
Gsen

Kru mpliföld Alsócsenge!én

A belvíz elleni védekezésről szóló írásunk a ]78. oldalon kezdődik!
(fotó: Molnár Miliály)
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NAPTÁR - Június

16.

tSgg-ben ezen a napon született Molnár János (t1978), akt

1935-tő1 tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságá-
nak. 1936- L94I között és l946-ban a CsengeleiMezőgazda-
sági Egyesület elnöke volt. ' 1960-ban ezen a napon szüle-

tett Sándor Jőzsef, aki 1997,ben postai kézbesítő volt. 2008-

tól újra ebben a beosztásban dolgozlk. , l962-ben ezen a

napon született Erdély Ferencné Yatga Andrea, aki 1984-

|994 kőzött az áIta\ános iskolában tanított. , I993-ban ezen

a napon csődeljarás indult a Turkey-Pipe Mezőgazdasági
Termelő és Kereskedelmi Kft. ellen.

t7.
Ig+6-Uan ezen a napon született Törköly Ferenc (t2008), akt

Ig83-I992 között szikvízkészítő kisiparos volt. 1998-tól

haláláis.az önkéntes tűzoltók parancsnoki beosztását látta el.

19.

tS88-ban ezen a napon született Gyovai Péter (t1957) fiöld-

műves, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben 1929-

tőI választmányi tag, 1933-től zászlőtartő és 1941-1943 kö-
zött k&gazda volt. , l979-ben ezen a napon hunyt el Csil-
lawáÁ István, aki az 1970-es években avizmú kezelője volt.

20.

t9qt-ben ezena napon született YizhányőBéláné Tisóczki
Erzséb et, aki 19 7 3 - I97 7 között gáz cser etelep -v ezető, I 97 7 -

|979 között postai kézbesítő volt. , I949-ben ezen a napon

született Koncz Lajosné Ambrus Margit, aki 2001-től tagja a

népdalkörnek.

21,.

1963-ban ezenanapon hunyt el Bagi Sándor, akí 1934-1936

között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlőtatőja
volt. Az 1940-es években a motormalomban olajütéssel fog-

lalkozott.
,r,, í91]-ben ezen a napon született Szabó Zso|t, aki 1993-1998

között a csengelei focicsapat tagja volt.

23.
Tágg-Uu., ezen a napon született Fábián Lajos (t1981), aki a
csengelei motormalom vezetője volt az államo§{ás után
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1886-ban ezen a napon született
vitézi telkét Csengelén kapta. A

Csicsai János (tl953), aki
csengelei leventék főokta-

1911-ben ezen a napon született Kurucsai réter (t1l89), aki
1945-ben polgárőr volt. . 1982-ben ezen a napon született
Hencz Teodóra, aki 1995-ben az Aranyeső néptánccsoport
alapítő tagja volt. 1997-ben "A csengelei iskoláért'' plakettel
ttintették ki.
1933-ban ezen a napon született Fejes Sándorné Kasornya

iskolában tanított.Olga, aki 1994-1995 között az általános
1940-ben ezen a napon született Bangó Péter (t198j), uki
kéményseprőként és postai kézbesítőként is dolgozott. .
1986-ban ezen a napon avatták fel a takarékszövetkezet űj

19l2-ben ezen a napon született Valkovics Péter, aki a It
világháboru során l944-ben hadifogságba esett és hama-
rosan meghalt.
l944-ben ezen a napon született Törköly réter (tl99Z), aki
előbb tagja volt a községi tanácsnak, majd 1990 -1994 között
önkormányzati képviselő volt. . 1953-ban született Pálinkás
István, aki 1985-tő1 az általános iskola karbantartói
l907-ben ezen a napon született Kopasz Pál (íí972), akit az
1949-es községgé alakuláskor a képviselő-tesftilet tagsává
választottak. . 1960-ban ezen a napon szűnt meg a csengelei
motormalom működése. . 1991-ben ezen a napon Sztankai
István aranymisét, Laczkő Ferenc és Tölgyes Tibor ezüstmi-
sét tartott a csengelei temolomban.

{í íl,7\*.!

W§
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Be|víz ellen i véd ekezés
A csengeleieknek nem lehetett nyugtuk továbbra sem a

rendkívtil csapadékos időjárás miatt. A korábbi rekordot, a május

15-én és 16-án esett 61,8 mm-es csapadékot is felülmúlta a május

30-án és 31-én hullott eső: a két nap alatt összesen75,5 mm-nyivíz
esett falunkra.

Június első napjara több belteruleti udvart is elárasáott anagy
mennyiségű csapadék. A mentési munkákra a kiskunfélegyházi
tűzoltók két járművel vonultak ki, és a helyi önkéntesek is tették a

dolgukat. Összesen hat szivattyúval kezdték meg reggel a viztele-
nítést. Emellett sok helyen .saját szivattyúval is próbálkoztak a

csapadék elvezetésével. Az Arpád utcai játszőteret most is elárasz-
totta a víz, innen két szivattyiwal szívattákle avizet a tűzoltók.

Sok fóliát sem kímélt a belviz. A gazdák saját, kisteljesít-
ményű szivattyúival próbálták a vizet levezetni a veteményről.

Júniusban sem kímélte az eső Csengelét. Az első négy napban

összesen 72,3 mm csapadék hullott falunkra. A levezetés nélküli
árkok már mindenhol megteltek, a Felszabadulás utcaiakból a helyi
önkéntes tűzoltók próbálták levezetni a csapadékot a csatornába. Az
önkéntesek és a hivatásos tűzoltók mar napokig talpon voltak, még
az éjszakat órákban is végezték a mentést.

A Petőfi utcában a belvíz miatt egy melléképület összedőlt.

Szerencsére személyi sérülés nem történt.
A falu lakossága is kivette részét az ingatlanok vízmente-

sítéséből. Sok utcán lehetett látni locsolótömlőket, melyekkel a

kiszivattyúzott csapadékot vezettékki az útszéli árkokba. A Május
1 . utcán már a hatalmas árkok is megteltek. Sok foliát ellep ett a viz,
a gazdákmár nem győztékazt elvezetni.

Június 5-én az Árpád utca lakói megelégelték, hogy hetek óta
víz alatt állnak a portáik, hiába szivattyűzzák róla a vizet.
Összefogtak, és megbiztak egy helyi vállalkozőt, hogy markológé-
pével ásson egy olyan árkot, mellyel le tudják az összegyűlt csapa-
dékot vezetni. Másnap a koradélutáni őrákta elkészült a munka a
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Vadgerlés utcátől a Pántlika út melletti csatomáig. Így szivattyuzás
nélkiil le lehet vezetni a vizet, az nem gyülemlik össze. A játsző-
téren lévő tó szintje is kb. 30 cm-t csökkent egy nap alatt, Az érín-
tett lakók ígéretet kaptak ana,hogy a munkaköltségeket nem nekik
kell állni, azt az önkormányz at magára v állalla.

M. M.

oEgy kis statisztíka

1999-ben 1 méternyi csapadék esett
A csengelei csatomaőrháznál1999 őta mérik a leesett csapa-

dék mennyiség, így azőta rendelkezünk adatokkal a falunkban -
vagy pontosabban: a mérőhelyen - leesett hó és eső mennyiségé-
ről.

Az alábbi kimutatás aztmutatja, hogy az adott év májusában
mennyi eső esett mm-ben.

Könnyen megállapítható, hogy az ídei májusban kirívó volt a
csapadék mennyisége. A második legesősebb május 2007-ben volt,
de az az ideinek méga felét sem érte el.

Sokkal többet mutat az éves csapadék mennyisége:

í999 2000 200t 2002 2003 2004
77,4 56.2 9,3 58,5 65.4 43,3

2005 2006 2007 2008 2009 2010
?) ,7

43"6 103,8 )o) 48.0 240,3

1999 2000 2001 2002 2003 z004
l012 437.6 692.7 423,4 488,7 795,1

2005 2006 2007 2008 2009
873,9 695,8 484,4 454 453,5

Mint láthatő, l999-ben több mint 1 méternyi csapadék zúdult te-
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lepülésünkre. A 1I év átlaga 619,19 mm-t tesz ki, ezt ez év máju-

sáig nem sok híján elértíik (495 mm). Az is ktilönös, hogy a 2008-as

és 2009-es évben szintehajszáIra pontosan - fel mm ktilönbséggel -
ugyanannyi csapadék esett.

o Fekete pont

És lőn világosság
Még 2008-ban tette szővá az egyík önkormányzati képviselő,

hogy a Lehel utca focipálya melletti tésze sötétedés után teljesen

kivilágítatlan, az arca haladőknak koromsötétben kell botorkálni,
nagyon kellene oda egy villanyoszlop. A helyzet érzékeltetésére
szokták mondani, hogy ha ilyen helyen kap valakitől egy nagy po-

font, még azt sem tudná, kinek kell megköszönnie. A polgármesteri

válasz a szokásos volt: sokba kerül, nincs rá pénzl.

Aztán teltek, múltak a hónapok, az évek. És csak lett pénz, és

csak lett világosság. Nem egy, hanem 2I lárnpát telepítettek! Ja,

persze nem ott, ahol kellett volna, hanem a nép nyelvén Sánta-

Disneyland-nek nevezett József Attila téri parkban. Szép, ízléses
lámpákkal kivilágították a szerelmesek korábbi találkahelyét. Sok
gyakorlati haszna nincs, de legalább szép. A szerelmeseknek meg

nem csak a fényár miatt kell elmenekülniük innen, hanem az alto-
matánbekapcsolódó locsolók miatt is.

Na, persze ilyenkor jon a nép etetése: csak parkosításra lehe-

tettpályázni, örüljünk, hogy legalább erre kaptunk pénzt! Igen, igen,

csak azt már elfelejtikhozzátenni, hogy a falu péruéből is jó par

milliót hozzá kellett toldani (amiből vagy öt közvilágítási villany-
oszlopot lehetett volna létesíteni a szükséges egy helyett).

A Lehel utcán közlekedők meg, ha félnek a sötétben, vigye-
n ek ma gukk al zs eblámp át!

Zonő
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Lehullt a lepel
A másfel ér,rrel ezelőtt történt pénztárcalopásról eddig az volt

elhinfve falunkban, hogy a vádat ejtették, polgármestenink ártatlan,
Aztáll jött a kracir, a Dólrrra_tl.arország júnirrs 5-i szánra. első

oiclirláll a ..Vádenrelés a cselrgclei polgál,nrester ellen" című írássa1.
A crk]< azóit rrólrilny lrérdést is felvet: a polgárnrestet nriófi nenr
taltotta arra érdenresnek a képviselő-testületet a vádemelésről tájé-
koztatni? LJgyanis a képviselő]< csak a vád elejtéséről tudtak a cikk
triegjeicnóséig. Valószínűlcg attól tartott, irogy vaiaki ezt íbga
rnajd mondani neki: ,,Feri bácsi! Lopós bűncselekményével vádol
régec! ct- ti3l,ész.ség. Ildontos lenn.e, hog1l bglgo5zabadságra vonu7
aclcíig, míg netn tisztázod magad a súlyos vádak alól! Nem jól néz
az ki, hogy egy vagyon elleni bűncselekménnyel vádolt személy ke-
zeli afalu vagyonát!"

Nos, a polgármesterünk nem tafiotta lényegesnek, hogy a fa-
lut vezető testület tudjon az ő ügyéről, lapult, mintha mi sem tör-
tént volna. Így tegalább még eljottek a falunapokra a szomszédos
települések polgármesterei, és a motoros felvonuláson is boldogan
integethetett népének a nyitott Mercedesből.

A Délmagyarország ritkán, de szokott írni Csengeléről, ellen-
ben, hogy a címlapra kerültiink volna, az szerintem még nem for-
dult elő. A pénztárca ügy miatt most oda kerültünk. A Délmagyar
irását a Magyar Tár,irati koda átvette, és szétkürtölte a világba. A
Magyar Televíziő és Duna TV képújságján is lehetett olvasni az
ügyről. Az intemetes újságok nagy része is hírt adott róla, ilyen
címekkel: Piti lopáson bukott le a csengelei polgármester (Ma.hu);
Tárcát szerzett a polgármester - Vádat emeltek Csengele első
polgára ellen (DunaTV.hu).

Az 1988-as gyújtogatás után most újra van miről szörnyül-
ködni az országnak. Ha meglrallják Csengele nevét, akkor nem az
itt élő és alkotó Nemere istván író fog az embereknek eszébe jutni,
hanem falunk első emberének nevezett polgármester.

Moinár Mihály
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A nép szava lsten szava
A delmagyar.hu már a Délmugyarország szombati megjelenése
előtt, pénteken déluttín beharangozót írt a polgdrmester elleni
vádemelésrű. Ehhez az olvasók fékzdz kommentúrt fűztek. Eze,
ket válogatás nélkül, teljes terjedelmében tárjuk olvasóink elé.

Madártej: Ez mátr hír. Ha Rostás Jolán vette Vona el a pm.-ét, az
nem lenne az.
Logaritmus: Micsoda pikáns hír!!! ! :D
töröggszultán: Nagyon égő !

Sekler: Na, erről csak annyit, hogy atiszteltpolgármester úr beállt a

bolt parkolőjába a csúcs Mercedesével, és utána pofátlanul lenyúlta
a nő pénztétrcé$át, amit ott hagyott a pénztátrnál. Nyilvrán, hogy ez
nagyobb hírértékkel bír, mintha fordíwa történt volna. Ja és akkor a

Jolánt már fel is kötötték volna. A polgármester úr meg a helyi
rendőrségen adott hangot a felháborodásának, hogy merik őt
ilyesmivel vádolni. No de őt is megilleti az étrtatlanság vélelme.
gumikacsal11: Remélem a holnapi cikkben a videofelvétel is ben-

ne lesz, mert ez azigy egy kicsit gyanús.
Tóthimi: Kétszer is elolvastam, anrtyíra hihetetlennek tűnt! Utána
az jlltott az eszembe, hogy tényleg hamarabb utolérték.
marosS0: Mi az, ami nem elhihető, kedves hozzászőIők? Az
ügyészség csak úgy mandinerből vádat emel? Ne butáskodjunk.
Lehet cigányozni! ! !

misty.cum: Kamu. Ez csak most denilt ki? Eddig tartott összevág-
ni a filmet? Esetleg nem fordítva volt?
Falcao: Rostásék meg mehetnek a segélyért a polgármesterhez.
Yagy dolgoznak? Mert azt már tényleg nem hinném el:D
utazó81: Igy szerezte vissza a segílyt a falunak.
marosS0: Képzeld, nem kamu. A rendőrségi vizsgálat során meg-
törlénik a rabosítás. Ha nem volna ígaz, már rég a polgármester
viszont váddal élt volna és pert indított volna. Vajon miért mani-
pulálták volna a videókamerát? A cigányasszony szép szeméért?
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marossO: Hát akkor ki kell ttintetni a jó cselekedetéért Haza
Erdemrend arany fokozatával. Erdemei elismeréséért, A díjat adja
át Vona!
dodó: Jobbikos nem lehet, olyan nincs. Ha MSZP-s lenne, kiemel-
nék, ha fiiggetlen, megemlítenék... Csak nem Fideszes a pógi?
marosSO: Falkaó! Nem mehetnek segélyért, mert a sértett Kiste-
leken él. A polgármester pedig Csengelén. De ne tagozz, inkább
botránkozzál meg, mert az évszázad bűnügye, akár hogy csűrjük,
csavarjuk a dolgokat. Szégyen és gyalázat Nem azétt,mert Rostás
Jolánról szól, hanem mert egy személyt megkárosított a polgármes-
teri fizetése mellett. Körülbelül közel500.000 Ft a polgármesteri
illetménye, költségtérítéssel együtt.
marosSO: Dodó! A polgármester a 2006 évi önkormányzativálasz-
táson fiiggetlenként indult. Könnyen meggyőződhetsz. Es légy szí-
ves ne csúsztass!
SP: A végső következtetést a bírósági ítélet előtt kár levorrrri.
Visszatérő hiba előre réltűzni valakire a vizes lepedőt. Ismerek
olyan esetet, amikor a futballhuligán kéztöréssel vádolta meg a
szomszédját ugy, hogy meg sem történt az eset. Még hamis tanúja
is volt, 1 csávó. A vízsgáIat befejeztéig gyanúsított is volt bűnte-
lenül a szomszéő. Mert ez a dolog ügymenete. A történet első
napjaiban már bulvárosítottak az űjságban mintha igaz lenne az
igaztalan felszínes történet. A valóság majd csak 2 év elteltével
tisztánődott a bíróságon| Azaz nem is volt kézeltörés, de a bulvár-
cikk már rég lement. A huligán hazugsággal próbált kibújni a Eaz-
tette alól. De ehhez, hogy kiderüljön 2 évnek kellett eltelnie a cikk
után.
faber: Nem tudom , mi ez a kiakadás, kérem, szépen! Ő csak egy
pénztárcát lopott, nem milliókat. Szegény. Es volt olyan balek,
hogy még azt is kamerák előtt... Egyébként is, btzonyára csak a
válság miatt történt az eset, a közpénzek és a költségtérítés bizo-
nyosan nem voltak elegendőek, a sikkasztás nem sikkes és rizikós,..
Hát teljesen legális, hogy a szűkös keresetét a kedves polgármester
egy másik állampolgát pénztárcájáből akarta kiegészíteni. Ő trgy
gondolta, hogy nem mindannyiunk zsebéből lop, csak az
egyikőnkéből. Oszoljunk kérem, nincs itt semmi látnivaló... Vagy
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esetleg gytíjtsiink neki, mert biáosan megélhetési bűnöző..,
neolvasdel: Mindig ezek a sztereotípiák! :) A szegény segélye-
zeííekpénzét a polgármesterek ellopják! Ugye, milyen jellemző? :)

Vugy esetleg még se úgy volt? Ennyi idő kellet egy feljelentési öt-
lethez? A gyrlkosság-gyanús felvételeket is hihetetlenül hamar tö-
rölni szokták.
§§§ng{lg: A prrl. js csal< eg.v polrtikus. akkol nlcg nri ebben a szell-
z.áciő? Nincs BKV. 1rídfelűr3ítás, rTretr óópítés, ígv mit tehet szegénr,?
szilléri: Hiszem, ha látonr! A Rostás név és az elmirlt idő nénli
kételyeket ébreszt!
csenge}e: Fiiggetlen jelöltként, FTDESZ táil-rogatással lett polgár-
mester. Ez a FIDESZ honlapján is fenn volt, de lehet, hogy már
eltűntették onnan.
ItolonrpárRómeó: itostás ós pénztálca? Nern iordítva töt-tónt az
eset?
Carlo: Ciki.
Abakusz: Vógül is csak élt a felkínáIkoző lehetőséggel! Először
törlént vele ilyesmi! Méltassuk inkább a falu érdekében is végzett
munkáját, például amé|tán híres csengelei gyalogos körforgalmat!
achilleus: A pénztárca látványa egyes vezetőkből reflexszerűen
kiváltja a zsebreteszem reakciót, nem egyedülálló az eset:

http://www.inforadio,hulhir/belfold/hir-30391 1. Pedig egy nokiás
doboztól (http:i/www.fn.hu/baleset bunugy/20l00306 lhagyo_nokia

_dobozban_kapta_millioitl), netalán egy A5-es borítéktól (http:l l
www. youtube. com/watch?v:I5hHXq- l9'A.&feature:rel ated) sokkal
több remélhető.
deszkás: Tényleg. Kulcsárról valami terhelő link?
varadipal: Már megint nem gondolkodtatok. Csak irkáltok össze-
vissza. A Polgi a pénztárcát a pénztárban találta, és a szabályos
eljárás szerint bevitte atalálttárgyakhtvatalába, ami a polgármes-
teri hivatalban működik, csak még nem volt ideje leadni, mer1
közgyűlésre sietett. Jegyzőkönyvet azért nem vettek fel a boltban,
mert volt sem tolluk, sem ceruzájuk. A Rostásné meg kösse láncon a

kezéhez a tárcáját, mint a kamionosok, ira ennyire feledékeny. Jól
beválasztottak a csengeleiek.
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achilleus: deszkás: Tessék egy kihallgatási jegyzőkönyv: http://
www. nrno. hu/ p ortaL l 27 9 8 68 . Érintettek pl. Lamp erth Mónika (vó rt)
belüglrrniníszter.
varadipal: A28 hsz-ból kimaradt a "nem " szócska a ... volt tolluk,
sem ceruzájuk mondatrészből. Bocsi.
DMagóg: Oszt' szegény Rostás Jolán buxájában mennyi pénz
volt?
csakhogy: Fordítva fiJ^ék be a filmet, belerakta, nem kivette,biz-
tos csak a cigók leakarják járatní.
N.P.: DMagóg: A korlátoltságodhatártalan| Ezt a hölgyet meglop-
ták, sunyin, alj asul, bizonyíthatőarl. Ezen szánalmasan élcelődsz....
Bezzegha az anyád, gyereked lett volna a "célpont" könnyesre sír-
náda fél várost ésí,nbző szájjal követelnéd a "példastatuálást",.....
TELSTAR: Ez az igazihír... Rostás JolánTÓL loptak... Mint ami-
kor a postás harapja meg a kutyát! Na, ilyen cikk se lesz vagy tíz
évig... :-)))
DMagóg: N.P.! Erre mit mondhatok? Igazad van.
ferdzso: Azt hittem, hogy az ottani, "alkalmi" a villamoson tör-
tént....?! (Szegeden inkább fordított a "felállás".) Lehet, hogy se-
gély tul kifizetés történt, és fudta, hogy másként nem tudja vissza
szerezni...,
Zénő: Tetszik, hogy olyan "emberek" mondanak ítéletet azigyben,
akiknek halvány lila gőzük sincs róla, hogy mi történt, illetve mi
van a biztonsági kamera felvételén. Arra azért kíváncsi leszek,
hogy miután az ijgy lezárul, és esetleg az a polgármester ártat-
lanságát mondja majd ki, akkor is ekkora címlapot fog-e ebben a
sze*x* lapban kapni a hír, Gyanítom, hogy nem, mert az már nem
hír. Eppen az önkormínyzati válasáások előtt, a történtek után 1,5
él,rrel... No comment. Bár lehet, hogy ettől jobban fogy a lap?
N.P.: Zénó: Gondolom, a felvételeket te sem ismered. A rendőrség,
az igyészség a bizonyítékokat elégségesnek találta a vádemelés-
hez. Ez azértnem semmi.
utaző8l: Zénő. Te valószínű helybéli vagy, akkor légyszi, írd meg
mi tortént.
Zénő: Nem vagyok helybéli és én sem |áttam a felvételeket. Nem
is ítélek, megvárom, hogy mi lesz a vége. De.
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l.: Jó pfu éve ismerem a polgármestert. Bármekkora pénzösszeget
nyugodt szíwel kint memék hagyni az asztalon és ott merném
hagyni a polgármesterrel. Fel sem vetődne bennem, hogy megsá-
moljam, hogy annyi-e vagy sem. En személy szerint ezt teljes mér-
tékig kizártnak tartom.
2.: Olyan ember beszélt nekem a felvételről, aki azt látta is, vi-
szonylag az elsők között. Ő a felvételeken csakazt látta, hogy aki a
ruhánata alapján a polgármester lehet, az a sértett után állt a pénz-
támát. Apénztárnái a sértett mégfizetett Es.pont. Ó a felvételeken
bűncselekményre utaló jelet nem vett észre. Allítólag a sértett ft{é-
vel vásárolt azúzletben. Ennyi.
Összességében nekem az 1,5 év a furcsa. Szóval esetemben a
polgármester habitusa, anyagi helyzete a történtek ilyetén lefolyását
kízárja. De nem ítélek, az abirőság dolga lesz. De nagyon kíváncsi
vagyok. Remélem lesz annyi gerinc az űjságirőban, hogy ba az
események olyan fordulatot vesznek, akkor ugyanekkora címlapot
fognak annak is szentelni. Az I,5 évre tud valaki értelmes választ
adni? Eddig mit csináltak a hatóságok, miért kellett az igyészség-
nek 1,5 évet vámia. ha most is úgy gondolja, hogy a felvételek
alapjána PM. bűnös? Nem értem. Ennyi,
Manyi61 : Ezt nem hiszem el! E z kacsa!
ligotoko: ...Mert nem figyelmeztették a hangosbemondón: vigyáz-
zanak értékeikre, s zo ci al i s ta l ép ett az izletb e|.

Gideon: Zénő, maradjunk annyiban, hogy én láttam a felvételt, nem
is egyszer. Nyilván nem látsz mindent HD minőségben és

nagytotálban, de némi figyelemmel összeáll a kép. Rostást a feléért
elítélték volna, elhiheted.
nekromonger: Azért van 1.5 év után ismét címlapon a sztori, mert
első fokon lezárták az ügyet, amit a sértett megpanaszolt, így jöhet a
2. felvonás. Mindenki tudja, hogy ő volt, így én sem hagynám
annyiban!!
SP: Irakot is lerohanták, hogy fegyverkezik a világ ellen Szaddám.
Pedig később kiderült, hogy hamis volt ahírszerzés. Hamis pedofil
pomót is terjeszteni teweztek ellene stb. http://index. hu/kulfold/
20 I 0 / 0 5 / 27lhamis_melegvideoval _akarta _a_cia_szaddamot tamadn
i/. A vádemelés a PM ellen még nem ítélet.Mégezután lesz véde-
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kezési lehetősége a bíróságon. Kár e|őre pálcát törni bárki feje
felett.
marosS0: Akkor is így beszélj, amikor cígány a gyanúsított!
maros50: Kedves Hozzászőlők! Bármennyire is ragozzátok és

mondtok véleményt, valami történt. Van egy ál|itás, mi szerint a

hölgyet sérelem érte. A feljelentés alapján a rendőrség nyomozott.
Beszerezte a szükséges vallomásokat, bizonyítékokat és úgy látta,
hogy megalapozott bűncselekményről van sző, és átadta iratismer-
tetés után az igyet az igyészségnek vádemelési javaslattal. A bí-
róság foga tárgyalni az esetet. Huszadrangú kérdós, hogy romától
lopta el a pénzt a polgármester vagy sem, A kérdés az, hogy elkö-
vette-e a polgármester a lopás vétségétvagy sem? A rendőrség és

az igyészség szerint igen, miszerint alaposan gyanúsithatő a tett
elkövetésével. Ha már szőba hoztátok a romákat, egy megtregyzé-
sem lenne, ha cigány a sértett! A cigány nem hülye, hogy hamis
váddal álljon elő, mert ez börtönt jelent és ezzel tisztiában vannak.
Bárhogyan alakul az :úgy a polgármesternek, a karrierje vége. Ez
olyan eset lesz, mint a vendéglői kabátlopás. Egyébként az évszá-
zad le gnagy obb szenzáciőj al
Gideon: A nő nem a PM ellen tett feljelentést, csak llgy általában,
hogy ellopták a tárcáját. A cikk időzítése viszont tényleg érdekes,
mert ez nem egy mai történet már.
SP: Maros: Várjuk meg a törtónet végét is. Bírósági ítélet nélkül,
ami rendelkezésre áll az ügyben az "csak" vitaindító. Bárkit meg
lehet gyanúsítani, rabosítani alaposnak mondottan is. Az ügyészség
is a bíróságra bizta a dolgot, a döntést, nem véletlen. Számomra
pedig kétféle ember létezlk: Jóember és gazember. Gazember lehet
vallásos vagy ateista is, elvtárs vagy nem elvtárs, nagy embeí vagy
proli. De lehet jó ember a roma is, ha nem gazember.
tsz: 42, Sánta ftiggetlenként a Fidesz seggét nyalja, űgyhogy ezt
benézted :)
olvasok02: Annyira kár, hogy olyanok is hozzá szólnak, akiknek
fogalmuk sincs Csengeléről! Egy nagyon szép falu, ahol bűszke az
ember, hogy csengelei!!! A Polgármester és csapata nagyon szép
munkát végez a faluban. Persze 'Jóakarói" neki is vannak (gondo-
lom a Délmagyarország szerkesztőjét is egyike kereste fel) és most



_ l88 -

büszke magáta. De azért a falu többsége még tudja, hogy ez
RAGALOM és kitart a Polgármestere mellett
Sekler: Na, akkor a pénztárcában 50.000 forint volt. En láttam a

felvételt. Mondhatom, hogy nagyon közelről ismerem az esetet. Aú.
is mondhatnám, bogy az elsők között látíam. A PM-ről jót, sem
rosszat nem tudok mondani, de hogy ő van a felvételen, az I00oÁ. A
tanúkihallgatásokon a helybéliek felismerték. Szó szerint elsőre
mindannyian azt mondták, hogy ez pontosan olyan, mtnt az ő "sze-
retett" polgármesterük, és azt hitték, hogy csak tréfa az egész. De
nem az, a PM ebben az esetben egyenértékű 

"gy 
pitiáner kis tol-

vajjal, azzal akülönbséggel, hogy ő Mercivel jár.
csengele: Mi köze van a pénztárcalopáshoz awtak, hogy szép falu
Csengele? Budapest is egy szép város, és mégis sok polgármester
ellen folyik büntetőelj arás !

mosolygyár: Fantasztikus cikk! Már akkor gáz volt, mikor kide-
rült! De azza| tényleg egyet értek, hogy semmiköze annak etÁez az
egészhez, hogy Csengele milyen szép és sokat fejlődött. "Ku-tyából
nem lesz szalonna"!!!! Nem a sértettet kell nézní, hanem azt,hogy
ki követte el, milyen ahelyzete, és hogy szüksége volt-e rá!!! Jelen
helyzetben véleményem szerint nem volt szüksége rá! Ebben biztos
vagyok, mert nap mint nap látom az illetőt!!!!

Rendőrségi hírek
Csengelén lassan megszokott dolog lesz, hogy a trafókat

megcsapolják. Legutóbb - május 18-28 közötti időben - ismeret-
lenek egy használaton kívüli baromfitelepen az áramellátő trafóból
engedték le az olajat, 128 ezer fortnt lopási kárt okoztak, emellett
300 ezer forint rongáiási kár is keletkezett.

Június l0-én hajnalban Csengele külterületén egy személya-
utő őzet ütött el. Szerencsére személyi sérülés nem keletkezett. l

l\lllu.A,
I-r
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Hirdetések
Simson N5l-es, kék színű segédmotoros kerékpár eladó. Erdeklődni:
d 06-3012 098 273.
Eladó a Csengele, Tanya 68. szám alatti ingatlano 1 hold földdel, 3
fúrott kúttal, kis akácfa erdővel. Erdeklődni lehet a +36 30 4 189 708
telefonszámon.
1 db B,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóIiaváz, fóliáual
ewütt eladó. Érdektődni; E+36 30 7 263 ]37
Szántást (8000 Ftlhold) és tárcsázást (4500 Ft/hold) vállalok|. Balázs
Tibor d, +36-3019 677 763.
Uj állapotú, felültöltős Whirlpool A+A700 automata mosógép haláleset
miatt eladó. Erdeklődni: E +36-30/8 ]73 864
A sportpályához
eladó. Erdeklődni:
098 096

100 méterre, ipari árammal, fúrott
Béres Lajosné, Csengele, Kossuth

trnittal hobbikert
u. 4. ü +36-3012

Ipari árammal, Jűrott lcuttal, a falu mellett zártkert eladó! Erdeklődni:
id. Béres Laios, Csensele, Kossuth u. 5. É +36-30/2 09B 096
Tárcsázást (5.000 Ft/hold+AFA), szántást (9.000 Ftlhold+AFA) és

aratástvállalok. Erdeklődni: Szél1 János d +36-30/8 536 229
Kitűnő állapotú kéttengelyes. utánfutó és egy
újszerű állapotban eladó. Erdeklődni lehet
Tánboltban d +sO-sols 228 453

4 lapos villanytűzhely
Baranyi Józsefnél a

2 db 8.5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladő! É +36-3012 626 029
Akácfa, fűzfa és o laj fa ku g1 izv a, házhoz szállítv a l 8 0 0 Ft/mázsa. U gyan-
itt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ftlmázsa. Erd.: Balázs Tibor,
Csengele, Tanya 531. d +36-3019 677 763

A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek
eladó! Erdeklődni: Valkovics Antal É +36-30/3 043 366
Aratást, báIázásto szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor '-É +36-30/6
377 970
Kisebb jellegű, műhelyben végezheíő munkákat (kapuk, állványok, víz-
melegítők, polcok gyáttását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-
hetően. Kormánvos ZoltánVadserlés u. 6. Telefon: +36-3013 282 375
Kártyás mobiltelefonok azonnali
vegy es b oltj ában (F el szab adul ás u,

dafo ne s z o l sált at ó k ké s zü l ékeire.

elektronikus feltöltése Novák Imréné
lB.), Pannon GSM, T-Mobile és Vo-
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; Táp-takarmány kereskedésemben túzelő - és építőany agot (PB - gáz,i
lbetongerenda, cserép. tégla, kőpor, cemen| mész, faanyag, sóder!
!stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel héz-i
l'l

1hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező;
iárak! :
:Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től13 őráig. :

i Baranyi József keres*lTi"t-;!;előT,};i,l,i
ia a a a a l l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l a a l l l r l l l l l l l l l l t r l l l t l a r t t l t l

,-,rru Fotó és videó felvételek készítése

- Vállalom esküvő, lakadalom és eg,,éb rendezvényekfényképe-
zését és videózását.

- Gyermek felvételek készítése háznál.
- Olaj-, pasztell- és akvarell képek árusítása

\.i Elérhetőségeim:

, Xacsa Jánosné fényképész
:l SLeged, Zentai u. ]0.

§ É] +36-70/2 803 013 vagy +36_30/5 462 265' E-mail: nacsqfoto@t-online.hu

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Krónikás Egyesület
Szerkesáóség és kiadóhivatal: 6765 Csengele, Felszabadulás u. 2lA.
i_ +36 30 6951 919 E-mail: csengele@freemail.hu Péidányszám: 115

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Gémes Antal
@) Copyrighí reserved! A lap másol.ása csak a kiadó előzeíes írásbeli en-
gedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad a szerkesztőség állás-
pontjával ellentétes, n.em megrendelésre készült írásokat is.
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