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A cikkünk az 54. oldalon olvasható! 
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-  54  - 

 

 

Olcsó bolt a csengeleieknek 
 

A "Minden 100 Ft" üzletlánc az elmúlt év december 1-jén 

falunkban is boltot nyitott a Felszabadulás utca 12. szám alatt. A 

bolt vezetőjét, Grezsáné Gémes Anikót kérdeztem eddigi tapasz-

talatairól.  

 
Kezdjük először is azzal, hogy mit lehet vásárolni az üzletben? 

- Széles a választékunk: vegyi áru, műanyag termékek, papír-

írószer, édesség, üdítő, kávé, tea, cukor, száraztészta, sütemény, 

illatszer, üvegáru, bizsu és ajándéktárgy. 

Ruházati cikkek kaphatók-e? 

- Alsóruházatot, bugyit, alsónadrágot, zoknit, trikót tartok, és 

vannak olcsó sapkák is.  

És mit ne keressenek itt? 

- Nem árusítok alapvető élelmiszereket (tejtermék, kenyér), 

alkoholt és dohányt.  

Milyen a forgalom? 

- Nem panaszkodhatom, a kezdetekhez képest sokan jönnek 

vásárolni. Minden településen van egy ilyen üzlet, Csengelén is 

szükség van rá.  

A "Minden 100 Ft" üzletlánc tudom, hogy jó régen alakult. De 

azért van még olyan árucikk, ami 100 Ft-ba kerül? 

- Igen, a bugyi gumi. De vannak olyan dolgok is, melyek még ettől 

is olcsóbbak.  

Melyik napon szokott jönni új áru? 

- Csütörtök délután vagyok árubeszerzésen, így péntekenként 

megújult készlettel várom a vásárlókat. 

Végül a legfontosabb: mikor van nyitva a bolt? 

- Vasárnap kivételével mindennap 7 óra 30 perckor nyitok. 

Csütörtökön és szombaton délig tartok nyitva, a többi napokon 16 

óráig.         

(-r -ly) 
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1 %-ot a civil szervezeteknek! 
 

Csengelén az alábbiaknak lehet felajánlani a személyi jöve-

delemadó 1 %-át: 

Csengelei Művészeti és Ifjúsági Alapítvány (adószáma: 

18469109-1-06) 

Csengelei Polgárőr Csoport (adószáma: 18463653-1-06) 

Kérjük az adózókat, hogy éljenek a felajánlás lehetőségével, 

ezzel is támogatva a csengelei szervezeteket.                                 

 

 

Nyilatkozik az összeférhetetlen 
 

Lapunk előző kiadásában számoltunk be arról, hogy a helyi 

önkormányzat összeférhetetlenség miatt megszüntette dr. Apró 

Zsolt képviselői megbízatását. Az érintettet kérdeztem ügyének 

fejleményeiről. 
 

Az előző számunk megjelenése óta megkaptad a határozatot az 

önkormányzattól. Ebből bizonyára kiderült, hogy mi alapján 

szüntették meg képviselői státuszodat! 

- Igen, megkaptam, bár azért külön szólni kellett a hivatalnak, hogy 

ha határidőben nem is sikerült a kézbesítés, azért azt mégis ésszerű 

időben kézhez vennem. Magából a határozatból azonban nem de-

rült ki semmi. Az mindösszesen egy mondat, amelyben a képvi-

selő-testület kimondja az összeférhetetlenségemet. Az okok, feltárt 

tények, a jogorvoslatról való tájékoztatás a határozatból hiányoz-

tak, azt sem előtte, sem azóta nem közölték velem. Ez pedig több 

szempontból is aggályos: mindenekelőtt azért, mert később gyakor-

latilag bármit mondhatnak, hogy amiatt történt az összeférhetet-

lenség kimondása, a valós okok pedig felderíthetetlenek maradnak, 

másrészt azért, mert így a vádaskodás ellen nehezebb védekezni. A 

határozat "tömörsége" valószínűleg ez utóbbi okkal magyarázható. 
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Azt sem közölték, hogy a törvény hányas paragrafusa alapján 

mondták ki az összeférhetetlenséget?  

- A felvetés jogos, a pontos jogszabályhelyből az összeférhetet-

lenségi ok kétséget kizáróan megállapítható lett volna. A határozat 

azonban mindösszesen a 2000. évi XCVI. törvény vonatkozó sza-

kaszára hivatkozik: hogy melyikre, majd aki akarja, ki fogja találni. 

Gondolom, kértél bővebb tájékoztatást az önkormányzat veze-

tőjétől, a polgármestertől. Ő mit mondott?  

- Az eljárás megindulásáról január elején a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság soros nyílt ülésére szóló meghívóból értesültem. Az erre 

az ülésre küldött levelemben már kifogásoltam az eljárás tárgyáról 

való tájékoztatás elmaradását. Később közvetlenül a polgármes-

terhez és a képviselő-testülethez címzett levelemben kifejezetten 

kértem az üggyel kapcsolatosan tájékoztatást. Leveleimre azonban 

mindezidáig semmilyen választ sem kaptam. Sőt, a kizárólag az én 

összeférhetetlenségemmel foglalkozó nyílt bizottsági ülés jegyző-

könyvéből is csupán egy semmitmondó kivonatot kaptam. Úgy néz 

ki, az eljárás annyira titkos, hogy még azt sem tudhatom meg, az 

miért is folyik. 

Azt tudod-e, ki indította ellened az összeférhetetlenségi eljá-

rást? Van-e jelentősége a kezdeményező személyének? 

- Amint arra az előbb utaltam, levélben kértem tájékoztatást a pol-

gármestertől. Ezt szintén így szerettem volna megtudni. Válaszokat 

egyáltalán nem kaptam, így azt sem tudom ki volt az eljárás kezde-

ményezője. Sejtéseim azért vannak… A kezdeményező személyé-

nek az eljárásban jelentősége lett volna, amennyiben ugyanis a 

kezdeményező a polgármester, valamely képviselő, vagy a jegyző, 

akkor az eljárásban nem vehet részt. A tájékoztatás elmaradása 

miatt pedig én sem voltam abban a helyzetben, hogy egy esetleges 

érintettség fennállta esetén indítványozhattam volna a kezdemé-

nyezőnek a döntéshozatalból való kizárását. 

Az önkormányzat döntésébe belenyugodtál, vagy bírósához 

fordulsz? 

- Már bírósághoz fordultam: a kereset benyújtására ugyanis mind-

összesen 8 napom volt. Képtelennek tartom ugyanis azt a helyze-

tet, hogy a képviselői megbízatásomat úgy szüntetik meg, hogy ha 
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tőlem valaki megkérdezi, mit követtél el, akkor csak szét kell tár-

nom a kezemet: nem tudom. Egy jogásztól pedig ez szerintem vég-

képp elfogadhatatlan lett volna. Számtalanszor átnéztem a vonat-

kozó joganyagot, de még ezek után sem tudtam rájönni, milyen 

pozícióm válhatott gyanússá, sőt jogellenessé, összeférhetetlenné.  

Mikor várható, hogy a bíróság dönt az ügyedben? 

- A törvény szerint a Csongrád Megyei Bíróság három hivatásos 

bíróból álló tanácsának a kereset beérkezését követő 30 napon belül 

kell az ügyemben döntenie. 

Addig a képviselői megbízatásodat nem láthatod el? 

- Furcsa mód a jogalkotó ezt a kérdést egyértelműen nem rendezte. 

Egy biztos, a 2008. február 14-ei testületi ülésre meghívót a mai 

napig nem kaptam, holott, ha szabályosan meg akartak volna hívni, 

akkor február 8-án az ülés anyagát meg kellett volna kapnom. 

Milyen tanulságot vontál le az ügyedből? 

- Eddig is számtalanszor kifogásoltam a Polgármesteri Hivatal ve-

zetése sorozatos törvénysértéseit, az előkészítetlenséget, a hozzá-

értés hiányát. Jelen eljárás arra lesz jó, hogy egy független testület 

végre az egyik ügyüket megvizsgálja. Egy olyan ügyet, amelyet ők 

indítottak, a törvényesség jegyében. Ezek után valószínűleg a falu 

vezetőségének már papírja is lesz a reá vonatkozó szabályok isme-

retének teljes hiányáról. 

(-r -ly) 

 

Tanulnak a polgárőrök 
 

A nemrég történt sikeres életmentés apropóján az önkéntes bűn-

megelőzők úgy döntöttek, hogy felfrissítik elsősegélynyújtási is-

mereteiket. A szokásos havi gyűlésen Rényiné dr. Torontáli Renáta 

háziorvos mutatta be az újraélesztési technikákat önként jelentkező 

polgárőrökön. Az előadás után számos kérdést kellett a doktornő-

nek megválaszolnia. A tervek szerint a következő gyűlésen bábun 

fogják gyakorolni az újraélesztést.                                            

M. M.    
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Gyűjtsük a kupakokat! 

 

Országos akció folyik a beteg gyermekek gyógyításának támoga-

tására. Ennek keretében műanyag kupakokat (üdítős, ásványvizes, 

fogkrémes, öblítős stb.) gyűjtenek össze, melyeket az ezzel fog-

lalkozó vállalkozók felvásárolnak. Az ebből befolyt pénzzel segí-

tik a beteg gyermekek gyógykezelését. Nemrég a TV2 naplójában 

lehetett látni, hogy óriási mennyiség gyűlt eddig össze, de a gyűjtés 

továbbra is folyik. Csengelén az általános iskolában és a Korona 

Marketben (Felszabadulás u. 20.) helyeztek ki gyűjtő dobozokat. 

Tehát a lényeg: ne a szemétbe dobjuk, hanem a gyűjtő helyekre vi-

gyük a kupakokat!  

Szabó Gabriella    
 

 
 

H i r d e t é s e k 
 

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029 

Kisteleki háromszobás, téglaépítésű családi ház, a központhoz 

közel, eladó! Érdeklődni: 06-30/8 555 259  

Fiatal család keres Csengelén házat vagy tanyát bérbe vagy 

megvételre, legalább 3 szobásat. 06-30/2 520 802 

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

és fél szobás családi ház, melléképületekkel. Vegyes tüzelésű ka-

zán, fa, szén, gáz is, konvektoros. Ugyanitt eladó 1 db üstház, 1 db 

szőlőprés, kb. 400 db műanyag cserép, 1 db Hajdú típusú, 200 lite-

res villanybojler olcsón. Érdeklődni lehet: Pálnok Sándor Csen-

gele, Vadgerlés u. 18.  (62) 286 267  (30) 4 448 598 

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  
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Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgo-

zót keresek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban 

Sándor Józsefnénál. 

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 

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:  6765 Csengele,  Felsza- 

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

E-mail: csengele@freemail.hu            Példányszám: 125            

Felelős  kiadó  és  felelős  szerkesztő:    Molnár  Mihály                             

A lap  szerkesztése a Nemzeti Civil Alapprogram  támo- 

gatásából  vásárolt  számítógépen  készül. © Copyright reserved! A lap másolá-

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

sértése büntetőeljárást von maga után. A lap szívesen fogad a szerkesztőség 

álláspontjával ellentétes, meg nem rendelt írásokat is.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


