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További képek a Mikulás bálról a 373. oldalon! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – December 

 
 

17. 

1979-ben ezen a napon született Sisák Csaba, aki 1994-ben a 

megyei atlétikai bajnokságon III. helyezést ért el, majd 

ugyanezen évben az országos bajnok atlétika csapat tagja 

volt. 1994-1999 között a csengelei focicsapatban játszott.  

19. 

1880-ban ezen a napon született Sutka Pál (†1959), aki 

1921-1930 között a földművelés mellett kovács munkával is 

foglalkozott. 1931-ben szatócsboltot nyitott.  1940-ben 

ezen a napon született Pap Jánosné Kővágó Piroska, aki 

1975-1983 a Honfoglalás majori boltot, 1983-1988 között a 

Csöpi presszót, 1989-től 1994-ig az új presszót vezette.  

1942-ben ezen a napon hunyt el Horváth György, aki 1928-

tól a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben vezetői tisztsé-

geket látott el.  1949-ben ezen a napon született Garas 

Pálné Olajos Mária, aki 1965-1968 között a községi tanács 

alkalmazottja volt. 1966-1967 között a KISZ-szervezet titká-

ri tevékenységét is ellátta.  1957-ben ezen a napon hunyt el 

Szabó Mihály, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek 

1929-től jegyzője, 1934-től 1941-ig ellenőre volt. A Függet-

len Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja 

lett 1944-ben. Tagja volt a földosztó bizottságnak. Az 1949-

es községgé alakuláskor képviselőnek választották meg. 

20. 
2000-ben ezen a napon hunyt el Rácz András (†2000), aki 

1973-1975 között a rendőrség körzeti megbízottja volt. 

21. 

1912-ben ezen a napon született Papp L. István, aki 1944-

ben polgárőr volt, majd rendőr lett. 1959-ig a községi tanács 

gazdálkodási előadója volt.  1933-ban ezen a napon 

született Kordás Istvánné Obajdin Vincencia Ágnes (†1965), 

aki 1954-től haláláig Csengelén tanított.  1949-ben ezen a 

napon elkészült a kibővített községháza. Ugyanezen a napon 

megalakult Csengele község képviselő-testülete.  
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22. 

1886-ban ezen a napon született Hegedűs István (†1914), aki 

az I. világháborúban a szerb hadszíntéren hősi halált halt.  

2002-ben ezen a napon hunyt el Vörös Rudolf, aki 1962-

1970 között a Vadgerlés Tsz, 1970-1972 között az Egyesült 

Tsz elnöke volt. 

23. 

1920-ban ezen a napon született Ambrus Ferenc szabósegéd, 

aki a II. világháborúban, 1943-ban eltűnt.  1967-ben ezen a 

napon született Csókási Gabriella, 1995-től az óvoda 

élelmezésvezetője. 

24. 
1937-ben ezen a napon született Balassi Pál, aki 1969-1997 

között több csengelei tsz főkönyvelője volt.  

25. 

1949-ben ezen a napon született Ceglédi Jánosné Bárkányi 

Erzsébet (†2009), aki 1972-től dolgozott a csengelei posta-

hivatalban.  1981-ben ezen a napon született Magyar Erzsé-

bet, aki 2004-től a polgármesteri hivatal alkalmazottja volt.  

26. 
1960-ban ezen a napon születet Vígh Istvánné Essig Éva, aki 

1990-től az I. számú háziorvosi rendelő ápolónője. 

27. 

2008-ban ezen a napon hunyt el Gémes Józsefné Hunyadi 

Ilona, aki 1982-1986 között az általános iskola napközis 

tanára volt. Utána két évig közművelődési előadóként tevé-

kenykedett.  

28. 

1968-ban ezen a napon született Csákiné Géczi Rozália, aki 

1988-1999 között – megszakításokkal – a helyi takarékszö-

vetkezeti kirendeltség vezetője volt.  1970-ben ezen a 

napon hunyt el Bagi Pál gazdálkodó, aki 1929-1946 között a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület körgazdája volt.  

30. 

1956-ban ezen a napon hunyt el Magyar János bognár, aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több vezető tisztsé-

get töltött be. 1945-ben tagja volt a Földosztó Bizottságnak. 

Az egyházközségi képviselő-testületben is több tisztséget 

ellátott.  1968-ban ezen a napon született Csíkosné Frányó 

Mónika, aki 1987-1993 között napközis tanár volt az általá-

nos iskolában.  1983-ban ezen a napon született Minkó Ág-

nes, akit 1998-ban "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek 

ki. 
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31. 

1934-ben ezen a napon született Kótai László, aki 1954/55-

ös tanévben gyakorlóéves nevelő volt a Pántlika úti iskolá-

ban.  1946-ban ezen a napon hunyt el a Szovjetunióban Ra-

bi Mihály, aki 1945. április 3-án esett hadifogságba.  1960-

ban ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki a Csengelei Me-

zőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.  

2003-ban ezen a napon hunyt el Lippai Viktória, aki 1964-

1965 között a Pántlika úti iskolában tanított. 
 

 

 

 

 

Méltó vagy a karácsonyhoz? 
 

Harang csendül, ének zendül ilyenkor karácsony táján, hogy 

mindenkit hazahívjon a családba. Sokszor kihagyjuk a szívünket, és 

nem érünk el sem önmagunkhoz, sem testvéreinkhez. Hiányzunk a 

karácsonyi családi közösségből, édes szüleink, gyermekeink mel-

lől, bár testileg talán odaerőltetjük magunkat, ajándékot is adunk – 

amit rettenetes teherként – tülekedve vásárolunk, megfosztva ma-

gunkat mindig kevés pénzünktől. 

Karácsony küszöbén elmélkedjünk arról, vajon kik nem mél-

tóak odaállni a betlehemi jászol Jézusa mellé? 

1. Júdás, a júdások biztos, hogy nem. Mindig ott settenkedett 

Jézus mellett. Megfigyelte, aztán beárulta. Őt és közösségét meg-

lopta. Tolvaj volt – írja róla az Írás. A legszentebb pillanatokat 

gúny tárgyává tette. Ha lett volna sajtó, világgá kürtölte volna, 

hogy „kár szent dolgokra költeni azt az olajat, amit a bűnbánó 

asszony Jézus lábára öntött; el kellett volna adni. Minek Jézusnak a 

pénz?” Mennyi ilyen áruló Júdás van azóta is. „Isten dolgaira, 

szent, nemes célokra, szegény nyugdíjasoknak, éhező millióknak 

minek adni? Villákat kell építeni, fegyvereket kell gyártani – az 

jövedelmez. Háború kell, hadd pusztuljanak a milliók, a proletárok, 

a rabszolgává alacsonyítottak.” Istenem, ha megértenék a tékozló, 

önző vezetők, államférfiak és milliomosok a betlehemi kisbaba 

üzenetét… Mert a nagyon mélyre süllyedt Júdás odaarcátlankodott 

a  legszentebb  vacsorakor  is  Jézus mellé. Betelt a pohár. Menj, tá- 
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vozz – mondta neki a Mester –, neked itt nincs helyed! Aki csak az 

anyagi és politikai hasznot lesi a szent helyeken, a családban, az 

Egyházban, a nemzet szentélyeiben, az távozzon! Ne rontsa el az 

ünnepet! 

2. Ámítja önmagát és másokat, aki odaáll a karácsonyfa alá, 

de nem akar tudni az ünnep főhőséről, akiért és aki miatt van a 

karácsony. Ezért nyilatkoznak azután roppant idétlenül az ünnep-

ről, mondván: jó alkalom ez az ünnep nagy evésre-ivásra, bejgli és 

jó borok fogyasztására. A karácsony nem az ő ünnepük. Nekik 

nincs Jézus-élményük és Isten-igényük. 

3. Nem valók a karácsonyfa alá azok az úgynevezett átlagke-

resztények sem, akik ugyan templomba eljárnak, még böjtölnek is, 

nem válnak el, gyermekeiket egyházi iskolába járatják, néha 

gyónnak, áldoznak. Mindezzel kereszténységük ki is merül. Katoli-

kus és keresztény voltukat nem azon mérik, hogy mélyebben sze-

retnek, kitartóbban tűrnek, vagy hogy a másikkal szemben igazsá-

gosak-e. És sokan mégis odaállnak farizeusi, hazug lelkülettel, ott 

imát nem mondanak, ugyanúgy tartják a haragot, idegeskednek, és 

másnap folytatják hajmeresztő üzleti vállalkozásaikat, legkevésbé 

sem figyelve a szegényekre, a tiszta beszédre. 

4. Nem tudnak beilleszkedni szent karácsony meleg, családi 

közösségébe azok az apák és férjek, akiknek nem élő a hitük, és 

alig vannak otthon. Egy 15 éves tanítványom mondta: „Atya! Apa 

alig van otthon. Még nem láttam imádkozni.” Súlyos ítélet ez. Nem 

csodálom, hogy oly sok a hitetlen és tudatlan kamasz, hiszen nem 

éreztetheti meg velük senki más az atyaság fönséges élményét. 

5. Nagyon sokat kell tanulniuk az édesanyáknak is a kará-

csonyi Szűz Anyától, ha ott akarnak állni a betlehemi jászol mel-

lett. Aki nem fárad el mosolyogni, aki nemes női lélekkel tűr ezer 

szeszélyt, aki tiszta, szép lelkével napsugárként ragyog övéi előtt, 

megszenteli a szent éjszakát és övéi lelkét. 

De nincs ám elveszve semmi! Oda, a szent istállóba és a ka-

rácsonyfák alá belépni: mindenki alkalmassá teheti magát. A hitet-

len, a bűnös, a bármilyen párthoz tartozó – csak olyan lelkületű 

legyen, amilyenről az angyalok énekeltek akkor éjjel: békesség a jó 

akaratú  embereknek.  Csak  a  gonosz, az ártani tudó és akaró, a hi- 
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deg számítással hazudni és csalni, meg lopni tudó van nehéz hely-

zetben. De őértük is meghalt a kis Istálló-gyermek. Van esélyük. A 

rabló-gyilkos jobb latornak is volt, és nem hiába. Hatalmas szeretet 

ömlik el a világon onnan felülről. Ahol sok a bűn, ott túlárad a ke-

gyelem. Mi, keresztény ősök magyar unokái ne tusakodjunk a ke-

gyelem ellen. De szép is lenne – legyen is – nagylelkű megbékélés 

egymással!  

Márai Sándor Mennyből az angyal című versének néhány so-

rával fejezem be karácsonyi gondolataimat:  

Angyal, vidd meg a hírt az égből, 

mindig új élet lesz a vérből.  

Találkoztak ők már néhányszor: 

a gyermek, a szamár, a pásztor.  

Az álomban a jászol mellett, 

ha az élet elevent ellett.  

A csodát most is ők vigyázzák, 

leheletükkel állnak strázsát. 

Mert Csillag ég, hasad a hajnal, 

mondd meg nekik, 

mennyből az angyal. 

Laczkó Ferenc plébános 

 

Segíteni szeretnénk… 
 

Az iskolai tanév idején – de különösen a „téli estéken” – az 

alábbi találkozásokat indítjuk: 

- Hitoktatásra járó gyermekek szüleinek továbbképzése: 

2011. októbertől 2012. májusig.  

- Jegyes-kurzus azoknak, akik 2012-ben akarnak egyházi 

házasságot kötni. Jelentkezés: 2012. január 31-ig. 

- Felnőtteknek keresztelés, elsőáldozás, bérmálás pótlása le-

hetséges! Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet 2012. január 31-

ig.                                                                                                      
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Új helyen a 100 Ft-os bolt 

 

Grezsáné Gémes Anikó éppen négy évvel ezelőtt nyitotta 

meg a 100 Ft-os bolthálózathoz tartozó üzletét. A vásárlók az eltelt 

évek alatt megkedvelték a boltot, ami az egyre bővülő választék 

miatt már kicsinek bizonyult. 

A helyhiányon a boltvezető úgy segített, hogy a szomszédban 

megüresedett családi házat átalakítva hoztak létre egy nagyobb 

eladóteret. Így a korábbinál kétszer nagyobb helyen, 52 négyzet-

méteren tudják a portékákat kínálni. Az új üzlethelyiséget pontosan 

a négy éves megnyitási évfordulón, december 1-jén nyitották meg a 

vásárlók előtt. A választék nagyjából ugyanaz maradt, viszont az 

élelmiszer részleg jócskán kibővült, és most már Coca-Cola termé-

keket is árusítanak. A bolt továbbra is egyszemélyes lesz, az eset-

leges helyettesítést családon belül fogják megoldani.  

A bolt nyitvatartási ideje nem változott, a megszokott időben 

fogadják a vásárolni szándékozókat.                                        M. M. 

 

 
 

Dupla nagyságú helyen várják a vevőket (fotó: Molnár M.) 
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Megzavarták a tolvajokat 
 

December 2-án már koraeste leszállt a köd a faluban, és a sö-

tétséggel kevert félhomályt az enyveskezűek alkalmasnak vélték 

arra, hogy zárás után meglátogassák az ifjúsági táborozóhely épít-

kezését. 

Mivel a sötétség őket sem kímélte, zseblámpával világítottak, 

míg keresték az ellopandó tárgyakat. Mivel eddig éjszakai műsza-

kot nem tartottak a kivitelezők, a fények feltűntek a közelben la-

kóknak, akik szóltak az egyik ott dolgozó munkásnak. Ő jött is ha-

marosan, a megriasztott tolvajok meg beszaladtak szántásba, el-

tűnve, mint szürke szamár a ködben 

A helyszínre hívott polgárőrök és faluőrök szedték össze a 

menekülés közben eldobált szivattyút, műszert és szerszámokat.    

 

M. M.     

 
Ünnepi miserend 

 

December 24. (szombat)  22.00  Éjféli mise 

December 25. (vasárnap)  08.30  Karácsonyi mise 

December 26. (hétfő)  08.30  Karácsonyi mise 

December 31. (szombat) 15.30  Év végi hálaadó mise 

Január 1. (vasárnap)   08.30  Újévi mise 
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Képek a Mikulás báli műsorról 
 

    
  

              A fúvós zenekar         Jive-ot táncolnak 

 

   
 

  A Csáki testvérpár tánccsapata       A nagy mazsorettek műsora  
 

    
 

     Kis dobos a nagy dobokkal           A nyolcadikosok nyitótánca 
 

(fotók: Molnár Mihály) 
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Önkormányzati ülés 

 

November 30-án tartotta soros ülését Csengele község önkor-

mányzata a polgármesteri hivatal házasságkötő termében.  

Először zárt ülés keretében a Bursa Hungarica ösztöndíj odaí-

téléséről és a fecskeház egyik lakása bérleti jogának odaítéléséről 

tárgyalt a testület. Az ösztöndíj pályázatra 10 csengelei fiatal jelent-

kezett. Közülük kettőnek a család „magas” jövedelme miatt nem 

járt volna ugyan a támogatás, viszont méltányossági alapon minden 

jelentkező kérelmét elfogadták a képviselők. A szociális bérlakásra 

három pályázat érkezett be. A képviselők hozzászólásaikban azt ál-

lapították meg, hogy nagyon nehéz a jelentkezők közül választani, 

mindegyik megfelel a kiírási feltételeknek. Ezért a következőket 

javasoltam: „Mivel igazságos döntést nem tudunk hozni, ezért 

sorsolás útján döntsünk.” Sánta Ferenc elmondta, hogy a tanári 

bérlakásokat már korábban eladták az ott lakó tanároknak, ezért is 

épültek a bérlakások, hogy a Csengelén letelepedni szándékozó ér-

telmiségieket itt tartsuk. Ebben az esetben ezért részesült előnyben 

Rényi Virág pályázata, mivel ő diplomával rendelkezik. A testület 

végül egyhangúlag Rényi Virág pályázata mellett döntött. 

A nyílt testületi ülés keretében a vízmű üzemeltetőjének be-

számolóját és a vízdíj emelésének mértékét vitatta meg az önkor-

mányzat. A előterjesztésben négy variáció közül kellett választani, 

ezek közül a legkevesebb emelést fogadták el. Eszerint jövőre a 

vízdíj nem változik, viszont a készenléti díj havonta 40 Ft-tal emel-

kedik.  

Következő napirendi pontként a polgármester számolt be a 

két ülés között végzett munkáról és fontosabb eseményekről. El-

mondta, hogy a Csengele ház műszaki átadása megtörtént. Már 

érkeztek is adományok a berendezéséhez. A beruházási költségeket 

most igényelik vissza a pályázat kiírójától. Az ifjúsági táborozó-

hely épületének falai már állnak, belülről már vakolják. A tető elké-

szítése a faanyag késése miatt csúszott. Felmérték, hogy az egész-

ségház rendbetétele 900 ezer és egymillió forint közötti költséget 

igényelne. A polgármester bemutatott egy látványtervet a Csengele  
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ház udvarán elképzelt sütögető helyről (ez nem a testület ajánlása 

volt) ami 2.000.000 Ft-ba kerülne. Ezt a testület nem támogatta. 

Ezért a polgármester javasolta, hogy azt házi kivitelezésben való-

sítsák meg. Elhangzott, hogy a faluház előtti tó felújítása befejező-

dött. Az ivóvíz minőséget javító pályázat nyertes lett, a 188 milliós 

beruházás valószínűleg a jövő év második felében fog elkezdődni. 

Előre láthatólag a költségeket a Belügyminisztérium 100%-osan 

állja. A szökőkútnál felállítottak egy nagyméretű adventi koszorút, 

melyen az első gyertyát kisebb ünnepség keretében meggyújtották. 

A kiszáradt tuják helyére újakat ültettek. A kelőpataki részen meg-

kezdődött az utak és csatornák karbantartása.  

A polgármesteri beszámolóhoz Varga Árpád szólt hozzá első-

ként. A Rózsa utcánál lévő csatorna tisztításáról érdeklődött, kér-

dezte, hogy az jelenleg kinek a feladata. A válasz szerint a kiskun-

majsai víztársulat felelős érte. Én azt kérdeztem, hogy az ifjúsági 

táborozóhely miért oda került, ahová most építik. Katona Attila 

képviselő erre azt válaszolta, hogy a számba jöhető helyek közül ez 

volt a legalkalmasabb. Lantos István képviselő szerint pedig a tele-

pülés belsejében a táborozók zavarták volna zajongásaikkal a 

szomszédban lakókat. Én a korábban megbeszélt köztéri kamerák-

ról érdeklődtem. A korábbi megbeszélések szerint 3 db kamera 

elhelyezéséről volt szó. A falu két felőli bemenő főútján és a falu 

központjában mindenképp. Kértem, hogy a gyógyszertárra felsze-

relt kamera ne a szökőkutat figyelje, hanem a polgármesteri hivatalt 

és a gyógyszertárat is. A polgármester válasza szerint a megren-

delés a kivitelezőnél van, de ő még nem lépett az ügyben. Az 

egyetlen felszerelt kamera objektívje ki lett cserélve.  

A polgármester felvetette azt, hogy nagyon sokszor szólok 

hozzá, az ülésekről felvett jegyzőkönyveken a megyei hivatalnál 

csak „nevetnek”. Erre visszakérdeztem: „Bólogatni kell?”, és meg-

jegyeztem, hogy más kérdéseit majd az egyebek napirendi pontnál 

fogom feltenni, de a kérdéseim mindig az adott témával kapcso-

latosak, és akkor hangozzanak el a kérdések és a válaszok is, ez így 

korrekt. Hozzátettem: „A testületi anyagot pár nappal az ülés előtt 

kaptuk meg, én át is néztem, jegyzeteltem és igen sok kérdésem 

volt, például az előterjesztett költségvetéssel és a megvalósult beru- 
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házásokkal kapcsolatban.” A polgármesteri beszámolót a képvise-

lő-testület egyhangúlag elfogadta. 

A következő téma a 2012. évi költségvetés koncepciójának 

megtárgyalása volt. Felvetettem, hogy az ügyben nem kérték a 

pénzügyi bizottság segítségét, a bizottságot össze sem hívták. Véle-

ményem szerint így csak a kulcsszámokat ismerhetjük meg, a rész-

leteket nem. „Ahhoz, hogy lássuk falunk pénzügyi helyzetét, a 

részletek megismerése nélkül, nem tudom elfogadni az ismeretlen 

tételekből összeállított kulcsszámokat!” – mondtam. A polgármes-

ter szerint a bizottság elnökének kellett volna az ülést összehívnia. 

A koncepció az eddigi normatívák alapján készült. Molnár Mihály 

képviselő megkérdezte, hogy a gépjárműadó mekkora része fog itt 

maradni a faluban. A polgármesteri válasz szerint ezt még nem 

tudják. Én a hulladékudvar rekultivációjáról kért információt. A 

polgármesteri válasz szerint kb. 1 méter vastag földtakaróval borít-

ják be a korábbi szeméttelepet, és azt szárazságtűrő cserjékkel, fog-

ják beültetni. A tervek szerint jövő májusban kezdődnek el a mun-

kák. A költségvetési koncepciót 6 igen és 1 nem (Tóth Tibor) sza-

vazattal a testület elfogadta.  

A képviselő-testület módosította a 2011. évi költségvetési 

rendeletet. Ennek tárgyalása során megkérdeztem, hogy a 40 éves 

jubileumi jutalmat ki kapta. A válasz szerint az egyik orvos alkal-

mazottja. Érdeklődtem a fizetés kiegészítésről is, melyet az Állam-

kincstár folyósított. A földterületek visszavásárlásáról szóló kérdé-

semre a polgármester elmondta, hogy a korábban építésre eladott 

telkeket vásárolja vissza az eredeti áron az önkormányzat. A koráb-

bi visszavásárlási moratóriumot az önkormányzat nem érvényesíti, 

mert kb. 15 telek van eladható állapotban. Molnár Mihály képvise-

lő azt kérdezte meg, hogy a sportpálya karbantartásánál szereplő 

380.000 Ft-ot mire költötték. Összehasonlította a jászszentlászlói 

futball költségeivel a csengeleit. A szentlászlói csapat 200.000 Ft 

önkormányzati támogatást kap, míg itt Csengelén a 2011. évben az 

összes költség kb. kettő millió forintban van, úgy, hogy az önkor-

mányzat fizeti a rezsit (víz, villany, szemét, fűtés stb. díjat), a pálya 

karbantartását is (miközben csak külön engedéllyel mehetnek ki 

oda focizni és labdázni a falubeli gyerekek – T. T.). A polgármes- 
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teri válasz szerint az öltőzők festetésére kellett a 380.000 Ft.  

Érdeklődtem arról, hogy a közhasznúaknál az önkormányzat-

nak fizetni-e kell a járulékokat. A polgármesteri válasz szerint ezt a 

pályázati kiírás határozza meg. Az óvodai konyha élelmiszer be-

szerzéséről azt kérdeztem, hogy az mennyi időre szól. A válasz sze-

rint az első 9 hónapra. A hozzászólások után a költségvetési rende-

let módosítását a testület egyhangúlag elfogadta.  

A kéményseprő-ipari szolgáltatások ára az elmúlt évben nem 

emelkedett, a szolgáltató ezért most 5 %-os emelést kért. Az új 

alapdíj családi házaknál 552 Ft, társasházak lakásainál 277 Ft lett. 

Ehhez jön még a külön megrendelés nélkül elvégzendő szolgálta-

tások ára: 

- Szilárd és olaj tüzelőberendezések egyedi kéményeinek 

ellenőrzése és tisztítása évente kétszer, kéményenként 498 Ft  

- Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek 

ellenőrzése és tisztítása évente kétszer, méterenként 119 Ft 

- Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, 

szükség szerinti tisztítása évente egyszer, kéményenként 754 Ft 

- Gáztüzelő berendezések gyűjtőkéményeinek ellenőrzése, 

szükség szerint tisztítása évente egyszer, szintenként 498 Ft 

- Gáztüzelő berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, 

szükség szerint tisztítása évente egyszer, méterenként 119 Ft 

- Tartalék kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 

típusától függetlenül, évente egyszer, kéményenként 332 Ft. 

A külön megrendelésre kötelezően elvégzendő kémény-

vizsgálatok, szakvéleményezések kiszállási díja esetenként 1930 Ft. 

Ehhez jön még az új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, 

eltakarás előtti ellenőrzése, szakvélemény készítése 4775 Ft kémé-

nyenként. A meglévő kémények használatba vételéhez és a rendelet 

szerint felsorolt egyéb okból szükséges kéményvizsgálatok, szak-

vélemények készítése 5500 Ft kéményenként. A képviselő-testület 

az új szolgáltatási díjakat egyhangúlag jóváhagyta. 

A szemétszállítási díj megállapításáról is döntött az önkor-

mányzat. Eszerint jövő évben 2032 Ft lesz a szolgáltatás díja.  

A testület határozott a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról. En- 
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nek megfelelően a végleges költségvetési rendet hatályba lépéséig 

az önkormányzat számára nem kötelező, önként vállalt feladatra ki-

fizetés nem teljesíthető. Az intézmények működtetésére folyósított 

pénzt előlegként kapják. A folyamatban lévő beruházások és felújí-

tások folytathatók.  

A III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóhoz kapcso-

lódva Molnár Mihály képviselő felvetette, hogy az Arany János 

utcán lévő kátyút be kellene foldozni, mert az egyre nagyobb lesz. 

A polgármesteri válasz szerint azt bebetonozzák és tavasszal majd 

aszfaltozzák. Én azt kérdeztem, hogy az ifjúsági táborozóhelyhez 

rendelkezésre áll-e az önrész, és örültem annak, hogy az önkor-

mányzat nem szorul hitel felvételére. A polgármesteri válasz sze-

rint az önrész rendelkezésre áll. A gazdálkodásról szóló beszámolót 

a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.     

Az önkormányzat döntött arról, hogy a 70 éven felüliek 2000 

Ft értékű ajándékcsomagot kapnak, szociális rászorultság alapján 

pedig 22 család kap 2500 Ft-os csomagot december hónapban.  

A képviselő-testület meghatározta a jövő évi nyersanyag 

normákat az óvodai konyhán. Az óvodai étkezők háromszori étke-

zése 360 Ft/fő/nap, az iskoláskorúak egyszeri étkezése 250 Ft/fő/ 

nap, a felnőtt étkezők egyszeri étkezése 360 Ft/fő/nap, az elhor-

dásos felnőtt adag 500 Ft/fő/nap lesz. Megkérdeztem, hogy a kony-

hai bevétel kit illet. Longa Istvánné iskolaigazgató válasza szerint 

az az iskola pénztárába folyik be, de annyival kevesebb pénzt is 

kapnak az önkormányzattól.  

Elkészült az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve. 

A vizsgálatokat Juhász Lejla fogja elvégezni, akit a Kistelek Kör-

nyéki Települések Többcélú Társulása finanszíroz. Felvetettem, 

hogy szükséges-e ez az ellenőrzés. A polgármester válasza szerint 

ez kötelező. A testület egyhangúlag elfogadta a tervet.  

Az önkormányzat meghatározta a jövő esztendő első félévi 

munkatervét. Ennek megfelelően február 9-én, április 26-án és 

június 21-én lesz képviselő-testületi ülés előre tervezetten, de szük-

ség esetén rendkívüli ülés is lehet tartani.           

A fenntartható fejlődésről elkészült falunkra vonatkozó Local 

Agenda elnevezésű tanulmány. Dr. Tóth Tibor jegyző elmondta,  
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hogy ez egy szükséges rossz dolog. A munkát elvégző cég komoly 

tevékenységet végzett, sok időt fordított rá. Több település összefo-

gásával olcsóbban el tudták végeztetni a munkát. A képviselő-tes-

tület a tanulmányt egyhangúlag jóváhagyta. 

A Csengelei Községi Sport Egyesület beszámolójával kapcso-

latban elhangzott, hogy abban pénzügyi tájékoztatás nincs. A pol-

gármesteri válasz szerint a következő év január 20-ig kell a meg-

állapodás szerint beszámolniuk a kapott pénzek felhasználásáról. 

A polgármester bejelentette, hogy a Csengelei Polgárőr Cso-

port kérelmet adott be az önkormányzathoz, mely szerint 2012-ben 

Csengelén szeretnék megrendezni a megyei polgárőr napot, mely-

hez önkormányzati támogatást kértek. A testület egyhangúlag tá-

mogatta a rendezvényt, és az ehhez szükséges támogatásról a jövő 

évi költségvetés tárgyalásakor fognak dönteni. 

Molnár Mihály képviselő elmondta, hogy az előző önkor-

mányzati ülésen az iskolai beszámolókor minden rendben volt, és 

utána szerzett tudomást arról, hogy az iskolások szüleitől kunye-

rálnak pénzt az iskola festésére. Mint fenntartónak, az önkormány-

zatnak a 70-80 ezer forintos költség nem jelent nagy kiadást, azt 

nem gyűjtéssel kellene összeszedni. Longa Istvánné válaszából ki-

derült, hogy évek óta a szülők vállalták a tisztasági meszelést, de 

mindig csak néhányan vettek benne részt, a többi nem segített. 

Ezért döntöttek úgy, hogy a megmaradó pénzzel a munkát végzőket 

ismerik el. A polgármesteri hozzászólás szerint erről a festési mód-

ról nem tudott. Viszont ha szobafestővel kívánnák elvégeztetni a 

munkát, az igen borsos árba kerülne.  

Felvetettem, hogy még a hó leesése előtt célszerű lenne el-

bontani a közlekedést akadályozó köveket és korlátokat, továbbá 

egy utat kellene építeni a főutcáról az óvodai konyhához, úgy, hogy 

az elöregedett fákat is ki kellene vágni az útból. A polgármester az 

útszéli korlátok elbontásával csak úgy értett egyet, hogy egyben 

másik kerül a helyére. Az óvodai konyhához vezető járda megé-

pítését támogatta. A „városrendezési” terv elkészítésével én vagyok 

megbízva. Ígértem, hogy a legközelebbi ülésre bemutatom. 

Nehezményeztem, hogy hétvégenként a halárus a hangosbe-

mondójával zavarja a lakosság nyugalmát, a kis gyerek felébrednek  
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a zajára. Kértem, hogy valami módon korlátozni kellene a zajkel-

tést. Dr. Tóth Tibor jegyző válaszában elmondta, hogy reggel 6 és 

este 10 óra között nincs csendháborítás. A hangosító használatának 

engedélyezését pedig bejegyzik a jármű forgalmi engedélyébe. A 

polgármester még ehhez hozzáfűzte, hogy a lakosság a hangosbe-

mondóból értesül, hogy mikor érkezik meg a halárus. 

A kiadások között feltüntetett nyelvpótlékról kért tájékozta-

tás. A válasz szerint közép- és felsőfok után jár a pótlék, a polgár-

mesteri hivatalban ketten részesülnek benne.  

Érdeklődtem arról is, hogy az autópálya felhajtóra volt-e már 

pályázat beadva. A polgármesteri válasz szerint nem, mert nem volt 

még ilyen pályázat kiírva. 

A testületnek bejelentettem, hogy egy háromdimenziós ma-

gyar címert kívánok ajándékozni a faluháznak, melyet a színpad fö-

lött helyeznék el. A későbbiekben egy csengelei címert is el fogok 

készíteni. A polgármester köszönetét fejezte ki a felajánlásért.   

Lantos István képviselő felvetette, hogy ha lesz pályázati le-

hetőség, akkor építeni kellene egy újabb tornatermet, amiben lab-

dajátékokat is lehetne tartani. A polgármesteri válasz szerint kizáró 

ok lehet egy már meglévő másik tornaterem.            

Az önkormányzati ülés után a Faluházban megtartott köz-

meghallgatásról:  

 sajnos nem volt nagy érdeklődés, 

 kérdés egy sem hangzott el, 

 pár perc várakozás után csendben haza indult mindenki. 

 

Tóth Tibor, képviselő 
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Mikulás a polgárőr gyerekeknél 
 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 

 
Évtizedes hagyománya van annak Szent Miklós nevenapjá-

nak közelében a Mikulás felkeresi a csengelei polgárőrök gyerme-

keit. 

Az idén sem volt ez másképp, a piros köpenyes öregember 

két krampusza társaságában mintegy 30 gyermeket látogatott meg, 

és a jól viselkedőknek csomagot adott (mindenki jó volt!).  

Az ajándékokat a gyerekek rövid műsorral, énekkel és fúvós 

zeneszámokkal hálálták meg, a szülők pedig megvendégelték a 

messziről jötteket.                                                                    M. M.        
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Olvasóinkhoz! 
 

A Csengelei Krónika ára a jövő évben sem változik, marad a 

példányonkénti 125 Ft. Így az éves díj (24 szám) 3000 Ft-ba, a 

félévi (12 szám) 1500 Ft-ba fog kerülni. 

A támogatásokat továbbra is az évek során megszokott helye-

ken lehet befizetni: Kuklis András Kis ABC-jében (Május 1. u. 21. 

szám) és az Erdősarki boltjában, Novák Imréné Vegyesboltjában 

(Felszabadulás u. 18. szám), valamint a Korona sörözőben (Május 

1. u. 52. szám). 

A Szerk. 
 

 
 
 

H i r d e t é s e k 
 

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több 

gyógyszert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anya-

got fogyasszanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga 

termékeket. A mikroalgák tudományosan bizonyítva elősegítik 

a sejttisztítást, sejtvédelmet és a legerősebb antioxidánsok. 

Próbálja ki Ön is elérhető áron, garanciával!  Érdeklődni le-

het a 06-20/5 210 172 telefonszámon. 

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

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

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János 

+36 30/8 536 229 

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.   
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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, fóliá-

val 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. 

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 hob-

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

+36-30/2 098 096  

Akácfa (2500 Ft/mázsa) és olajfa (2000 Ft/mázsa) kuglizva, ház-

hoz szállítva eladó. Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 

260 Ft/mázsa. Érdeklődni: Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. 

+36-30/9 677 763 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

+36-30/6 377 970 

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, vadásztársaságoknak, baráti 

köröknek, magánszemélyeknek. 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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