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Jubiláló polgárőrök 
 

 
 

A 20 éves jubileumi polgárőr közgyűlésről szóló írásunk 

 a 345. oldalon kezdődik! 
(fotó: Nacsa Jánosné) 
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NAPTÁR – December 

 

1. 

1888-ban ezen a napon született Simsay István (†1962), aki 

1924-1926 között a csengelei iskolák igazgatója volt.  

1928-ban ezen a napon született Bitó Margit, aki 1953-1959 

között a belterületi iskolában tanított.  1940-ben ezen a 

napon indult meg Belsőcsengelén a postahivatal működése. 

 2006-ban ettől a naptól Halász Zsolt lett az új falugazdász, 

aki 2008-ig töltötte be ezt a tisztséget.  2007-ben ezen a na-

pon Grezsáné Gémes Anikó a "Minden 100 Ft" bolthálózat-

hoz tartozó üzletet nyitott a faluban. 

2. 

1914-ben ezen a napon hunyt el Forgó Jenő az I. világhábo-

rúban, a szerb hadszíntéren.  1920-ban ezen a napon szüle-

tett Czibolya János, aki 1949-ben képviselő-testületi tag, 

majd 1950-1969 között tanácstag lett.  1965-ben ezen a na-

pon született Szabó Ferenc, aki a Móra Ferenc Vadásztár-

saság vadőre volt. 1995-ben tagja volt a csengelei focicsa-

patnak. 

3. 

1925-ben ezen a napon született Csőke Imréné Franczia Ju-

lianna, aki 1998-tól tagja a népdalkörnek.  1992-ben ezen a 

napon csinálta végig az első csengeleiként a papás szülést 

Csáki Ágnes és Rácz András Vivien nevű gyermekük világ-

ra jöttekor.  

4. 
2004-ben ezen a napon hunyt el Szabó Lajosné Csomor Pi-

roska, aki 1979-től a községi tanács, majd a polgármesteri 

hivatal előadója volt. 

5. 

1877-ben ezen a napon született Kiss János (†1965), aki 

1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi 

tagja volt.  1951-ben ezen a napon született Olajos Margit, 

aki 1982-1983 és 1987-1991 között az általános iskola képe-

sítés nélküli napközis tanára, 1983-1987 között a takarékszö-

vetkezet csengelei kirendeltségének pénztárosa volt. 
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6. 
1957-ben ezen a napon született Gémesné Deák Etelka 

óvónő, aki 1982-1984 között az óvodában dolgozott.  

7. 

1884-ben ezen a napon született Süli János (†1960), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1934-

1946 között. Tagja volt az egyházközségi képviselő-testület-

nek.  1942-ben ezen a napon született Varga Ferencné Gás-

pár Etelka Ildikó, aki 1972-től csengelei ápolónő. Jelentős 

része volt a Csengele-Ering testvérközségi kapcsolat kialakí-

tásában. 

8. 

1920-ban ezen a napon született Kiss Mihály, aki a II. 

világháború során ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1943-ban ezen a napon született Bencsik Ferenc, aki 

1993-tól a Földkiadó Bizottság elnöke, és 1993-1996 között 

a Vetter Kft. ügyvezető igazgatója volt.  1971-ben ezen a 

napon hunyt el Len Péter, aki 1946-ig rendőr volt. Az 1956-

os forradalom alatt a Szegedre küldött bizottság vezetője 

volt. 2004-ben ezen a napon adták el a faluház előtti 

díszburkolatot és fahidat. 

10. 

1920-ban ezen a napon született Bencsik Pál, aki a II. 

világháborús hadieseményekben eltűnt.  1974-ben ezen a 

napon született Sziládiné Agárdi Ildikó, aki 1993-1995 kö-

zött napközis tanár, 1996-1999 között helyettes óvónő volt. 

2002-től a takarékszövetkezet pénztárosa volt.  

11. 

1911-ben ezen a napon született Mészáros Ferenc, aki részt 

vett a II. világháborús harcokban. Valószínűleg hadifogság-

ban hunyt el.  1988-ban ezen a napon hunyt el Kasza Fe-

renc, aki postai kézbesítő volt. 

12. 

1942-ben ezen a napon született Tóth Istvánné Stern Teréz, 

aki 1966-tól a Csöpi presszót vezette, majd az Öregmalom 

vendéglő vezető-helyettese lett. Az ÁFÉSZ élelmiszerboltjá-

ban előbb eladó, majd 1980-tól vezető volt. 1983-tól Csen-

gele és Pusztaszer ÁFÉSZ-ügyvezetője lett.  1971-ben ezen 

a napon született Szabó Zsolt, aki 2002-2007 között a rend-

őrség körzeti megbízottja volt. Jelenleg Ópusztaszeren telje-

sít szolgálatot. 
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13. 

1921-ben ezen a napon született Tisóczki Sándor, aki 1954-

től a Lenin Tsz, 1959-től a Március 15. Tsz elnöke volt. 

1949-ben a Népfront Csengelei Népi Bizottsága elnökének 

és a DÉFOSZ titkárának választották meg. 1949-ben egy 

gazdaküldöttséggel a Szovjetunióban járt, majd tapasztalatai-

ról számos településen tartott beszámolót. 

14. 

1939-ben ezen a napon született Forgó Jenő, aki 1995-ben 

nyitotta meg a csengelei benzinkutat. Az 1980-as években 

tagja volt a községi tanácsnak.  1995-ben ezen a napon ala-

kult meg a csengelei népdalkör és citerazenekar.  1997-ben 

ezen a napon hunyt el Törköly Péter, aki előbb tagja volt a 

községi tanácsnak, majd 1990-1994 között önkormányzati 

képviselő volt.  

15. 

1919-ben ezen a napon született Bencsik Sándorné Szarvas 

Piroska, aki 1965-1974 között a kelőpataki boltot vezette. 

1992-ben ezen a napon alakult át az Aranyhomok MGTSZ 

Aranyhomok Mezőgazdasági Szövetkezetté. 

 

Rendőrségi hírek 
 

Egy csengelei lakos bejelentést tett ismeretlen tettes ellen, 

miszerint november 5. és 7. közötti időben a tulajdonában lévő me-

zőgazdasági területen elhelyezett és az EDF DÉMÁSZ Zrt. tulajdo-

nában és üzemeltetésében álló nagyfeszültségű trafó készüléket le-

szerelte és abból kiszerelte a réz vezetékeket, mely cselekménnyel 

21.000 Ft lopási és 200.000 Ft rongálási kárt okozott.  

Egy csengelei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 

november 7-ről 8-ára virradó éjszaka a tulajdonát képező, bekerí-

tetlen mezőgazdasági területen elhelyezett vas fóliapálcák közül 22 

darabot eltulajdonított, mellyel 22.000 Ft kárt okozott.  

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt november 11-

én éjjel az M5-ös autópálya Budapest felől Szeged felé tartó 

szakaszán Csengele magasságában. A rendőrség adatai szerint egy 

Volkswagen  haladt  Szeged  irányába,  amikor  a  mögötte   haladó 
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BMW hátulról nekiütközött. A VW ennek során megpördült, ekkor 

ért oda egy Skoda, mely a másik jármű vezető felőli oldalának 

csapódott. A baleset következtében a VW sofőrje - egy 40 éves 

román állampolgárságú férfi – a helyszínen életét vesztette. A Sko-

da sofőrje – a 38 esztendős szintén román férfi – könnyebben 

sérült. A BMW az ütközés után mintegy 300 méterre állt meg, a 

vezetője – egy 24 éves román fiatalember – sérülés nélkül úszta 

meg a balesetet. A helyszínelés és műszaki mentés idejére a pálya-

test ezen szakasza teljes szélességében le volt zárva.  

Egy szegedi lakos tett feljelentést egy csengelei lakos ellen, 

akit a feljelentő fuvarozással bízott meg, azonban a fuvart követően 

a fuvar összegét azonnal kifizetni nem tudta. Miután ezt a tényt 

közölte a feljelentettel, az erőszakot alkalmazva kicsavarta a sértett 

kezéből a járműve indítókulcsát és egy kb. 1,5 m hosszú és 30 mm 

átmérőjű vascsővel a kezében megfenyegette, hogy amennyiben 

nem fizeti ki neki azonnal a tartozását, úgy a vascsővel őt agyon-

veri. Ezután a feljelentő régi ismeretségükre hivatkozva megértését 

kérte és elmondta, hogy a pénzt a következő hét elején tudja csak 

neki átadni, erre a fuvarozó a már erőszakkal megszerzett indító-

kulcsot felhasználva a sértett járművébe beült és azzal a tulajdonát 

képező, csengelei ingatlana udvarára hajtott, majd közölte, hogy a 

járművet csak akkor adja vissza, ha a megrendelő neki a pénzt kifi-

zette. Az ügyben önbíráskodás bűntett elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt folytatják a nyomozást. 

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki november 22-én haj-

nali 3 óra körüli időben az M5 autópálya csengelei pihenőjében vá-

rakozó bolgár honosságú Mercedes gyártmányú kamion vezetőfül-

kéjéből a zárt ajtó kinyitásával eltulajdonította a járművezető táská-

ját, benne irataival, és egy 200 Euro értékű navigációs eszközzel. A 

bűncselekménnyel okozott kár 55.000 Ft.  

Egy csengelei vállalkozás vezetője feljelentést tett a cég 

könyvelője ellen, aki 2009 novembere óta nem szolgáltatja vissza a 

vállalkozás könyvelési bizonylatait és ezzel a magatartásával a fel-

jelentőnek hátrányt okozott.  
 

(promenad.hu) 
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Köszönet a négy évi munkáért 
 

 
 

Az emléktárgyat a Csengelei Krónika felelős szerkesztője adta át 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
Dr. Apró Zsolt négy éven keresztül volt lapunk tudósítója. 

Mint önkormányzati képviselő, első kézből tájékoztatta az olvasó-

kat az önkormányzati ülésekről, sőt volt, amikor pénzügyi dolgok-

ban is információkat adott. 

Dr. Apró az idei önkormányzati választásokon képviselőként 

már nem indult, és a polgármesteri tisztségről is kis híjával lema-

radt, így a továbbiakban már nem számíthatunk a munkájára. A 

több éves tudósítói munkáját Gémes Antal, a Csengelei Krónika 

felelős szerkesztője egy emléktárgy átadásával köszönte meg. A 

fémtányérra a Csengelei Krónika logója alá a következő szöveget 

vésették: „Dr. Apró Zsoltnak a község lakóinak tájékoztatásában 

végzett munkájáért munkatársaitól. 2010. november 14.”    

M. M.  
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20 éves a polgárőrség 
Csengelén 

 

November 20-án az Öregmalom vendéglőben tartotta évi 

közgyűlését a Csengelei Polgárőr Csoport. A rendezvényen közel 

100-an vettek részt: polgárőrök és párjaik, a rendőrség és a megyei 

polgárőr szövetség képviselői, önkormányzati képviselők és a pol-

gárőrség szponzorai. 

Bozó Béla csoportvezető-helyettes köszöntötte a megjelen-

teket, majd Kucsora Pétert tartotta meg 2010. évi beszámolóját: 

„Tisztelt közgyűlés, kedves meghívottak! 

Egyesületünk nagy múltra tekinthet vissza, hiszen 2 nappal 

ezelőtt töltötte be a 20. évét. Az egykori alapítók közül ketten (én és 

Kun-Szabó Tibor) még mindig tagjai vagyunk a csoportunknak. 

A polgárőr mozgalomnak egyre sokrétűbb feladatai vannak, 

ma már nem elég az egyszerű éjszakai járőrözés. Elismerésnek kell 

vennünk, hogy településünk rendezvényein számítanak a polgár-

őrök segítségre. Falunapkor a mazsorett felvonulás biztosítására 

egyesületünket kérték fel. A motoros találkozót és az azt követő 

felvonulást rendben lebonyolítottuk.  

A nyári időszakban segítséget nyújtottunk az ópusztaszeri 

falunap biztosításához. Augusztus 20-án a kisteleki rendezvény biz-

tosításába is besegítetünk, melyet a kisteleki polgármester levélben 

köszönt meg. 

Nyáron ismét a Balatonra rendeztünk három napos kirándu-

lást. Köszönjük Csókási Tibornak, hogy kölcsön adta a buszát a 

polgárőrségnek. 

A halottak napja előtti héten ez évben is biztosítottuk a teme-

tőt és a mellette lévő parkolót. Ennek köszönhetően már 12 éve nem 

fosztották ki egyetlen gyászoló járművét sem, és koszorúlopások 

sem történtek. A temetőgondnok elismerését fejezte ki egy évtize-

des munkánkért és anyagi támogatást ajánlott fel a szolgálati 

gépkocsink tankolásához. 
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Az egyházzal való jó kapcsolattartást mutatja, hogy a polgár-

őröket kérték fel a Szent Imre napi körmenet biztosítására, melyet 3 

fővel oldottunk meg. 

2008-ban az önkormányzatnak vállaltuk, hogy havonta lega-

lább 15 szolgálatot látunk el a község területén. Ezt teljesítettük is, 

sőt ezen felül még a környező településeknek is segítséget nyúj-

tottunk.  

Nézzük a szolgálatokról szóló statisztikai adatokat! 2010-ben 

a mai napig 180 esetben, 431 fővel láttak el szolgálatot a csengelei 

polgárőrök. Összesen ez 2393 órát tesz ki. Ebből 4 esetben bizto-

sítottunk rendezvényt összesen 30 fővel, 190 órát teljesítve. Eltűnt 

személy keresésére egy alkalommal rendeztünk terepkutatást 8 fő 

csengeleivel. Ebbe a kisteleki polgárőrök is besegítettek 3 fővel. 

Polgárőreink jelzésére három esetben 4 illegális bevándorlót fog-

tak el a rendőrök.  

Az egyesület anyagi ellátásáról: A 2009-es évig a polgárőr 

csoport legnagyobb szponzora a csengelei önkormányzat volt. Az 

idei évben a korábbi támogatást megfelezték, és a havi támogatást 

25.000 Ft-ra csökkentették. Ez a mai válságban érthető is. Szeren-

csére a titkárunk, Molnár Mihály minden pályázati lehetőséget 

megragadott, és ez évben összesen 945.000 Ft pályázati támogatást 

nyertünk el. Ennek köszönhetően az egyesület biztonságos műkö-

dése biztosított volt, és nagyarányú formaruha fejlesztést tudtunk 

véghezvinni. Mára a polgárőrök túlnyomó része mindenféle polgár-

őr ruházattal el van látva. A még hiányzókat a jövő évben tervezzük 

beszerezni. Szintén pályázati pénzből jelentettük meg a polgárőrség 

húsz évéről szóló könyvet, de erről majd a titkárunk fog többet 

mondani. A pályázati pénzekről tudni kell, hogy azokat csak arra 

lehet elkölteni, amire azt adták. Nem lehet abból például kirándu-

lást, vagy bulikat rendezni. Tartalékolni sem lehet, a megszabott 

határidőig el kell költeni. Ehhez hozzáfűzném, hogy a ma esti ren-

dezvényt az önkormányzatunk külön támogatta 100 ezer forinttal, 

amiért köszönet jár nekik.     

Szintén támogatják egyesületünket a helyi vállalkozók is, akik 

nagy része megtisztelte a közgyűlésünket is. Köszönjük támogatá-

sukat! 
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A polgárőr csoport saját tulajdonú szolgálati gépkocsival 

rendelkezik, melyet most vizsgázattunk le. 2010-ben összesen 

11.885 km-t futott a szolgálati járművünk, ami kb. 500 kilométerrel 

kevesebb, mint az előző évben. A gépkocsit egy magánház gará-

zsában tárolhatjuk, köszönhetően Csókási Jenő tagtársunknak. 

Néhány szót a vezetésről. Ez év őszén Sándor Józsefné lemon-

dott titkárhelyettesi posztjáról. Helyére Csányi Krisztinát válasz-

tottuk meg. Munkám miatt a jövőben gyakran külföldön leszek. 

Erre az időre a helyettesítésemmel Bozó Bélát bíztam meg. Ő fogja 

ezután a szolgálatokat is szervezni. 

Ez évben 1 fő kilépett az egyesületből, 1 fő viszont belépett. 

Így jelenleg 34 polgárőr vigyáz a falu rendjére. 

Végezetül megköszönöm a szponzorainknak az eddigi támo-

gatást!” 

Csókási Jenő, a Felügyelő Bizottság elnöke bejelentette, hogy 

az egyesület pénzügyi elszámolását november 16-án ellenőrizték, 

és azt rendben találták.  

Bozó Béla bejelentette, hogy Csengele polgármestere, Sánta 

Ferenc, és jegyzője, dr. Tóth Tibor más irányú elfoglaltsága miatt a 

rendezvényre nem tudott eljönni, viszont levelet intéztek a köz-

gyűléshez. A levél tartalma a következő: 

 „Tisztelt Polgárőrök! 

Köszönettel vettük kézhez 2010. november 20-án (szombaton) 

az Öregmalom vendéglőben megrendezésre kerülő közgyűlésre 

szóló meghívójukat. Sajnos a közgyűlésen részt venni nem áll mó-

dunkban a polgármester családi elfoglaltsága, illetve a jegyző kül-

földön tartózkodása miatt, de mindezek ellenére engedjék meg, 

hogy így levelünk útján is megköszönjük a polgárőrök tevékeny-

ségét és jókívánságainkat a polgárőrök felé tolmácsolni szívesked-

jenek. 

Tisztelt Csengelei Polgárőrök! 

November 18-án múlt 20 éve, hogy a Csengelei Polgári Ön-

védelmi Csoport megalakult. Az 1991-es évben pedig az egyesü-

letnél névváltozás történt, akkor nyerte el új nevét: Csengelei Pol-

gárőr Csoport néven, melyet azóta is változatlanul használ. Változó 

világunkban nagy dolog az, hogy az egyesület 20 éves fennállást ért 
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meg. Úgy gondoljuk, hogy a csengelei Polgárőrség egy jól szerve-

zett, egymás munkáját segítő közösség. Tagjai elhivatottak a tele-

pülés lakossága javainak, tulajdonának, testi épségének védelme 

érdekében. Az egyesület sikereinek alapja az a sajátossága is, hogy 

az egyesület tagjai abból a közösségből kerülnek ki, ahol az ön-

kéntes szolgálatukat teljesítik. A lakosság személyesen ismeri tag-

jait, ők pedig otthonosan mozognak a vigyázott területeken. Az 

elmúlt 20 évben törekedtek arra, hogy a csengelei lakosok nyugod-

tabban hajtsák álomra a fejüket, mert tudják, hogy a polgárőrök 

szabadidejüket, éjszakáikat feláldozva, minden díjazás nélkül őrzik 

a település lakóinak álmát, védik mindannyiunk anyagi javait. Kö-

szönet nekik ezért! 

 Ezek után kívánunk minden polgárőrnek jó egészséget, a 

közgyűlés után következő vacsorához pedig jó étvágyat és jó szóra-

kozást!”  

Első hozzászólóként Batiz István, a Csongrád Megyei Polgár-

őr Szövetség elnöke azzal kezdte, hogy nagy megtiszteltetés részé-

re, hogy a 20 éves évfordulón itt lehetett. Húsz év egy ember éle-

tében is nagy idő, nem egy önszerveződő egyesület esetében. Az 

eltelt idő alatt sok feladatot kellett végrehajtani. Napról napra újabb 

kihívásoknak kell megfelelni. A polgármesteri levél is köszönetet 

mondott az elmúlt 20 év munkájáért, és ő is ezt tudja tolmácsolni. 

A még szolgáló két alapító tagnak is köszönhető, hogy az egyesület 

megérte a két évtizedet és közben dinamikusan fejlődött is. 

Mindenkinek jó egészséget kívánt a további munkához.  

Sejben Győző rendőr százados, a kisteleki rendőrkapitányság 

közrendvédelmi és közlekedési osztályvezetője arról beszélt, hogy 

a rendőrségnek még jobban nyitni kell a társadalmi szervezetek fe-

lé. Ezeknek egyik alapvető része a polgárőrség, mellyel hatéko-

nyan együtt tudnak működni. Példaként említette, hogy 2010-ben 

ez idáig 17 lopás bűncselekménye történt, ami igen kedvező ered-

mény (2009-ben 33 volt – M. M.). Jó egészséget, kitartást kívánt a 

további munkához.     

Molnár Mihály titkár bejelentette, hogy 17évvel ezelőtt a 

Csengelei Polgárőr Csoport és a Kisteleki Rendőrkapitányság veze-

tője már együttműködési megállapodást kötött, mely felett eljárt az  
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Az együttműködési megállapodás aláírása 

 
idő. Az új megállapodás szövegét az illetékesek már egyeztették, és 

az iratokat ünnepélyesen a közgyűlésen írták alá. 

Az egyik alapító tag, Kun-Szabó Tibor az eltelt 20 évre em-

lékezett. Megemlítette, hogy „Kanász” István felvetésére indult 

meg annak idején az egyesület, és a szükséges 10 főt sem volt 

könnyű hozzá összeszedni. Voltak nehéz időszakok, de voltak kel-

lemes élmények is. Megemlékezett arról, hogy az országban első-

ként a csengelei polgárőrség adott ki újságot. Hiányolta, hogy Ma-

gyari Béla nem lett külön köszöntve, pedig ő sokszor járt közénk az 

eltelt időszakban a megyei szövetség elnökeként. Az alapító tag 

javaslatára 1 perces néma felállással emlékeztünk az elhunyt pol-

gárőr társainkra.  

Kucsora Péter megköszönte Kun-Szabó Tibor hozzászólását, 

megemlítve, hogy itt-ott elébe ment a dolgoknak, de így legalább 

őneki kevesebbet kell majd beszélnie.    
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Ez évben megszületett a polgárőr eskü, melyet a polgárőrök a 

közgyűlésen tettek le. Csányi Krisztina titkárhelyettes olvasta fel a  

szöveget, melyet az egyesületi tagság utána mondott. 

Molnár Mihály elmondta a 20 éves jubileumra készült könyv-

ről, hogy az meglepetésnek készült. A 60 db példány közel negyed-

millióba került, melyet pályázati pénzből fedeztek. A nyomtatás az 

egyesület lézernyomtatóján történt, ami majd két hétig tartott. A 

könyv 134 oldalas, de több mint 100 fénykép is található benne. A 

jubileumi könyvből a polgárőrök és a megjelent vendégek 1-1 pél-

dányt kaptak ajándékba.      

Bangó Péter csoportvezető-helyettes 10 év polgárőr szolgálat 

után járó dísztárgyat adott át Béres Andrásnak és Sándor Józsefnek, 

Kun-Szabó Tibor és Kucsora Péter pedig 20 év után járó emléktár-

gyat kapott. Batiz István megyei polgárőr elnök emléklapokat nyúj-

tott át a jubilálóknak. 

A közgyűlés vége felé Kucsora Péter csoportvezető és Kun-

Szabó Tibor nosztalgiázott az elmúlt 20 év humoros történeteiről. 

A csoportvezető egy üveg itallal köszönte meg Molnár Mihálynak 

az egyesület érdekében végzett sok munkáját.       

Az ópusztaszeri polgárőr elnök, Mucsi Antal gratulált a 20. 

évforduló alkalmából megrendezett gyűléshez. A csengelei polgár-

őrség benne mindig is jó benyomást keltett, tevékenységük előtt 

fejet hajt. A két egyesület kölcsönösen együttműködik egymással.  

A rendezvényen nem tudott részt venni Tóth Tibor gépgyártó, 

tiszteletbeli polgárőr, viszont egy levél kíséretében sok-sok tombo-

la ajándékot küldött. A levél tartalma a következő volt: 

„Tisztelettel köszöntök minden résztvevőt! 

Külön köszönet azoknak, akik éjszakáról éjszakára, szinte 

önzetlenül őrködnek, hogy álmunk a falunk területén nyugodtabb 

lehessen. 

Sajnos nem tudunk most önökkel együtt ünnepelni, de legyen 

szép estéjük és mindig problémamentes szolgálatuk; elegendő 

szponzoruk és bőkezű önkormányzatunk, mindannyiunkért! 

 

Üdvözlettel: Tóth Tibor 
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A jubileumi könyv kiosztása 
 

 
 

Béres Andrást 59. szülinapja alkalmából is köszöntötték 
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A hivatalos részt követően vacsora következett. A vendégek 

Kiss Ferenc vendéglős méltán híres sültjeiből ehettek, majd aki 

még bírt, a 20 éves jubileumi tortából falatozhatott. A kitartóak más 

süteményeket is megkóstolhattak.  

Az ingyenes tombolára minden résztvevő 1-1 sorsjegyet ka-

pott. A polgárőrség szponzorai sok-sok ajándékot ajánlottak fel, 

melyet a vacsora után sorsoltak ki. A díjak között egy autós rádió 

és Nacsa Jánosné olajfestménye is szerepelt.    

A Rácz Rolandból és Muhel Zoltánból álló zenekar hajnalig 

szolgálta ki a táncolni akarókat. A fellépésükért köszönet illeti 

őket, hiszen a polgárőrségre való tekintettel ingyenesen vállalták a 

fellépést. 

    M. M. 
 

 

 
 

A jubileumi közgyűlés polgárőr résztvevői 
(fotók: Nacsa Jánosné) 
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Önkormányzati ülés 
 

Csengele község önkormányzata november 23-án tartotta so-

ron következő ülését a polgármesteri hivatal házasságkötő termé-

ben. 

Elsőként zárt ülés keretében a Bursa Hungarica ösztöndíjat 

tárgyalta meg a testület. 15 pályázat érkezett be, ebből 2 nem felelt 

meg a kiírásnak. A többit az önkormányzat támogatta. Ez helyi 

szinten havi 3000-3000 forintot jelent, amihez jöhetnek még a kie-

gészítő támogatások.  

A nyílt ülés a jövő évi vízdíj megállapításával kezdődött. A 

Magma-plus Kft. három variációt terjesztett elő, melyek közül az 

önkormányzat két ellenszavazattal a rendelkezésre állási díjat emel-

te 15,89 %-al. Tóth Tibor és Molnár Mihály bárminemű emelés 

ellen volt, a többi képviselő pedig a tartalékképzés miatt tartotta 

fontosnak az emelést. 

A polgármesteri beszámoló keretében elhangzott, hogy egy 

vízügyi mérnökkel felméretik azokat a csatornákat, melyek prob-

lémát jelenthetnek, és megvizsgáltatják azt is, hogy hol lehetne új 

csatornát építeni a belvizek levezetésére. A község területén lévő 

csatornák közül egy sincs önkormányzati kezelésben.  

A beruházási terveket elküldték az országgyűlési képvise-

lőnek, hogy az országos költségvetésnél összesítsék, hogy a tele-

pülések mit szeretnének, és azt a pályázati kiírásoknál vegyék fi-

gyelembe.  

A külterületi dűlő utakat ebben az évben kétszer tették rend-

be. Természetesen mindenki kedvében nem tudnak járni, de a több-

ség elégedett a munkákkal.  

A közcélú foglalkoztatás az idén december 31-én megszűnik, 

más formájú foglalkoztatás kerül bevezetésre. Ez problémát jelent 

az óvodai konyhában, de az önkormányzat valamilyen formában 

gondoskodni fog a munkaerőről.           

Kormányos Sándor alpolgármester hozzászólásában elmond-

ta, hogy nem talált olyan gépet, mely az út menti ágak vágására 

alkalmas. 
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Tóth Tibor felvetette, hogy korábban Alsócsengelén az út-

menti ágak kivágását kiadták az ott lakóknak, ezt is folytatni lehet-

ne. 

Dr. Tóth Tibor jegyző megjegyezte, hogy ez a megoldás nem 

volt jó, mert a favágók csak a vastagabb ágakat vitték el, a galy-

lyakat viszont otthagyták.    

A polgármesteri beszámolót az önkormányzat egyhangúlag 

elfogadta. 

A következő napirendi pont a 2011. évi költségvetési koncep-

ció volt. Alapelvként került rögzítésre, hogy az ésszerű takaré-

kosság legyen a fő cél, a meglévő intézményhálózat működtetése és 

a kötelező feladatok ellátása legyenek a legfontosabbak. A 

megvalósításra váró fejlesztési kiadásokhoz minél nagyobb arányú 

pályázati pénzt kell bevonni. Tervezett beruházások: 

- az M5-ös autópályára való felhajtó és lehajtó kiépítése, 

- szennyvíz csatornázás és szennyvíztisztító kiépítése, 

- ötlakásos szociális bérlakás megépítése, 

- iskola felújításának, bővítésének folytatása, 

- külterületi dűlő utak karbantartásához gépvásárlás, 

- autóbusz öblök kiépítése, 

- meglévő középületek akadálymentesítése, 

- szeméttelep rekultivációja.   

A költségvetési koncepciót az önkormányzat egyhangú szavazattal 

elfogadta. 

A következő napirendi pont keretében előterjesztések követ-

keztek. 

Az önkormányzat elfogadta a 2010. évi költségvetési rendelet 

módosítását. A módosításra azért volt szükség, mert működési célra 

kiegészítő támogatások érkeztek: rendszeres szociális segélyre, 

időskorúak járadékára, ápolási díjra, rendelkezésre állási támoga-

tásra, közcélúak foglalkoztatására. A beruházások előirányzata 

3.488.000 Ft-al emelkedett. Beszerzésre került egy gréder, egy 

fénymásoló, egy bozótnyíró, kisebb eszközbeszerzések a faluházba, 

valamint elkészült a község rendezési tervének módosítása. Plusz 

pénz ment el a belvíz elleni védekezésre, üzemanyag beszerzésre, 

postabélyeg vásárlásra. Az idei bevételben 8.651.000 Ft többlet  ke- 
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letkezett iparűzési adó, adópótlék, gépjármű adó, készlet értéke-

sítés révén.    

Az önkormányzat nem változtatott a korábbi iparűzési adó 

rendeleten, továbbra is a 2007-ben hozott rendelet marad életben. 

Tóth Tibor képviselő felvetette, hogy lehetne kedvezményt adni a 

helyi munkásokat foglalkoztató vállalkozásoknak. A polgármesteri 

válasz szerint helyi adókban nem lehet diszkriminálni, ezt törvény 

szabályozza. Százalékot lehet megállapítani, de azt egyformán.  

A Szegedi Kéményseprőipari Kft. bejelentette, hogy 2011-

ben nem emeli a szolgáltatási díjat, melyet a képviselő-testület tu-

domásul vett. 

A szemétszállítási díj emelésére beterjesztett javaslatot az ön-

kormányzat nem fogadta el. Kizárólag az inflációt meg nem haladó 

emelést tart elfogadhatónak.  

Az önkormányzat rendeletet alkotott 2011. évi átmeneti gaz-

dálkodásról. E jogszabály a 2011. évi költségvetési rendelet meg-

alkotásig érvényes. Addig az önkormányzat számára nem kötele-

ző, önként vállalt feladatokra kifizetés nem teljesíthető. A meg-

kezdett beruházások folytathatók, de újabb nem indítható. Az Álta-

lános Iskola és Napköziotthonos Óvoda finanszírozása előleggel 

biztosítva lesz. 

A testület elfogadta a szociális igazgatásról és szociális ellá-

tásról szóló rendeletet. A rendelet szabályozta a pénzbeli ellátáso-

kat, melyek lehetnek: rendszeres szociális segély, lakásfenntartási 

támogatás, ápolási díj, átmeneti segély és temetési segély. Termé-

szetben nyújtott támogatás lehet: köztemetés, közgyógyellátás, 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, pénzbeli ellátás he-

lyett természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható ellátá-

sok (lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély). 

Szociális alapszolgáltatások lehetnek: étkeztetés, házi segítség-

nyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támo-

gató szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülő. Sza-

kosított ellátás az átmeneti elhelyezést biztosító intézmény (idős-

korúak gondozóháza) lehet. Tóth Tibor képviselő megkérdezte, 

hogy meg tudhatja-e, hogy kik kapnak segélyt, közgyógyellátást. A 

válasz szerint igen, de azt csak zárt ülés keretében, mert személyi- 
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ségi jogokat be kell tartani. 

A 2010. évi III. negyedévi gazdálkodás tárgyalásakor felve-

tettem, hogy a Közbeszerzési Tanács internetes honlapján az szere-

pel, hogy a Sisák Kft. az iskolatető felújítását 25 millióért vállalta 

el, a beszámolóban viszont már 27,5 millió szerepel. A polgár-

mesteri válasz szerint a 27,5 milliós összeg az eredeti, az iratokban 

is szerepel. Nem tudja, hogy miért téves információ szerepel az 

interneten. A beruházási iratok megtekinthetők a polgármesteri hi-

vatalban.  

Tóth Tibor képviselő a Szent Imre téri beruházásról érdeklő-

dött, és azt kérdezte, hogy erről ki döntött. A polgármester válasza 

szerint ez nem napirendi pont. Katona Attila képviselő közölte, 

hogy a képviselő-testület döntött róla. Tóth Tibor a Csengele ház 

kialakításáról is érdeklődött, kérdezte, hogy erre szükség van-e? A 

polgármesteri válasz szerint tavaly tavasszal adták be erre a pályá-

zatot. Módosítani már nem lehet, hiszen már folyamatban van már 

az ügy. A képviselő felvetette, hogy kültéri buszváróknál nem kel-

lene a pályázatokra várni, mert jönnek a rossz idők. A polgármester 

szerint erre nincs pénz, a képviselő szerint lehetne rá forrást találni, 

vagy a jövő évi költségvetése be lehetne tervezni. 

A 2010. évi III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót a 

képviselők egyhangúlag elfogadták.  

A polgármester bejelentette, hogy a 70 éven felüliek kará-

csonyi csomagjára az idén 1600 Ft/főt javasolt. Itt felvetette, hogy 

300 fő idősnél kisebb emelés összességében sokat jelent, viszont a 

szegény sorsú családok esetében emelni kellene a csomagra fordí-

tott összeget. Én ötezer forintot javasoltam, a polgármester 2.500 

Ft-ot. Tóth Tibor képviselő az idősek csomagjára minimum 2000 

Ft-ot javasolt. Lantos István képviselő felvetette, hogy jelenleg ren-

delkezésre áll egy keret a támogatásra. Ha drasztikusan emelnénk 

most, és ha a jövőben ebből vissza kell venni, az akkor majd sokkal 

rosszabbul fog esni az érintetteknek. A szavazás eredményeként az 

idősek 2000 Ft-os, a szegény családok 2500 Ft-os csomagot fognak 

kapni.            

Az önkormányzat megállapította az óvodai konyha 2011. évi 

nyersanyag normát. Az óvodai étkezők részére 340 Ft/fő/nap, az is- 
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koláskorúak egyszeri étkezésére 240 Ft/fő/nap, a felnőtt étkezők 

egyszeri étkezésére 340 Ft/fő/nap normát határoztak meg. 

A testület módosította Csengele község 2010. december 31-ig 

érvényes közfoglalkoztatási tervét. A megvalósításhoz szükséges 

pénz továbbra is rendelkezésre áll a költségvetésben.  

A képviselők elfogadták Csengele Község Önkormányzat 

2010. évi költségvetésének és a 2009.évi beszámolójának ellenőr-

zéséről szóló belső ellenőri jelentést, a működés és gazdálkodás irá-

nyításának és szervezettségének belső ellenőrzéséről szóló belső 

ellenőri jelentést, és a 2011. évi belső ellenőrzési tervét.   

Az elfogadott 2011. évi első félévi munkaterv szerint február 

10-én, április 14-én és június 16-án lesz testületi ülés, viszont szük-

ség esetén ezen felül is össze fog ülni az önkormányzat.      

Tankönyvvásárlási támogatásról döntött az önkormányzat, 

melyet a szociális támogatásban nem részesülők fognak kapni.  

A kisteleki rendőrkapitányság beszámolóját a képviselők a 

rendőrség beszámolóját egyhangúlag elfogadta.   

A polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a szülők aláí-

rást gyűjtöttek egy iskolabusz érdekében. Csengelén a tanulók szál-

lítását a Volán vállalat biztosítja. Iskola buszra pedig csak ott lehet, 

ahol a volános buszokkal ezt nem lehet megoldani. Az önkormány-

zat annyit tud ebben segíteni, hogy kísérőt biztosít a buszra. Lan-

tos István hozzáfűzte, hogy reggel és délután is van pedagógus a 

buszon.    

Tóth Tibor képviselő kérdést intézett a polgármesterhez, 

melyben az iránt érdeklődött, hogy igaz-e az a faluban szélétben 

terjedő pletyka, hogy a polgármesteri hivatalban tetten értek valakit 

gázolaj lopáson. A polgármester és a jegyző is egybehangzó tájé-

koztatása szerint erről ők is hallottak, de az nem igaz.  

Én az iránt érdeklődtem, hogy a fogorvosi rendelőt támoga-

tása, melyet 8 hónapja szavazott meg az önkormányzat,  mikor lesz 

folyósítva. A jegyzői válasz szerint hamarosan végre lesz hajtva az 

önkormányzati határozat, csak egy iratot várnak még.    

    

     Molnár Mihály képviselő 
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80 órás zöld könyves képzés  
  

 2011 januárjában 80 órás "Zöld könyves" képzést és a már 

engedéllyel rendelkező termelők részére egynapos továbbképzést 

szervez a Czifrik Mezőgazdasági Bolt Kiskunmajsán. 

Regisztrációs számmal rendelkező őstermelőknek a 80 órás 

képzés az MVH-n keresztül támogatott! 

Érdeklődés az időpontok és feltételek felől: 

Czifrik Endre (telefon: 06-77/481-490 vagy 06-20/564-8195) 
 

 

 

 

Faluházi pingpong hétfőn és 
csütörtökön 

 

A Faluház hétfőn és csütörtökön, 19 és 21 óra között várja az asz-

taliteniszezni kívánókat. A sportolók számára három asztal áll 

rendelkezésre.                                                                                  
 

 

 

 

 

 

Újra a régi címen érhető el a 
„Csengelei információk” 

 

A technikai hibák elhárítása után újra a régi internetes címen érhető 

el a Csengelei információk elnevezésű honlap. Tehát a további-

akban a www.csengele.web44.net címen keressék!                         
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Darts verseny majd egy éves 
szünet után 

 

A Korona söröző november 12-én rendezte meg legújabb 

nyíldobó bajnokságát. A 10 hónapos szünet után 11 versenyző in-

dult a játékon, és mind végig is küzdötték az öt versenyszámot. 

A Krikett döntőjében elsőként Nagy Gábor rakta ki a tábláját, 

és 17 hibaponttal első helyezett lett. Szabó István 81 hibaponttal a 

második, Mészáros Péter 126 hibaponttal harmadik lett. 

A Mester 501 végső küzdelmében szintén Nagy Gábor vég-

zett az élen. Túri Kornél 20 ponttal második, Vígh Attila 40 ponttal 

harmadik lett. 

 

 
 

A darts bajnokság győztesei a szervezővel 
(fotó: Molnár Mihály)  
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A dupla be-kiszállós 301 döntőjében Vincze Pál fogyasztotta 

el elsőként a pontjait, megszerezve ezzel a bajnoki címet. Szabó 

István 12 ponttal második, Mészáros Péter 20 ponttal harmadik he-

lyezett lett. 

Szabó Istvánnak a Shanghai elődöntőjében sikerült a Shang-

hai-dobás (tripla, dupla, szimpla), de a döntőbe nem sikerült bejut-

nia.Vincze Pál ebben a versenyszámban is bajnok lett 148 ponttal. 

Nagy Gábor 120 pontja a második helyezésre volt elegendő, míg 

Csókási Tibornak 81 pontjáért a harmadik hely jutott. 

A legtöbb pont dobásában (High Score) Mészáros Péter lett a 

bajnok 631 ponttal. 603 ponttal Vincze Pál a második helyezést 

szerezte meg, Nagy Gábor pedig 530 pontjával harmadik lett. 

 

Molnár Mihály 

 
 

 

 

 

 

 

 

H i r d e t é s e k 

 

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek javítás-

ra 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, fóliá-

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

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

lázs 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  361  - 

 

 

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                                 
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