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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 tit-

kári tevékenységét is ellátta.  1957-ben ezen a napon hunyt 

el Szabó Mihály, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesü-

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

Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének választ-

mányi tagja lett 1944-ben. Tagja volt a földosztó bizottság-

nak. Az 1949-es községgé alakuláskor képviselőnek válasz-

tották meg. 

20. 
2000-ben ezen a napon hunyt el Rácz András, aki 1973-

1975 között a rendőrség körzeti megbízottja volt. 

21. 

1912-ben ezen a napon született Papp L. István (†2009), 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 elkészül a kibővített községháza. Ugyanezen a napon 

megalakul 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, aki 1992-1993 között a 

Szeretetszolgálat elnöke volt. 1995-től az óvoda élelmezés-

vezetője. 

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 (†2009), 

aki 1972-től dolgozott a csengelei postahivatalban.  1981-

ben ezen a napon született Magyar Erzsébet, 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 ta-

nára 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-

vetkezet vezetője volt.  1970-ben ezen a napon hunyt el 

Bagi Pál gazdálkodó, aki 1929-1946 között a Csengelei Me-

zőgazdasági Egyesület körgazdája volt.  

30. 

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

Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több vezető tiszt-

séget töltött be. 1945-ben tagja volt a Földosztó Bizottság-

nak. Az egyházközségi képviselő-testületben is több tiszt-

séget látott el.  1968-ban ezen a napon született Csíkosné 

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

általános iskolában.  1983-ban ezen a napon született Min-

kó Ágnes, 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. 

 
 

 

Mikulás a polgárőr 
gyerekeknél 

 
December 7-én Csengelére is ellátogatott a gyerekek nagy 

kedvence, a Mikulás. Némi rábeszélésre vállalta azt, hogy a 

polgárőr gyerekeknél is látogatást tesz. 

Mivel ekkor még nem volt hó, a rénszarvas szán helyett a 

polgárőr gépkocsiban foglalt helyet a piros ruhás öregember két 

krampuszával.    

Tizennégy helyen 29 gyereket látogatott meg a Télapó, és 

természetesen a várva várt ajándékok sem maradtak el. A szülők a 

látogatókat étellel, itallal kínálták, a csöppségek pedig dalokat 

adtak elő a fehér szakállúnak. 

Az öreg búcsúzóul még elmondta, hogy jövőre is szívesen 

ellátogat a gyerekekhez. 

M. M.  

 
*  *  * 

 

A Mikulás látogatásáról készült videó megtekinthető a Csengelei 

információk internetes honlapon (www.csengeleiinformaciok.hu.) 
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Adventi készülődés a 
faluházban 

 

December első napjára a csengelei hitoktató házaspár, Katona 

Attila és Zólyomi-Katona Theodóra nagyszabású rendezvényt szer-

vezett, melyen 85 fő vett részt. 

A 14 órakor induló programok első részében Nokta Gábor 

néptáncos táncházat rendezett. Ő korábban már járt falunkban, és 

most is profi módon mozgatta meg a gyerekeket. Az egyszerű tánc-

lépésektől indult, majd a bonyolultabbak következtek. Közben sza-

kított időt vetélkedőkre is. Jól megizzasztotta a résztvevőket, egyre-

mársra kerültek le a pulóverek. 

Közben Koncz Lajosné csuhé és csutka bábok készítését taní-

totta az érdeklődőknek. Angyalkák, virágok, csutkababák és lovak 

kerültek ki a fiatalok kezei közül. 

A hitoktató házaspár vetített képes előadást tartott, melynek 

első részében különleges adventi koszorúkat mutattak be, majd egy 

történet következett, melynek lényege szerint sokszor elveszik a 

karácsony igazi szelleme. Az előadásukat egy képzeletbeli beszél-

getéssel zárták, ami a mai számítógépes nyelvezetet alkalmazta a 

szeretettel kapcsolatban. 

A következő nagy feladat az adventi koszorúk elkészítése 

volt. A gyertyák dróttal való ellátásába több szülő is besegített, vi-

szont a díszítés a gyerekek feladata maradt. Novákné Vízhányó Er-

zsébetnél lampionokat lehetett papírból készíteni. 

A vendégsereg ellátására hatalmas mennyiségű szendvics 

készült, ami a rendezvény végére el is tűnt. A szomj oltására ször-

pöket lehetett fogyasztani.       

A faluháztól az elkészült adventi koszorúkkal és lampionok-

kal vonultak át a fiatalok a templomhoz szentmisére. 

 

Szöveg és képek: 

M. M. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csengeleiinformaciok.hu/content/adventi-koszor%C3%BA-%C3%A9s-lampion-k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s-faluh%C3%A1zban-2012-12-02
http://www.csengeleiinformaciok.hu/content/adventi-koszor%C3%BA-%C3%A9s-lampion-k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s-faluh%C3%A1zban-2012-12-02
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Első adventi gyertyagyújtás 

 
 

Hagyománnyá vált már, hogy a József Attila téri szökőkút 

szélén minden évben adventi koszorút alakítanak ki. Az idei első 

gyertyagyújtást december 2-án, a szentmise után tartották. 

A rendezvény fanfár hangjaival kezdődött. Sánta Ferenc pol-

gármester tartott megemlékezést az ünnepről, majd meggyújtotta az 

első lila színű gyertyát. Ezután a művészeti iskola fúvós tanulói 

adtak műsort a szabadtéri színpadon. Zárásként az általános iskola 

énekkara a Republic együttes "Szeretni valamit valamiért" című 

szerzeményét adták elő. 

A hideg és a szemerkélő eső ellenére szép számú közönség 

jött össze. Árvai Kálmán titkos receptű forralt bora és teája az utol-

só cseppig elfogyott. 

M. M. 

 

 
 

A forró italok mind elfogytak 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Önkormányzati ülés 

 

November 29-én tartotta soron következő ülését Csengele 

község önkormányzata a polgármesteri hivatal házasságkötő termé-

ben. 

Először zárt ülés keretében a Bursa Hungarica ösztöndíj-pá-

lyázatok megtárgyalása volt napirenden. 15 fő felsőoktatásban és 1 

fő középiskolai oktatásban résztvevő jelentkezett. Voltak olyanok 

is, akik a család hivatalos jövedelme miatt nem lettek volna jogo-

sultak az ösztöndíjra, viszont méltányosságból a testület úgy dön-

tött, hogy azt minden igénylő kapja meg. Ez Csengele részéről havi 

3000 Ft-ot jelent, melyhez a megyei önkormányzat és az Bursa 

Hungarica alapítvány is tesz hozzá, így tanulónként 9.000 Ft-ot 

kapnak kézhez. 

A zárt ülés második napirendje során a polgármester ismer-

tette, hogy személy szerint kik és milyen mértékű segélyezésben ré-

szesülnek. Falunkban polgármesteri hatáskörbe van adva a segé-

lyek megítélése. Korábban vad szóbeszédeket lehetett erről hallani, 

ezért kérték a képviselők a tájékoztatást. 

A nyílt ülés első napirendi pontjaként a polgármester ismer-

tette a két ülés között történt eseményeket. A napelemes és hőszi-

vattyús beruházások átadása megtörtént, azok rendben üzemelnek. 

A támogatások kifizetésére be lettek adva a kérelmek, az önrészre 

még külön pályázni próbál az önkormányzat. Az óvodai bejáró út 

le lett betonozva, a faluház előtti kerti tó hídját felújították. A 

nemrég elkészült Felszabadulás utcai öntözőrendszereket víztele-

nítették télire. Az ágvágó berendezés megérkezett, ki is próbálták. 

A dűlőutak javítása elkezdődött, azt folyamatosan végzik. Az 

útszéli fanyesedékek aprítékából eddig több mint 40 kocsi mennyi-

séget szállítottak ki a rászorulóknak. Az idén még 10-15 kocsi 

mennyiség várható. A vastagabb faanyaggal a polgármesteri hiva-

talt fűtik, gázt spórolva vele.  

A hozzászólások során Kormányos Sándor alpolgármester 

megjegyezte, hogy az energetikai beruházásról sok jó visszajelzést  
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kapott. Nagy szó, hogy ilyen kis faluban ezt meg tudták valósítani. 

Tóth Tibor képviselő szerint a kormány 1 milliárdos keretet 

biztosít tűzifa vásárlásra, melyre 15 %-os önrésszel lehet jelentkez-

ni. Megítélése szerint a közútkezelőtől valami hozzájárulást kellene 

kérni, mivel az önkormányzat ingyen és bérmentve rendbe teszi az 

utak széleit. A polgármesteri válasz szerint nem érdemes a kor-

mány keretére pályázni, mert a fát el kellene szállítani a kijelölt 

helyről, ami sokba kerülne. A közmunkások foglalkoztatásához a 

gázolaj ugyan drága, de így legalább munkát tudnak biztosítani, és 

az aprítékot segélyezésre tudják használni. Az útszéli karbantartást 

több önkormányzat is kérte, azé lett, aki előbb jelentkezett. A köz-

útkezelőnek nincs pénze még a kátyúzásokra sem, nem hogy a 

fairtásért fizetni tudjon. Viszont a közlekedés is sokkal biztonsá-

gosabb így. 

A 2013. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor elhang-

zott, hogy sok konkrét adat még nem áll rendelkezésre, hiszen a 

kormánynak nincs még elfogadott költségvetése. A napirendi pont-

tal kapcsolatban Tóth Tibor képviselő az ivóvízjavító programról 

érdeklődött. A polgármester válasza szerint a jövő év elején indul a 

150 milliós beruházás. Új ártézi kút készül, szűrőberendezéseket 

szerelnek fel, és a gerincvezeték egy részét is felújítják. Nálunk 

határértéken az ammónia van, cián viszont nincs a vízben. A kon-

cepciót a testület egyhangúlag elfogadta. 

Az előterjesztések során módosításra került az idei költség-

vetés. Varga Árpád képviselő a vasanyagok eladása iránt érdek-

lődött. A polgármester közölte, hogy a bontott vasanyagok ela-

dásából 216 ezer forint bevételhez jutott az önkormányzat. 60 Ft/kg 

áron adták ugyan el, de ezért helyből elszállították és fel is rakták 

azt. Tóth Tibor képviselő az ápolási díjról érdeklődött. Bánhidi 

Bernadett tájékoztatása szerint az ápolási díj 75 %-át visszaigé-

nyelheti az önkormányzat. A polgármester elmondta, hogy az állás-

pontja az, hogy aki munkaképes, az dolgozzon meg a pénzért. Tóth 

Tibor képviselő ehhez hozzáfűzte, hogy vannak olyanok, akik való-

ban rászorultak. Ezért az idei tiszteletdíját ezek megsegítésére hasz-

nálja fel. A trükközőket ő is elítéli. A testület az költségvetés mó-

dosítását egyhangúlag elfogadta. 
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Az önkormányzat rendeletet fogadott el, mely szerint az új 

költségvetés életbelépéséig csak a kötelező feladatok ellátására le-

het pénzt felhasználni.  

A helyi iparűzési adó 2 %, mely 1 millió forintig adómentes. 

Dr. Tóth Tibor jegyző megemlítette, hogy a helyiektől származó 

adó elenyésző, az autópálya után viszont jelentős bevétel érkezik. 

A polgármester szerint sok helyi nem fizet adót. A százalék csök-

kentésével az autópályától származó bevétel jelentősen csökkenne. 

Az iparűzési adóról szóló rendeletet a testület egyhangúlag elfo-

gadta.   

A szemétszállítási díj maximum 4,2 %-os emelését hagyta jó-

vá az önkormányzat. Varga Árpád képviselő a chipes rendszert 

hiányolta, mely szerint az elszállított szemét súlya szerint kellene 

fizetni. A polgármesteri válasz szerint erről még nincs semmi hír, 

fix súly után kell fizetni. Szerinte így kevesebb műanyagot égetnek 

el. Január 1-jétől a havi díj 2.115 Ft lesz. 

A 2012. III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóban 

elhangzott, hogy a piactéri pályázat nem nyert. Bordány nyert ki-

sebb tételben.  

Kormányos Sándor alpolgármester elmondta, hogy nagyon 

sokat kell dolgozni azért, hogy egy pályázat sikeres legyen. Szerin-

te a sikertelenséghez az is hozzájárult, hogy a pályázat beadása 

után felmerült, hogy a tervezett épületet arrébb helyeztetni akarták. 

A polgármester válaszában közölte, hogy minden pályázatnál 

küzd annak sikeréért, de már hamar látszott, hogy kevés lesz a pá-

lyázatra szánt keret. Csengele pályázati nyerései jók. Szerinte nem 

volt köze a sikertelenséghez, hogy felvetődött egy másik meg-

valósítási hely is. 

Tóth Tibor képviselő szerint az új hely felvetésének semmi 

köze sem volt a sikertelenséghez. Ha lehet módosítani egy életre 

szóló beruházást, akkor azt a jó helyen valósítsák meg. 

A III. negyedéves gazdálkodási tájékoztatót a testület egy-

hangúlag elfogadta. 

A képviselő-testület döntött arról, hogy az idősek napján a 70 

éven felüliek 2000 Ft értékű ajándékcsomagot fognak kapni, vala-

mint 22  rászoruló család  is  ugyanilyen  ellátásban   részesül. Tóth  
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Tibor képviselő javasolta az 500 Ft-os emelést. A polgármester ezt 

nem javasolta, mert szerinte a gesztus a lényeg, nem az összeg. 

Egyébként 300 főnél 150 ezer forintot jelentene az emelés. 

Az önkormányzat döntött arról, hogy rendes testületi üléseit 

februárban, áprilisban és júniusban fogja tartani. Ezen kívül még 

rendkívüli ülések lehetnek. 

A testület határozatot hozott egy Szekfű utcai építési telek 

visszavásárlására 120 Ft/négyzetméter áron, melyen korábban vá-

sárolták. 

Az óvodai konyha nyersanyagnormáiról szóló előterjesztést 

is megtárgyalták a képviselők. A javaslat a következő volt: 
 

 

 2012 2013 

Óvodai étkezők háromszori étkezése 360 Ft/nap 390 Ft/nap 

Iskoláskorúak egyszeri étkezése 250 Ft/nap 270 Ft/nap 

Felnőtt étkezők egyszeri étkezése  360 Ft/nap 390 Ft/nap 

Elhordásos felnőtt adag 500 Ft/nap 550 Ft/nap 
 

 

 Tóth Tibor képviselő megjegyezte, hogy nem régen volt 

emelés. Longa Istvánné iskolaigazgató válaszában elmondta, hogy 

egy évvel ezelőtt volt emelés. Havonta 1-1,5 millió forint a beszer-

zés. 110 körül vannak az ingyen étkezők. Ehhez a polgármester 

hozzáfűzte, hogy csak a nyersanyag normát fizetik az igénybeve-

vők, a többit az önkormányzat állja. Én felvetettem, hogy vannak 

olyan idősek, akiknek a havi 1000 Ft-os emelés is nagy gondot 

okozhat. A polgármesteri válasz szerint a kihordott ételek kb. 60 

%-át ingyen kapják az idősek. A képviselők többsége amellett volt, 

hogy ha nem követjük az inflációt, akkor az aminőség rovására fog 

menni. Az új árakat Tóth Tibor képviselő nem fogadta el, a testület 

többi tagja viszont igen. 

Törköly Ágnes közművelődési előadó ismertette azt a lehe-

tőséget, hogy a községi könyvtár csatlakozhatna a szegedi So-

mogyi-könyvtárhoz, és annak egy fiókja lenne a továbbiakban. Ez 

azért lenne célszerű, mert így a dologi kiadásokat a megyei könyv-

tár fizetné, és állami támogatást is igénybe lehetne venni. A csatla-

kozáshoz az önkormányzat egyhangúlag hozzájárult.  
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Pusztaszer község képviselő-testülete 2012. november 28-i 

ülésén döntött arról, hogy közös polgármesteri hivatalt kíván 

működtetni Csengelével. 2000 fő alatti lakosságú településeknek 

kötelező közös hivatalt működtetni. Csengele lakossága is labilis, 

így viszont biztosan megmarad a csengelei polgármesteri hivatal. A 

pusztaszeri lakosságnak is helybeli ügyintézést akarnak. Tóth Tibor 

képviselő felvetette, hogy meg kellene akadályozni falunk lakos-

ságának 2000 fő alá csökkenését, és ezt csak munkahelyek létesí-

tésével lehet. A polgármesteri válasz szerint sok mindentől függ a 

munkahelyek létesítése. Szerinte helyben is lenne munka, de azt vi-

dékiekkel töltik be. A két önkormányzat pénzügyileg teljesen füg-

getlen lesz, csak a polgármesteri hivatal működtetése lesz közös. 

A közmunkaprogram 2013-ra elkészült, a Start programot 

jövőre is működtetni akarja az önkormányzat. A feltételek decem-

berben lesznek ismertetve. A gépek megvannak a munkához. Me-

zőgazdasági termelést az önkormányzat közmunkásokkal csak ak-

kor akar végeztetni, ha az nagyon muszáj lesz.  

Katona Attila képviselő bejelentette, hogy társadalmi munká-

ban elkészült a temető kerítésének egyik oldala. A plébános kérését 

tolmácsolva kérte az önkormányzat aprítógépét a kitermelt gallyak-

hoz, a szállítást maguk oldják meg. 

Lantos István kérte, hogy az ifjúsági táborozóhely bútorainak 

felméréskor az iskolai ablakok szúnyoghálóit is fel kellene mérni. 

A polgármesteri válasz szerint ezt már lerendezték. 

Magony Rita vezető tanácsos szerint az önkormányzati szak-

feladatok felsorolásánál javítások szükségesek a jogszabályi válto-

zások miatt. 

Dr. Tóth Tibor jegyző felvetette, hogy papírkímélés miatt ol-

csó táblagépeket lehetne beszerezni, és ezeken terjesztenék a tes-

tületi anyagokat. Egyelőre néhány darabot szereznek be, melyet 

próbára kiadnak a képviselőknek. 

Más téma nem lévén az ülést a polgármester bezárta. 

 

Molnár Mihály 

képviselő       
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Közmeghallgatás 

 

November 29-én közmeghallgatás volt a faluházban. Sánta 

Ferenc polgármester közel egy órás tájékoztatót tartott, melyben 

ismertette az európai és magyarországi politikai helyzetet, beszélt a 

beruházásokról, az intézmények és civil szervezetek működéséről, 

a szociális támogatásokról és a családsegítő szolgálat tevékenysé-

géről. 

Egyetlen hozzászólóként Huszár Péter állatorvos arról érdek-

lődött, hogy mi van a közterületek átnevezésével. A polgármesteri 

válasz szerint a Felszabadulás és Május 1. utcákat kell átnevezni. 

Elképzelhetőnek tartja, hogy meg fogják kérdezni a lakosság véle-

ményét is. 

A közmeghallgatás pontosan 1 óra hosszáig tartott. Azon 18 

fő vett részt, melyből 9 fő önkormányzati alkalmazott volt. 

M. M.   

 

Rendkívüli önkormányzati ülés 

 

2012. december 11-én rendkívüli ülést tartott a képviselő-

testület a polgármesteri hivatalban. 

Az önkormányzat felhatalmazta a polgármestert, hogy az is-

kola államosítása kapcsán az átadás-átvételt aláírhatja. Magony Ri-

ta vezető tanácsos elmondta, hogy az irat tervezetét már megkap-

ták az illetékesektől, és azt rendben találták. Megérkezett a minisz-

tériumi jóváhagyás, mely szerint Csengele átvállalhatja az iskola 

működtetését. Csongrád megyében egyedül falunk teszi ezt meg.  

Az iskola államosítása kapcsán az óvoda alapító okiratát mó-

dosítani kellett, mivel a két intézmény szétválik, az óvoda továbbra 

is önkormányzati tulajdonban marad. Az étkeztetést az óvodához 

kell áttenni. A törvényi előírásoknak megfelelően az óvoda veze-

tője mellé egy adminisztrátort kell biztosítani, aki majd részmun-

kaidőben fogja ellátni a feladatát.  
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A polgármester bejelentette, hogy az új törvényi szabályozás 

miatt két utcanevet meg kell változtatni. A határidő január 1-je, így 

nincs idő a lakosság megkérdezésére. Ő a Május 1. utca helyett a 

Szent Imre utca, a Felszabadulás utca helyett Széchenyi István út-

cát javasolja, de természetesen más vélemény is lehet. 

A témához elsőként én szóltam hozzá. Elmondtam, hogy a 

vonatkozó szabályozásokat áttanulmányozva arra jutottam, hogy 

nincs szükség az utcanév változtatásokra, a lakosságot pedig ne 

terheljük felesleges ügyintézésekkel, főleg télvíz idején. A Fel-

szabadulás utcán 8 vállalkozás, 5 intézmény, 3 egyesület és egy 

alapítvány székhelye található, akiknek a lakcímkártya cseréjén túl 

sokkal több ügyintézést kellene vállalniuk. A Május 1. utcával  

semmi probléma nincs, hiszen május 1-je hivatalos állami ünnep, 

munkaszüneti nap még jelenleg is. A „felszabadulás” kifejezés 

pedig szerintem nem utal közvetlenül önkényuralmi rendszerekre, 

mint amit a törvény feltételül szab meg. Kétséges elnevezésnél 

pedig a Magyar Tudomás Akadémia véleményét kell kikérni, amit 

javasoltam is. 

Dr. Tóth Tibor jegyző azt a véleményét fejezte ki, hogy a leg-

célszerűbb az lenne, ha maradna minden a régiben, és ő is javasolta 

a tudományos akadémia megkérdezését. 

A testület végül úgy döntött, hogy mindkét utca elnevezéséről 

kikéri az akadémia véleményét. Ha valamelyik nem fog megfelelni, 

akkor később fognak dönteni az új elnevezésről.        

A képviselő-testület a korábbi ülésén hozott hulladékszállítási 

rendeletét eltörölte, mivel január 1-jétől a kormány fogja a díjakat 

megállapítani. 

Még az előző önkormányzat részt vett abban a társulásban, 

melynek az volt a célja, hogy egy magánbefektető cég finanszíroz-

za a csatornázásokat. Csengele akkor 2,8 millió forinttal csatlako-

zott. Mivel az eltelt sok év alatt nem történt semmi az ügyben, a 

csengelei polgármester kezdeményezte a befizetett pénz egy részé-

nek visszaszerzését. A megállapodás szerint 80 %-ot vissza kell ad-

ni sikertelenség esetén. Az ügy kimenetele kétséges, de akár bíró-

sági úton is vissza kell szerezni az önkormányzatot megillető pénzt. 

A tanácskozás végén Lantos István bejelentette, hogy decem- 
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ber 23-án lesz a karácsonyi koncert. 

Kormányos Sándor alpolgármester azt közölte, hogy Kistele-

ken gazdakör indul, melybe 1 fő csengeleit kellene delegálni. A 

polgármesteri felvetésre közölte, hogy ő nem kívánja ezt elvállalni. 

A testületi ülés befejezéseként a polgármester kellemes ün-

nepeket kívánt a testület tagjainak. 

Molnár Mihály 

képviselő          

 

 

 

Kun Szabó István nótáskönyve 
18. rész 

 

43. Karalábé nem való a kecskének 

 

Karalábé nem való a kecskének, 

Öregember fiatal menyecskének. 

Mert az öreg se hall, se lát szegény már, 

Mikor a menyecske után legény jár. 

 

Eresz alján azt csicsergi a fecske, 

Száz leánynál többet ér egy menyecske. 

Mert a lány esze főkötő után jár, 

A menyecske pedig csak a csókra vár. 

 

Már ezután magam is úgy csinálok, 

Leány helyett asszonynak kurizálok. 

Ráborulok patyolatszín vállára, 

Fütyülök a világ összes lányára. 

 

(folytatjuk!) 
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Megnyílt a Gól söröző 
 

Szeptember 10-én zárt be a Gól söröző a bővítési munkálatok 

idejére. A gyors munkáknak köszönhetően november 29-től újra 

fogadhatja vendégeit. 

A teljes beruházás még nem készült el. Tavaszig hátra van 

még a külső hőszigetelés és a nemes vakolat felhordása, a kerítések 

elkészítése, valamint a hátsó terasz kiépítése. A belső tér viszont 

teljesen kész van. Kialakítottak egy rendezvénytermet is, melyben 

kb. 50 fő tud elférni, valamint bővítették a vizesblokkot, így már 

két-két WC áll a vendégek szolgálatára. 

Az eredeti költségvetés szerint 21 millió 300 ezer forint volt, 

viszont az építőanyag árak folyamatos emelkedése miatt jó, ha 25 

millióból ki lehet hozni a bővítési munkálatokat. Ehhez 13 millió 

300 ezer forint állami támogatás áll rendelkezésre, de az csak utóla-

gosan, a beruházás befejezését követően vehető fel.  

A korábbi fúrt kút használatát megszüntették, mert nagy vas-

tartalma miatt a berendezésekben lerakódást okozott. Kiváltására a 

faluból kivezették a folyóvizet. 

A tervek szerint havonta egy alkalommal zenés est lesz, és a 

szilveszter óévbúcsúztatót is szervezik már. 

M. M. 
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Nem Csengelén lopták el 
 

Még október 26-án tett feljelentést egy külföldi, mely szerint 

a külföldi forgalmi rendszámú nyerges vontatóhoz csatolt pótko-

csijából ismeretlen tettes rézhulladékot tulajdonított el 22.400.000 

Ft értékben az M5-ös autópálya csengelei pihenőjénél. 

A Kisteleki Rendőrkapitányság kiterjesztett, széleskörű nyo-

mozást folytatott le, amelynek eredményeként megállapították, 

hogy a gépkocsin már a Magyarországra történő belépéskor sem 

volt a feljelentésben megjelölt rakomány, így bűncselekmény Ma-

gyarország területén nem történt, ezért a nyomozást megszüntet-

ték.                                                                              (promenad.hu) 

 

Fogadóórák 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hét-

főjén 18 órától lakossági fogadóórát tart a faluházban. A követke-

ző alkalom január 7-én lesz. 

Bozó Béla r. főtörzsőrmester, csengelei körzeti megbízott pá-

ratlan számú hetek szerdáján várja a panaszosokat a faluházban 9-

11 óra között. December 19-én lesz a következő fogadóóra.            

 

Olvasóinkhoz! 
 

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

példányonként 125 Ft. Így az éves díj (24 szám) 3000 Ft-ban, a 

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

A támogatásokat továbbra is az évek során megszokott he-

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

21. szám) és az Erdősarki boltjában, Novák Imréné Vegyesboltjá-

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

(Május 1. u. 52. szám).                                                          A Szerk.  
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H i r d e t é s e k 
 
 

Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-

helyeket) és ócskavasat felvásárolom. Telefon: 06-30/4 018 317 
Csontkovácsolás! Tapasztalja meg Ön is egy több ezer éves gyógymód 

gyógyító hatását. Elsősorban ízületi és mozgásszervi betegségek meg-

szüntetésére, illetve megelőzésére szolgál. Ez a gyógyítás minden ko-

rosztály számára ajánlott, szinte minden ma ismert betegség tüneteit 

csökkenti, illetve meggyógyítja. A csontkovácsolás energetikai kezelés-

sel és masszázzsal együtt történik. Bővebb felvilágosítás, illetve beje-

lentkezés az alábbi telefonszámon: 06 30 5 262 606. Június 1-től a Fel-

szabadulás u. 2. szám alatti szépségszalonban (volt tűzoltó szertár) is fo-

gadom ügyfeleimet.      Somogyi András csontkovács és energiagyógyász    

Emeletes, 3 + 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, mosókonyhás, külön WC-

s, nagy garázsos szerkezetkész (ajtó, ablak bent van) tégla ház, dupla 

portával (2 utcát átérő) eladó. Irányár 5 millió forint. Érdeklődni telefo-

non lehet: 06-62/286 120 és 06-62/286 045. Csengele, Dózsa Gy. u. 1/A.  

Eladó 150 db 6 m-es vas fóliaborda locsolórendszerrel és egy Hyundai 

H1 személygépkocsi. Érdeklődni lehet: 06-30/3 630 771. 

Pí-víz kapható a csengeli benzinkúton. A japán szabadalom alapján 

előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és biológiai 

tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasztalatok szerint segíti a 

szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrendszert, növeli az ellenálló 

képességet a betegségekkel szemben, gátolja a kórokozók terjedését a 

szervezetben, fokozza a regenerálódást, a sérült szövetek helyreállítását, 

csökkenti az allergiás tüneteket, hatásosan csökkenti a stressz 

érzékenységet, növeli a teherbíró képességet és lassítja az öregedést. 

Hatása néhány hét után észlelhető. Naponta 1-1,5 liter fogyasztása 

ajánlott. 1,5 literes műanyag flakonokban kapható, szén-savas és 

szénsavmentes változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több gyógy-

szert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anyagot fogyasz-

szanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga termékeket. A mik-

roalgák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisztítást, sejtvédelmet 

és a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki Ön is elérhető áron, 

garanciával!  Érdeklődni lehet a 06-20/5 210 172 telefonszámon. 
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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. Érdeklődni: 06-

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

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek javí-

tásra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 3 236 305 

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

együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137 

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

Tibor +36-30/9 677 763. 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbikert 

eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. +36-30/2 

098 096  

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

lítva 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 sze-

rint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti kö-

röknek, 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. 

+36-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 

 

 
  

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap                                 
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