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Készül a Csengele Ház   

 

 
 

Az önkormányzati beszámolónk a 282. oldalon kezdődik! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Október 

 

 

1. 

1890-ben ezen a napon kezdődött meg a csengelei közokta-

tás a csengelei (később: Belsőcsengelei) iskolában.  1904-

ben ettől a naptól kezdődően 25 évre újra bérbe adták a lejárt 

bérleteket, és továbbá még 443 holdat mértek ki erre a célra. 

 2006-ban ezen a napon rendezték meg a helyhatósági vá-

lasztást, melyen két polgármester- és 22 képviselőjelölt 

indult. A régi polgármester maradt a tisztségében.  

2. 
1974-ben ezen a napon született Sántáné Czombos Mónika, 

aki 1994-1995 között képesítés nélküli óvónő volt.  

3. 

1933-ban ezen a napon született Katona Antal, aki 1997-től 

tagja a népdalkörnek.  1974-ben ezen a napon született 

Pigniczki Tiborné Tóth Margit, aki 1996-tól óvónőként 

dolgozik az óvodában.  

4. 
2003-ban az ezen a napon megrendezett deszki országos mi-

nősítésen ezüst fokozatot ért el a népdalkör. 

5. 

1921-ben ezen a napon született Horváth András (†1944), 

aki az II. világháborúban az erdélyi harcok során vesztette 

életét.  1940-ben ezen a napon született Rácz András 

(†2000), aki 1973-1975 között a rendőrség körzeti megbí-

zottja volt.  1944-ben ezen a napon született Varga László-

né Tóth Mária, aki 1982-2005 között tanított a belterületi 

iskolában, 1991-1996 között iskolaigazgató volt. 2003-ban 

"A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.  1951-ben 

ezen a napon született Novák Imréné Rabi Katalin, aki 1984-

1994 között az ÁFÉSZ boltot vezette, majd ugyanezt a bol-

tot 1994-2001 között bérelte Kiss Ferenctől. 2001-től az 

Öregmalom vendéglő melletti vegyesboltot vezeti.  1972-

ben ezen a napon született Kopschitz Péter, aki 2002-2003 

között a csengelei focicsapat tagja volt.  
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6. 

1918-ban ezen a napon született Hargitai (Höhn) Imre 

(†1977), aki 1945-1951 között a Belsőcsengelei iskolában, 

1963-1964 között a Pántlika úti iskolában tanított. 1945-től 

kántori tisztséget is ellátott. 1945-1949 között az egyház-

község képviselő-testületének jegyzője volt.  1923-ban ezen 

a napon született Németh János, aki 1945-ben rendőr volt. 

8. 

1891-ben ezen a napon született Béres János gazdálkodó, aki 

1944-től a Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének 

választmányi tagja volt. 1948-ban Jani nevű 4 éves arabs 

telivére a szegedi mezőgazdasági kiállításon első helyezést 

ért el.  1922-ben ezen a napon született Tóth István (†2003) 

bérfűrészelő. 1941-ben avatták vitézzé. 1971-1978 között az 

önkéntes tűzoltók parancsnoka volt. 

9. 

1883-ban ezen a napon született Magyar János (†1956) bog-

nár, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több veze-

tő tisztséget töltött be. 1945-ben tagja volt a Földosztó Bi-

zottságnak. Az egyházközségi képviselő-testületben is több 

tisztséget látott el.  1998-ban három új aszfaltozott utcát 

adtak át ünnepélyesen.  

10. 

1940-ben ezen a napon született Vincze János, aki 1986-tól a 

temető gondnoka. 1998-ban az egyházközség világi elnöké-

nek választották. 1994-2010 között önkormányzati képviselő 

volt. Fafaragásaival sok településen szerepelt. 2008-ban a 

szegedi megyeházi kiállításon Alkotói Díjat kapott.  1941-

ben ezen a napon elkészült az I. fokú közigazgatási kiren-

deltség épülete, de a hivatal csak 1943-ban kezdte meg mű-

ködését.  1944-ben ezen a napon halt hősi halált Rácz Jó-

zsef Kiskunhalason.  1975-ben ezen a napon született Vin-

cze Róbertné Ceglédi Márta, aki 2001-2007 között postai 

kézbesítő volt.  1991-ben ezen a napon született Sándor Or-

solya, akit 2006-ban "A csengelei iskoláért" plakettel tüntet-

tek ki.  2004-ben ezen a napon hunyt el Balogh Józsefné 

Czibolya Viktória, az ÁFÉSZ benzinkút első kezelője. 
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11. 

1893-ban ezen a napon született Balogh József földműves, 

aki a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szövetsége 

Csengelei Helyi Csoportja vezetőségének póttagja volt 1919. 

április 27-től.  1898-ban ezen a napon született Gyovai 

József (†1977), aki az 1950-es években tagja volt a községi 

tanácsnak.  

12. 

1924-ben ezen a napon avatták fel Balassa Ernő szegedi fes-

tőművész allegorikus képét a csengelei hősi halottak emlé-

kére. A festmény holléte ismeretlen.  1928-ban ezen a 

napon született Tóth Imre (†2007), aki alapításától tagja volt 

a népdalkörnek. 

13. 
1965-ben ezen a napon született Tóth-Andorné Farkas Éva, 

aki 1988-tól óvónőként, 1996-tól vezető óvónőként dolgozik 

az óvodában.   

14. 

1924-ben ezen a napon a birkajárásból 70 holdat 25 évre 

bérbe adtak.  1972-ben ezen a napon született Lantos Ist-

ván, aki 1996-tól tanít az általános iskolában. 2002-től 

önkormányzati képviselő. 2006-2010 között alpolgármester 

volt.  

15. 

1925-ben ezen a napon született Bencsik László, aki 1949-

ben II. világháborús aknarobbanás miatt életét vesztette.  

1947-ben ezen a napon hunyt el szovjet hadifogságban Bozó 

József csendőr, aki Csengelén született.  1970-ben ezen a 

napon hunyt el Szűcs Mihály, aki 1957-1968 között postai 

kézbesítő volt.  1973-ban ezen a napon született Tóth 

Gábor, aki 1995-2000 között a csengelei focicsapat játékosa 

volt. 

 

 
 

Kiegészítés a telefonszám-jegyzékhez 
 

Agárdi Ernő Május 1. u. 43. +36 20 3 587 067 
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Vincze János a megyeházi 
kiállításon 

 

 
 

Háromévente rendezik meg az "Amator Artium" (Művésze-

tek Szerelmese) címmel a hazai nem hivatásos alkotók számára a 

seregszemlét. A Csongrád megyei válogatóra 253 pályaművet küld-

tek be, melyek közül a szakértő zsűri 100-at választott ki bemuta-

tásra. A falunkban élő és alkotó Vincze János három szobrát adta 

be a pályázatra, melyek közül kettőt választottak ki bemutatásra. 

Szeptember 22-én nyitották meg a tárlatot a szegedi Megye-

háza aulájában, ahol az érdeklődők megtekinthetik Vincze János 

"Bognár" és Guggoló juhász" című szobrait is. A kiállítást október 

14-ig lehet látogatni.    

M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

-  282  - 

 

 

Önkormányzati ülés 

 

Csengele község képviselő-testülete 2011. szeptember 22-én 

tartotta soron következő ülését a polgármesteri hivatal házasság-

kötő termében, melyen minden képviselő jelen volt.  

Első napirendi pontként a polgármester tartott beszámolót a 

két ülés között történt eseményekről. Elmondta, hogy a tájháznak 

szánt Csengele Ház kivitelezése a befejezéséhez közeledik. A gáz-

óra nem megfelelő helyen volt, ezért új engedélyt kellett kérni az 

áthelyezéshez. Ha ez meglesz, akkor kb. 3 órás munkával a gázo-

sok ezt elvégzik, és a maradék helyen fel lehet a nemes vakolatot 

húzni. A Csengele Ház kertjébe egy tető alatti kemencét szeretne 

megvalósítani, hogy ott különféle rendezvényeket lehessen tartani. 

Az ifjúsági táborozóhely megvalósítására 2009-ben adott be 

pályázatot a művészeti alapítvány, melyet az önkormányzat 

támogatott. A támogatás elnyerése után megtörtént a közbeszerzési 

eljárás, így szeptember végén megkezdődhet a kivitelezés. Tóth 

Tibor képviselő kérdésére elmondta, hogy a három meghívott pá-

lyázó közül a kisteleki Sisák Kft. nyerte el a munkát. A befejezési 

határidő 2012. június 30., de az idén még tető alá akarják hozni az 

épületet. Az önkormányzatot a kb. 6 millió ÁFA megfizetése ter-

heli.  

Befogadták a geofűtéses és a napkollektoros pályázatokat, a 

hiánypótlások megtörténtek. Valószínűleg az utóbbit hamarább 

fogják elbírálni.  

A tanyaprogramra kb. 200 önkormányzat pályázhatott, mely 

keretében a dűlőutakat lehet majd felújítani. Több település együtt 

nagyobb támogatáshoz juthat, ezért Csengele is ezt tette. Ha 

nyernek, akkor olyan nyesőgépet tudnak vásárolni, mely az utak 

melletti fákat, bokrokat vízszintesen és függőlegesen is képes 

lenyírni.           

Kiegészítésként elhangzott, hogy a Csengele Házban három 

bemutató terem lesz.  

Lantos István képviselő felvetette, hogy a művészeti iskolától  
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örökölt korongozókat és szövőszéket ott el lehetne helyezni. Tóth 

Tibor képviselő azt javasolta, hogy úgy kell berendezni az épületet, 

hogy 5 év után akár öregek napközijét is meg lehessen valósítani. A 

képviselő sérelmezte azt is, hogy a tető nem lett az épületen 

lecserélve. A polgármesteri válasz szerint az nem is szerepelt a 

tervekben.  

A faluház előtti tóról a polgármester elmondta, hogy azt 

eredetileg a közmunkások ásták ki, és egy cég fóliázta be. Ma már 

lukas a fólia, hetente kell a vizet pótolni. Nagy probléma, hogy 

nincs vízforgató, ezért a víz bealgásodik. Több cégtől kért áraján-

latot a tó rendbehozatalára. Egy szegedi cég javaslata volt a legol-

csóbb, ami kb. 850 ezer forint. Ez 90 négyzetméter fóliát, 160 lite-

res szűrőt, UV-lámpát, szivattyút, algátlanítót, köveket, kavicsot és 

növényeket, valamint a munkadíjat tartalmazza.  

Az egészségházzal kapcsolatban elhangzott, hogy az ÁNTSZ 

már folyamatosan felveti, hogy az épületben nincs külön WC a 

védőnő és az ügyfelek részére. Szakemberrel felmérve megállapí-

tották, hogy az épület érdekes módon készült, két futósor agyag 

között homok van, így problémás az átalakítás. Mozgáskorlátozotti 

WC is kellene. Az átalakítással együtt a tatarozást is elvégeznék.  

A következő téma is WC-vel kapcsolatos volt. A sportház 

melletti pottyantós illemhely ugyanis szégyenfoltja a településnek. 

A főépület mellett, a korábbi raktár helyén vizesblokkot kellene 

kialakítani 3 ülőkével és egy piszoárral. Télen a helyiséget vízte-

lenítenék.  

Az iskoláról szólva a polgármester elmondta, hogy korábban 

minden kormányzat próbálkozott az oktatás központosításával, de 

nem sikerült nekik. Megítélése szerint az önállóságot meg kell 

őrizni, mert ellenkező esetben előbb-utóbb leépítést hozna magá-

val. Kisteleken egyébként sincs hely több gyerek fogadására. 

A polgármester felvetette, hogy a képviselő-testület nyilvánít-

sa ki egyetértését a budapesti közgyűléssel, mely magyargyűlölő 

írása miatt visszavonta a Kossuth-díjas író, Kertész Ákos díszpol-

gári címét. 
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A hozzászólások során Tóth Tibor kifogásolta azt, hogy ko-

rábban több kamera kihelyezéséről volt szó, de csak a József Attila 

térnél valósult meg egy. A falu biztonsága lenne az első, mert sok a 

betörés mostanában. Dr. Tóth Tibor válaszában elmondta, hogy az 

eddig felszerelt kamera minősége nem tökéletes, ezért szereztek 

még be újabbakat. A polgármester szerint is lépni kell ebben az 

ügyben, és a lapokban a bűnözés elleni védekezésre kell a figyel-

met felhívni.  

Tóth képviselő felvetette azt is, hogy a falunapi főzést az 

óvo-dai konyhán olcsóbban meg lehetett volna oldani. A polgár-

mesteri válasz szerint a majsai Vasutas étterem olcsóbban megol-

dotta ezt.  

Katona Attila képviselő hozzászólásában jó ötletnek nevezte 

a kemencét a Csengele Házhoz. Felvetette, hogy a sport egyesület 

kiemelt támogatásban részesül, ezért neki kellene a WC-t is megva-

lósítani. A polgármesteri válasz szerint a focipálya nem a sportkö-

ré, hanem önkormányzati tulajdon. 

Tóth Tibor képviselő szerint az önkormányzat fizeti a sport-

körnek a vizet, a villanyt, a gázt, a személyszállítást, a közmun-

kások tartják rendben a pályát, és ezen felül még 1,6 millió forint 

pénzbeli támogatásban is részesül. Kérte a polgármesteri hivatalt, 

hogy gyűjtsék ki, mennyibe kerül összesen a falunak a sportkör. 

Ettől függetlenül elismeri Kun-Szabó Tibor munkáját, és támogatja 

is a sportot.  

Lantos István képviselő hozzáfűzte, hogy nem csak az önkor-

mányzati kisbusszal szállítják a focistákat, hanem szülők is bese-

gítenek.  

A polgármester bejelentette, hogy a következő gyűlésre elké-

szítteti a beszámolót a sportkör anyagi támogatásáról.  

Kormányos Sándor alpolgármester felvetette, hogy a Csenge-

le Házhoz használható bútorok kerüljenek. Az ifjúsági táborozó-

helyre már a jövő évre lehetne szervezni programokat. A sportház 

WC-jével kapcsolatban Katona képviselő álláspontjával értett 

egyet. Az általános iskola önállóságát továbbra is meg kell őrizni. 

Megítélése szerint a közterületi kamera elrettentő erő.  
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A polgármester bejelentette, hogy a focipálya WC-jének 

megvalósítása nem idei beruházás lesz.  

Dr. Tóth Tibor jegyző bejelentette, hogy a tűzoltó egyesület 

300 ezres támogatást nyert el a tűzoltó autó felújítására.  

Polgármesteri indítványra a testület egyenként döntött a ja-

vaslatairól. A Csengele Ház udvarának berendezését a  képviselők 

egyhangúlag támogatták. A faluház előtti tó felújítását a polgár-

mester, valamint Kormányos, Lantos és Katona képviselők támo-

gatták, Molnár, Tóth és Varga képviselők ellenezték. Az egészség-

ház WC-jének megvalósításával mindenki egyetértett. A sportház 

WC-jéről nem született döntés, a költségekről árajánlatot kérnek. 

Kertész Ákos Kossuth-díjas budapesti díszpolgári címével a pol-

gármester és négy képviselő értett egyet, Katona és Molnár képvi-

selő a szavazáskor tartózkodott.  

A következő napirendi pont az Általános Iskola és Napkö-

ziotthonos Óvoda beszámolója volt a 2010/2011-es tanévről. Longa 

Istvánné iskolaigazgató elmondta, hogy a beszámolót még az előd-

je, Heim Géza készítette. Az iskolai fejlesztések közül kiemelte a 

vezeték nélküli internetes hálózat kiépítését. A hangosításnak kö-

szönhetően iskolarádió működik. A számítógépes park megújult. 

Az iskola a minimum létszámmal működik.  

Tóth Tibor képviselő hozzászólásában elmondta, hogy opti-

mistán olvasta a beszámolót. Nagyon szépek az osztályátlagok, az 

eredmények országosan is jók. 

Kormányos Sándor alpolgármester elmondta, hogy az igazga-

tói átadás-átvételnél közreműködött, a nyugdíjba vonult igazgató-

nak megköszönte a munkáját. Az új igazgatónőnek nagy kivívást 

jelent majd a színvonalat tartani.  

Tóth Tibor képviselő kérdésére elhangzott, hogy nagyon sok 

szakkör működik az iskolában (anyanyelvi, egészségügyi, tömeg-

sport, angol, matematikai stb.). 

A polgármester hozzáfűzte, hogy az iskolai eredményekhez 

nagyban hozzájárult, hogy a TÁMOP-os pályázattal 25 millió fo-

rintot  nyertek. Ő  is  szereti  az  iskolát, amit tud, azt megteszi érte.  
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Sok sikert kívánt az igazgatónőnek a munkájához. 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az intézmény 

beszámolóját. 

A következő napirend a költségvetés 2011. évi I. félévi tel-

jesítése volt. Az írásbeli előterjesztéshez hozzászólt Tóth Tibor 

képviselő; kérte, hogy gyűjtsék ki, hogy a sportkör az 1,6 millós 

pénzbeli támogatáson felül még mennyi támogatást kapott. Érdek-

lődött az iránt, hogy a tűzoltó jármű üzemeltetését mire költik. Dr. 

Tóth Tibor jegyző válasza szerint üzemanyagra és biztosításra. 

Megkérdezte azt is, hogy mi a költségvetésben a fejlesztő felkészí-

tés. A polgármesteri válasz szerint ez a logopédusra vonatkozik.  

Kormányos Sándor alpolgármester megjegyezte, hogy Csen-

gele tud pályázni, és az előrefinanszírozást is meg tudja oldani.                           

Tóth Tibor képviselő érdeklődött az iránt, hogy volt-e keret 

túllépés. Magony Rita tájékoztatása szerint nem volt ilyen, csak a 

bevételek emelkedtek. 

A képviselő-testület az I. félévi beszámolót egyhangúlag 

elfogadta. 

Az előterjesztések során elsőként a 2011. évi költségvetési 

rendelet módosításáról döntött a testület. Magony Rita tájékoztatása 

szerint bérkompenzáció volt azok számára, akiknek az egykulcsos 

adó bevezetése miatt csökkent volna a fizetése. A költségeket az 

államkincstár rendezte. 

A költségvetés módosítását az önkormányzat egyhangúlag 

jóváhagyta.  

A következő téma a szociális rendelet módosítása volt. Erre a 

jogszabályi változások miatt volt szükség. A rendelet szerint a 

polgármester a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről a soron következő ülésen beszámol. Tóth Tibor 

megkérdezte, hogy a képviselők tudhatják-e, hogy kik kapnak se-

gélyt. A polgármesteri válasz szerint igen, de csak zárt ülésen. Tóth 

képviselő felvetette, hogy a temetési segélyt emelni kellene. A 

polgármester ezt nem javasolja, mert sok más feladatot is el kell 

látni. Ehhez  Katona Attila  képviselő hozzáfűzte,  hogy a közteme- 
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tést az egyház ingyen végzi. Tóth képviselő érdeklődött, hogy a ka-

tasztrófa helyzetre felkészült-e a község. A polgármesteri válasz 

szerint igen. Rendkívüli helyzetben a mindenkori polgármester 

irányításával folyik a kárelhárítás. A menekülteket a faluházban és 

az iskolában lehet elhelyezni. Szintén Tóth képviselő érdeklődött, 

hogy hogyan áll a vízrendezés a Felszabadulás utcában. A polgár-

mesteri tájékoztatás szerint az árkok betonvályúkkal való kibéle-

lésére a tervek elkészültek. Az engedélyezés folyamatban van. A 

beruházás kb. 18 millióba kerül. A tanyai buszvárókról Tóth Tibor 

képviselő kért tájékoztatást. A polgármester elmondta, hogy jelen-

leg pályázati pénz nincs a megvalósításhoz. Ha viszont lesz erre 

lehetőség, akkor viszont a megkezdett beruházást már nem lehet 

elszámolni. Egy-egy buszváró kb. 300 ezer forintba kerül. Javasol-

ta, hogy jövő év tavaszáig halasszák el a döntést ebben az ügyben, 

mellyel a képviselő egyetértett. Tóth képviselő javasolta, hogy az 

óvodai konyhára 1 fő kisegítőt főállásban állítsanak be, hogy ne 

kelljen állandóan az új dolgozókat betanítani. A polgármester sze-

rint viszont létszámkeret van, melyet, ha túllépnek, akkor azt 

szankcionálhatják. Tájékoztatása szerint 6 közmunkás dolgozik a 

konyhán.  

A hozzászólások után az új szociális rendeletet a testület egy-

hangúlag elfogadták. 

A képviselő-testület módosította a 2005-ben hozott rendeletét 

a közterületek használatáról. Dr. Tóth Tibor jegyző szerint e rende-

lettel akarják távol tartani a falutól a házaló kereskedést. Ugyanis 

15.000 Ft közterület használati díjat kell fizetni alkalmanként az 

ilyen árusoknak. A képviselő-testület egyhangúlag hozzájárult a 

rendeletmódosításhoz.  

Az önkormányzat idén is csatlakozott a Bursa Hungarica fel-

sőoktatási ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzat havi 3000 Ft-

jához az alapítvány és a megyei önkormányzat 3000-3000 Ft-ot ad. 

A pályázatokat október 31-ig lehet beadni.  

Az önkormányzat döntött arról is, hogy személyenként 4000 

Ft tankönyvvásárlási  támogatást állapít  meg  egyszeri gyermekvé- 
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delmi támogatás címén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-

ben nem részesülő általános, közép- és felsőfokú nappali tagozatos 

tanulók és hallgatók részére. 

Juhász Lejla okleveles pénzügyi revizor, a Kistelek Környéki 

Települések Többcélú Társulásának belső ellenőre ellenőrizte az 

önkormányzat pénzkezelését és munkaügyi dokumentumait. Az el-

lenőr hiányosságot nem állapított meg. A testület az ellenőrzésről 

készült jelentéseket egyhangúlag elfogadta. 

Czirok Zoltán, a Csengelei Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény igazgatója 500 ezer forint további támogatást kért az önkor-

mányzattól az idei évre, mert a korábbi pályázati források meg-

szűntek, így az iskola működése veszélybe került. Tóth Tibor kép-

viselő szerint a jövő évben még több pénz kell majd az iskolának. 

A polgármester megítélése szerint Vörös József sem ért volna el 

nagy sikereket, ha nincs helyben hangszeres képzés. Kormányos 

Sándor alpolgármester ehhez hozzáfűzte még, hogy a korábban 

végzett tanulók is visszajárnak. A képviselő-testület a kért támo-

gatást egyhangúlag megszavazta.  

A Magmaplus Kft. írásban beszámolt a csengelei vízmű 

2010. évi működéséről. Az elmúlt évben 5.134.493 Ft + ÁFA 

bevétel volt, 5.032.121 Ft + ÁFA ráfordítással szemben. Így 100 

ezres nyereség keletkezett, mely az önkormányzatot illeti. 2010-

ben 52.931 köbméter vizet termeltek, és 31.444 köbméter vizet 

értékesítettek. A termelt és értékesített között 40,5 % különbözet 

van, de ez évek óta folyamatosan csökken a karbantartásoknak 

köszönhetően. Az elmúlt évben 103 vízmérő cserét végeztek. A víz 

minősége bakteriológiai és biológiai szempontból megfelelőek. 

Tóth Tibor képviselő megjegyezte, hogy jövőre már nem az 

önkormányzatok fognak a vízdíjról dönteni, mert a tervek szerint az 

hatósági áras lesz. A polgármester bejelentette, hogy 1-2 éven belül 

új ártézi kutat fúrnak. A vizet olyan szerrel fertőtlenítik, hogy azt 

már nem érezni.  

A vízmű működéséről szóló beszámolót a képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadta. 
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A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása megál-

lapodását a jogszabályi változások miatt módosítani kellett. Tóth 

Tibor képviselő megkérdezte, hogy miért van szükség erre a társu-

lásra. A polgármesteri válasz szerint a sikeres pályázáshoz szüksé-

ges több település összefogása. A társulás elnöke Nagy Sándor kis-

teleki polgármester, alelnöke a csengelei polgármester.  A megálla-

podás megváltoztatásához a testület egyhangúlag hozzájárult. 

Az „egyebek” napirendi pont során vázoltam azt a méltatlan 

helyzetet, mely a helyi fafaragó, Vincze János jutalmazása körül 

kialakult. Megkérdeztem a képviselő társakat, hogy egyetértenek-e 

a polgármester azon döntésével, mely a jutalmazástól elzárkózott. 

A témához sokan hozzászóltak. Végül arra jutottunk, hogy egy 

díszoklevéllel köszönjük meg Vincze Jánosnak, hogy a budapesti 

sikerével öregbítette falunk hírnevét. A polgármester régi sérelmei-

re való tekintettel kijelentette, hogy az oklevelet nem írja alá, és 

nem is adja át. A hat képviselő az oklevél adományozását egyhan-

gúlag támogatta.       

Más tárgy nem lévén az önkormányzati ülés 4 óra hosszú 

tanácskozás után befejeződött.   

Molnár Mihály, képviselő            

              
 

Visszatekintő 
 

 

Ezt írták Csengeléről 75 éve: 

 

Súlyos széngázmérgezés egy csengelei tanyán 
 

Súlyos szerencsétlenség történt szerdára virradó éjszaka a 

Csengele 491. szám alatti tanyán. Itt lakik a Simkó-család. Este 

szénnel befűtöttek a dobkályhába és hogy a kályha jól kiadja a 

meleget,  a  csöveket  elzárták, majd  lefeküdtek  aludni. A széngáz,  
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amely nem tudott a csövön keresztül a szabadba kiáramolni, betó-

dult a szobába. Reggelre mind a négyen: Simkó Pál 74 esztendős, 

Simkó Ferenc 26 esztendős, Simkó Ferencné 24 esztendős csenge-

lei lakosok és a fiatal házaspár 10 hónapos Károly nevű kisfia esz-

méletlenül feküdtek az ágyban. A szomszédoknak feltűnt, hogy 

Simkóék nem adnak életjelt, behatoltak a lakásba, ahol azután meg-

találták az eszméletlenül fekvő embereket. 

A mentők szállították be a súlyos állapotban lévő családot a 

szegedi közkórházba. A kisfiúnak és az öreg Simkónak az állapota 

rendkívül válságos, a fiatal pár jobban érzi magát, de az ő állapotuk 

is súlyos. Megállapítást nyert, hogy a szerencsétlenséget Simkóék 

tudatlansága okozta, nem tudták, hogy a széngáz beáramlik a szo-

bába, ha elzárják a csőben. A vizsgálat a súlyos szerencsétlenség 

ügyében megindult. 

 

(Megjelent a Tanyai Újság 1936. október 11-i számában) 
 

 
Ezt írták Csengeléről 30 éve:  

 

"Sínen" az állatok – Tili-toli istálló Csengelén  
 

Csengelén föltalálták a tologatható istállót. Aki nem hiszi, 

járjon utána. Mi is ezt tettük. 

Az Aranyhomok Termelőszövetkezet majorjához vezető úton 

már arról beszélgetett az újdonságra vágyó újságíró, hogy bizo-

nyára furcsa sorsuk lesz a teheneknek Csengelén. Megnyomják az 

egyik csengőt és betolják nekik a szecskát, a másik jelre meg a lajt 

vizet. Mert mi mást is gondolhat az ember, ha hall egy hírt, Csen-

gelén két odavaló kitalálta: sínen tolják a teheneket. 

Aztán, mint minden "körüljárt téma", kiderült, a hír igaz, 

Csengelén is történt az Aranyhomok Tsz tehenészetében, és sín is 

van. Csak nem a teheneket tolják ki az istállóból, hanem fölülük 

húzzák el az épületet. 
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Amint azt Auer Mihály és Pignitzky András elmondta, ez az 

elképzelés Gazsovics József tsz-elnök fejéből pattant ki. Előbb 

hullámpalatetős kisvasútra gondoltak, de végül beérték alumínium 

borítású, mozgó karámmal. A vetetőség és a műhelyesek is hoz-

záadták az ötlethez az észrevételüket. Így épült 100 üszőnek a hely. 

A faépület betontuskókra erősített sínen mozgatható. Amikor szük-

séges, traktorral odább húzzák az istállót, hogy a markolóval 

gyorsan ki tudjanak trágyázni. Aztán mikor ott is összegyűlik az 

alom és eléri a kívánt szintet – visszatolják az istállót. Mivel évről 

évre kevesebb emberük van e nehéz munkákra, összekötötték a 

kellemest a hasznossal.  

A 48 méteres mozgatható istállót a téeszben állították össze. 

Erős akácfa oszlopokból, vascsövekből. A tetőre alumínium lemezt 

raktak, hogy könnyebben guruljanak a beépített görgők. Mindössze 

háromszázezer forintjába került ez a közösségnek. Lényegesen 

olcsóbb, mint a dunántúliak ajánlata, amely szerint egy férőhely 

tízezer forint lett volna. (A tili-toli istállóban 3 ezer forint.) Előny-

ként emlegetik még a csengeleiek, hogy miután behajtanak a lege-

lőkről, tarlókról, bálás szalmával körberakják az épületet, s máris 

kész a jószágoknak a téli szállás. 

A homoki téeszben különben a tehenek is "sínen vannak". Az 

utóbbi években a szarvasmarha-tartás költségei "nullára" futottak, s 

a mostani előjelek szerint többletbevétel várható. Tavaly elszámo-

lás után 30 fillér nyereségük maradt egy liter "ártámogatásos" tejen. 

(Nyolc forint 30 fillér volt 1 liter önköltsége.) Évente több mint 300 

borjút nevelnek. Az idei reményeket táplálja, hogy az eddigi fejési 

átlag egy tehéntől fölötte van a háromezer liternek (a terv 3200 

liter). Év végére 27 millió forint körüli bevételre számítanak. 

A mostani 2 ezer "állományi létszámot" megfelelőnek tartják. 

Ennyi állattal még bír a közösség. Elegendő az 1200 hektáros szét-

szórt legelő füve, s a csaknem 500 hektár lucernás termése. Termé-

szetesen ezt szecskának, szénának való zöldtakarmánnyal egészítik 

ki, s vásárolnak hozzá abrakot is. A nagy területű gazdaság – több 

mint ötezer hektár – egyik  erősségének tartják  az  állattenyésztést. 
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Hogy ne legyen nagyon egyoldalú az ágazat, két éve libatartásba 

fogtak. Most már szinte mindenhol libák gágognak. 

Negyven-negyvenötezer szárnyast számolnak év végére a 

kelőpataki, a Honfoglalás, az alsó-csengelei majorban és a csikó-

telepen. 

A csengelei példa többek között két dolgot igazol: nem 

szégyen visszatérni a valamikor jól bevált gyakorlathoz (karámos 

üszőtartás), és kevés pénzzel tovább is lehet fejleszteni azt. Mint 

például a tili-toli istálló. 

Majoros Tibor 
 

(Megjelent a Délmagyarország 1981. október 16-i számában) 

 

 
Kedvenc receptjeim 
 

Padlizsános csirkemell 
 

Hozzávalók: 4 kisebb csirkemell, 1 nagy vagy 2 kisebb padlizsán, 2 

húsos zöldpaprika, 1 nagy fej vöröshagyma, 4 cikk fokhagyma, 2 dl 

tejföl, 1 mokkáskanál cayennebors, olaj, só. 

 

A csirkehúst bedörzsöljük 1 cikk zúzott fokhagymával, sóval és 

cayenneborssal. Forró olajon hirtelen pirosra sütjük, kivesszük, 

félretesszük. Az olajból elveszünk annyit, hogy kikenjünk egy 

tűzálló tálat. Aljára tesszük a meghámozott, nagyobb kockákra 

vágott padlizsánt. Erre kerül a karikákra vágott húsos zöldpaprika, 

a karikára vágott vöröshagyma, amit picit megsózunk. Ráhelyezzük 

a kisütött csirkemelleket. A tejfölben elkeverjük a többi zúzott 

fokhagymát, a maradék olajat, és ráöntjük a húsra. Előmelegített 

sütőbe toljuk, és kb. 40 percet sütjük.   

Nemere Ilona 
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Rendőrségi hírek 

 
A MÁV Zrt. egyik vasúti őre szeptember 8-án tett a Kisteleki 

Rendőrkapitányságra bejelentést arról, hogy Csengele külterületén, 

az egyik vasúti átjárónál lévő őrházból ismeretlen személy eltu-

lajdonította az ablakokra felcsavarozott OSB lapokat és a vasúti át-

kelőhelynél kihelyezett magasfeszültségre figyelmeztető táblákat 

mintegy 22.000 Ft értékben. 

(promenad.hu) 

 
 

H i r d e t é s e k 
 

Eladó női és férfi kerékpár, valamint udvari tusfürdő. Érdeklődni: 

Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-62/286 068 

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János 

+36 30/8 536 229 

20-as Schwinn-Csepel gyermekkerékpár 15 ezer forintért ela-

dó. Érdeklődni lehet Gémes Erzsébetnél a Korona sörözőben 

(Május 1. u. 52.). 

Elveszett kb. 5 kilogrammos, teljesen vörös kandúr cicám. Dr. To-

rontáli Renáta  06-62/286 121 

A Csengele, Felszabadulás u. 2/C. szám alatti 2 szintes családi ház 

gazdasági épületekkel eladó! Irányár: 10,5 millió forint. Érdek-

lődni: 06-30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámokon.   

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, 

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

 

A csengelei Vénusz presszó szeretettel  
vár minden érdeklődőt a 

2011. október 15-én (szombaton) 
megrendezésre kerülő  

I. Hagyományőrző szüreti mulatságra 
 

Program: 
- 15 óra 30 percig gyülekező a presszónál 
- 16 órától gyümölcs- és borszentelés a templomnál 
- 16 óra 30 perctől szüreti felvonulás 
- 19 óra 30 perctől vacsora 

 

Menü: marhapörkölt. Vacsorajegy ára: 1500 Ft. 
A zenét Fülöp Attila szolgáltatja. 

Jegyek elővételben a helyszínen kaphatók október 13-ig.  
21 órától a belépés ingyenes! 

Visszajelzéseket a 06-30/2 614 070 telefonszámra várom. 
 

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

Balázs Tibor +36-30/9 677 763. 

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

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal 

hobbikert eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 

4. +36-30/2 098 096  

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

Ugyanitt 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, állvá-

nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 

vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán, Vadgerlés u. 6. Telefon: 

+36-30/3 282 375 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

Imréné vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Telenor, T-Mobile 

és Vodafone szolgáltatók készülékeire. 
 

G é p i  h í m z é s ! 
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, 

névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi 

elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársa-

ságoknak, baráti köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk sze-

retettel! 
 

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: 110                     

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                   
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