
 
 

  

 

 
 XX. évfolyam 5. szám                           2012. március 1. 

 

400. kiadás! 
 

Kormos képű negyedikesek 
 

 
 

Az iskolai farsangról szóló írásunk a 74. oldalon kezdődik! 
(fotó: Molnár Mihály) 

  

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 



-  62  - 

 

 

NAPTÁR – Március 

 

 

1. 

1552-ben ezen a napon volt a dorozsmai csata, mely után a 

Szeged környéki települések elnéptelenedtek. Valószínűleg 

ekkor pusztult el a Templomhalmi templom is.  1940-ben 

ezen a napon indult meg a csengelei állami anyakönyvezés 

Takács Mihály iskolaigazgató vezetésével.  1953-ban ezen 

a napon született Olajos József, aki 1976-2011 között busz-

sofőrként dolgozott. 1968-1973 között tagja volt a csengelei 

focicsapatnak. 2003-ban "A csengelei iskoláért" plakettel 

tüntették ki.  

2. 
1956-ban ezen a napon született Seidl Ambrus plébános, aki 

1997-1999 között Csengelét is ellátta. Ő kezdte tervezni a 

templom építését.   

3. 

1934-ben ezen a napon született Csorba János, aki 1998-tól 

tagja az egyházközségi képviselő-testületnek.  1959-ben 

ezen a napon született Vörös Józsefné Kurucz Rozália, aki 

1977-1989 között az óvoda óvónője volt.  1971-ben ezen a 

napon született Hegedűs Flórián, aki 1993-1994 között a 

csengelei focicsapat játékosa volt.  1976-ban ezen a napon 

követett el öngyilkosságot Rácz Tibor, aki 1962-től tanács-

elnök volt. 

4. 

1854-ben ezen a napon indult meg a közlekedés a Csengelén 

keresztül haladó Kiskunfélegyháza-Szeged vasútvonalon.  

1919-ben ezen a napon született Dudás Pálné Bán Margit, 

aki 1946-1961 között a Pántlika úti iskolában tanított.  

1996-ban ezen a napon hunyt el Szalai József, akit az 1956-

os forradalom alatti magatartása miatt internáltak. Tagja volt 

az Ideiglenes Nemzeti Bizottságnak és nemzetőr is volt.  

1996-ban ezen a napon nyílt meg a mezőgazdasági bolt.  

6. 
1907-ben ezen a napon született Lippai József (†1984), aki 

1948-ban a felsőcsengelei MDP alapszervezet gazdaságve- 
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6. 

zetője lett. 1949-től a Népfront Csengelei Népi Bizottságá-

nak titkára volt.  1915-ben ezen a napon született Váradi 

György, aki a II. világháborús harcok során ismeretlen kö-

rülmények között hősi halált halt.  1935-ben ezen a napon 

született Lippai Ilona, az 1950-es években az Állami Hen-

germalom adminisztrátora volt.  1955-ben ezen a napon 

született Minkó Ferenc (†2002), aki 1980-1989 között köz-

ségi KISZ-titkár volt. Az 1970-es és 1980-as években ő volt 

a csengelei focicsapat intézője.  1972-ben ezen a napon 

született Széll Zsolt, aki 1997-től postai kézbesítő volt.  

1997-ben ezen a napon interpellált az országgyűlésben 

Lezsák Sándor MDF-es képviselő "Mikor épül összekötő út 

Csengele és Kiskunmajsa között?" címmel a közlekedési és 

hírközlési miniszterhez.  2003-ban ezen a napon hunyt el 

Tóth István bérfűrészelő. 1941-ben avatták vitézzé. 1971-

1978 között az önkéntes tűzoltók parancsnoka volt. 

7. 

1927-ben ezen a napon született Szőke László, aki 1969-

1974 között a belterületi iskolában tanított.  1960-ban ezen 

a napon hunyt el Bitó József földműves, akit 1949-ben a 

községi képviselő-testület tagjává választottak.  

8. 

1946-ban ezen a napon született Juhász József, aki 1967-

1986 között a községi tanács tagja volt. 1990-2010 között 

önkormányzati képviselőként tevékenykedett.  1970-ben 

ezen a napon született Mészáros Aranka óvónő, aki 1991-től 

dolgozott az óvodában, 1995-1996 között vezetőként.  

9. 

1904-ben ezen a napon született Tóth Jánosné Hegedűs Her-

mina (†1975), akit az 1949-es községgé alakuláskor a képvi-

selő-testület tagjának választottak.  1968-ban ezen a napon 

született Czirokné Krizsán Zsuzsanna, aki 1996-tól táncot 

tanít falunkban. A Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapít-

vány kuratóriumi elnöke.  1968-ban ezen a napon született 

Novákné Vízhányó Erzsébet, aki 1991-1996 között virág-

boltosként tevékenykedett. 2000-től dolgozik az általános 

iskolában napközis nevelőként. 2005-ben megkapta "A 

csengelei iskoláért" plakettet.  
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10. 

1898-ban ezen a napon született dr. Bérczi Béla (†1977) 

orvos, aki 1926-1928 között Csengelén gyógyított.  1936-

ban ezen a napon született Bárkányi Jánosné Kurucsai Ilona 

(†1993), aki 1955-1976 között több csengelei tanyai iskolá-

ban tanított.  1968-ban ezen a napon született Horváth 

Zsolt, aki 1996-1997 között a csengelei focicsapat tagja volt.  

11. 

1905-ben ezen a napon született Kun Szabó Kálmán, aki II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1947-ben ezen a napon született Bencsik Ferencné 

Agárdi Margit, aki 1966-1994 között fodrászként dolgozott.   

13. 
1922-ben ezen a napon született Vincze József (†1945), aki 

a II. világháborús harcok során Sopronban haslövés követ-

keztében hősi halált halt.  

14. 

1905-ben ezen a napon született Balogh József lakatos, aki 

sok közéleti tisztséget töltött be. 1956-ban tagja volt az Ide-

iglenes Nemzeti Bizottságnak, melyért internálták.  1958-

ban ezen a napon született Rényi László, aki 1994-1998 és 

2002-2010 között tagja volt a képviselő-testületnek. 2001-

től a népdalkör és citerazenekar vezetője.  1972-ben ezen a 

napon hunyt el Kopasz Pál, akit az 1949-es községgé alaku-

láskor a képviselő-testület tagjává választottak.  

15.  

1912-ben ezen a napon hunyt el Krachtusz Gusztáv, aki 

1902-1908 között a Belsőcsengelei iskolában tanított.  

1929-ben ezen a napon született Tóth Imréné Németh Jolán, 

aki alapításától tagja a népdalkörnek.  

 

1 %-ot a civil szerveződéseknek 
 

Ha még nem döntötte el, hogy kinek ajánlja fel személyi jövede-

lemadója 1 %-át, ajánljuk figyelmébe a következő lehetőségeket: 

Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány 

Adószám: 18469109-1-06  

Csengelei Polgárőr Csoport 

Adószám: 18463653-1-06                                                                
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 Á b e l   V i n c e 
 

 
 

Ábel Vince (balra) a temető kerítés felújításakor 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
A szinte mindenki által ismert autó-villamossági szerelő 65 

éves korában elhunyt. A fiatalok az interneten is megemlékeztek 

róla, megemlítve, hogy milyen sok járművükbe lehelt életet.   

E sorok írója együtt dolgozott vele, amikor a temetőkerítést 

újították fel. Korát meghazudtolva egész nap egyedül emelgette a 

betonoszlopokat, a segítséget elutasítva. 

Ő sem, mi sem gondoltunk akkor arra, hogy másfél hónap 

múlva az általa is megszépített temetőben fog pihenni. Nyugodjék 

békében! 

Molnár Mihály      
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Önkormányzati ülés 
 

Február 13-án tartotta soron következő ülését Csengele köz-

ség önkormányzati képviselő-testülete a polgármesteri hivatal há-

zasságkötő termében.  

Elsőként a polgármester számolt be a két ülés közötti 

eseményekről. A hóhelyzetről elmondta, hogy a meteorológiai és a 

katasztrófavédelem előrejelzése most bejött a hó mennyiségéről és 

a hőmérsékletről. A katasztrófavédelmmel egyeztetve február 4-től 

védekezési készültséget rendeltek el. Tűzifáért, segélyért többen 

jelentkeztek, olyanok is, akik nem szorultak rá. Azok nem kaptak 

semmilyen támogatást, akik a felajánlott munkát nem fogadták el,  

akik viszont ténylegesen rászorultak voltak, azok tartós élelmiszert, 

tüzifát vagy készpénzt (4-5 ezer forintot) kaptak. A hómunkások 

arra törekedtek, hogy az utak járhatók, a házak megközelíthetők 

legyenek. Csengelének 154 km dűlőútja van, azon szinte éjjel-

nappal dolgozott a két traktor. Jöttek a telefonok, hogy tudják-e a 

hivatalban, hogy hó esett, nem vették figyelembe, hogy a másfél 

száz kilométer eltakarítása során van út, mely elsőként, és van út, 

mely utolsóként kerül megtisztításra. A boltokban az alapvető 

élelmiszerekkel való ellátottság folyamatos volt.  

A Csengele ház bekerülési költségének a kifizetésére a 

kérelmet benyújtották, azt február 10-én tételesen ellenőrizték. 

Most várják a pénz megérkezését. 

A belterületi térfigyelő kamerák felszerelésére két árajánlat 

érkezett be. Az egyik 1,8 milliós, a másik 2,5 milliós költséggel 

vállalná a munkát. A testület úgy döntött, hogy referenciát kérnek, 

hogy a legjobb ajánlatot tudják kiválasztani. 

A szeméttelep rekultivációja elkezdődött, viszont a rossz 

időjárás miatt felfüggesztették a földmunkákat. 

A hőszivattyús fűtési rendszerre és a napelemes áramterme-

lésre megnyert pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy folya-

matban van a támogatási szerződések megkötése. 

A polgármesteri beszámolóval kapcsolatban megkérdeztem, 
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 hogy az iskola államosítása után a hőszivattyús rendszert is viszi-e 

az állam. Dr. Tóth Tibor jegyző válasza szerint igen, de törekedni 

fognak arra, hogy az iskola saját üzemeltetésben maradjon.  

Tóth Tibor képviselő megjegyezte, hogy ha nagy változás 

nem lesz, akkor az önkormányzatnak biztosítva lesznek a bevételei. 

Megkérdezte, hogyan áll össze a költségvetés. 

Tóth Józsefné válaszában elmondta, hogy három részre kel-

lett bontani a költségvetést, önkormányzatira, önkormányzati hiva-

talra és az általános iskolaira.  

Tóth Tibor képviselő az iránt érdeklődött, hogy az ártézi kút-

ra kiírt pályázattal mi van, és katasztrófa esetén van-e elhelyezési 

lehetőség az érintettek számára. 

A polgármesteri válasz szerint a pályázat nyertes ugyan, de a 

megvalósítás még messze van. Katasztrófa esetére megvannak a 

tervek, az szükségszállások biztosítva vannak.  

A polgármesteri beszámolót a képviselők egyhangúlag elfo-

gadták. 

Következő napirendi pont a 2012. évi költségvetési rendelet 

megtárgyalása volt, melyről egy munkaértekezleten már egyez-

tettek a képviselők.  Az ennek alapján készült költségvetési tervezet 

340.700.000 forintos bevétellel, és ugyanennyi kiadással számol. 

Az önkormányzat közel 130 milliós pénzmaradvánnyal számol a 

megelőző évről. A személyi juttatások 114 milliót, a munkaadót 

terhelő járulékok, adók közel 31 milliót tesznek ki. Általános tarta-

lékra 34,7 milliót terveznek. A bevételek között 60 millió a helyi, 

16 millió az átengedett központi adókból származik. A normatív 

állami hozzájárulásra 61 milliót, a felhasználási kötöttséggel járó 

normatív támogatásra 12,5 milliót terveztek be. 

Az önkormányzat több helyi szervezetet is támogatni kíván. 

A Csengelei Önkéntes Tűzoltó és Faluőr Egyesület gépjármű üze-

meltetésre, és biztosításra 400 ezer, tűzoltó gépjárművezető képzés-

re 400 ezer és működési költségre 400 ezer forintot kap. A Csen-

gelei Polgárőr Csoport működtetésére 400 ezer forint támogatást 

kap, és 350 ezret a nyárra tervezett megyei polgárőrnap költségeire 

fordíthat. A Csengelei Községi Sport Egyesület 1,6 milliós támoga- 
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tásban részesül. A művészeti iskolát működtető Csengelei Ifjúsági 

és Művészeti Alapítvány 3 milliós támogatást kap. A Szent Imre 

Plébánia a temető fenntartásárért és polgári temetésért 150 ezer 

forintban részesül.   

A szociális kiadások közül rendszeres szociális segélyezésre 

496 ezret terveztek, ápolási díjra 1 milliót szántak. Lakásfenntartási 

támogatásra 300 ezret, közgyógyellátásra 1,6 millió van beállítva. 

Temetési segélyre 240 ezret, időskorúak karácsonyi csomagjára 

766 ezret, tankönyvtámogatásra 400 ezret, méltányossági ápolási 

díjra 85 ezret, átmenteti segélyre 250 ezret terveztek.         

Tóth Tibor képviselő hiányolta, hogy korábban részletes költ-

ségvetést nem láthattak a képviselők. Kérte, hogy a művészeti isko-

lát számoltassák be, mert másként nem lehet ellenőrizni az önkor-

mányzati támogatás felhasználását. 

A polgármester megjegyezte, hogy az állami normatíva fo-

lyamatosan csökken a művészeti oktatásba, ez indokolta azt, hogy 

az elmúlt évi teljes támogatást az idén is betervezzék a költség-

vetésbe. 

Tóth Józsefné hozzáfűzte, hogy a művészeti iskola eddig is 

elszámolt az önkormányzattól kapott támogatások felhasználásáról. 

Varga Árpád képviselő felvetette, hogy a tönkrement járdákat 

közmunkásokkal fel lehetne újíttatni.  

A polgármesteri válasz szerint próbáltak munkanélküli 

kőművest felvenni, de ilyen nem volt.  

Tóth Tibor képviselő szerint folyamatosan lehetne a járdákat 

felújítani, akár napijegyes munkások alkalmazásával is. 

Lantos István képviselő megjegyezte, hogy az Akácfa utcán 

is tönkrement a járda, a betonlapok szétcsúsztak.  

A polgármester javasolta, hogy a meglévő járdák felújítására 

pályázzanak. Volt már ilyen pályázat kiírva, csak akkor azt nem 

vették igénybe. A betonjárdánál 5-6 ezer, a díszburkolatnál 10 ezer 

forint a négyzetméterenkénti ár.  

Tóth Tibor képviselő szóvá tette, hogy folyamatosan csökken 

a falu lakossága, az ingatlanok elértéktelenednek. Javasolta, hogy 

az iparűzési adó kivetésénél adjanak kedvezményt az ide telepü-

lőknek, vagy kedvezményes ingatlanvásárlási lehetőséget. 
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A polgármesteri válasz szerint nem lehet semmilyen disz-

kriminációt tenni az iparűzési adót fizetőknél. A legnagyobb ipar-

űzési adót az autópálya fizeti, de helyiek többsége nem fizet ilyet. 

Szerinte is törekedni kell a lakosság megőrzésére.  

Tóth Tibor képviselő kérte, hogy a következő önkormányzati 

ülésen kapjanak a képviselők tájékoztatást a segélyezésekről.  

A polgármesteri válasz szerint enne nincs akadálya, zárt ülés 

keretében be fog számolni. 

A költségvetési tervezetet a testület egyhangúlag elfogadta. 

A képviselő-testület módosította a 2011. évi költségvetési 

rendeletet, mert különféle támogatások megérkeztek. 

Az önkormányzat hatályon kívül helyezte a korábbi határo-

zatát a vízdíj megállapításáról, mivel a törvényi szabályozás szerint 

az hatósági áras lett.  

Az önkormányzati vagyonrendelet módosította a testület a 

Csengele ház elkészülte és telek visszavásárlás miatt. Tóth Tibor 

képviselő megkérdezte, hogy az amortizációt figyelembe veszik e? 

Magony Rita válasza szerint az értékcsökkenést nyilvántartják. 

A nemdohányzók védelméről a képviselő-testület helyi ren-

deletet alkotott. A tervezetről Varga Árpád megjegyezte, hogy sze-

rinte a törvény 5 méteres körzetet véd az élelmiszer boltoknál, nem 

30-at, ami a tervezetben szerepel. Dr. Tóth Tibor jegyző megje-

gyezte, hogy a rendelet tervezetét központilag kapták meg, de a 

törvénynek utána nézve az 5 méter a valós, ezt javítani szükséges. 

A rendelet szerint tilos dohányozni a közterületi játszótéren, a busz-

megállóban, és annak 15 méteres körzetében, óvoda, oktatási, kul-

turális, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatokat ellátó épületek bejáratától számított 30 méteres körze-

ten belül, a templom bejáratától számított 15 méteren belül, az 

élelmiszert árusító üzletek bejáratától számított 5 méteres körzeten 

belül, valamint a temető területén. A közterület használatáról szóló 

helyi rendeletbe bekerült, hogy 30 ezer forintos bírság szabható ki, 

ha valaki a nemdohányzók védelméről szóló önkormányzati 

rendeletet nem tartja be. 

Az egyik pályázattal kapcsolatban hiánypótlás érkezett, mely  
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szerint az önrészt a helyi költségvetésbe be kell tervezni. Ezt a 

2012-es rendeletbe már beépítésre került.  

Az önkormányzat pályázni fog a „vis maior” keretből a rend-

kívüli hóeltakarítás költségeinek megtérítésére. 

A képviselő-testület meghatározta a köztisztviselőkre vonat-

kozó 2012. évi teljesítmény követelményeket. Ezek között például 

olyanok szerepelnek, hogy a meghatározott határidőket be kell 

tartani, az ügyintézés kialakítása ügyfélközpontú legyen, a társa-

dalmi szervezetek működését elősegíteni, a belső szabályzatok nap-

ra készek legyenek, takarékosan gazdálkodjanak.                         

Az idén is pályázni fognak a faluház fejlesztésére, melyhez 

az önkormányzat biztosítja az 500 ezer forintos önrészt. Lantos 

István képviselő megjegyezte, hogy ennek keretében egy gitár 

erősítőt is be akarnak szerezni.  

A Csengelei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelmet 

nyújtott be a képviselő-testülethez, hogy a 2012-esévben 3 millió 

forint támogatást nyújtson a működésére. Tóth Tibor képviselő 

megjegyezte, hogy a múlt évi támogatás felhasználásába nem tud 

belelátni, ezért a kérelmet ő nem szavazza meg. A testület többi 

tagja a kérelmet támogatta. A polgármester bejelentette, hogy a 

művészeti iskola vezetőjét felkéri, hogy a következő ülésen szá-

moljon be működéséről és pénzek felhasználásáról. 

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosítani kellett a 

jogszabályi változások miatt, ugyanis az önkormányzat és a polgár-

mesteri hivatal különválik. Tóth Tibor képviselő megjegyezte, 

hogy a K&H bankról, melynél az önkormányzat pénzügyeit intézik,  

rosszak a tapasztalatai. A polgármester viszont elégedett vele.     

Módosítani kellett az általános iskola alapító okiratát is a 

törvényi változások miatt. 

Minden év elején meg kell állapítani a polgármester és az 

alpolgármester tiszteletdíját. A testület döntés alapján ez azonos 

maradt az elmúlt évivel, a polgármester bruttó 450.000 Ft-ot, az 

alpolgármester bruttó 40.000 forintot kap havonta. Tóth Tibor kép-

viselő megjegyezte, hogy az alpolgármesternek nagyobb lehetősé-

get kell adni, hogy a munkákhoz hozzáférjen.  

A polgármester bejelentette, hogy lehetőség van pályázni 
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olyan pénzre, melyből az ifjúsági táborozóhelyet feltölteni, parkosí-

tani és bekeríteni lehetne. Az önkormányzatnak a bekerülési költ-

ség 27 %-os ÁFÁ-ját kellene állnia. A testület hozzájárult a pályá-

zat benyújtásához.  

A nemrég falunkban járt zsombolyai küldöttség vetette fel 

egy határon átnyúló turisztikai együttműködés lehetőségét. Magyar 

részről ezt Mórahalom fogja szervezni. A költsége lakosonként 1 

forint. Kormányos Sándor alpolgármester ehhez hozzáfűzte, hogy 

2014-től olyan alapok nyílnak meg az unióban, melyek a határon 

átnyúló együttműködéseket fogják támogatni. A kisteleki kistér-

ségben csak Csengele vesz részt ebben a vállalkozásban. A testület 

hozzájárult a csatlakozáshoz. 

A kisteleki gazdaságfejlesztő nonprofit kft. ügyvezetője 

lecserélődött, és a tevékenységi köre is bővült humán egészségügyi 

ellátással. Kérték, hogy az önkormányzat vegye tudomásul a válto-

zásokat. Tóth Tibor képviselő elmondta, hogy nincs képben, nem 

tudja, hogy mire jó ez a szervezet. Dr. Tóth Tibor jegyző tájékoz-

tatása szerint az önkormányzatok hozták létre a kft., ami Csenge-

lének nem került pénzbe. Annyi haszna volt a tagságnak eddig, 

hogy egy prospektusba Csengele is bemutatkozhatott. A képviselő-

testület tudomásul vette a kft. változásait.  

A polgármester tájékoztatta képviselőket, hogy lakossági ké-

rést terjesztettek be az önkormányzathoz, melyben a Felszabadulás 

utcai vízvezeték meghosszabbítását kérte Kiskunmajsa irányában 

Longa István, Kun-Szabó Tibor és Mészáros Péter. Az önkor-

mányzat azzal támogatja a megvalósítást, hogy a terveztetést és 

engedélyeztetést elkészítteti kb. 200 ezer forintért. A vezetékek 

kiépítése a kérelmezők költsége lesz, és utána a gerincvezeték ön-

kormányzati tulajdonba fog kerülni. Ehhez Longa Istvánné hozzá-

fűzte, hogy a korábbi gázhálózat bővítéskor is a DÉGÁZ tulajdo-

nába került a csővezeték. 

Az „egyebek” résznél Kormányos Sándor alpolgármester fel-

vetette, hogy az ifjúsági táborozóhelyre magyar gyerekeket hoz-

nának külföldről, a csengeleiek meg cserében külföldön üdülhet-

nének.  Felvetődött   a   kérdés,  hogy  ki  fogja  ezt finanszírozni és  
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szervezni. A testület arra az álláspontra jutott, hogy ezt csak pályá-

zati pénzek felhasználásával lehet megvalósítani.  

Kormányos Sándor alpolgármester a vállalkozások fejleszté-

sével kapcsolatban felvetette, hogy van egy cég, amely édesburgo-

nyát termeltetne, és azt fel is vásárolná. Az ebből készült lisztet az 

allergiások is fogyaszthatják. A konzervgyárat szeretnék megvenni 

telephelynek, de nagyon sokat kérnek érte. Az önkormányzatnak 

valahogyan segíteni kellene a vállalkozást. A polgármester válasza 

szerint ebben nem tudnak lépni, mivel a konzervgyár magántulaj-

donban van. A tulajdonos többször ígérte, hogy beindítja a gyárat, 

de nem lett belőle semmi. Szerinte nem lehet rá hatni.  

Katona Attila képviselő felvetette, hogy a lengyel testvér-

községi megállapodást meg kell hosszabbítani. A polgármester 

felkérte a képviselőt, hogy a megújítást készítse elő. 

Longa Istvánné iskolaigazgató megköszönte a költségvetési 

támogatást. Szerinte szűk a költségvetés, de sok mindent tartalmaz. 

Rendkívüli kiadások esetén kérte a képviselő-testület támogatását. 

Ahogy csak tudnak, takarékoskodnak, és tanárok is végeznek 

önkéntes munkát. A polgármester ehhez hozzáfűzte, hogy első ren-

dű feladat az iskola ésszerű és gazdaságos működtetése. Tóth Tibor 

képviselő felvetette, hogy például nagy hó esetén kérjék az önkor-

mányzat segítségét, mert az iskolai gondnok nem győzi a sok mun-

kát. Lantos István képviselő javasolta egy olyan kisgép vásárlását, 

amivel a járdáról el lehetne takarítani a havat. A polgármesteri 

válasz szerint ez kb. 5 millió forintba kerülne, és egyébként is a 

háztulajdonosoknak kell a havat ellapátolni.  

Varga Árpád képviselő javasolta, hogy az önkormányzat 

fejezze ki elismerését azért, hogy minden pénteken kijárnak a kis-

teleki szakorvosi rendelőből vért venni 12 embertől, és ezért nem 

kérnek pénzt. A polgármester vállalta, hogy személyesen fogja 

megköszönni a kistelekiek munkáját. 

Más téma nem lévén a képviselő-testület ülését kb. három 

órás tanácskozás után a polgármester bezárta. 

Molnár Mihály 

képviselő       

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  73   - 

 

 

Polgárőrök találták meg az 
eltűnt nőt 

 

Február 13-án a házi szociális gondozó nem találta tanyáján 

az egyedül élő 74 éves hölgyet, Hegedűs Annát. Ez éppen a legna-

gyobb hideg közepette történt, ezért értesítették a rendőrséget. A 

rendőrség nyolc polgárőrrel átkutatta a tanya a környékét, de az 

eltüntet akkor nem sikerült megtalálni, pedig még nyomozó kutyát 

is bevetettek.   

Egy hét múlva már olvadozni kezdett a hó, amikor a rend-

őrség körzeti megbízottja kérte, hogy a szolgálatos polgárőrök néz-

zenek szét az eltűnt tanyája körül. Három polgárőr kutatta át kör-

nyéket, és egy erdős részen, a tanyájától kb. 300 méterre meg is 

találták az eltűnt nő holttestét. 

A rendőrség államigazgatási eljárás keretében vizsgálja a ha-

lálesetet.   

M. M. 

  
 

Örököst keresnek 

 

Dr. Keresztes Ella Ágnes közjegyző keresi Pap Mihály volt 

Budapest, XIII. ker. Kassák Lajos u. 45-49. szám 10. épület I. 

emelet 79. ajtószám alatti lakos hozzátartozóit. Pap Mihály 1999. 

január 14-én elhunyt, örökösei nem ismertek.  

Papp Mihály 1906. február 4-én született Csengelén, anyja 

Patyik Julianna volt.  

Aki érintett az ügyben, az a fenti közjegyzőhöz fordulhat a 

1137 Budapest, Szent István körút 4. szám II. em. 2. ajtószám alatti 

postacímen, vagy a 06-1/3 404 941 telefonszámon.                           
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Iskolai farsang 
 

Február 17-én rendezték meg az általános iskola farsangi mulat-

ságát a faluházban.  

Az első három osztály tanulói egyénileg készültek. Láthattunk  

közöttük lovagot, bennszülöttet, Csipke Rózsikát, gombát, királylányt, 

kalózt, varázslót, múmiát, tündért, pókasszonyt, bányászt, robotot, 

hercegnőt, bohócot, nindzsát, macskát, vámpírt, medvét, remetét, pókem-

bert, mobiltelefont, ninja teknőcöt, török lányt, Batmant, kacsát, rocker 

lányt, punkot, balerinát, szaloncukrot, szamurájt, szobafestőt, menyecs-

két, focistát, vámpírt, cowboyt, orvost és reggie énekest láthattunk.  

A negyedik osztályosok kéményseprőnek öltöztek be. Zeneszóra 

ugrabugráltak az jelképes kémények között, majd kefékkel tisztították 

azt, sőt volt, hogy egy gyereket dugtak a kéménybe. 

Az ötödikes csapat szépségversenyt varázsolt a színpadra. A „szép-

ségek” bemutatásához az országukra jellemző táncokat is bemutattak.  

A hatodik osztály hupikék törpikének öltözött be. Az osztályfőnö-

kük túlméretes Törpillaként vett részt a bolondozásban. 

A hetedikesek „X-traktor” címmel rendeztek egy paródiát. Az 

énekesek között láthattunk falusi alkoholista népviseletbe öltözötteket is.     

A nyolcadikos tanulók diszkót varázsoltak a színpadra, és fiatalnak 

„öltöztek be”. Sokféle zenei stílusra táncoltak közösen.      

A farsangi mulatságról készült videó megtekinthető a Csengelei 

információk című internetes honlapon (www.csengeleiinformaciok.hu). 

 

M. M.  
 

        
 

                   1. osztály                                          2. osztály 
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                    3. osztály                                       4. osztály 

 

   
 

                    5. osztály                                       6. osztály 

 

     
 

                  7. osztály                                           8. osztály 

 
(fotók: Molnár Mihály) 
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Miről írt a Csengelei Krónika? 

 
15 éve:  

Beszámoltunk róla, hogy a faluház előtti közvilágítás megol-

dódott. Így már nem kell a rendezvények után a sötétben botor-

kálni, vagy ideiglenes reflektorokat felszerelni. A színpad megvilá-

gítását két falra szerelt reflektor fogja biztosítani, így már nem há-

tulról lesznek megvilágítva a fellépők.  

Írtunk arról, hogy egy család elővigyázatlan volt, és elve-

szítették összes pénzüket. A megtalálók, Hell Gyula és a Pálnok 

testvérek viszont visszajuttatták az érintetteknek. 

Újabb fafaragvánnyal gazdagodott a faluház. Vincze János és 

Molnár Mihály közös munkájának eredményeként egy szőlőszedő 

lányt ábrázoló szobor került az előtérbe.  

Csáki László dobogós helyen végzett Lada 1200-as kocsijá-

val a Szegeden megrendezett óriás szlalom versenyen. Mintegy 30 

csengelei szurkoló izgulta végig a versenyt.      

 

10 éve: 

Az esti polgárőr őrjárat kivilágítatlan terhergépkocsival talál-

kozott a kelőpataki úton. Mikor követni kezdték, a Zsukról fóliate-

kercseket kezdtek el kidobálni, de szerencsére a polgárőr autó ki 

tudta kerülni. A földúton folytatódott a hajsza, amikor a kocsi fának 

hajtott, az utasok eltűntek. Mint utóbb kiderült, a MEBO Kft. bolt-

jából lopták el a fóliákat. 

Az önkormányzati ülésen a polgármester bejelentette, hogy a 

DÉMÁSZ Rt.-vel a falu elavult közvilágítását korszerűbb, energia-

takarékos világítótestekre cserélik ki. A beruházással évi 75 ezer 

forint megtakarítást lehet elérni. A faluház komplett hangosító be-

rendezést kapott. A nagy teljesítményű felszereléssel megoldódott a 

rendezvények hangosítása.  

A szegedi Kass Galériában bemutatták Horváth Ferenc „A 

csengelei kunok ura és népe” című kötetét, mely a csengelei ása-

tások eredményeit ismerteti.                                                               
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Kun Szabó István Nótáskönyve 4. rész 
 
 

7. Tündérálom 

 

Tündér álom hoz le téged minden éjjel hozzám, 

Mégis mire hajudozik könnytől nedves orcám. 

Mert csak addig vagy az enyém, amíg tart az álom, 

A búcsúzó csillagokkal tűnik boldogságom.  

 

8. Amikor először megláttalak 

 

Amikor először megláttalak téged,  

Fehér szegfű nyílott, búza virág kéklett. 

Azt álmodtam, ekkor te leszel a párom, 

Az volt a legelső legszebb álmodásom. 
 

[Mikor a templomban az esküt elmondtad. 

Minden álmodásom széjjel szakítottad. 

Mírtuszvirágodra ráhullott egy gyöngyszem, 

Az volt az utolsó, legkeserűbb könnyem] 

 
[A második versszak nem szerepel a füzetben, de hozzá tartozik. Szöveg-

író: Járossy Jenő] 

 

9. Megsiratom a lehulló… 
 

Megsiratom a lehulló falevelet én is, 

A lelkemmel együtt sír a fagyos őszi szél is. 

Könnyeimmel öntözöm az elszáradt virágot, 

Még időben megkönnyezem a tavaszi álmot. 
 

(folytatjuk) 
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Rendőrségi hírek 

 

Egy csengelei lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki feb-

ruár 20-án 11 és 12 óra között a helyi temető mellett parkoló zárat-

lan autója hátsó üléséről eltulajdonította táskáját a benne lévő mo-

biltelefonnal, készpénzzel, személyes okmányokkal együtt, mely 

cselekménnyel 29.000 Ft kárt okozott. 

(promenad.hu) 

 

 
 

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. 

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                                 

 
 

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: 100                     

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Gémes Antal 
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