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Az új képviselő-testület 
 

 

 

Az alakuló ülésről szóló írásunk a 312. oldalon kezdődik! 
(fotó: Törköly Ágnes) 
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NAPTÁR – November 

 

1. 
1957-ben erre a napra készült el a hősök sírja a temetőben.  

1962-ben ezen a napon nyílt meg a gyógyszertár. 

3. 

1897-ben ezen a napon kezdődött meg az oktatás a Temp-

lomhalmi iskolában.  1956-ban ezen a napon született Kuk-

lisné Vajda Mária, aki 1975-1992 között a községi könyvtárt 

vezette. A Hazafias Népfront csengelei elnöke volt. 1992-től 

a családi vállalkozás keretében bolti eladó.  1961-ben ezen 

a napon hunyt el Sisák P. János, aki 1928-ig a Csengelei Me-

zőgazdasági Egyesület elnöke volt. 1929-től választmányi 

tagként működött tovább.  1973-ban ezen a napon született 

Szabó Zsoltné Béres Anikó, aki 1993-1994 között képesítés 

nélküli óvónő volt az óvodában.  2006-ban ezen a napon és 

4-én ünnepelte 75 éves fennállását a római katolikus egyház-

község. Ez alkalomra díszes albumot jelentettek meg. Az 

ünnepi szentmisét Gyulay Endre megyéspüspök mutatta be.  

5. 

1949-ben ezen a napon született Csíkos Józsefné Dorogi Er-

zsébet, aki 1982-től az óvoda dajkája.  1986-ban ezen a 

napon született Rényi Virág, aki 2000-ben megkapta "A 

csengelei iskoláért" plakettet.  2001-ben ezen a napon 

hunyt el Hegedűs Imre, aki 1991-1994 között a csengelei 

polgárőrség vezető helyettese, 1994-1995 között titkárhe-

lyettese volt. 

7. 

1950-ben ezen a napon született Tóth Istvánné Papp Rozália, 

aki 1969-től 2008-ig dolgozott a községházán. 1977-ben 

megbízott VB-titkár volt.  1970-ben ezen a napon született 

Varga Árpád, aki 1991-től Kuklis András Kis ABC-jében el-

adó. 1984-ben az úttörő olimpián II. helyezett lett súlylö-

késben. 1988-ban Belgrádban ezüstérmes lett diszkoszve-

tésben. 2005-től a polgárőrség csoportvezető-helyettese, 

2007-2008 között titkárhelyettese volt. 2006-tól önkormány-

zati képviselő.   
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8. 

1914-ben ezen a napon született Szüle Ferenc (†1997), aki 

1944-1960 között a motormalom gépésze volt.  1944-ben 

ezen a napon született Nemere István, a legtermékenyebb 

magyar író, aki 2001-től Csengelén él.  1966-ban ezen a 

napon született Czirok Zoltán, aki 1992-től az általános isko-

la énektanára, 1996-tól a csengelei művészeti iskola fúvósta-

nára, és a fúvószenekar vezetője.  1985-ben ezen a napon 

avatta fel az új harangtornyot dr. Udvardy József püspök.  

9. 

1929-ben ezen a napon népes csengelei küldöttség járt Fodor 

Jenő helyettes polgármesternél, akitől a földbér hátralékok 

részletekben történő fizetését kérték.  1947-ben ezen a na-

pon született Mészáros János, aki 1986-tól tagja az egyház-

községi képviselő-testületnek.  1958-ban ezen a napon az 

Elnöki Tanács első elnökhelyettese, Nagy Dániel választási 

nagygyűlést tartott a kultúrházban.  1968-ban ezen a napon 

született Kun-Szabó Tibor, aki 1991-től a Csengele Községi 

Sport Egyesület elnök-edzője. A Csengelei Polgárőr Cso-

portnak 1990-1991 és 2005-2009 között csoportvezető-he-

lyettese volt. 1984-ben az országos ifjúsági bajnokságon 

súlylökésben első helyezett lett. 

10. 
1932-ben ezen a napon hunyt el dr. Kertész József, aki 1914-

től Csengele első orvosa volt. 

11. 
1951-ben ezen a napon született Fehér Kálmán, aki 1985-től 

a szeszfőzdét vezeti. 

12. 
1947-ben ezen a napon született Nagy Bandó András hu-

morista, aki 1969-től az Egyetértés Tsz építő brigádját 

vezette. 

13. 
1923-ban ezen a napon született Gombos Sándor, aki önként 

jelentkezett katonai szolgálatra, majd 1943. január 20-án a 

szovjet fronton eltűnt.   

14. 

1994-ben ezen a napon hunyt el Túri Imre, aki 1944-1945-

ben a rendőrség kötelékében dolgozott, előbb, mint polgárőr 

parancsnok. Az 1949-es községgé alakuláskor képviselőnek 

választották. 1949-ben a DÉFOSZ titkára lett. 1951-ben a 

földműves-szövetkezet ügyvezetője volt.  
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15. 

1905-ben ezen a napon született Börcsök András (†1987) 

gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zász-

lótartója volt 1943-1946 között. 1944-ben a Független Kis-

gazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja lett.  

1918-ban ezen a napon született Kecskés István (†1996), aki 

postai kézbesítő volt. 

 
 

 
 

Rendőrségi hírek 
 

Egy budapesti lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, 

aki október 7-i észlelés szerint a Csengele külterületén lévő, a sér-

tett tulajdonát képező, teljes egészben körülkerített, lakatlan, őrizet-

len tanyás ingatlanra a kerítésen átmászva jogtalanul behatolt és az 

ingatlan villanyóráját a helyéről kitépve eltulajdonította, mely 

cselekményével 100.000 Ft kárt okozott.  

Egy csengelei lakos élt feljelentéssel ismeretlen tettes ellen, 

aki szeptember 22-ről 23-ra virradó éjszaka egy szegedi sportléte-

sítményben, egy rendezvény alkalmával a sértettnek egy padon őri-

zetlenül hagyott táskájából eltulajdonította az MP3 lejátszóját, 

pénztárcáját és a személyes iratait, 25.000 Ft kárt okozva ezzel.  

Egy szegedi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 

augusztus 14. és október 2. között Csengele külterületén lévő ta-

nyájába a kerítésen átmászva, majd a főépület ablakát betörve jog-

talanul behatolt, és onnan eltulajdonította a sértett tulajdonában 

lévő mosógépet, valamint étkészletet, poharakat és ágyneműket 

200.000 Ft értékben. 

(promenad.hu) 
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Fekete pont 

 T á b l á k 
 

Az első képen szereplő táblákkal a 

temető út bejárójánál találkozhatunk. A 

felül lévővel nincs is különösebb problé-

ma: azt jelenti, hogy az útra tehergépko-

csival behajtani tilos. De a zsákutca tábla 

viszont már talányosabb, hiszen alá egy 

kiegészítést helyeztek, miszerint a zsák-

utca csak a tehergépkocsira, vontatóra, 

traktorra és munkagépre vonatkozik. Te-

hát személygépkocsira, állati erővel vont 

járműre, kerékpárra és motorkerékpárra 

nem. Viszont aki már járt a kérdéses 

úton, az tudja, hogy kétkerekű járművel 

még ugyan ki lehet kerülni az út végén 

ásott árkot, de személygépkocsival és lo-

vas  kocsival  már  bajos  átugratni  rajta.  

Hogy mi okozta a galibát? A kiegészítő táblán, az első sorban sze-

repelt valamikor a „BEHAJTANI TILOS” szöveg, de az időjárás 

viszontagságai miatt az már nem látható. Így az arra járók moso-

lyoghatnak rajta, vidám perceket okozva a temetőbe járóknak.               
       

 
 

A következő tábla készítője nehéz feladat előtt állt: össze kel-

lett volna  hangolnia egy mondaton belül az alanyt és az állítmányt. 
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Nem sikerült neki. Az egyik egyes szám lett, a másik meg többes.  

Külön pikantériája az esetnek, hogy ezt a magyar helyesírást nem 

ismerő táblát pont az általános iskolánál helyezték ki, hadd tanul-

janak a kis nebulók! 

Mi ebből a tanulság? Mielőtt a közterületre kihelyeznek egy-

egy táblát, érdemes lenne megnézni, hogy azon mi szerepel!   
 

Zorró 

 

 
 

 

Önkormányzati ülés 

 

A képviselő-testület a ciklus első ülését 2010. október 14-én 

tartotta a polgármesteri hivatal házasságkötő termében. Az ülést 

korelnökként Tóth Tibor képviselő vezette az eskütételig. 

Elsőként Bánhidi Bernadett, a helyi választási bizottság el-

nöke ismertette az október 3-án megtartott helyhatósági választások 

eredményét, és átadta a megbízóleveleket a polgármesternek és a 

képviselőknek. Elsőként a képviselők, majd a polgármester mondta 

el az esküszöveget.  

Sánta Ferenc polgármester alpolgármesternek ifj. Kormá-

nyos Sándort javasolta. Varga Árpád szóvá tette, hogy az eddigi 

gyakorlat szerint mindig a legtöbb szavazatot kapott képviselők 

voltak az alpolgármesterek, most pedig az 5. helyezettet javasolja 

erre a tisztségre. A polgármesteri válasz szerint a szavazatok szá-

mának nincs köze ahhoz, hogy ki a jelöltje, ő most így döntött. A 

titkos szavazás eredményeként 5 igen és 1 nem szavazattal ifj. Kor-

mányos Sándor lett az alpolgármester. 

A jogi és ügyrendi bizottság elnöke is ifj. Kormányos Sándor 

lett. Mint utólag kiderült, ez a döntés törvényellenes, hiszen alpol- 
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gármester nem lehet semmilyen önkormányzati bizottság tagja 

vagy elnöke [1990. évi LXV. törvény 24. § (1) bekezdés]. A törvé-

nyesség őre ezt az ülésen nem kifogásolta, így majd a következő 

önkormányzati ülésen kell új bizottsági elnököt választani. Bizott-

sági tagságot Katona Attila és Molnár Mihály kapott. 

A pénzügyi bizottság elnökének eredetileg Varga Árpádot ja-

vasolta a polgármester, de ő a tisztségre inkább Tóth Tibort tartot-

ta érdemesnek, akit meg is választottak. Tagok lettek: Varga Ár-

pád és Lantos István.   

A polgármester illetményét bruttó 450.000 Ft-ban, az alpol-

gármesterét bruttó 40.000 Ft-ban, a képviselőkét bruttó 20.000 Ft-

ban állapította meg a képviselő-testület. 

Dr. Tóth Tibor jegyző bejelentette, hogy az önkormányzat 

szervezeti és működési szabályzatát felül kell vizsgálni 2011. áp-

rilis 15-ig. 

Sánta Ferenc polgármester ezután ismertette a négy évre szó-

ló programját. Bízik benne, hogy békességben, a sérelmeket félre-

téve, összefogva fog dolgozni a testület, kerülve az értelmetlen 

vitatkozásokat. Ha széthúzás lesz, akkor leépül a falu, összefogás-

nál viszont a település előbbre fog jutni. Legfontosabb feladatnak 

az intézmények működtetését, a kötelező feladatok ellátását tartja. 

A forrásokat meg kell teremteni, hogy az elért szintet meg lehessen 

tartani. Kiemelte, hogy az iskolát is sok millió forinttal kell támo-

gatni, de ez megtérül, hiszen mindennek a tudás az alapja. A gyere-

kek a későbbiekben is meg tudják állni a helyüket. A vállalkozások 

ide hozásához legfontosabbnak az autópálya lehajtó megvalósítását 

nevezte. Nem tud olyan munkahelyeket ígérni, amelyeknek nincs 

valóságalapja. A lehetőséget kell megteremteni a vállalkozások ide 

vonzásához. A külterületi utak karbantartásához már van az önkor-

mányzatnak egy önjáró grédere. Ehhez kellene még egy kb. 3 mil-

liós gallyzúzó gépet beszerezni, mert sok helyen elhatalmasodtak a 

bokrok, a fák. A külterületi belvízelvezetéshez is egy ásógép kel-

lene. Az iskola felújítását folytatni kívánja. Hátra van még a vizes-

blokk felújítása és az aula megépítése. Továbbra is az iskola ön-

állósága mellett van. Az idősek nappali ellátását lehetne megvaló-

sítani, mert  az  egész napos  gondozás már megyei hatáskör. Az ut- 
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cák karbantartását folytatni kívánja, illetve az Ady Endre utcát szi-

lárd burkolattal akarja elláttatni. A belterületi csatornákat betonla-

pokkal akarja burkolni. A pályázatokat maximálisan ki kell hasz-

nálni, de csak arra lehet pályázni, amit kiírtak. A szennyvízberu-

házás nagyon fontos az ivóvízbázis megőrzésére. Az óriási összeg 

miatt csak állami pénz bevonásával lehet megvalósítani. Megítélése 

szerint most olyan kormány van hatalmon mellyel jól együtt tud 

működni. A vörösiszap katasztrófa áldozatainak megsegítésére 

50.000 Ft önkormányzati támogatást jelentett be.  

Katona Attila képviselő megjegyezte, hogy a plébánián sok 

ruhát gyűjtöttek össze, melyet a Katolikus Karitásznak adnak át to-

vábbításra. 

Heim Géza iskolaigazgató bejelentette, hogy az általános is-

kolában minden tanuló 100 Ft-ot ajánlott fel a bajbajutottak meg-

segítésére, amit már el is küldtek.  

Ifj. Kormányos Sándor alpolgármester az első havi tisztelet-

díját ajánlotta fel jótékony célra. 

Tóth Tibor képviselő a polgármesteri programhoz hozzá-

szólva megjegyezte, hogy ő is konszenzusos munkára számít, amire 

meglátása szerint vevő a polgármester is. Megkérdezte a polgár-

mestert, hogy 12 év alatt miért nem sikerült az autópálya felhajtót 

megvalósítani. A válasz szerint azért, mert a lehajtó nem volt meg-

tervezve, csak a pihenőhely. A hiányosságot nem rajta kell számon-

kérni. 

A polgármester bejelentette azt is, hogy tervbe van véve egy 

busz vásárlása. Ezt lehetne a zenészek szállítására, a testvérközségi 

kapcsolatok ápolásánál stb. használni. A buszbérlés igen költséges, 

és a jármű vásárlására fordított pénz kb. 3 év alatt megtérülne. 

Ifj. Kormányos Sándor alpolgármester az autópálya lehajtó 

megvalósítását tartja a legfontosabbnak. A szennyvízberuházás ak-

kor a legjobb, ha ingyen van. Megjegyezte, hogy Pusztaszeren már 

arzén probléma van a vízzel.  

Katona Attila képviselő bejelentette, hogy november 6-án 

Szent Imre családi nap lesz, melyre meghívta a képviselő-testület 

tagjait. 

Molnár Mihály képviselő              
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”Mire van időd?” 

 

A Szent Imre családnap 
programjai 

 

2010. november 6. (szombat) 

 

13.30 Kiállítás megnyitók a Faluházban (általános iskolá-

sok képzőművészeti alkotásaiból készült kiállítás és 

órakiállítás). Vendégünk: Tatár Béla órásmester 

14.00-14.30  Michael Ende: Momo (a szegedi Százszorszép 

Gyermekház Grimaszk csoportjának színielőadása 

a Faluház nagytermében) 

14.30-16.00 Beszélgetés az előadásról és az időről felnőtteknek 

(Tükörteremben) 

Közben játékos vetélkedők a gyerekeknek 

(Katolikus Ifjúsági Alapítvány vezetésével) 

16.00-16.30 Uzsonna (tea, sütemény) 

16.30-17.30 Európai kereszténység indiai szemmel – Madassery 

Sebastian atya, indiai származású verbita szerzetes 

előadása a nagyteremben 

17.30 Fáklyás felvonulás a Faluháztól a templomig (Kér-

jük, hogy fáklyáról, gyertyáról mindenki egyénileg 

gondoskodjon!)  

18.00  Szentmise a templomban (bemutatja Madassery Se-

bastian atya) 

 
Az órakiállításhoz kérjük, aki tud, hozzon érdekes vagy kü-

lönleges órát. Az órákat pénteken tudjuk átvenni a Plébánián (és 

a rendezvény végén természetesen visszaszolgáltatjuk őket). 

Egy kis süteményt, aki tud, kérjük, hozzon magával! A süte-

mények leadhatók a Faluházban, szombaton 11 órától. 
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Panaszláda 
 
 

 

A Csengelei Krónika szerkesztősége úgy döntött, hogy olvasó-

inknak lehetőséget adunk panaszaik közzétételére. Elsősorban 

közérdekű problémákat várunk. A bejelentő névtelenségét bizto-

sítjuk, viszont névtelen levelekkel nem tudunk foglalkozni. 
 

A Szerk.  

 

Első panaszosunk azt vetette fel, hogy a Tisza utcában az egyik ott 

lakó az utcai árokba vezeti el az udvaron összegyűlt vizet. Ezzel 

nem is lenne probléma, viszont az esővízzel együtt jön a trágyalé 

is, így a közelben lakók nem tudnak szellőztetni. A problémát már 

jelezték az illetékeseknek, de azóta sem történt semmi, maradt a 

bűz. 

 

 
 

Második panaszosunk az utcai fűnyírást tette szóvá. Azt még  meg-

érti, hogy a ház előtti járdát tisztán kell tartani, de tudomása szerint 

az utca az közterület, és nem érti, hogy miért a telektulajdonosok-

nak kell a füvet nyírni, még az árkokban is. Sok embernek prob-

lémát okoz, hogy a normál fűnyíróval az árokban igencsak nehéz 

boldogulni, és egy motoros kasza meg sok pénzbe kerül. Az önkor-

mányzat megtehetné, hogy legalább az árkokban levágatja a füvet. 

Ehhez rendelkezésre állnak a közhasznú munkások.                      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-  317  - 

 

 

„Cenzora már van, piaca 
még nincs” 

 

A fenti címmel jelentetett megy egy írást az eMasa elnevezésű 

médiaszakmai internetes portál. Az elemzés igen szemléletesen 

mutatja be a kistelepülések sajtóját. Megtudhatjuk belőle, hogy az 

önkormányzatok nem adhatnak ki a törvényi tiltás miatt folyó-

iratokat, de ez például Csengelén nem zavar senkit. Ajánljuk ol-

vasóink figyelmébe a cikket, és ha a helyi viszonyokkal hasonló-

ságot találnak benne, azon ne lepődjenek meg.     

 

A nemzetközi és hazai médiakonferenciákon egyre gyakrab-

ban kerül szóba a hiperlokális – azaz helyi, kisközösségi – sajtó, 

mint a média egyik lehetséges sikerágazata. A pozitív jövőképek 

ellenére azonban úgy tűnik, itthon a szegmens hatalmas bajban van: 

a független újságírói munkát ellehetetlenítik a politikai kurzus-

váltásokat követő tisztogatások és a hatalmukkal visszaélő polgár-

mesterek, ráadásul a print piaccal együtt hanyatló lapok az internet 

adta lehetőségeket sem tudják kihasználni.  

„Egyszer egy helyi lapkiadással foglalkozó konferencián 

megkérdeztem a résztvevő újságíróktól, szerkesztőktől – nagyjából 

hetvenen lehettek – hogy cenzúrázzák-e a helyi lapban megjelenő 

írásaikat. Senki nem tette fel a kezét. Majd úgy tettem fel a kérdést, 

hogy kinek kell megmutatnia a polgármesternek vagy az önkor-

mányzat egyik vezetőjének a megjelenésre váró írásokat? Ekkor 

már 20-25-en jelentkeztek” – idéz fel egy olyan esetet Kleer Lász-

ló, a Solymári Hírmondó főszerkesztője, és a MÚOSZ helyi lapok 

szakosztályának elnöke, amely jól érzékelteti, hogy a kisközössé-

gi, helyi médiában dolgozók sokszor nincsenek is tisztában azzal, 

hogy cenzúrázzák a munkájukat. 

Pedig a 2002-ben elfogadott önkormányzati összeférhetetlen-

ségi törvény szerint sem a polgármester, sem az önkormányzat bár-

mely más  hivatalnoka  nem szólhat  bele a helyi  média tartalmába:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-  318  - 

 

 

aki tehát ezt megteszi, nem csak egy nehezen definiálható, ho-

mályos etikai mércének nem felel meg, hanem törvénysértést követ 

el, így felelősségre is vonható – elvileg. Mert bár hiába terjed 

megszámlálhatatlan történet a helyi lapok tartalmát kényük-kedvük 

szerint átíró polgármesterekről, az érintettek, ha még a helyükön 

vannak, nem mernek megszólalni, mert féltik az állásukat és eg-

zisztenciájukat, a cenzori gyakorlatot pedig utólag szinte lehetetlen 

bizonyítékokkal megfelelően alátámasztani. […] 

Szerettünk volna megszólaltatni olyan helyi újságírókat, akik 

a munkájukat a folyamatos cenzúra és politikai nyomás alatt vég-

zik, de még az inkognitó garantálásával sem mertek nyilatkozni. 

„Aki ilyen cipőben jár, az egzisztenciálisan fokozottan kiszolgálta-

tott, pont ezért megy bele a cenzúrába” – mutat rá Kleer László az 

elzárkózás fő okára. Sok esetben nem csak a saját állásukat, hanem 

családjuk egzisztenciáját féltik az újságírók: „Ismerek olyan 

szerkesztőt, akit már kirúgtak, de neki családtagja dolgozik az 

egyik helyi intézményben és azért nem vállalja a nyilatkozatot” – 

meséli.  

Bár az önkormányzati összeférhetetlenségi törvény óta már 

nem maguk az önkormányzatok adják ki a helyi lapokat, a változ-

tatás csak formálisnak bizonyult, és nem számolta fel az újságírók-

ra gyakorolt közvetlen egzisztenciális nyomással fenntartott cenzú-

ra intézményét. A lapok üzemeltetéséhez szükséges pénz – így a 

fizetések is – az önkormányzatoktól jön az elvileg tartalmilag füg-

getlen, de a gyakorlatban anyagilag a hatóságtól függő kiadó bt-hez 

vagy kft-hez: az pedig, hogy ezzel a helyzettel melyik önkor-

mányzat él vissza, és melyik nem, az kizárólag a polgármester kul-

túráján és demokráciafelfogásán múlik – véli Porcsin Zsolt, a Haj-

dú-Bihari Napló volt főszerkesztője, a debreceni Basahalom bou-

levard bloggere és az Altnyil blog szerkesztője. Az általunk meg-

kérdezettek egybehangzó állítása szerint márpedig az önkormány-

zatok túlnyomó többsége egyáltalán nem mérlegel, és nem veszi 

tudomásul, hogy a közpénzből készülő lap (mint arra a MÚOSZ 

évek óta figyelmeztet – a szerk.) a helyi adófizető polgárok 

összességének, és nem csak az éppen regnáló politikai pártnak vagy 

követőinek orgánuma. 
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Az már csak fokozza a feszültséget, hogy a helyi lap által 

biztosított egzisztencia korántsem a legbiztosabb: mint azt a 

megkérdezett helyi újságíróktól, szakemberektől megtudtuk, tízez-

res lélekszámúnál kisebb településeken jellemzően nem alkalmaz-

nak főállású szerkesztőségi munkatársat, hanem például a kistele-

pülés művelődési házának, iskolájának vagy könyvtárának dolgo-

zói segítenek be a lapnál, fél- vagy harmadállásban, minimális, pár 

ezer forintos honoráriumért. De a teljes állásban foglalkoztatottak 

sem járnak sokkal jobban: a nagyobb községekben is csak az 

országos fizetési átlag töredékét, akár a minimálbérnél is alacso-

nyabb havi összeget kapnak az újságírók.  

De nem csak az újságírói fizetések, hanem az olvasótábor is 

drasztikusan megfogyatkozott: a kisebb községekben havonta, 

nagyobb településeken hetente-kéthetente megjelenő nyomtatott 

helyi lapok közönsége egyre jobban elöregszik, az újabb, fiatalabb 

közönség pedig hiába is követné a helyi fejleményeket az inter-

neten, ezt csak elvétve teheti meg. Szemben a korábbi optimista 

jóslatokkal, a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy a helyi lapok 

szegmense teljesen kimaradt a nyomtatott sajtó internetre vándor-

lásának hazai trendjéből – a helyi online közéleti tartalmak legrele-

vánsabb szeletét még mindig az ingyen és lokálpatrióta lelkese-

déből dolgozó bloggerek adják. A legtöbb helyi lapnál az internet 

használata mindössze annyit jelent, hogy a már megjelent lapszá-

mok pdf-fájljait töltik fel az önkormányzat más tekintetben is ela-

vult honlapjára, alig akad néhány olyan község, ahol rendszeresen 

frissülő, online híreket találhatnak az érdeklődők. Porcsin Zsolt 

szerint a megrekedés egyik fő oka, hogy az internethasználat máig 

sem vált olyan mértékűvé és elterjedtté vidéken, ami megfelelő 

hátteret adhatna a print termékek online leváltásához, továbbá a 

politikai befolyásoltság mellett az általános gazdasági visszaesés is 

hozzájárul a médiafelületek elértéktelenedéséhez, így a helyzet 

hosszú távú konzerválódásához. A helyi „hivatalos” médiumok – 

többek között az olvasótábor csökkenése és a kivitelezés szegé-

nyessége miatt – nem vonzzák a helyi vállalkozók és befektetők 

hirdetéseit, a függetlenségre törekvő médiumokhoz pedig, már ahol 

vannak, az a kevés  hirdető sem mer  átpártolni, attól  tartva, hogy a  
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nagyon szűk helyi piacon elesnek a fontos önkormányzati és egyéb 

hatalom közeli megbízásoktól. 

Hiába látja úgy a legtöbb szakértő, hogy az elfogult média 

alapvetően hidegen hagyja az embereket, és nem alkalmas olyan 

nagyarányú befolyásolásra, ahogy azt a politikusok gondolják, az 

önkormányzatok továbbra sem mondanak le a helyi média közvet-

len kontrolljáról. A probléma pedig úgy tűnik, még sokáig csak a 

vidéki sajtómunkások magánügye marad: részben a berögződések, 

részben a helyi lapok gazdasági erőtlensége miatt az országos sajtó 

és média néhány kirívó esettől eltekintve nem foglalkozik a visz-

szásságokkal, és a törvénytelenségek is következmények nélkül 

maradnak. […] 

Tófalvy Tamás 
 

 
 

H i r d e t é s e k 

 

 

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek 

javításra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 

3 236 305 

Simson N51-es, kék színű segédmotoros kerékpár eladó. Érdek-

lődni: 06-30/2 098 273.   

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, 

fóliával együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137 

Szántást (8000 Ft/hold) és tárcsázást (4500 Ft/hold) vállalok! 

Balázs Tibor +36-30/9 677 763. 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hob-

bikert eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. 

+36-30/2 098 096  

Tárcsázást (5.000 Ft/hold+ÁFA), szántást (9.000 Ft/hold+ÁFA) és 

aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János +36-30/8 536 229 

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  +36-30/2 626 029 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emasa.hu/cikk.php?id=4933
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Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgozót 

keresek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban Sándor 

Józsefnénál. 

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

itt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: Balázs Tibor, 

Csengele, Tanya 531. +36-30/9 677 763 

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

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal +36-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor +36-30/6 

377 970 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, víz-

melegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-

hetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: +36-30/3 282 375 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

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

dafone szolgáltatók készülékeire. 
 

 

 

Gépi hímzés! 
 

Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai je-

lek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk 

egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, 

vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemélyek-

nek. 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 +36-30/3 228 453 
 

Fotó és videó felvételek készítése 
 

 -  Vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények fényképe-   

     zését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj-, pasztell- és akvarell képek árusítása  
 

Elérhetőségeim: 

Nacsa Jánosné fényképész 
Szeged, Zentai u. 10. 

+36-70/2 803 013 vagy +36-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 

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

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap                                 

 
 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Krónikás Egyesület  

Szerkesztőség  és  kiadóhivatal:   6765  Csengele,  Felszabadulás  u.  2/A.    

+36 30 6 957 919    E-mail: csengele@freemail.hu   Példányszám: 115                     

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Gémes Antal 

© Copyright reserved! A lap másolása csak a kiadó előzetes írásbeli en-

gedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad a szerkesztőség állás-

pontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  
========================================================= 

 

                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   

                                                                      jelenik meg. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


