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Elballagtak a nyolcadikosok 
 
 

 
 

A ballagásról szóló írásunk a 197. oldalon kezdődik!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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N A P T Á R – Július 

 

1 

1891-ben ezen a napon született Breinovics Vilmos (†1961) 

mérnök, aki 1938-ban a csengelei lelkészlakot tervezte.  

1926-ban ezen a napon született dr. Orosz Zoltán, aki 1963-

1972 között Csengele orvosa volt.  1949-ben ezen a napon 

villámcsapástól meghalt Tóth Ferencné Süli Julianna, a kezé-

ben tartott gyermeke viszont megmenekült a haláltól.  1985-

ben ezen a napon kapcsolták be a községet a telefonos távhí-

vási rendszerbe. 

2 

1920-ban ezen a napon született Magyar Antal, aki az 1949-

es községgé alakuláskor a képviselő-testület tagja lett. Postai 

kézbesítőként is dolgozott.  1951-ben ezen a napon született 

Süli Sándorné Kun Szabó Anna, aki 1974-1980 között az 

óvodában dolgozott dajkaként.  1957-ben ezen a napon szü-

letett Peleskei Mihály, aki az 1991/92-es tanévben a belte-

rületi iskolában tanított.  1994-ben ezen a napon rendezték 

meg a harmadik csengelei polgárőrnapot 5 település rész-

vételével. 

3 

1884-ben ezen a napon született Tóth Péter (†1961) útkapa-

ró, aki a Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csen-

gelei alosztályának ellenőre volt 1917-től.  1939-ben ezen a 

napon született Sinka Ilona, aki 1958-1995 között tanított 

Csengelén.  1993-ban ezen a napon rendezték meg a máso-

dik csengelei polgárőrnapot 8 település részvételével. 

4 

1947-ben ezen a napon hunyt el Juhász Antalné Varga 

Rozália, aki 1923-tól Csengele szülésznője volt.  1961-ben 

ezen a napon hunyt el Tóth Péter útkaparó, aki a Szeged-

Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület Csengelei alosztályá-

nak ellenőre volt 1917-től. 

5 
1947-ben ezen a napon született Czakó Jánosné Törköly 

Julianna, aki 1974-1976 között a Honfoglalás majori ÁFÉSZ 

boltot vezette. Alapításától tagja a népdalkörnek. 
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5 

1962-ben ezen a napon született Kovács Péter, aki 1996-

1997 között Csengele plébánosa is volt.  1999-ben ezen a 

napon hunyt el Süli Lajos, akit az 1949-es községgé alaku-

láskor képviselőnek választottak. 1991-től a Csengele Köz-

ségi Sport Egyesület szertárosa volt. 

6 

1941-ben ezen a napon született Bitó Józsefné Kiss Márta, 

aki 1961-1996 között Csengelén tanított.  1998-ban ezen a 

napon hunyt el Géczi József György postai kézbesítő, aki 

1985-1998 között az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka 

volt. 

7 

1909-ben ezen a napon határozta el Szeged város tanácsa a 

csengelei orvosi állás létesítését.  1945-ben ezen a napon 

született Nikolényi Györgyné Adorján Annamária, aki 1968-

1984 között Csengelén tanított.  1946-ban ezen a napon 

tartotta utolsó választmányi ülését a Szeged-Csengelei Mező-

gazdasági Egyesület. 

8 

1941-ben ezen a napon hunyt el Haleszi Mihály, aki 1929-től 

választmányi tagja volt a Csengelei Mezőgazdasági Egyesü-

letnek.  1962-ben ezen a napon született Molnár Mihály, aki 

1987-2003 között a rendőrség csengelei körzeti megbízottja 

volt. 1992-től szerkeszti a Csengelei Krónika lapot. Négy 

helytörténeti tárgyú könyvet jelentetett meg. 1991-től a 

Csengelei Polgárőr Csoport titkára.  1971-ben ezen a napon 

született Pigniczki Tibor, aki 1992-2003 között a csengelei 

focicsapat játékosa volt.  1976-ban ezen a napon született 

Franczia Zoltán, aki 1993-1999 között a Csengele Községi 

Sport Egyesület focistája volt. 

9 

1910-ben ezen a napon született Csókási István (†1974), aki 

1936-1970 között postai kézbesítő volt. 1949-ben képviselő-

nek és elöljárósági pénztárosnak választották meg.  1944-

ben ezen a napon dr. Hamvas Endre megyéspüspök szent-

misét tartott és megáldotta a búzatermést.  1960-ban ezen a 

napon született Harkai István, aki 1990-1994 között önkor-

mányzati képviselő volt. A Földrendező Bizottság elnöke-

ként is munkálkodott. 
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10 
1945-ben ezen a napon hunyt el Darányi Imre gazdálkodó, 

aki 1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt.  1953-ban 

ezen a napon született Túri János asztalos kisiparos. 

11 

1917-ben ezen a napon született Süli Lajos (†1999), akit az 

1949-es községgé alakuláskor képviselőnek választottak. 

1991-től a Csengele Községi Sport Egyesület szertárosa volt. 

 1960-ban ezen a napon hunyt el Szűcs Mihály, aki a Sze-

ged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csengelei alosz-

tályának számvizsgálója volt 1917-től.   

12 
1949-ben ezen a napon II. világháborús aknarobbanás követ-

keztében vesztette életét Bencsik László és Kormányos Béla.  

13 

1926-ban ezen a napon született Nagy Imréné Buknicz Pi-

roska (†1980), aki 1964-1967 között a Daka-kocsmában volt 

felszolgáló.  1949-ben ezen a napon avatták fel a Csenge-

léről Kiskunmajsa irányába haladó 2,5 km hosszú maka-

dámutat. 

15 

1915-ben ezen a napon született Lippai Józsefné Tisóczki 

Viktória (†1992), aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP alap-

szervezet nőszervezője lett. Az 1949-es községgé alakulás-

kor másodbíróvá választották.  

 

  

Jön a telefonszám-jegyzék! 

 

A korábbi éveknek megfelelően augusztus 1-jei számunk mel-

lékleteként fog megjelenni a csengelei telefonszámok és e-mail 

címek jegyzéke. Kérjük, hogy július hónap közepéig jelezzék a 

változásokat, hiszen a listánkban kb. 800 telefonszám szerepel, 

melyet nem tudunk egyenként ellenőrizni! A szerkesztőség elér-

hető a 06-62/286 335 vagy 06-30/6 216 223 telefonszámokon, a 

csengele@freemail.hu e-mail címen, vagy személyesen a Felsza-

badulás u. 2/A. szám alatt. 

A Szerk.  
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27 nyolcadikos ballagott 

 

A csengelei általános iskola június 14-én rendezte meg vég-

zős tanulóinak búcsúztatását. Az esemény a feldíszített osztály-

termek sorba járásával kezdődött, majd az ünnepségnek a Faluház 

adott otthont. Elsőként Heim Gézáné osztályfőnök búcsúzott: 

"Kedves gyerekek, szülők, vendégeink! A szárny megnőtt, 

üresen áll a fészek. Csak álom volt a szép diák világ, s mint a fecske 

alkonyati szélben, ma szárnyat bont egy sereg diák. Ma tiétek az 

ünnep, a szó, a mosoly, a virág. Megszólalt a csengőszó, és most 

nem a megszokott módon csengett. Nem örömet jelentett, mint ami-

kor egy nehéz óra végét jelezte, és nem is szorongást, mint amikor a 

következő óra kezdődött. Hanem egy szokatlan, szívszorító érzést, a 

búcsúzást. Búcsúzásra szólított, azt jelezte, hogy valami véget ért, 

ami szép volt, és valami új, ismeretlen dolog kezdődik.  

A ballagók érzését egy költő fogalmazta meg a 

legérzékletesebben: »Menni, de most minden lépésnek szívembe 

botló súlya van.« Ugyanakkor örömet és büszkeséget is kivált ez az 

ünnep, mert a nyolc évvel ezelőtti pici lányból, pici fiúból nagyfiú, 

nagylány lett. Ebből a nyolc évből négy évet együtt töltöttünk. 

Szinte most volt, hogy két osztályból egy osztályközösséggé 

váltatok. Rengeteg emlék, élmény jut eszembe. Emlékeztek az első 

klubdélutánra, a közös játékokra, a farsangokra, ahol közösen 

szerepeltünk? Biztosan megőriztétek az osztálykirándulások, a 

táborok képeit, a színházlátogatásokat.  

Sokszor voltam büszke rátok. Mindig segítőkészek voltatok, 

bármit kértem tőletek. Igazi közösség alakult ki a négy év alatt. 

Megpróbáltam megértetni veletek, hogy mennyire fontos, hogy 

képességeiteknek megfelelően teljesítsetek. A tudást soha senki sem 

veheti el tőletek. Arra tanítottalak benneteket, hogy békességben, 

szeretetben éljétek napjaitokat. Amit szeretetből cselekszünk, az 

csak jó lehet!  

Kedves szülők! Önöknek is szeretném megköszönni azt a ten-

gernyi segítséget, melyet a munkámhoz nyújtottak. Neveljék őket 
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továbbra is nagy szeretettel, és legyen nagyon sok örömük 

gyermekeikben.  

Hiszem, hogy nem múlnak el emlékeitek, mindaz, amit itt 

tanultatok. Kívánom, hogy az új iskoláitokban is érjetek el sikere-

ket! Hozzon a jövő új reményeket, célokat! Hasznos életcélt meg-

találni, és azt kitartóan megvalósítani, ez az egyik titka minden 

olyan életnek, melyet érdemes megélni. Akik itt maradunk, nekünk 

is marad emlék. Kedves arcotokat, mosolyotokat szívemben őrzöm. 

Az általatok ültetett fa minden ága, levele rátok fog emlékeztetni. 

Örömötökben, bánatotokban visszavárunk benneteket. Hiányozni 

fogtok. 

 A költő szavával búcsúzom: 

     »Fák, csillagok, állatok és kövek, 

    Szeressétek a gyermekeimet! 

    E homokos, köves, aszfaltos út, 

    Vezesd okosan a lányt, a fiút! 

    Tűz, víz, ég és föld, minden istenek, 

    Szeressétek, akiket szeretek!«              

Az osztályfőnöki búcsúzás után a hetedikesek és a nyolca-

dikosok felváltva adták elő ünnepi műsorukat. Szép gesztus volt a 

ballagóktól, hogy minden olyan pedagógust egy-egy szál virággal 

köszöntöttek, aki a nyolc év alatt tanította őket. A végzősök átadták 

az iskola zászlaját az előttük lévő évfolyam képviselőinek. 

Heim Géza iskolaigazgató átnyújtotta "A csengelei iskoláért" 

plaketteket az arra érdemeseknek. A tanulók közül Csókási Tímea, 

az iskolát segítő szülők közül Papp Ferencné, Csókásiné Forgó 

Györgyi és Muhel Tiborné, pedagógusként pedig Longa Istvánné 

érdemelte ki az elismerést. Az iskola és a szülői munkaközösség 

több szülőnek is (Csáki Lászlóné, Csúri Józsefné, Vágó János, 

Nagymihály Zoltánné és Csáki Lajosné) ajándékkal kedveskedett a 

több éven keresztül az iskola érdekében végzett tevékenységükért. 

A hagyományokhoz híven a ballagási ünnepség azzal ért 

véget, hogy minden nyolcadikos egy-egy léggömböt eresztett fel a 

magasba, jelképezve azt, hogy ők is hamarosan szétszélednek a 

nagyvilágban. 
 

Molnár Mihály     
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Két betörés egy éjszaka 

 

Június 25-ről 26-ra virradó éjszaka újra betörők jártak falunkban. A 

Kuklis-féle Kis ABC-t és a Korona sörözőt szemelték ki célpontul. 

A kurrens, könnyen eladható dolgokat (kávé, cigaretta, márkás 

csokoládé, tömény ital stb.) vitték magukkal, több százezer forint 

kárt okozva a két helyen. A nyomok szerint hárman voltak az 

elkövetők. A rendőrség megkezdte a nyomozást az ügyben.           ■ 

 
 

Nyolcvanezer forint büntetés  
 

Az eset már közel három évvel ezelőtt történt. Akkoriban 

falunk tele volt az M5-ös autópálya építőivel. 2005. augusztus 17-

én este egy csapat munkás tért be az egyik csengelei italmérő 

helyre. Már emelkedett hangulatban érkeztek. 

Nos eddig nem is lett volna baj, de amikor ittasságuk és 

hangoskodásuk miatt már nem akarták kiszolgálni őket, még nekik 

állt feljebb. Az üzletvezető a renitenskedő vendégeket felszólította 

a távozásra, de azok fütyültek rá. Amikor az egyiküket karon fogva 

ki akarta vezetni, az ököllel az arcába vágott, amitől kitört az egyik 

foga és az arca tiszta vér lett. A magukról megfeledkezett 

útépítőket a helyi vendégek segítségével sikerült megfékezni. 

Az ügyet a rendőrség vizsgálta, és a nyomozás után 

csoportosan elkövetett garázdaság miatt vádemelési javaslattal 

megküldte az ügyészségre a nyomozati iratokat. Az ügyészség 

viszont csak a tulajdonost bántalmazó miskolci férfi ellen emelt 

vádat, így egyedül ő került a vádlottak padjára. 

A Szegedi Városi Bíróság ez év márciusában és júniusában 

tartott egy-egy tárgyalási napot, 11 tanú meghallgatásával. A 

bírónak nem volt könnyű dolga, hiszen a csengelei tanúk vallomása 

sokban különbözött az elkövető és a baráti társasága által 

elmondottakkal. Szinte mindenkit szembesíteni kellett a vádlottal, 

nagyrészt eredménytelenül.  
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A június 17-én tartott tárgyalás után a bíró kihirdette az ítéle-

tet. Indoklásában elmondta, hogy a bíróság kétséget kizáróan meg-

állapította a vádlott bűnösségét a garázdaság bűntettében. Az orvosi 

látlelet bizonyította azt, hogy a sértett sérüléseket szenvedett, és a 

vádlott is úgy nyilatkozott, elképzelhető, hogy ő okozta azokat. A 

vádlott társaságában lévők, és az italmérő helyen lévő helybeliek 

vallomása  között  ellentmondások  voltak.  Viszont a csengeleiek 

nagy része érdektelen tanú volt, így az ő általuk elmondottaknak 

adott igazat.  

A bíró a garázdálkodó férfit 80 ezer forint pénzbüntetésre 

ítélte, melyet meg nem fizetés esetén 200 nap elzárásra váltanak át.  

A vádlott az ítéletbe belenyugodott. Az ügyészségnek 5 

napon belül van még fellebbezési lehetősége. 

M. M.               

  
 

Csengelei volt az erőszakoskodó 
 

Június 17-én egy csúnya ügyben ítélkezett a Szegedi Ítélő-

tábla. Berta Zoltán Sándort folytatólagosan elkövetett erőszakos 

közösülés, illetve folytatólagosan elkövetett megrontás miatt 10 évi 

fegyházra ítélte, ezzel helyben hagyva a Bács-Kiskun Megyei 

Bíróság korábbi döntését. A vádlott szégyenteljes cselekedetei 

során 1997-2006 között a kislányával erőszakoskodott, de első 

feleségének gyermekkorú húgával is fajtalankodott. 

Az ítélettel minden további nélkül egyetérthetünk, csak a 

falunkbeliek érzéseit borzolja az, hogy a híradások csengeleinek 

titulálták a bűnözőt. Az idősebbek még emlékeznek egy Berta nevű 

családra Alsócsengelén, de erről a 38 éves erőszakoskodóról senki 

sem hallott. Talán nem is csoda, hiszen már 1997-ben Szentkirályra 

költözött, majd 1998-tól Helvécián lakott. 2000-től már Tisza-

kécskén létesített élettársi kapcsolatot, és ott is vették őrizetbe a 

rendőrök 2006-ban. Tehát már 11 éve nem Csengelén rontotta a le-

vegőt, de valószínűleg nem foglalkozott azzal, hogy új lakcímeit 

bejelentse. Így falunkra is szégyent hozott.                                     ■    
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Önkormányzati ülés 
 

A 2008. június 12-i képviselő-testületi ülés a helyi építési 

szabályzat és településrendezési terv tárgyalásával kezdődött. A 

téma előadója, Hernyák Imre röviden ismertette mind a belterü-

letre, mind a külterületre vonatkozó elképzeléseket. A tervezet az 

elkövetkező tíz évre mintegy 290 fős népességcsökkenést prog-

nosztizál, emellett figyelemmel van a helyi építési szokásokra és 

építési előírásokra, így a jelenlegi építési szabályokhoz képest je-

lentős eltérések nincsenek. Az eddigiekhez képest a legjelentősebb 

eltérés, hogy a Fűzfa, Szegfű, Ady Endre és Árpád utcákra két éven 

belüli beépítési kötelezettséget kívánt előírni azzal, hogy aki e 

kötelezettségét nem teljesíti, attól az önkormányzat a telket vissza-

vásárolja. A polgármester hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a 

nevezett négy utcára vonatkozóan a két éves beépítési kötelezett-

séget jónak tartja. Elmondta, hogy továbbra is fenntartja a tulajdo-

nosok felé azt az ajánlatát, hogy akinek nem kell a telek, nem akar 

rá építeni, attól az önkormányzat azt 120 Ft/m² áron megvásárolja. 

Ezen ajánlata fenntartása hangsúlyozása mellett javasolta a beépí-

tési kötelezettség oly módon történő megállapítását, hogy a fenti 

négy utcán felüli összes többi belterületi ingatlanra pedig négy éves 

beépítési kötelezettség legyen előírva. Javaslatát azzal indokolta, 

hogy sokan előre megfontoltan azért vettek telket, hogy majd azon 

gazdálkodnak. A telkek mára magasan közművesítettek, és az 

önkormányzatnak az nagyon drága, hogy gazdálkodásra használnak 

építési telkeket, ezzel szemben az önkormányzat tulajdonában na-

gyon kevés építési telek van. A javaslat célja az, hogy a belterületi 

telkeket az önkormányzat azoknak tudja odaadni, akik valóban 

építeni akarnak.  Vincze János megemlítette, hogy a jelenlegi nehéz 

helyzetben, a magas energiaárak és egyéb költségek miatt szerinte 

sokan lesznek, akik a beépítési kötelezettségnek nem tudnak eleget 

tenni. Sánta Ferenc a felvetést azzal utasította vissza, hogy ez nem 

ide tartozó kérdés. Különben is, ezeket a telkeket a tulajdonosok 

jellemzően nem most vásárolták meg, és amikor megvették, tudták, 

hogy a megvett ingatlan építési telek. Czakó János a polgármesteri  
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javaslatot annyiban kifogásolta, hogy a falu néhány utcájában a 

beépítési kötelezettség mindösszesen két év, míg más utcákban 

négy év. Javasolta az egységes szabályozást, amit a jegyző is tá-

mogatott. Kérdésemre a polgármester elmondta, hogy a beépítési 

kötelezettség az adásvételi szerződések egy részében benne van, 

egy részéből hiányzik. Megjegyeztem, hogy szerintem aggályos a 

telkek értékesítése után, utólag beépítési kötelezettséget ilyen for-

mában előírni, mivel a vásárláskor még nem kellett a beépítési 

kötelezettséggel számolni és különösen nem fenyegetett az önkor-

mányzat visszavásárlási joga. (Ilyen feltételek mellett sokan nem is 

vettek volna telket.) Egy szerződéssel lezárt jogviszonyba utólag 

ilyen formában szerintem nem lehet belenyúlni. Sánta Ferenc kifej-

tette, hogy pont a szerződések hiányosságait akarja a szabályozási 

tervvel korrigálni. Ismételten hangsúlyozta, hogy szerinte mindenki 

tudta, hogy telket vásárolt. Felhívtam a figyelmet arra, hogy az, 

hogy valaki telket vásárolt, az nem jelenti egyben azt is, hogy a 

telket meghatározott időn belül be is kell építeni. Sánta Ferenc 

kifejtette, hogy kifejezetten humánus dolognak tartja, hogy az ön-

kormányzat azoktól, akiknek nem kell a telek, azt visszavásárolja. 

Azt is elmondta, hogy a telek ára 1994 óta egységesen 120 Ft/m². 

Ennyiért venné az önkormányzat vissza mindenkitől, és ennyiért 

akarja eladni is. Varga Árpád kérdésére, miszerint az elképzelések 

szerint lehetőség lenne-e arra, hogy ha valaki nem tett eleget a 

beépítési kötelezettségének, az eladást kiválthatja-e, például birság 

megfizetésével. A polgármester kategorikusan kijelentette, hogy 

egységes szankcionálást kíván bevezetni, az előterjesztés szerint, 

aki nem építi be a telkét az előírt határidőre, attól mindtől az önkor-

mányzat megveszi a telkét. Sánta Ferenc a vita összefoglalásakor 

javaslatát úgy módosította, hogy a beépítési kötelezettség teljesítési 

határideje egységesen négy év legyen. Kértem, hogy a módosító 

javaslatokról és az eredeti előterjesztésről, az SZMSZ-nek meg-

felelően, a testület külön-külön határozzon. Sánta Ferenc kijelen-

tette, hogy csak az általa, a vita összegzésekor megfogalmazott 

javaslatot fogja szavazásra bocsátani, és a képviselők ténylegesen 

is csak erről szavazhattak. A testület az előterjesztést egy nem 

szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. (Ezúton tájékoztatom a  
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rendelet által hátrányosan érintett mintegy ötven családot, hogy az 

előttem képviselői pozíciómból fakadóan nyitva álló minden lehetséges 

eszközt meg fogok ragadni azért, hogy mindazokat, akik anyagi 

nehézségeik miatt nem tudnak építkezni, az önkormányzat ne tudja a 

tulajdonukból az 1994-es áron kiforgatni. A képviselő-testületben sajnos 

ismételten egyedül maradtam, de bízom benne, hogy megakadályozható, 

hogy ezeket a családokat a polgármesteri diktátum kisemmizze.) 

A polgármester a két ülés között végzett munkáról szóló beszá-

molójában arról adott tájékoztatást, hogy a már benyújtott pályázataink 

(játszótér, iskola, tanyagondnoki busz) eredménye a közeljövőben június-

július körül válnak ismertté. Bejelentette, hogy Csengelén a kiemelt 

építési hatóság 2008. június 10-én megszűnt, mert egyrészt a fenntartás 

feltételeit a település nem tudja vállalni, másrészt, mert az építésznek 

ténylegesen nem is tudunk munkát adni. Az építéshatósági feladatokat a 

jövőben Kistelek fogja ellátni. Ezután foglalkozott a Falunapokkal, 

kifejezte örömét a rendezvények sikere miatt, egyben megköszönte a 

szervezők közreműködését. Tájékoztatta a képviselőket arról is, hogy a 

Felszabadulás utca 5. szám alatti szolgálati lakás vételi szándék miatti 

állapotfelmérése megtörtént. A ház állapota jó, csupán kisebb felújítási 

munkák elvégzése szükséges, ezért (s bár a korábbi testületi ülésen 

érintettséget jelentett be) azt javasolta a képviselőknek, hogy a házat az 

önkormányzat ne adja el. Szólt továbbá arról, hogy sor kerül a focipálya 

bekerítésére is, valamint, hogy szükségessé vált az I. számú háziorvosi 

épület tetőszerkezete felújítása.  

A képviselő-testület korábban arról határozott, hogy az ellenem 

hozott összeférhetetlenségi határozat törvénytelenségét kimondó bírósági 

végzése ellen a Legfelsőbb Bírósághoz felülvizsgálati kérelemmel, a 

Csongrád Megyei Bírósághoz perújítási kérelemmel fordul. Kértem a 

polgármestert, tájékoztasson arról, hol tartanak ezek az ügyek, mivel ezen 

eljárásoknak a 30 napos eljárási határidő miatt már be is kellett volna 

fejeződniük, én azonban még az eljárások megindulásáról sem kaptam 

semmilyen értesítést. Sánta Ferenc előbb odavetette, hogy addig örüljek, 

míg nem kapok értesítést, majd kijelentette, hogy nem kíván válaszolni! 

Kérdésemre, hogy akkor ez azt jelenti-e, hogy megtagadja a válaszadást, 

azt válaszolta, hogy nem tagadja meg, de nem válaszol, mert ez nem 

napirendi pont. (1990. évi LXV. törvény 19. § (2) bek.: "A települési 

képviselő: a) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (...) önkor-

mányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy 

legkésőbb tizenöt napon belül írásban – érdemi választ kell adni." 
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A képviselő-testület módosította a 2008. évi költségvetési 

rendeletet, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a közigazgatási 

hivatal törvényességi kifogásai miatt a lakásbérleti rendeletet. 

A Felszabadulás utca 5. szám alatti szolgálati lakás tárgyában 

a képviselő-testület úgy határozott, hogy a lakást nem adja el. Az 

ülés ezen szakaszában Sánta szabályos kirohanást intézett ellenem: 

kérdésemre, hogy nem lehetne-e akkor valamilyen más megoldást 

találni a család problémája kezelésére, elkezdett vádaskodni, hogy 

a kérelmező, pusztán amiatt, hogy egykor a családot megsajnálta és 

a házban részükre ideiglenes jelleggel elhelyezést biztosított, most 

jogot kíván formálni arra, hogy a ház mindenképpen az övé legyen. 

Én pedig e törekvéssel összejátszva elővásárlási jogot akarok nekik 

nyújtani, ezért is hívtam fel a bérlő elővásárlási jogára a múltkori 

ülésen a figyelmet. A házat azért nem adja(!) oda, mert a kérelmező  

elővásárlási joga miatt kedvezőbb feltételekkel vehetné meg, mint a 

többi esetleges ajánlattevő. De ne akarjam őt teljesen hülyének néz-

ni. Miután a vádakat visszautasítottam, s kifejeztem elképedése-

met, hogy ez az összeesküvés-elmélet hogy állt össze, Vincze János 

megemlítette,  hogy a bérlő törvény adta elővásárlási jogáról nem is 

én, hanem a jegyző beszélt. (Utóbb rájöttem arra is, hogy a kiro-

hanás legfőbb oka az volt, hogy a polgármesternek fogalma sincs 

arról, mit jelent az elővásárlási jog, s abban valami ördögi praktikát 

vélt felfedezni, ami bizonyára kedvezőbb feltételeket biztosít a 

bérlőnek. És a praktikáknak a szemében alighanem én vagyok a 

felelőse. Az elővásárlási jogtól való félelme miatt nem merte a 

bérlet lejárta előtt összehívni a testületi ülést, s kellett a "megsaj-

nált" családot haladéktalanul kitenni a házból. Pedig elővásárlási 

jog esetén csupán arról van szó, hogy ha valaki bérelt ingatlanra 

vételi ajánlatot tesz, akkor a tulajdonosnak eladási szándék esetén 

nyilatkoztatnia kell a bérlőt, hogy az ajánlattal azonos feltételekkel 

meg kívánja-e vásárolni az ingatlant. Más ajánlat hiányában - így 

például ebben az esetben - az elővásárlási jog teljességgel lényeg-

telen. Aggasztó, hogy a polgármesteri indulat csak így érthető.) 

Megjegyzendő, hogy az aktív polgármesteri fellépés az ügyben 

azért is aggályos, mivel az előző ülésen érintettséget jelentett be, 

így a vitában részt sem vehetett volna.  
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A képviselő-testület határozott a köztisztviselők egyhavi 

illetményének megfelelő összegű jutalmáról. A határozathozatal 

után a jegyző felhívta Juhász József figyelmét arra, hogy ilyenkor 

szokott a Pénzügyi Bizottság előterjesztést tenni a polgármester 

hasonló mértékű jutalmazására. Sánta Ferenc ehhez hozzátette, 

hogy a jutalom mértékét már a költségvetési rendelet elkészítésekor 

figyelembe vették, így a költségvetést sem kell módosítani. Juhász 

József − a helyben kialakult és bevált gyakorlat szerint − bizottsági 

határozat nélkül, a bizottság helyett döntve, a Pénzügyi Bizottság 

nevében előterjesztette a polgármester jutalmazását, amit a jegyző 

felhívására − bár ez sem volt, előterjesztés hiányában nem is lehe-

tett napirendi pont − rögtön szavazásra is bocsátott, s amit a kép-

viselő-testület szintén jóváhagyott. 

Dr. Apró Zsolt képviselő 
 

 

H i r d e t é s e k 
 

A csengelei vasútállomástól kb. 1 km-re, erdő mellett tanya 

eladó, melléképületekkel és 15 hold földdel. Érdeklődni: 06-

30/5 445 846. 

Eladó egy Simson segédmotoros kerékpár!  (62) 286 078  

A Kiskunmajsai úttól 400 m-re, a Vetter Kft. közelében két hold 

szántóföld eladó! Érdeklődni: Barna László Kistelek, Tömörkény 

u. 17. 06-30/5 052 895 

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  

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 
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Gyűjtsük a Knorr Delikát 8 

ételízesítő csomagolását! 
 

 

A Knorr cég pályázatot hir- 

detett "Főzzön 8 játszóteret 

címmel. Ennek során a Deli- 

kát 8 ételízesítő csomagolásá- 

ból kell minél többet össze- 

gyűjtenei a településeknek. 

Mindenfajta csomagolású 

Delikát 8 ételízesítő tasakja 

beküldhető, csak a 3 kg fe- 

letti jelzésűek nem. 

 

Hét, egyenként minimum  

5-5 milliós játszótér építését 

ki fogják sorsolni, a nyolcadi- 

kat pedig az a település kapja,  

mely a legtöbb vonalkódot beküldi.  
 

A csomagolóanyagokat augusztus elejéig lehet a csen-

gelei boltokban, így például a Korona Marketben is lead-

ni. A pályázat beérkezési határideje augusztus 15. 
 

Segítsünk a gyűjtésben, hátha nyerünk egy játszóteret! 

 

Szabó Gabriella 
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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  

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 

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 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



-  208  - 

 

 

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 

 

A kisteleki Fotó szaküzletem megszűnt! 
 

 -  Továbbra is vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények    

     fényképezését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj-, pasztell- és akvarell képek árusítása  

 

Új elérhetőségeim: 

Nacsa Jánosné fényképész 
Szeged, Zentai u. 10. 

06-70/2 803 013 vagy 06-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 
 

 

 

 

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

                       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: 130            

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. Az újság szívesen fogad 

a szerkesztőség álláspontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


