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Közmeghallgatás 

 

2007. november 29-én tartotta Csengele Község Önkormány-

zata az ez évi közmeghallgatást a falunk lakosai számára.   

A megjelentek köszöntése után Csengele község polgármes-

tere tartotta meg évértékelését, mely a politikai helyzet elemzésével 

kezdődött. Független polgármesterünk bevezetésében a Fidesz una-

lomig ismételt kijelentései, csúsztatásai köszöntek vissza, ami nem 

véletlen, hiszen a legnagyobb ellenzéki párt honlapja szerint az ő 

támogatásukkal lett a falu első embere.    

"Abból az alkalomból is köszöntök mindenkit, hogy a mai 

napon először van ebben az átalakított tornateremben, Faluházban 

rendezvény. Most, 21-én volt a műszaki átadása ennek a bővít-

ménynek, ami itt épült: galéria, színpad, öltöző, és hát a festések.  

Előzetesként egy kis politikai háttérrel szeretném bemutatni 

országunk helyzetét. 2007. évben, mint hogy az elmúlt években sem 

büszkélkedhet kormányunk meghirdetett jólétről, dübörgő gazda-

ságról. Mindenféle túlzás nélkül kijelenthetem, hogy ez a kormány 

elméletileg megbukott. Megbukott, mert a választási ígéreteiből 

semmit sem tartott be. Tönkretette a gazdaságot, értem alatta az 

ipart, mezőgazdaságot, vidéket, vállalkozásokat, tönkretette az ok-

tatást, ellehetetlenítette az egészségügyet úgy, hogy a gyógyulás 

lassan csak a kiváltságosok lehetősége lesz. Odajutottunk, hogy pár 

tízezer ember nagyon jól él ebben az országban, nyilvánvalóan a 

többi millió embernek a kárára. Azért ez a kormány jeleskedett is 

valamiben, mégpedig az áremelésekben, adóemelésekben, új adó-

nemek kitalálásában, a demokrácia sárba taposásában, gondolok a 

rendőrségi intézkedésekre. Úgy hogy ezek a dolgok a sztahanovis-

tákra emlékeztetnek a kormány részéről. Nagyon kezd ez a dolog 

hasonlítani, mint egy modernebb formában, az 50-es években ha-

talmon lévő kormányokra. Én még emlékszem arra, hogy szü-

leinket hogyan hurcolták meg, szomszédunkat hogyan taposta meg 

a végrehajtó a káposztaföldjén, egy-két hónap múlva meghalt. Ne 

éljünk ilyen helyzetben! Sajnos arrafelé haladunk. Ennek a mostani 

rendszernek nagyon rendőrállam szaga van. Akkor is az volt.  
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Kedves megjelentek! Arra kérem önöket, hogy a népszavazás 

alkalmakor fejezzék ki akaratukat, menjenek el szavazni. Nem hi-

szem, hogy ebbe a helyzetünkbe bele kell törődni. Az összes uniós 

ország közül a gazdasági és pénzügyi elbírálás szerint az orszá-

gunk az utolsó. Miniszterelnökünk azt mondja, hogy ez nem prob-

léma. Őneki biztos nem, csak a többi 9-10 millió embernek. Ma-

gyarország mindeddig békésen tűrte a megszorításokat, kitalált 

különböző elvonásokat, a megalázásokat. Azt mondta a kedves mi-

niszterelnökünk, hogy lehet tüntetni, majd megunják, majd haza-

mennek. Sőt aki itt nem szeret, el is mehet az országból. Sokan el is 

mennek. Nem azért, mert nem szereti az országot, hanem azért, 

mert nem tud megélni, vagy nincs munkalehetősége. Mostanában 

azonban talán valami megmozdult. Gondolok a sztrájkokra, a szak-

szervezet szerveződésére. Úgy érezni, tapasztalni, a türelem az vé-

ges, nem lehet az embereket éveken keresztül félrevezetni, becsap-

ni.  

Ezen kitérő után községünk fejlesztéseiről, beruházásairól 

szeretnék beszámolni. Az idei év legnagyobb beruházása az óvoda 

volt. Ez a beruházás 2006. év derekán kezdődött, és 2007. március 

26-án lett ünnepélyesen átadva. Ezen létesítményben minden új, a 

bútoroktól kezdve a különböző berendezésekig. Az idei évben épült 

meg a kerítés és a parkoló is az óvoda előtt. Kívánom, hogy minél 

több gyerek lakja be ezt az épületet, mert akkor van remény arra, 

hogy ezek a gyerekek iskolába is ide fognak járni. Az óvodához 

szorosan hozzátartozik a konyha, ami arra hivatott, hogy az iskolai 

és óvodai étkeztetést biztosítsa. Ezek után szociális étkeztetést, majd 

a közalkalmazottak, köztisztviselők és a lakosság étkeztetését bizto-

sítja. 300 adag körüli mennyiséget. Itt szeretném azt a rossz-

indulatú híreszteléseket tisztázni, hogy az óvodai étkeztetés munka-

erőhiány miatt nem fog összeomlani. Eddig is, és ezután is az a 

célunk az óvodai konyhával, hogy az előbb említetteket szolgálja, 

ne a kárörvendő egy-két embert. 

A következő ez évi beruházásunk a Faluházban a közösségi 

tér bővítése – amiről az előbb beszéltem –, ami magában foglalja 

egy új színpad, öltöző, galéria megépítését. Így akármilyen 

csengelei rendezvény lebonyolítható,  mintegy  400 körüli ülőhelyet  
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tudunk biztosítani, kulturált körülmények között. Úgy gondolom, 

nem kell szégyenkezni a Faluház megjelenésével, de a működésével 

sem. Ebben az épületben bonyolítunk minden olyan megmozdulást, 

rendezvényt, oktatást, ami a kultúrával összefüggésben van. Ebben 

az épületben van tornaterem, könyvtár, Teleház, két klubhelyiség a 

művészeti iskolának ad helyet, és különböző esti sportrendez-

vényeknek is helyt ad, úgyhogy elég sok funkciót betölt. Az egész 

háznak, könyvtárnak, Teleháznak a vezetője Törköly Ágnes, aki 

nagy odaadással, szorgalommal, kreativitással végzi munkáját, 

amit ezen alkalommal is szeretnék megköszönni. Az építkezés fo-

lyamán is minden olyan problémát megoldott, amely a helyzetből 

adódott. Azt kívánom minden gyereknek, fiatalnak, idősnek, hogy 

nagyon sokáig örömmel szolgálhasson ez az épület, és vigyázzanak 

rá.  

Kisebb pályázatok, melyek pozitív elbírálást kaptak. Az isko-

lában a sportpálya aszfaltozása, tűzoltó tömlők szárítóállványa. Új 

települési pályázat előkészítő alaphoz tervkészítéseket pályáztuk, és 

kaptuk. Közművelődést előkészítő pályázat azt a célt szolgálta, 

hogy itt azokat a berendezéseket, melyek a színpadhoz tartozik, 

székeket, egyéb bútorzatokat, eszközöket tudtuk rajta vásárolni, kb. 

1 millió forint nagyságrendben.  

Ezek után a községünk szociális helyzetéről szeretnék tájékoz-

tatót adni. Csengele község területén 2007 szeptemberi adatok sze-

rint a 60 éven felüli lakosság száma 528 fő. Házi segítségnyúj-

tásosak száma 28 fő, ezek az ebédeltetések, amit Tóth-Andor Tibor 

végez. Tehát 28 fő ebédes van. Jelzőrendszeres házi segítségnyúj-

tásban 5 család részesül, ez az idén indult meg. Tanyagondnoki 

ellátásában rendszeresen 6 család részesül, alkalmanként és szük-

ség szerint. Rendszeres járat heti két alkalommal a kisteleki 

rendelőintézetbe történik a kisbusszal. Ehhez tudni kell, hogy tavaly 

vásároltunk egy kisbuszt, a piros buszt, mellyel a tanyagondnoki 

feladatokat ellátjuk. Rendszeresen, havonta egy alkalommal 

bevásárlás a Cora áruházban, minden alkalommal 8 fővel történik 

az utaztatás. Temetőjáratot szerveztünk az idősek részére, általá-

ban 2 hetente. Hát azt tudom mondani, hogy ennek is nagy sikere 

van, keresik a szociális ügyintézőt. Általában pénteki napokon van,  
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délután. Kéthavonta rákszűrésre viszi a tanyagondnok a lakosokat. 

Nőgyógyászati rákszűrésre természetesen, Szegedre. Ezután is vár-

juk a jelentkezőket. Októberben a szomszédos Kiskunmajsára szín-

házi előadásra szállítottuk a jelentkezőket, és előtte is volt már 

színházlátogatás. Havi ellátást folyósítunk rendszeres szociális 

segély keretében 5 főnek. Ezek a 67 % csökkent munkaképességűek. 

Aktív korú, nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyes 1 fő 

van. Ápolási díjban részesül 9 fő. Ezek a lakosok tényleg olyan 

betegségben szenvednek, hogy ott kell valakinek mellette lenni, nem 

lehet mellőle elmozdulni. 9 fő részesül ilyen ápolási díjban. 

Időskorúak járadéka 4 fő. Tiszteletdíjas gondozó szintén 4 fő van. 

Közgyógyellátásban részesül alanyi jogon 59 fő, méltányossági 

alapon 44 fő, normatív alapon 40, tehát összesen 143 fő ren-

delkezik közgyógyellátási igazolvánnyal. Ennek a szociális törvény-

ben minden feltétele adott. Szociális elhelyezés 2 fő. Mozgás-

korlátozotti támogatásban 36 fő részesül. Egyszeri, átmeneti se-

gélyben – tehát ez a rendkívüli segély – 32 fő volt. 70 éven felüliek 

karácsonyi csomagja már hagyomány, az idei évben úgy 320 fő fog 

részesülni. Tüzelőt kapott – tehát nem tüzelő támogatást – 3 család, 

szociális helyzetük miatt. Közcélú foglalkoztatott 3 fő. Közhasznú 

foglalkoztatott 10 fő. Ezekkel tartjuk rendben a községet, külö-

nösképpen a belterületét, valamint a tanyai dűlőutaknak állapotát, 

karbantartását végzik el. Tanyagondnoki szolgálat 2006 január-

jától működik. Úgy gondolom, hogy igen nagy szükség volt rá, 

hiszen ahogy a nevében is benne van, elsősorban a tanyán élő 

emberek sorsán próbálunk segíteni. Igen pozitív visszajelzést ka-

punk. Szeretném megköszönni Krizsán Sándor munkáját. Az idősek 

iránt tiszteletet tanúsít, és megpróbál mindenféle problémájukban 

segíteni, amire a munkaköre feljogosítja. 

A szociális helyzetünkhöz, szociális ügyekhez tartozik a rend-

szeres gyermekvédelmi kedvezmény. 201 fő részesül ebben. Kie-

gészítő gyermekvédelmi támogatásban 1 fő, rendkívüli gyermek-

védelmi támogatásban 9 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

mény egyszeri támogatása júliusig 146 fő, decemberig 201 fő. 

Önkormányzati tankönyvtámogatás 110 fő, ez 510 ezer forint volt. 

Szilárd hulladék szállítási kedvezmény, mely 20 %-os kedvezményt  
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jelent, 131 fő. Gyermekek karácsonyi csomagja szociálisan rá-

szorult családoknak 22. Temetési segélyben 29 fő részesült. Az 

összes szociális kifizetések ez ideig, november 30-ig 9 millió 531 

ezer forint.  

A továbbiakban községünk oktatási intézményeiről szeretnék 

beszámolni. Egy intézményként működik az óvoda és az iskola, egy 

igazgatósággal. Szeretném tudatni a tisztelt jelenlévőkkel, hogy az 

önkormányzatunk lehetőségei szerint mindent megtett, és a jövőben 

is mindent megtesz, hogy oktatási intézményünk önállóságát, szu-

verinitását megőrizzük, megvédjük. Kedves kormányunk az okta-

tásnál is a centralizálásra törekszik, hogy így lehessen a kiste-

lepüléseken ellehetetleníteni az oktatást is. Az oktatás átszerve-

zésével az a célja, hogy a kistelepülések társult formában, akár a 

gyermekek utaztatásával, aztán iskolák leépítésével, bezárásával 

vonjon el forrásokat az oktatástól. A mi önkormányzatunk, addig, 

amíg forrásokat tudunk biztosítani a működtetésre, még ha szű-

kösebben is, mint eddig, mindenképpen önállóak akarunk maradni. 

Nem akarom a vészharangot húzni, de a szocialista kormányzati 

ciklusokban mindig az volt a törekvés, hogy iskolákat vonnak össze, 

iskolákat, kórházat zárnak be stb., stb. Vagy talán valakinek ez így 

jó? Nem tudom. Az önkormányzatunk az idén is úgy döntött, hogy 

nem társulunk, ami természetesen többletkiadásokat jelent költség-

vetésünkben. Úgy gondolom, hogy az oktatás színvonala jónak 

értékelhető községünkben. Jók a visszajelzések a közép- és 

felsőszintű iskolákból, ami azt bizonyítja, hogy nem volt hiába a 

költségek felvállalása. Itt, az oktatásnál szeretném még elmondani, 

hogy a mai testületi ülésen döntöttünk 18 továbbtanuló gyer-

meknek, tehát főiskolásnak az úgynevezett Bursa Hungarica nevű 

támogatásában, ami azt jelenti, hogy minden gyermek az ön-

kormányzattól 3000 Ft-ot kap havonta, és ezenkívül még ezt a 

megyei közgyűlés kiegészíti újabb 1000 Ft-tal. Tehát gondolunk a 

továbbtanuló gyermekekre is. Kérem a tisztelt iskolai és óvodai 

pedagógusokat, hogy mindent tegyenek meg azért, hogy a csengelei 

gyerekek Csengelén járjanak iskolába és óvodába. Természetesen 

erre kérem a kedves szülőket is. Ha a szülőknek megoldatlan prob-

lémája  merül  fel,  akár az iskolával, akár az óvodával kapcsolato- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  7  - 

 

 

san, azt jelezzék akár az iskolánál, akár az önkormányzatnál, és 

megpróbálunk rá megoldást keresni.  

Szorosan az oktatáshoz tartozik a művészeti oktatás. Zene-

művészeti ágazatban, táncművészeti ágazatban, színjátszó ágazat-

ban községünkben 146 tanuló jár Czirok Zoltán vezetésével. A 

művészeti iskolák tekintetében országosan egy minősítést végeztek. 

Ezzel a minősítéssel gyakorlatilag az 1/3-át kizárták, ami azt 

jelenti, hogy a 320 ezer gyerekből 206 ezerre csökkentették a lét-

számot, nyilvánvalóan a finanszírozást is. Itt most büszkén elmond-

hatjuk, hogy ebben a minősítésben a mi művészeti iskolánk kiváló 

lett. Tegnap este volt a hirdetménye ennek. Itt, a helyszínen is 

voltak bírálások, különböző órákat megtekintettek és el voltak ra-

gadtatva a látottaktól. Szeretnék még a nyilvánosság előtt Czirok 

Zolinak a gyerekek felkészítéséhez gratulálni.  

A környezetvédelemről szeretnék a következőkben szólni. 

Községünkben két fontos eleme van a környezetvédelemnek: a 

szilárd hulladék és a szennyvízkérdés. Mindkettő elsősorban az 

ivóvízbázist és az élővizeket szolgálja. Ha végiggondoljuk azt, hogy 

nem kezelt szennyvízzel, a nem kezelt szilárd hulladékkal meg-

mérgezzük magunkat, családunkat, és a jövő generációt, akkor nem 

gondolkoznánk azon, hogy kell-e szennyvíztisztítás a községünk-

ben. Arra kérek minden csengelei lakost, hogy józanul mérlegelje 

ezt az egész szennyvíz-programot, hiszen saját érdekeiről, saját 

egészségéről van szó. Természetesen lehet ebben hibát keresni, de 

én inkább az építő jellegű, segítő szándékú támogatásokat várnám. 

Tudom, hogy pénzbe kerül ez az egész megvalósítás, de tegyék 

mérlegre, hogy melyik ér többet! A rosszindulatú értetlenkedés, 

vagy az, hogy megadjuk a lehetőségét annak, hogy korszerűen, 

megnyugtató módon engedjük a tisztított vizet az élővizeinkbe. Aki 

ezt józanul fogja fel, annak ez nem kérdés. Természetesen ez ki-

zárólag arra a kevés százalékra vonatkozik, akik valamilyen oknál 

fogva nem akarják ezt a beruházást, vagy csak egyszerűen tájé-

kozatlanok ebben az ügyben. Még mindig kérem ezt a kevés száza-

lékot, hogy saját érdekükben kössék meg a szerződést. Köszönöm 

nekik előre is! 
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Szorosan kapcsolódik a környezetvédelemhez saját környeze-

tünk, csatornáink, köztereink, útjaink, az út mentén lévő területek, 

erdők tisztántartása. A közelmúltban a Csongrád Megyei Közút-

kezelő KHT és az önkormányzat szervezésében, a csengelei 7-8. 

osztályos tanulók részvételével az 5121-es és a 51121-es – ami azt 

jelenti, hogy a pántlikai kövesút, és Vetter felé a majsai út – jelű 

állami utak mentén szemétgyűjtést végeztek. Sajnos nagyon gyorsan 

nagy mennyiségű hulladékot gyűjtöttek össze a gyerekek. Arról már 

nem is akarok beszélni, hogy milyen hulladékokat. A kismalactól 

kezdve mindent, tehát dögöket is. Amit a felnőttek dobáltak ki a 

járművekből, vagy szállítottak oda, az erdőszélen. Mindenesetre a 

gyerekeknek és a felügyelő tanároknak tisztelettel megköszönöm, 

hogy másnak a szemetét összegyűjtötték. Az lett volna jó, ha a 

gyerekek nem találtak volna szemetet. Sajnos mindezek azt bizo-

nyítják, hogy nem biztos, hogy elég komolysággal kezeljük ezeket a 

valóságos problémákat.  

A következőkben a civil szervezetekről szeretnék egy-két szót 

ejteni. Legnagyobb civil szervezet községünkben a polgárőrség. 

Vezetőjük Kucsora Péter. Munkájukat ezúton is szeretném megkö-

szönni, hiszen igen sokan szabadidejüket, éjszakájukat feláldozva 

végzik a feladatukat, minden ellenszolgáltatás nélkül. Önkormány-

zatunk már sok évvel ezelőtt elismerte, hogy a polgárőrségre nagy 

szükség van, hiszen a rendőrség sok esetben késve érkezik, vagy 

nem tudnak kijönni, vagy csak ritkán. Így különböző gyanús ese-

tekben a polgárőröket kértük fel. A polgárőrségben felmerült 

költségeket önkormányzatunk minden évben támogatta, és a jövő-

ben is támogatni kívánja. Munkájukhoz kívánok sok sikert, és jó 

egészséget.  

A következő nagyobb egyesület a csengelei sportegyesület. 

Vezetőjük Kun-Szabó Tibor. Nagy örömünkre szolgál, hogy már 

korábban megalakult a nagy csapat mellett az utánpótlás csapata 

is, akik teljes egészében csengelei gyerekek. Az idén adtunk át egy 

felújított futballpályát, öntözőberendezéssel, tartozékaival együtt. 

Kívánok nekik sok sikerélményt, nagyon sok győzelmet, és jó 

egészséget! Szintén önkormányzati támogatást kap az egyesület. 

Köszönöm  nekik,  hogy  Csengele  érdekében a sportban is jó ered- 
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ményeket érnek el. 

A harmadik egyesület a Csengelei Önkéntes Tűzoltó Egye-

sület. 15 fővel működik. Parancsnokuk Törköly Ferenc. Szeretném 

megemlíteni, hogy az idén vásároltunk egy Mercedes típusú tűzoltó 

autót. Sajnos az idei nyáron igen sok munka volt vele. Már nem a 

tűzoltókocsival, illetve azzal is, úgyhogy munkával. Több esetben 

kellett kivonulnunk tűzesethez, sok esetben az emberi könnyelműség 

miatt. Például a vonatból kidobott cigarettavég 70-80 hektár te-

rületen okozott avar- és bozóttüzet, veszélyeztetve különböző tanyá-

kat. Ez az új autó – nekünk új, mert használtan vettük – nagyon jó 

szolgálatot tett. A régi kocsi, a Csepel is megvan még. Az is jó 

vízszállításra. Az új viszont egy nagyon jó karban lévő kocsi, ami 

mindenféleképpen megfelel a követelményeknek. Köszönöm a tűzol-

tásban részt vett személyek munkáját, jó egészséget kívánok őnekik 

is! Az egyesület önkormányzati támogatásból tartja fenn magát.  

A következőkben távlati terveinkről, célkitűzéseinkről kívánok 

beszámolni. Legelőször az iskolafelújítási pályázatról szeretnék 

beszámolni. Az iskola műszaki állapota, és egyáltalán az állaga 

megköveteli, hogy felújítsuk. Elsősorban tetőszerkezet, nyílászáró, 

vizesblokk, valamint egy aularendszer és összekötőből állt össze a 

tervünk. A tervek elkészültek, a pályázat elkészítés alatt áll, 2008. 

január 4-ig kell a pályázatot beadni. Meg szeretném említeni, hogy 

ebbe a pályázatba az iskolavezetés, különösen az igazgató úr, a 

pályázatíró és az önkormányzat alkalmazottai, a hivatal köztiszt-

viselői igen nagy munkát fektettek be. A másik nagy célkitűzésünk a 

temető felé vezető út szilárd burkolattal való ellátása, melynek 

pályázata elkészült, és határidőre beadásra került. Ez most, no-

vember hónapban került beadásra. Ehhez a pályázathoz kapcsoló-

dik, a temetőúthoz, a Felszabadulás utca teljes hosszában, a Május 

1. utcának az a szakasza, mely még nincs felújítva. Ez az Akácfa 

utcától ki a Lehel utcán keresztül a Felszabadulás utcáig. Itt 

nyilvánvaló, hogy az egész felület aszfaltburkolatot kap, plusz kő-

szegélyezést a szerkezet széle. Síkba, természetesen nem kiemelked-

ve. Következő nagyobb távlati tervünk a szennyvíz-csatornázás, és 

a tisztítómű megépítése. Én azt hiszem, hogy említettem már ezt a 

szennyvíztisztítást. Úgy gondolom, jó időben vagyunk a tervek elké- 
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szítésével, és egyáltalán az egész pályázatnak elkészítésével. 

Rövidesen beadásra kerül az is. A vízmű társulat elnöke erről 

esetleg többet is tud mondani, ha valakinek erről kérdése lesz. 

Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak! Még esetleg talán 

annyit, hogy távlati terveink között szeretném elmondani – ez nyil-

ván függvénye lesz a csatornázásnak – egy tanuszoda megépítését, 

ami szorosan az oktatáshoz fog tartozni. 

Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak! És ha 

valakinek akármilyen kérdése merült föl önkormányzati szinten, 

természetesen, az itt most tegye meg!" 

Az első kérdést én tettem fel. Megemlítettem, hogy a pol-

gármester úr szép szavakat mondott a civil szervezetekről. Ha eny-

nyire meg van elégedve egy közfeladatot ellátó szervezettel, akkor 

a neki járó, önkormányzati rendeletben biztosított támogatását 

miért tartja vissza már két hónapja? A polgármester kérte, hogy 

nevezzem meg a civil szervezetet, de ezt a szervezet elleni retorzi-

ótól tartva nem tehettem meg. Erre azt válaszolta, hogy akkor nem 

válaszol a kérdésemre. A településen két közfeladatot ellátó 

egyesület van: a tűzoltóság és a polgárőrség, ráadásul az előbbinek 

ő is az elnöke. A falu első embere nem tudta eldönteni, hogy me-

lyik szervezetet akarja lehetetlen helyzetbe hozni a tervezett, de ki 

nem utalt támogatással. Mindenesetre a felszólalásom nem volt 

hiábavaló, néhány nap múlva intézkedtek a pénz folyósításáról.      

Korom Mihály azt vetette fel, hogy a buszgarázs előtti úton 

már évek óta le van zárva egy terület, mert a csatornafedél eltört. 

Felajánlotta, hogy közadakozásból összegyűjtenék a rávaló pénzt.  

A polgármester elmondta, hogy a közadakozást nagyon szívesen 

veszi, de a kérdéses rész nem az önkormányzat útja. Sokszor jelezte 

már a közútkezelőnek, de nem tettek semmit. Felajánlotta, hogy ha 

rövid határidőn belül nem pótolják ki a csatornafedelet, akkor az 

önkormányzat saját pénzén megcsináltatja, nem kell hozzá köza-

dakozás.  

Forgó Jenő az iránt érdeklődött, hogy a csatornázás megvaló-

sulása után menyi lesz a vízdíj, mert a híradások szerint egyes 

községekben 900-1000 Ft a vízdíj a szennyvízzel együtt. A pol-

gármesteri válasz szerint ezt még senki sem tudja most megmonda- 
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ni. Az sem biztos, hogy pozitívan bírálják el a pályázatot, illetve 

mikor valósul meg a beruházás. Az önkormányzat természetesen 

arra törekszik, hogy ez minél kevesebb legyen. Tudomása szerint a 

vízdíj 70-80 %-a szokott lenni a szennyvízdíj (Szegeden ez 200 % – 

A szerk.).  A Vízközmű Társulat elnök asszonya, Mészárosné hoz-

záfűzte, hogy valóban vannak ilyen magas vízdíjak, melyek abból 

adódnak, hogy a teljes beruházást a későbbi üzemeltető cég végezte 

el lakossági és önkormányzati hozzájárulás nélkül. Így a szennyvíz-

díjba építi be a megvalósítás költségeit. Forgó Jenő megkérdezte 

azt is, hogy az 1989-es gázvezetéshez befizetett összegekkel mi 

lett, mert úgy tudja, hogy azokat visszatérítették, de a lakosság 

ebből nem részesült. A polgármester válaszában elmondta, hogy a 

visszatérítés nem a lakosságot, hanem az önkormányzatot érintette 

még a 90-es években. A benzinkút tulajdonosa érdeklődött az iránt 

is, hogy az önkormányzati járműveknek meg lett-e tiltva a csenge-

lei tankolás. A válasz: ez nem igaz, és ez a kérdés nem a köz-

meghallgatásra tartozik. Oda megy mindenki tankolni, ahová akar, 

és a felszólaló bölcsebb marad, ha hallgat.  

Következő hozzászólóként a Vízközmű Társulat elnök asszo-

nyától kérdeztem meg – mert korábban Csengele község polgár-

mestere nem engedélyezte a Csengelei Krónika számára a tájékoz-

tatás adását –, hogy kik azok a meghatalmazottak, akik a csengelei 

telektulajdonosokat képviselik a társulatban? Mészárosné elmond-

ta, hogy 6 meghatalmazott van Csengeléről: Tisóczki Péter, Tisócz-

ki Péterné, Magyar Zoltánné, Koncz Lajosné, Kőrösi Irén és Süli 

Márta. Ők nem választással, hanem az önkormányzat felkérésére 

kerültek ebbe a megbízatásba. A társulat Ellenőrző Bizottságába 

Magyar Zoltánnét, az Intéző Bizottságba Tóth Józsefnét választot-

ták meg. A küldöttgyűlésben Koncz Lajosné és Tisóczki Péter kép-

viseli községünket.  

Vincze László országgyűlési képviselő (FIDESZ-MPP) hoz-

zászólásában elmondta, hogy az uniós jogharmonizáció írja elő a 

szennyvízcsatornázás megvalósítását. Nem bölcs dolog ebből ki-

maradni, mert később talajterhelési díjat kell fizetni azoknak, akik 

nem csatlakoznak rá. A képviselő az országgyűlésben felvetette, 

hogy  emeljék  meg  az erre fordítható összeget, de a kormánytöbb-  
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ség ezt elvetette. Gratulált az építkezésekhez, és a tervekhez. Nem 

tartja lehetetlen dolognak az uszoda megvalósítását sem.  

Törköly Ferenc felvetette, hogy a közmeghallgatáson elhang-

zott hozzászólásokat jó lenne kizárni. Ezt az utóbbi 15 év alatt tör-

téntekkel indokolta. Személyes dolgok felvetésének semmi értelme, 

aki jobban tudja csinálni, akkor csinálja az. A válasz szerint a 

demokráciában mindkét félnek megvan a joga, hogy kifejthesse 

véleményét. Megítélése szerint most már az a baj, ha valami léte-

sül, akkor abból csinálnak ügyet, részletkérdéseket firtatnak. 

Kun-SzabóTibor sportköri elnök köszönetét fejezte ki az ön-

kormányzatnak a nyújtott támogatásért, és azért, hogy felújították a 

sportpályát. A hozzászólás nagy tapsot kapott. A polgármester be-

jelentette, hogy a civil szervezeteket továbbra is támogatni fogják. 

Korom Mihály megkérdezte, hogy van-e lehetőség zárt tartá-

lyos rendszer használatára a szennyvízgyűjtéshez. A polgármesteri 

válasz szerint belterületen ez nem lehetséges. A Csengelére terve-

zett víztisztító olyan kapacitású lesz, hogy a szippantott szennyvíz 

befogadására is képes lesz. A Vízközmű Társulat elnök asszonya is 

megerősítette, hogy belterületen nem lehetséges a tartályos rend-

szer.  

Újabb hozzászólásomban felvetettem, hogy nem tudom, hogy 

személyeskedő kérdés-e, de megkérdezem, hogy a faluház átépítése 

belefért-e a tervezett költségekbe. A válasz szerint ez személyes 

kérdés, mert még nem érkeztek meg a kivitelezők számlái.  

Kucsora Péter, a polgárőrség vezetője megköszönte az önkor-

mányzatnak és a lakosságnak az anyagi és erkölcsi támogatást. Re-

méli, hogy a továbbiakban is így lesz. Törköly Ferenc monológját 

folytatva bízik benne – és ezért megtesz mindent –, hogy a polgár-

őrséget senki se fogja egyéni, vagy politikai céljainak megvaló-

sítására felhasználni. A polgármester a felszólalással maximálisan 

egyetértett.   

A közmeghallgatás végén a polgármester Csengele lakossá-

gának boldog karácsonyt, és eredményekben gazdag, boldog új 

évet kívánt.              
 

Molnár Mihály 

        

                                           

                    

                                                                 

    

 
 
 

 



-  13  - 

 

 

1 polgármester = 300 hetven 
éven felüli ember 

 
Lapunk előző kiadásában számolt be dr. Apró Zsolt képviselő 

az önkormányzati ülésről. Ennek egyik mozzanata az volt, amikor a 

községünk jegyzője előterjesztette a polgármester jutalmazását.  

Elgondolkoztam azon, én mit mondtam volna a falu első 

embereként a képviselő-testületnek: "Nagyon jó érzéssel tölt el, 

hogy meg vagytok elégedve a munkámmal. De mindenki tudja, 

hogy az önkormányzat által elért sikerek – építkezések, beruházá-

sok – közös munkánk gyümölcse. Bizonyára tudjátok azt is, hogy a 

polgármesteri fizetésem mellett nyugdíjat is kapok, így nincsenek 

megélhetési gondjaim. Sokkal jobb helye is lenne ennek a pénznek. 

Például megduplázhatnánk a 70 éven felülieknek szánt karácsonyi 

csomag tartalmát, vagy finanszírozhatnánk az előírt létszámot a 

konyhán, arról nem is beszélve, hogy az óvoda udvarán alig van 

játék a gyerekeknek. Még egyszer köszönöm, hogy gondoltatok 

rám, de nem tartok igényt a jutalomra! Tudtommal a budapesti 

fideszes kerületi polgármesterek többsége is így tett". 

Na, hát ez csak én fejemben játszódott így le, a valóság sok-

kal másképp festett. Dr. Apró képviselő felvetése ellenére – a pol-

gármester jutalmazásához a pénzügyi bizottság előterjesztése kel-

lene – Csengele község polgármestere megszavaztatta a képviselő-

testületet, akik egy tartózkodás mellett hozzá is járultak a plusz 

egyhavi illetmény kifizetéséhez. Az ember másra nem tud ilyenkor 

gondolni, hogy a falu első emberének megélhetési problémái le-

hetnek, ezért kellett sürgősen, akár törvénysértő módon is megsza-

vaztatni a jutalmat. Így érthető a dolog!      

Sok év óta fejemben cseng egy mondat: "Óva intek minden-

kit attól, hogy az önkormányzat pénzéből jutalmakat osztogasson!" 

Ezt Franczia Jenőné megbízott jegyző mondta. Közben változtak az 

idők, és hol van már Francziáné is. 

M. M.    
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Adventi ünnepség 
 

A Svájcból Csengelére települt Zuber házaspár már negyedik 

éve rendez falunkban adventi megemlékezéseket. 

Az idei évben is az Öregmalom vendéglő különterme adott 

helyet az összejövetelre. Mintegy 30 fős hallgatóság előtt kezdés-

ként Monika gitáron, Peter pedig szájharmonikán adott elő egy 

szerzeményt. Ezt követően az asszony a Bibliából olvasott fel, 

majd ehhez magyarázatot is fűzött. Az eseménynek külön érde-

kessége volt, hogy a német anyanyelvű hölgy ezt magyar nyelven 

tette meg. A műsor befejezéseként az Ó, te üdvadó és Csendes éj 

című dalokat adták elő a jelenlévők, a Zuber házaspár zenei kí-

séretével. Az első szerzeményt valószínűleg kevesebben ismerhet-

ték, mert a másodikat már jóval többen énekelték.  

Az adventi megemlékezést baráti beszélgetések követték, 

közben a résztvevők által hozott süteményeket fogyaszthatták el. 

 

M. M.       
 

 

Önkormányzati ülés 
 

A 2007. december 20-i ülésen a polgármesteri beszámoló 

lényegében két fő téma köré koncentrálódott: 

1. A LEADER-program forrásaihoz való hozzájutás érdeké-

ben az Önkormányzat csatlakozott a kisteleki kistérség többi tele-

pülését is magába foglaló vidékfejlesztési közösséghez. A program 

egy olyan alulról szerveződő, de uniós pénzeszközökkel gazdálko-

dó intézményhálózat kiépítését célozza, amely helyi vidékfej-

lesztési stratégiát dolgoz ki, a rendelkezésre bocsátott közösségi 

pénzeszközöket a stratégia szerint részben gazdasági, részben ön-

kormányzati célok megvalósítására használja fel. A program sajá-

tossága, hogy azt, hogy a program keretében konkrétan mire lehet 

pályázni, azt a programban résztvevők maguk határozzák meg,  ez- 
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zel olyan helyi célok is megvalósíthatóvá válnak, amelyek elérésére 

nem lehet egyéb módon támogatást szerezni. A program keretében 

a mi vidékfejlesztési közösségünk önkormányzatai együttesen 1,4 

milliárd forintot használhatnak fel 2013-ig. Az önkormányzatnak 

120 napja van arra, hogy kidolgozza a helyi vidékfejlesztési straté-

giát. 

2. Az iskolafelújítási pályázat benyújtási határidejét 2008. 

január 28-ig meghosszabbították. Ennek oka, hogy az Oktatási Mi-

nisztérium esélyegyenlőségi szakértőket nevezett ki, akiknek az a 

feladata, hogy a pályázni készülő iskolákat megvizsgálják, 

megfelelően biztosítják-e a település tanulóinak esélyegyenlőségét, 

a településen megtesznek-e mindent annak érdekében, hogy a 

hátrányos helyzetű gyerekek is ugyanolyan eséllyel vegyenek részt 

az oktatásban, mint azok, akik nem tekinthetők hátrányos helyze-

tűnek. A hozzánk kinevezett esélyegyenlőségi szakértő e téren 

négy hiányosságot emelt ki, amelyet meg kellene szüntetni: 

– Esélyegyenlőségi szempontból megkülönböztetnek hátrá-

nyos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. A szakértő 

szerint a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek kiszűrése nem 

megfelelő, a hátrányos helyzetű gyerekek (200 feletti) számához és 

a helyi viszonyokhoz képest elenyészően kevés (34 fő) minősült 

egyben halmozottan hátrányosnak. A halmozottan hátrányos hely-

zetű gyerekek kiemelése érdekében a szakértő javasolta, hogy vizs-

gáljuk felül a nyilvántartás alapjául szolgáló nyilatkozat tartalmát. 

Heim Géza ezzel kapcsolatosan megjegyezte, hogy a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyerekeket csak önkéntes alapon tett nyilatko-

zatok alapján lehet nyilvántartani, és sok esetben a szülői együtt-

működés hiánya miatt nem lehet a gyereket nyilvántartásba venni. 

– A szakértő asszony hiányolta, hogy a művészeti iskola ala-

pító okirata nem határozza meg, hogy az intézmény milyen szolgál-

tatást nyújt és azt heti hány órában teszi. E hiányosság megszün-

tetése érdekében javasolta a művészeti iskola alapító okirata felül-

vizsgálatát. 

– A szakértő kiemelte, hogy a településen hiányoznak egyes, 

az iskolai sikerességet elősegítő programok. Az önkormányzat 

ugyan csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprog- 
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ramhoz, de az Oktatási Minisztérium által felkínált többi prog-

ramhoz (pl. Útravaló Program, Arany János Tehetséggondozó 

Program) nem. A szakértő javasolta a hátrányos helyzetű gyerekek 

e programokon keresztüli támogatását a jövőben. 

– A jelentés rögzíti továbbá, hogy a továbbtanuló gyerekek 

közül túlságosan nagy a szakmunkások és alacsony a gimnazisták 

aránya, ami miatt a csengelei gyerekeknek eleve kisebb az esélyük 

arra, hogy  felsőfokú végzettséget szerezzenek.  

A képviselő-testület határozatban vállalta, hogy a fenti 

problémák kezeléséhez szükséges intézkedéseket megteszi. 

A fentiek után egyebek mellett említést tett a Polgármester úr 

arról, hogy aláírta a hulladékgazdálkodási társulási szerződést, 

megbízást adott a tűzoltótömlő-szárító megépítésére. 

A képviselő-testület elfogadta a Magmaplus Kft. beszá-

molóját a vízmű üzemeltetéséről és határozott a vízdíj 7,2 %-os 

(128,75 Ft+Áfa/m³-ről 138 Ft+Áfa/m³-re történő) emeléséről. 

Az önkormányzat határozott a jövő évi iparűzési adóról: Az 

adó mértéke az állandó iparűzési tevékenység után a nettó árbevétel 

2%-a, ideiglenes iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 

5.000,- Ft. Mentes az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az 

adóalapja az 1.000.000 Ft-ot nem éri el, továbbá a bevételtől füg-

getlenül a piaci-vásározó kiskereskedelmi tevékenység. 

A képviselő-testület felülvizsgálta a luxusadóról, és az önkor-

mányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeleteit, és 

határozott a közétkeztetési nyersanyagnorma 5%-os emeléséről. 

Kisebb módosítások történtek a költségvetésben: a kiadási 

oldal módosítása elsősorban az előző ülésen megszavazott 13. havi 

illetmények miatt vált szükségessé. E módosítás rendelkezett to-

vábbá a tanuszodaépítés céljára elkülönített előirányzat 3.641.000 

Ft-tal való csökkentéséről. Ezt az összeget az Önkormányzat már 

korábban községrendezési terv készítésére, gépjármű-beszerzésre 

és telek visszavásárlására fordította.  A bevételi oldalon a legjelen-

tősebb változás az iparűzési és gépjárműadó-bevétel tervezettől 

történt elmaradása volt. 
 

Dr. Apró Zsolt képviselő 
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Darts verseny a Korona sörözőben 
 

Pálnok a Gábor Kupa győztese 
 

A Korona sörözőben szokássá vált, hogy a karácsony köze-

ledtével nyíldobó versenyt rendeznek, és az abszolút győztes kupát 

kap elismerésként. Az első díj és a két érem finanszírozását Nagy 

Gábor vállalta magára, így az ő keresztnevéről lett elnevezve a 

"Gábor Kupa". 

A versenyzők a szokásos versenyszámokban (Cricket, Mester 

501, dupla ki-beszállós 301, Shanghai és legtöbb pont dobása) 

mérkőztek meg, és az első négy helyezett kapott pontszámot. A 

végső sorrend a következő lett: I. Pálnok József (34 pont), II. Ko-

pasz József (20 pont), III. Kiss E. Levente (16 pont). Vincze Pál is 

16 ponttal végzett, ezért egy rögtönzött Shanghai versennyel kellett 

a sorrendet eldönteni. Nagy Gábor 26 pontot ért el, de mivel ő volt 

a felajánló, az eredménye nem számított bele a versenybe. 

A tervek szerint jövő karácsony előtti pénteken lesz a II. 

Gábor Kupa.  
 

 
 

A legfiatalabb versenyző, a szponzor fia adta át a Gábor Kupát 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Télen is dolgoznak a tolvajok 

 
Nemrég Alsócsengelén, egy Pántlika út melletti tanya elől 

lopták el az ott régóta leállított, kb. negyedmilló forint értékű 

utánfutót. Az egyedi gyártmányú, két éve műszaki vizsga nélkül 

veszteglő, autók szállítására szolgáló kéttengelyű trélert az éjszakai 

sötétséget kihasználva lovasították meg.  

A másik ügyben vadászok találtak meg egy szétszedett trak-

tort a majsai határ közeli erdőben. Információink szerint két kör-

nyékbeli településről (Pálmonostora és Csólyospálos) is veszett el a 

mezőgazdasági célra használt jármű a közelmúltban. A megmaradt 

darabokból kell megállapítani a rendőrségnek, hogy kié lehetett a 

valamikori erőgép. 

M. M.     
 

H i r d e t é s e k 
 

100 db körbálás szalma (szállítással is), 80-120 kg közötti súlyú 

hízók, valamint egy 4 lapos villanytűzhely újszerű állapotban 

eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Józsefnél a Tápboltban 06-

30/3 228 453  

Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa. 

Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: 

Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. 06-30/9 677 763 

Eladó Csengelén a Vadgerlés u. 18. szám alatti összkomfortos, 2 

és fél szobás családi ház, melléképületekkel. Fűtése gázkonvek-

toros és radiátoros, gázzal és vegyes tüzeléssel is működő kazán-

nal. A garázs is fűtött. Eladó továbbá 900 négyzetméteres zárt te-

rületű porta az Aranykalász u. 12. szám alatt. Víz, villany van, ren-

dezett területű. Eladó még 1 db 200 literes Hajdú villanybojler, 1 

db üstház, 1 db szőlőprés, kb. 400 db műanyag cserép. Érdeklődni 

lehet: Pálnok Sándor Csengele, Vadgerlés u. 18.  (62) 286 267  

(30) 4 448 598  
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Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgo-

zót keresek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban 

Sándor Józsefnénál. 

A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal 06-30/3 043 366 

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 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

06-30/6 377 970 

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 
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobile és Vo-

dafone szolgáltatók készülékeire. 

Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz szállítás 

megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefonszámon. 
 

 

 

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 
 

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

                  Havonta kétszer megjelenő közéleti lap 
 

 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei  Krónikás  Egyesület  

Szerkesztőség és kiadóhivatal:  Csengele, Felszabadulás 

utca 2/A.           (62) 286 335            (30) 6 216 223        

E-mail: csengele@freemail.hu                     

Felelős  kiadó  és  felelős  szerkesztő:    Molnár  Mihály                             

A lap  szerkesztése a Nemzeti Civil Alapprogram  támo- 

gatásából  vásárolt  számítógépen  készül . © Copyright 

reserved! A lap fénymásolása, vagy elektronikus adatbázisban való tárolása  

csak  a  kiadó  előzetes  írásbeli  engedélyével  lehetséges. A szerzői jog meg-

sértése büntetőeljárást von maga után. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


