékos önerő vállalásával. Ebből a pénzből első-
sorban közösségépítő, kulturális, hagyományápoló programok 
megvalósítását finanszírozza a megyei önkormányzat, amely kie-
melten foglalkozik a romákkal. Várhatóan decemberre elkészül egy 
felmérés, amely a megyében élő romák helyzetét térképezi fel. En- 
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nek adataira támaszkodva tervezik 2008-tól felzárkóztató prog-
ramok kidolgozását. A pályázatokat az év végéig lehet benyújtani. 
Az elnyerhető összeg 150.000 forint, ám ha több szervezet össze-
fog, akkor a társulás akár 250 ezer forintot is kaphat. 

A megyei önkormányzat számára fontos cél a helyi 
szervezetek támogatása, segítése – az anyagi megszorítások, a köz-
ponti forráselvonás ellenére is. A pályázati alapokra máris nagy az 
érdeklődés, hiszen például a civil szervezetek tagjai teli vannak öt-
letekkel, programtervekkel, amelyek megvalósítása olykor csak né-
hány tíz- vagy százezer forinton múlik. Az eredménye viszont egy 
egész községet, várost gazdagít.  

A pályázati felhívások letölthetők a www.csongrad-megye.hu 
honlapról.  

Csongrád Megyei Közgyűlés 
 Sajtószolgálata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A csengelei művészeti iskola 
megfelelt az előminősítésen 

 
Magyarországon kb. 800 művészeti iskola működik. Ezek 

közül 128-tól megvonták a kiemelt támogatást, így a továbbiakban 
csak az eddigi felére lesznek jogosultak. A Csengelei Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény megfelelt az előminősítésen, így a 
finanszírozásban egyelőre nem lesz változás. Az év vége felé 
viszont újra vizsgálják a működésüket. 

A kormányzati intézkedéssel azt akarják elérni, hogy csak a 
magas színvonalú oktatás kaphasson kiemelt támogatást. 

M. M.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csongrad-megye.hu/
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●Sándorfalvi polgárőrnap 
 

Továbbra is a csengeleiek a legjobb 
polgárőr focisták a megyében 

 
Augusztus első szombatja évek óta a megyei polgárőrnap ide-

jével azonos. Ez évben Sándorfalva város adott otthont a rendez-
vénynek. 

Főzésben két versenyzőnk indult: Tóth Attila marhapörköltet 
rotyogtatott a bográcsában, Árvai Kálmán pedig főtt kukoricát 
készített. Sajnos egyikük sem ért el dobogós eredményt, de annál 
jobban díjazták a csengelei polgárőrök, szépen fogyott mindkét 
étek. Sokan már a hasuk pukkanásától tartottak, amikor még jött a 
dinnye.  

 

 
 

A megyei bajnok polgárőr focistáink 
(fotó: Molnár Mihály) 
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A focistáink most is hozták a formájukat, igaz, csak egy 
ellenféllel kellett megküzdeniük. Tiszaszigetet 10:4 arányban győz-
ték le. Góljainkat Bangó (3), Szabó(2), Kürthy (2), Csókási (2) és 
Pataki rúgták. A csapat tagjai voltak: Bencsik Attila, Kürthy Ró-
bert, Szabó Péter (Kistelek), Csókási Jenő, Pataki Ferenc (Kiste-
lek), Bangó Péter és Árvai Márk. Jó érzéssel állapíthattuk meg, 
hogy évek óta nincs jobb polgárőr csapat a csengeleiekétől.      

Délután jöttek a színpadi műsorok. Láthattuk a helyi asszony-
kórust, a Defekt duót, a Két zsivány nevezetű formációt és a Koz-
mix együttest. Az előadásokat időnként záporok színesítették. 

Az elég késői eredményhirdetést már csak kevés falunkbeli 
várta meg, de Bangó Péter, a focisták csapatkapitánya azért haza- 
hozta a kupát. 

K - M      
 
 
 
 
 

Vincze János kiállítása a 
filmszemlén 

 

Pusztaszeren augusztus 10-12. között rendezték meg a Csiz-
mazia György Országos Természetfilm-fesztivált. Kísérő rendez-
vényként kiállításokra is sor került, ahová falunk amatőr fafara-
góját, Vincze Jánost is meghívták.  

A naiv művész több mint 20 alkotását (szobrokat és dombor-
műveket) állította ki, melyek túlnyomó része az idei évben készült. 
A rendezvény ünnepélyes megnyitása után dr. Mandur László, az 
országgyűlés alelnöke hosszabb időt töltött Vincze János műveinél, 
akivel kedvesen el is beszélgetett. A vendégkönyvi beírásában gra-
tulált az "amatőr mesternek". A vasárnapi záráskor oklevéllel is-
merték el a falunkbeli fafaragó pusztaszeri szereplését. 
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Csáki Tünde filmjét is bemutatták a fesztiválon 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
 
A filmszemlének volt még egy csengelei vonatkozása is. A 

falunkból elszármazott Csáki Tünde "Madárlesen Csengelén" című 
alkotása ugyan nem jutott a döntőbe, de a közönségnek ennek elle-
nére levetítették. Az amatőr filmes Forgó Jenő tavánál – ahol 
korábban az autópálya építkezéshez bányásztak homokot – figyelte 
meg azt a sokszínű állatvilágot, amely az autópálya építése óta ott 
megtelepedett. Nem csodálkoznék azon, ha ezt a területet nem-
sokára természetvédelmi területté nyilvánítanák. Bátran ajánlom a 
természetkedvelőknek ezt a helyet, ha arra járnak, ne hagyják ki! 

 
Molnár Mihály    
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Szerzői joggal védett a 
Csengelei Krónika  

 
Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy a Csengelei Krónika 

kiadója fenntartja az újsággal kapcsolatos szerzői jogokat. A lap 
egészének vagy részeinek elektronikus, vegyi vagy mechanikus 
úton történő másolása, beleértve a fénymásolást is, továbbá bár-
milyen adatbázisban való felhasználása csak a kiadó előzetes írás-
beli engedélyével lehetséges. A szerzői jog megsértése büntetőjogi 
eljárást von maga után.   

Ez a figyelmeztetés ezután a lap impresszumában folyama-
tosan meg fog jelenni. Hitelesítésként a lap utolsó oldalán egy pe-
csétnyomatot helyezünk el. 

A Szerk. 

 
 

Tilos fénymásolni lapunkat a 
Teleházban! 

 
Csengele község polgármestere megtiltotta a Csengelei Gaz-

dakör által üzemeltetett Teleházban lapunk, a Csengelei Krónika 
fénymásolását. Az intézkedésről eddig csak szóban értesültünk. 
Amint megkapjuk az írásbeli határozatot, természetesen fellebbe-
zéssel fogunk élni. 

A polgármesteri intézkedés miatt a lakosság körében nagy 
népszerűségnek örvendő telefonszám-jegyzéket sem lehetséges to-
vább fénymásolni a Teleházban. Ideiglenes megoldásként a jegy-
zéket igénylőknek átadjuk a mintapéldányt, ha tudnak más fény-
másoló helyet. Tudomásunk szerint a Mezőgazdasági boltban lehet-
séges fénymásoltatni. 

A Szerk.       
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●Darts bajnokság 
 

Csókási Shanghai-dobással 
vetett végett a döntőnek 

 
A Korona söröző augusztus 3-án tartotta soron következő 

nyíldobó bajnokságát. A kiírt 19 órai kezdés korainak bizonyult, 
csak jóval később kezdődhetett el a küzdelem.  A bajnoki címeket 
10 versenyző próbálta megszerezni. 

Az első versenyszám – a szokásokhoz híven – a krikett volt. 
A döntőben elsőként Vígh Attilának sikerült kiraknia a tábláját, 30 
hibapont mellett. A második helyen Csókási Tibor végzett 130 
ponttal, míg Mészáros Péternek a harmadik helyezést hozta meg a 
133 pontja. 

A Mester 501 fináléjában Túri Kornél tudta leghamarabb 
elfogyasztani a pontjait. Mészáros Péternek ekkor 18 pontja volt, 
ami a második helyezést jelentette neki. A harmadik Csókási Tibor 
lett 28 ponttal.  

A dupla ki-beszállós 301-ben szintén Vígh Attila szerezte 
meg a győzelmet. Mészáros Péter 32 ponttal a második, Csókási 
Tibor 100 ponttal a harmadik lett. 

A Sanghai versenyszám döntőjében ritka esemény volt: Csó-
kási Tibor az első körben, első versenyzőként "lezenéltette" a gé-
pet, sikerült megdobnia a triplát, duplát és a szimplát.  A hoppon 
maradt versenyzők egy teljes Shanghai játékkal döntötték el a 
további sorrendet: II. lett Vígh Attila 75 ponttal,  III. lett  Túri Kor-
nél 55 ponttal. 

A legtöbb pont dobásában most nem születtek kimagasló 
eredmények. Csókási Tibor 608 ponttal lett a bajnok. Vígh Attila 
524 ponttal a második, Putnoki János 545 ponttal a harmadik 
helyezett lett. 

M. M.      
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Az első, igazi zenésztalálkozó 
 

Augusztus 19-én este 8 órára a Vénusz presszó udvara meg-
telt a mulatni vágyó vendégekkel, és sok csengelei és környékbeli 
zenésszel. Ugyanis ezen a vasárnap estén került megrendezésre az 
első, igazi Csengelei Zenésztalálkozó. Június 9-én már volt ehhez 
hasonló összejövetele a zenészeknek és a nagy érdeklődésre való 
tekintettel a szervezőség úgy döntött, hogy megrendezi az első 
hivatalos zenészek találkozóját falunkban.  

Az este 8 órakor kezdődő  vacsora előtt elhangzott a köszöntő 
beszéd. Kucsora Péter szakmai szemmel értékelte a rendezvényt, 
megköszönte minden zenésznek a megjelenést, a részvételt. Majd 
Sánta Ferenc polgármester úr is köszöntött mindenkit, elmondta, 
hogy reméli, ebből a rendezvényből hagyomány lesz falunkban. 
Ezek után a zenészek köszönetként egy-egy emléklapot vehettek  

 

 
 

A zenésztalálkozó résztvevői 
(fotó: Bozó Anett) 
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át. A finomra sikerült pacal pörköltet Dorogi András készítette el, ő 
és Széllné Péter Ildikó szponzorálta a zenészek vacsoráját.  

A zenésztalálkozó gondolata és a rendezvény megszervezése 
Bozó Anettnek, Bozó Bélának, Kucsora Péternek és Szabó Bélának 
köszönhető. A rendezvényből a tervek szerint hagyomány lesz, mi-
vel ezentúl minden évben augusztus 19-én kerül megrendezésre a 
Zenész Találkozó. Elméletben és gyakorlatban egyaránt megoszt-
hatják szakmai tudásukat egymással a zenésztársak, valamint a 
táncos lábaknak reggelig húzhatják majd a "talpalávalót". Most 
sem volt ez másképp, mivel hajnalig tartott a mulatozás. 

Akik a zenét szolgáltatták, és az est folyamán megjelent 
zenészek voltak: Rácz Csaba, Rácz Roland, Vígh István, Zsolnai 
Ferenc, Bozó Béla, Vígh Sándor, Csáki Zoltán, Franczia József, 
Fekete László, Sánta István, Szabó Béla, Takács Lajos, Géczi Csa-
ba, Csáki László, Szakáll László, Szellák István Norbert, Susányi 
Gyula, Horváth "Bendzsós" József, id. Csáki István, Muhel Zoltán, 
Süli István, Kucsora Péter, Varga László, Kun-Szabó János, Felhő 
István. Ők mindannyian írtak egy pár soros gondolatot, észrevételt 
a zenészkönyvbe, amely emlékül szolgál majd a későbbiekben erről 
a zenésztalálkozóról. 

Jövőre ugyanekkor, ugyanitt mindenkit szeretettel várunk és 
reméljük, hogy ilyen magas létszámmal, legalább ilyen jó hangu-
latban telik majd el a II. Zenész Találkozó is! 

Süli Gabriella      
 

 

A földbérleti rendszer Csengelén 

 
Csengele területe 1852-ig Szeged város közlegelőjeként és – 

egy része – erdőként volt hasznosítva. Petrovits István szenátor 
ugyan már 1846-ban felvetette a közlegelők földművelés alá 
vonásának gondolatát, de a módos állattartó gazdák ellenállása ezt 
meghiúsította.  
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A szűkös pénzügyi helyzet 1852-ben kényszerítette Szeged 
város tanácsát arra, hogy bevételeinek növelésére 10 ezer hold 
közlegelő 10 évi bérbeadását határozza el. (Itt megjegyzendő, hogy 
a legelők felosztását nem a nagy árvíz utáni helyreállítás indokolta 
– mint sokan tévesen gondolják –, hanem a város felszaporodott 
adóssága.) Településünkön is nagyrészt a határvonalak melletti te-
rületeket jelölték ki: Alsócsengele jobb oldalát, fel egészen a 
pálmonostorai határig, valamint a jászszentlászlói és majsai határ 
melletti földeket. Ezzel kívánták megakadályozni a szomszéd 
települések állattartóit, hogy jószágaikat illetéktelenül szegedi 
földön legeltessék. A bérlet időtartama 1852. március 1-jétől 1862. 
február végéig terjedt. 5 holdanként árvereztek, de ezen felül 
minden bérlő még 20 holdat az eredeti áron megtarthatott. 
Legtöbbjük 10-25 hold közötti földhöz jutott, az 5 holdas kisbérlők 
az árendálók negyedét tették ki.    

A haszonbérleti szerződés szerint a földet kizárólag 
szántóföldnek vagy kaszálónak lehetett használni. Gazdálkodás 
végett házakat is lehetett építeni, de azt a 10 év letelte után saját 
költségen le kellett bontani. A legsúlyosabb kitétel az volt, hogy 
semmilyen okkal, pl. elemi csapásra hivatkozva nem lehetett a bér 
leszállítását kérni, vagy a haszonbérlést felmondani. Ha a bérlő 
nem teljesítette a vállalt feltételeket, akkor  Szeged városa másnak 
újra bérbe adhatta a földjét.    

1854-ben Szegednek újra nagyobb pénzre volt szüksége, 
ugyanis önkéntes államkölcsönre 600.000 forintot jegyzett. 12 ezer 
hold közlegelőt 30 évre árendáltak. 1854. augusztus 29-én a város 
polgármestere 262 bérlővel kötött szerződést. 1 hold 30 évi bérleti 
díja 50 Ft volt, így egy évre 1 forint 66 krajcár esett. Ez jóval 
kevesebb volt, mint a két évvel ezelőtti árverezéskor, hiszen ott 10-
12 forintos licitálás is előfordult. Az ún. 30 éves földek Csengelén 
az erdő északi végénél, Erdősaroktól jobbra eső részen, Vadgerlés 
területén, valamint 2 részletben a későbbi vasútállomás szomszéd-
ságában voltak. 

A bérleti szerződés betartását most is szigorúan vették. A 
részletfizetés elmaradása esetén a bérföld elvételét helyezték 
kilátásba a rajta lévő vetéssel együtt, és a már befizetett részletek is  
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Árverési hirdetmény a Szegedi Néplap 1868. szeptember 13-i 
számában 

 
 

elvesztek volna. Ez utóbbi kitétel igen súlyos, hiszen a 30 évi 
bérleti díjat már az első 5 évben rendezni kellett. 1859-ben járt le a 
haszonbérek fizetési határideje. Mivel jelentős hátralékok halmo-
zódtak fel, a szegedi tanács hosszantartó pert indított az elmaradók 
ellen.              

Az 1861-ben lejárt 10 éves bérleteket – kb. 1000 hold 
kivételével – újra elárverezték. Újabb tíz év múlva közel ugyan-
ennyi terület került bérletbe. Ez utóbbiak szerződéseiben 
kikötötték, hogy csak a városi tanács jóváhagyásával lehet a terü-
leteket alhaszonbérbe adni, ami arra vall, hogy gyakori lehetett a 
földek ilyen továbbadása. A bérleti szerződések szerint a bérlők 
nagy része 10 évente kicserélődött.    

Még a nagybérlők helyzete sem volt rózsás. Például a kiste-
leki Back Manó – aki 1865/66-tól közel 300 holdat bérelt Csen-
gelén –, 1869-ben a fagy és aszály miatt kérte a bérleti díj felének 
elengedését. A városi tanács azonban azt elutasította, arra hivat-
kozva, hogy a haszonbért minden körülmények között fizetni kell.    

 
Molnár Mihály 

 
(folytatás a következő számban) 
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Képriport a sportnapokról 
 
 

                  
 
 
 

                    
 
 
 

                 
 
 

 
(fotók: Molnár Mihály) 
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Köszönetnyilvánítás 

 

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, jó 
szomszédoknak és mindenkinek, akik drága szerettünket 

 
Szabó Béláné szül. Hegedűs Teréziát 

 
utolsó útjára elkísérték, és mély gyászunkban osztoztak velünk. 

 
Szabó család 

 

 

H i r d e t é s e k  

 

Lada 1500-as gépkocsi 1 év műszakival olcsón eladó. Érdeklődni: 
Törköly Ferenc Csengele, Felszabadulás u. 42. 286 184 
Wayteq N350 típusú műholdas navigációs rendszer (GPS) hivata-
los gyári szoftverrel, teljes európai térképpel, garanciával eladó. 
Irányár: 50 ezer forint. 06-70/5 059 162 
Olajfa, fűzfa, akácfa tűzifának összevágva, házhoz szállítva 1600 
Ft/mázsa áron eladó. Érdeklődni: Balázs Tibor 06-30/9 677 763 
Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 
06-30/6 377 970 
Kuvasz-kaukázusi kiskutyák (4 fehér, 4 barna) gazdit keresnek. 
Rényi László   286 121 
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-
nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 
vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-
30/3 282 375 
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1992-es évjáratú, Opel Vectra 1.8 i típusú személygépkocsi eladó. 
Érdeklődni: Erdélyi Ferencné  Akácfa u. 6.  286 109   
30 db körbálás lucerna széna (szállítással is), valamint egy 4 lapos 
villanytűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi 
Józsefnél a Tápboltban 06-30/3 228 453  
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 
vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobil és 
Vodafone szolgáltatók készülékeire. 
Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz szállítás 
megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefonszámon.  

 

Gumiszerelést, -javítást és 
centrírozást vállalok! 

 

Új gumiabroncsok kedvező áron kaphatók! 
 

Longa István autó- és gumiszerelő 
Csengele, Felszabadulás utca 

Telefon: (06-30) 3 538 409 
 
 
 

Gépi hímzés! 
 

Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre 
szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés 
szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti 
köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk szeretettel! 
 

Bővebb tájékoztatás:  
 

TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75., telefon/fax: (06-62) 541 570 
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz, 
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder 
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező 
árak! 
Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig. 
 

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1. 
 286 241 06-30/3 228 453 

 

Új szolgáltatások a Fotó szaküzletben 
 

- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-
felvételek háznál és műteremben. Igazolványkép 
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás 
- Képek digitalizálása CD-re, régi képek felújítása 
- 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         Nacsa Jánosné fényképész 

Kistelek, Kossuth Lajos u. 16. 
  06-70/2 803 013 

 

========================================================= 
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