
In gye nesKÖZ ÉLE TI HAVILAP2020. augusztus

   Csengelei
KÖZÉLET•KULTÚRA•SPORT•TÁRSADALOM•OKTATÁS

hí rek
Önkormányzati hírek
Kedves Csengelei Lakosok!
Bizonyára többen is emlékeznek még a választások előtti 
ígéretemre, hogy mindenkor folyamatos tájékoztatást fog-
nak kapni a lakosok az Önkormányzat tevékenységéről, 
ennek most írásban próbálunk eleget tenni. A koronavírus-
járvány által sújtott válságos időszakban fordulok Önökhöz. 
Sajnos, mint az Önök előtt is ismeretes, a legtöbb rendez-
vényt le kellett mondani (pl. Falunapok, Gazdaolimpia, 
stb…), Csengelén és a többi településeken is. A tervezett 
félévi beszámolót ezért most írásban tudom csak megtartani 
Önöknek. Ez az újság egy számába nem fér majd bele, ezért 
a beszámoló a következő számokban is folytatódni fog.
Először is szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megkö-
szönjem mindannyiuknak a bizalmukat, amellyel támogat-
nak bennünket, az önkormányzati hivatal dolgozóit.
Beszámolónkhoz visszatérve, meg kell említenem, hogy 
rövid idő alatt is sok pozitív változáson vagyunk már túl, 
csak néhány ilyen fejlemény felsorolás szintjén:
-  2019. decemberében sikerült felemelnünk háromszorosára 

az idősek karácsonyi ajándékának értékét,
-  a hivatalban dolgozó köztisztviselők mindannyian rendel-

keznek a munkakörükhöz előírt képesítéssel,
-  a kiszáradt tuják helyére újakat ültettünk,
-  a faluképet újra rendezetté tettük,
-  a járművek és munkaeszközök szervizelése és karbantartá-

sa megtörtént, sok eszköz a teljes defektes állapotból lett 
újból működőképes, ahogy a fő utcai öntözőrendszer is,

-  októbertől kezd az új orvos, a 2. számú háziorvosi rendelő 
felújítása jelenleg is folyamatban van.

Önkormányzatunk anyagi lehetőségeit és helyzetét is fel 
fogom vázolni a beszámolóban, ahogy a szociális intézkedé-
sekről is átfogó képet fognak kapni. Tudom, hogy a jelenlegi 
válságos helyzetben nagyon nehéz pozitív képet alkotni a 
jövőről, én mégis erre kérem Önöket, mi is erre törekszünk.

Beszámolóm az alábbi részekre tagozódik:
1.  Az új orvos, Dr. Lőrik Aliz bemutatkozása
2.  Az autópálya lehajtóról (Tóth Tibor alpolgármester beszá-

molója)
3.  Személyi változások az Önkormányzatnál és a Hivatalnál
4.  Szociális intézkedések
5.  Gépek, autók, eszközök karbantartása
6.  Önkormányzatunk anyagi helyzete
Tanulmányozzák át alaposan a beszámolómat és bármilyen 
kérdés esetén állok szíves rendelkezésükre.

1.  Új háziorvos bemutatkozása 
a Csengele II-es háziorvosi körzetben

Kiskunmajsán születtem, ott nőttem fel. Általános iskolai 
tanulmányaimat a Széchenyi István Általános Iskolában 
végeztem, hatodikos korom óta tudatosan az orvosi pályára 
készültem. Gimnáziumi tanulmányaimat a szegedi Radnóti 

2.  Az autópálya lehajtóról 
(Tóth Tibor alpolgármester beszámolója)

Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy alpolgármesterként 
tájékoztathatom a Tisztelt Csengelei Lakosokat arról, hogy 
az autópálya lehajtó megvalósítására igen jelentős ígéretet 
kapott 2020. február elején a polgármester. 2020. június 
végén a Délmagyarország nevű újság is megírta, hogy tele-
pülésünk komoly ígéretet kapott az autópálya lehajtó meg-
építésére, amelyet Farkas Sándor Miniszterhelyettes 

Miklós Kísérleti Gimnázium biokémia tagozatán folytattam, 
majd az érettségi megszerzése után a Szegedi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karára nyer-
tem felvételt.
2011-ben Kenderesre költöztünk férjem Dr. Bencze Miklós 
álláslehetősége miatt, aki szintén háziorvosként dolgozik. 
Ebben a kisvárosban, a szakvizsgám megszerzése után, 
kezdtem én is az önálló körzeti orvosi munkámat 2015-ben, 
vegyes körzet tartozik hozzám, felnőtteket és gyermekeket 
látok el.
2012-ben született meg kislányunk, Alina, 2016-ban kisfi-
unk, Miki érkezett hozzánk. 
Ezen a kis településen eltöltött 9 évünk alatt sok új barát-
ságra tettünk szert, ami a lakosság kedvességével együtt 
megszépítette a mindennapjainkat. Többen megható módon 
próbálnak minket marasztalni a helyiek közül, amely gyö-
nyörű emlék marad számunkra.
Idén úgy döntöttünk, hogy visszaköltözünk a szülővárosunk 
közelébe, amely elhatározás elsősorban a honvágyunk, a 
családunk, illetve a gyermekeink oktatásában rejlő plusz 
lehetőségek miatt született meg.
Csengelén idén októbertől kezdek rendelni, kezdetben helyet-
tesként, majd reményeim szerint hosszútávon képzelhetem 
el a községben végzett munkámat.

Tisztelettel: 
Dr. Lőrik Aliz

(folytatás a következõ oldalon)
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3.  Személyi változások az önkor-
mányzatnál és a hivatalnál

A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalnál és a Csengele 
Községi Önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók körében 
az alábbi személyi változások történtek: 

Önkormányzat:
2019. november 11-től a karbantartói feladatokat, valamint 
a közfoglalkoztatás keretében dolgozók irányítását Vincze 
Róbert látja el.
A IV. számú tanyagondnoki ellátási körzet keretében foglal-
koztatott Bangó Péter tanyagondnoknak 2019. november 
30. napjával közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszo-
nya. A körzet ellátását Makány Ákos tanyagondnok 2019. 
december 1-től végzi.
Bangó Péter korábban tanyagondnoki munkája mellett piac-
felügyelő is volt, melyet új munkahelye mellett nem tudott 
ellátni, így ezt a feladatot azóta ifj. Ádám Lajos látja el.
Krizsán Sándor tanyagondnok munkaviszonya 2020. január 
31. napjával közös megegyezéssel megszűnt, helyette a 
tanyagondnoki feladatokat 2020. március 1-től Szabó Lajos 
tanyagondnok látja el.
Árvai Kálmán karbantartó munkaviszonya 2020. június 02. 
napjával közös megegyezéssel megszűnt.

Közös Önkormányzati Hivatal:
2019. december 20-tól Csépe András látja el a Csengelei 
Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői feladatait - végzett-
ségének megfelelően - aki korábban igazgatási előadóként 
dolgozott a hivatalnál. Sajnos az előző ciklus alatt munka-
helyet kellett váltania a szakmai megbecsülés elértéktelene-
dése miatt, ahogy ez Boros Klára Sára esetében is történt. Ő 
szintén Hivatalunknál dolgozott 2006 és 2017 között 
főkönyvelőként és 2020. február 1. napjától visszajött hiva-
talunkhoz, az adóügyi feladatokat látja el mérlegképes 
könyvelőként.
Novemberben Szaniné Bakacsi Henrietta köztisztviselő jog-
viszonya áthelyezés folytán megszűnt hivatalunknál.
Decemberben Pálnok Erika és Buduczkiné Sági Ildikó hivata-
li dolgozók köztisztviselői jogviszonya szűnt meg közös 
megegyezéssel.
2020. április végén Kucsora Boglárka köztisztviselőnk kérte 

Államtitkár Úr, választókerületünk Országgyűlési Képviselője 
is megerősített a lapnak. A megjelent cikk bizonyos körök-
ben sajnos felháborodást keltett, azt kutatva, hogy kinek az 
érdeme ez. Ezzel kapcsolatban szeretnék Önökkel pár gondo-
latot megosztani:
Települési önkormányzati képviselőként már a rendszervál-
tás után bekerültem a helyi képviselő-testületbe. A rendszer-
váltás utáni első önkormányzati ciklusban (1990-1994) 
kellett véleményeznünk a megépítésre kerülő M5 autópálya 
terveit. Én már ekkor jeleztem, hogy Csengelén szükséges 
lenne a csatlakozási lehetőség kiépítése. A csengelei autópá-
lya lehajtó megépítése tehát nagyon régi vágya a helyi 
közösségnek melyhez mindig is szükséges volt a falu veze-
tésének támogatása. Ezen célok megvalósulása akár több 
polgármesteri ciklusra is visszanyúlhat, mint ahogyan 
Csengele esetében is ez így van. Az autópálya lehajtóval 
kapcsolatos első terveket –annak megépülése után– készít-
tette 2005-ben Schelz Lajos mérnökkel az akkori település-
vezetés és kezdte meg a lobbizást a csatlakozás megvalósí-
tásért. 2015. évben a Makadám Úttervező Mérnöki Iroda 
készített új terveket az aktuális kor kihívásainak megfelelő-
en. A tervek ugyan elkészültek, de sajnos a megvalósításhoz 
felsőbb körökben továbbra sem sikerült támogatást szerezni. 
A régi polgármesterek ez ügyben tett erőfeszítéseiről mindig 
is elismerően nyilatkoztunk, hiszen az alapok lefektetésénél 
az ő szerepük elévülhetetlen, de a célok elérése, azaz a lehaj-
tó tényleges megvalósításához a lobbizás és a közreműkö-
dés a jelenlegi településvezetésre maradt. A mai meghurcolt 
nehéz gazdasági helyzet ellenére úgy vélem igen nagy jelen-
tőségű az a tény, hogy a jelenlegi településvezetés kérése 
meghallgatásra talált.
Bár a közösségi médiában nem túl pozitív hangvételű észre-
vételek is megjelentek az újságcikkel kapcsolatosan, szá-
momra érthetetlen, hogy az eredeti észrevételt író – nem 
csengelei lakos – miért folyik bele Csengele belügyeibe, aki 
valószínűleg nem sokat tud – saját kútfőből – településünk-
ről? 
Ahogyan az észrevételt író is írta „egy település életében a 
polgármesterváltással nem feltétlen múlik el azonnal az 
addig a településért dolgozó elődök munkája”. Így történt ez 
korábban a nyugalmazott polgármester, Sánta Ferenc tekin-
tetében is, hiszen a 20 éven át elért eredményeiből az utódja 
nagyon sok mindent átvett, úgy, hogy sok esetben a hivata-
li elődje által elért eredményeket sajátjaként publikálta a 
lakosok felé. Én már nagyon régóta, sok ciklusra visszanyú-
lóan vagyok települési önkormányzati képviselő, ezért 
tudom, hogy az elmúlt években megvalósult pályázatok 
zöme már a 2014 tavaszán Kisteleken megtartott kistérségi 
egyeztetésen, Sánta Ferenc hivatali ideje alatt már le volt 
fektetve, a mindenkori aktuális önkormányzati költségvetés-
ben is szerepeltetve volt. A Piactér például 25 milliós keret-
összeggel szerepelt a 2014. tavaszán megtartott kistérségi 
egyeztetésen. A TOP (megyei kisteleki kistérségre jutó 1,5 
milliárd forint volt a keret) pályázatokhoz volt betervezve az 
egészségügyi intézmények, orvosi rendelők akadálymentesí-
tése vagy az intézmények (közigazgatási, szociális, kulturá-
lis és egészségügyi) energetikai felújítása. Ebben az időszak-
ban a napelemért meg minden zöldberuházásért bolondultak 
a pályázatosok, ezek a pályázatok összefoglalóan voltak 
akkor 50 milliós keretösszeggel betervezve Csengelére.
A kampánynak immár több mint 8 hónapja vége, mégis a 
leváltott polgármester folyamatosan azt bizonygatja, hogy 
ha valami jó történik, mint például most az autópálya lehaj-

tó megépülésének új lehetősége, akkor az egyedül az Ő érde-
me – megpróbálva így továbbra is ellentétet szítani a lakos-
ság között. A kampány időszaknak vége, úgy vélem nem 
helyénvaló az, hogy a 2019-es önkormányzati választások 
miatt családon belül is viták alakultak ki, az emberek egy-
más ellen fordultak és fordulnak. Ez itt Csengelén korábban 
soha nem történt meg, pedig volt már egy pár választás.
Ideje lenne már mindenkinek tovább lépnie, a meg nem 
választott jelölteknek a múltból kilépve a saját jövőjüket 
építeni, a megválasztott jelölteknek pedig a falu hosszú távú 
fejlődését segíteni. A választást követő időszaknak a falu 
tovább építéséről, szépítéséről kell szólnia nem a lakosok 
közötti konfliktusok generálásáról ahogyan történt ez az 
előző ciklus alatt.
A falu megnyugodott és szeretné ezt hosszú távon fenntar-
tani, amibe nem fér bele ez a fajta magamutogatás és ellen-
tét szítás.

Őszinte tisztelettel:

Tóth Tibor alpolgármester

(folytatás az előzõ oldalról)
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jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszünteté-
sét.
2014-ben még 3 anyakönyvvezető dolgozott a Csengelei 
Közös Önkormányzati Hivatalnál és ez a létszám 2019-re 
sajnos 1 főre csökkent. Sándor Szidónia nagyon lelkiismere-
tesen segítette településünket 2015 és 2019 között. Kiss 
Andrásné Ibolya 2020. június 1. napjától az egyéb hivatali 
teendők mellett főállásban az anyakönyvvezetői feladatok 
ellátását végzi Csengelén és Pusztaszeren is, ennek nagyon 
örülünk, hiszen már nagyon régóta kerestünk anyakönyvve-
zetőt a hivatalhoz.
Mindezek alapján megállapítható, hogy 2020. június 1. nap-
jával elértük azt, hogy a Csengelei Közös Önkormányzati 
Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 100 %-a rendelke-
zik a munkaköre betöltéséhez szükséges képesítéssel, a 
korábbi 40 % helyett.
A Tisztelt Lakosság körében egyre több esetben felmerül a 
kérdés és tőlem is folyamatosan kérdezik, hogy mi az oka 
annak, hogy a szakképzett dolgozók 2015-től kezdődően 
máshol kamatoztatták tudásukat és 2020. évtől kezdődően 
pedig ismételten itt dolgoznak kis falunkban. Ennek az oka 
nagyon egyszerű, mégpedig az, hogy az előző vezetés nem 
tulajdonított jelentőséget a szakmai tudásnak, ezért az 
„elértéktelenedett”. Az a tévképzet tartotta magát az előző 
ciklusban, hogy a szakképzett dolgozók el akarják távolítani 
a polgármestert a székéből és ezért sajnos nem volt hajlandó 
ezekkel a szakemberekkel együtt dolgozni. Komikus módon 
a választások előtt néhány személy azt próbálta meg elhitet-
ni a lakosokkal, hogy velem nem tudtak együtt dolgozni, 
akik elmentek a Hivataltól. Ez a híresztelés is csak a válasz-
tópolgárok félrevezetésére irányult, mivel pont most jöttek 
vissza azok a szakemberek, akik a megelőző ciklusban 
elmentek Csengeléről. Amikor elkezdődött a szakemberek 
más munkahelyekre történő szétszéledése, akkor mi – az 
akkori hivatali köztisztviselők – minden irányban megpró-
báltunk segítséget kérni, de többszöri segélykiáltásaink saj-
nos süket fülekre találtak, mind az akkori alpolgármester, 
mind a képviselő-testület vonatkozásában is.
De mi is történt? Teljes részletekbe menően nem fogom leír-
ni most a történéseket, de próbálok egy átfogó képet kialakí-
tani a Tisztelt Lakosság számára, hiszen ez a téma nagyon 
sokukat érdekel. Amit a kérdéssel kapcsolatosan egy ilyen 
rövid cikk során el tudok mondani és amelyekről természe-
tesen írásos bizonyítékokkal is rendelkezünk, ha esetleg 
valaki azt gondolná, hogy bármiféle valótlan állításokat 
teszünk itt most. Az egész történetet talán a kezdettel lehet-
ne a legjobban fémjelezni. Az előző ciklusban a Polgármester 
Úr megválasztását követően, még azon az éjszakán kipakol-
ta az elődje irodáját, minden személyes tárgya, hivatali ira-
tok és akták a folyosóra egyszerűen ki lettek hajigálva. 
Korábban nem erről volt szó kettejük között, hanem arról, 
hogy a kipakolást majd közösen ejtik meg, a nyugalmazott 
Polgármester Úr rendszerezve szerette volna átadni az ügy-
iratokat utódjának, illetve szerette volna elvinni személyes 
tárgyait, emlékeit.
A 2015-évtől kezdődően a Csengelei Közös Önkormányzati 
Hivatalnál a szakmailag felkészült szakemberek folyamato-
san „leépítésre” kerültek. Munkájukat az adott feladatkör-
höz előírt szakmai végzettséggel nem rendelkező személyek 
kezdték ellátni (közülük többen a munka mellett már meg-
szerezték utólag a képesítést, természetesen ennek költsége-
it az önkormányzat viselte). Az új köztisztviselők kiválasz-
tása a megszokottól eltérő módon – nem szakmai alapokon 
– történt. Természetesen az általam használt „leépítés” szó 

jelen esetben nem arra vonatkozott, hogy a munkáltató egy-
oldalúan megszüntette volna a „régi” dolgozók kinevezését, 
mivel mindannyian közös megegyezéssel kérték a köztiszt-
viselői jogviszonyuk megszüntetését. Itt az történt, hogy az 
előző vezetés elérte azt, hogy ezek a dolgozók „önként” és 
„dalolva” felálltak és elmentek máshova dolgozni. Ennek 
megértéséhez azonban ismernünk kell az akkori hivatali 
hierarchiát. Az akkor hatályos jogszabály szerint a hivatal-
ban dolgozó köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat a 
jegyző gyakorolta. Azonban itt még nem vagyunk a hierar-
chia legfelsőbb pontján, mivel a jegyző felett pedig a mun-
káltatói jogokat a Polgármester gyakorolta és nem a 
Képviselő-testület, mint korábban 2013 előtt. Ez azt jelenti, 
hogy a jegyző önállóan nem hozhatott meg a Hivatal mun-
kavállalói tekintetében sem bérezéssel kapcsolatos döntést, 
sem pedig személyi döntést, mivel ahhoz a Polgármesternek, 
mint a jegyző felett álló vezetőnek hozzá kellett járulnia. Ezt 
a hozzájárulást az előző ciklusban a Polgármester Úr sajnos 
több esetben is megtagadta. Történt olyan eset is, hogy a 
kötelező soros előlépések terén sem akart engedni, amely 
már eleve jogszabályellenes lett volna. Ezen felül több olyan 
intézkedés is született, amely nem volt túl népszerű az itt 
dolgozók körében.
A teljesség igénye nélkül, hogy néhány konkrét példát is 
említsek: az itt dolgozóknak folyamatosan állásinterjúkon 
kellett részt vennünk – mintha nem lenne munkahelyünk – 
amelyben többek között mindig fel kellett mondanunk, a 
hivatali hierarchia felépítését, ezzel is tudatosítva azt, hogy 
a hivatalban ki is valójában a nagyfőnök és nekünk hol is 
van a helyünk. Más esetekben, amikor a dolgozók szóltak, 
hogy a jogszabály ezt, vagy azt nem engedi, akkor azt nem 
akarta elfogadni és hangját felemelve próbálta elérni azt, 
hogy mégiscsak úgy csinálják, ahogy ő akarja és nem aho-
gyan a jogszabályok előírják. Természetesen a magas szak-
mai múlttal rendelkező köztisztviselők mindig a jogszabá-
lyok után mentek, ezért el kellett érnie, hogy elmenjenek a 
Hivataltól „maguktól” ezek a dolgozók. Ezért nem volt ritka 
az, hogy a pénzügyes lányokkal – akik igen sokat túlóráz-
tak, hogy megfeszített tempóban le tudják adni a beszámo-
lókat – délután 6 órakor ordibált az irodában. Valójában 
azonban nem történeteket szeretnénk mesélni a Tisztelt 
Olvasóknak, de néhány példát azért el kellett mesélnünk 
Önöknek, a könnyebb érthetőség végett, hogy miért is kama-
toztatták máshol tudásukat azok a szakemberek, akik 
elhagyták a Csengelei Hivatalt 2014 és 2019 között. Itt kez-
dődött az az ominózus „rossz döntések időszaka”, amelyet 
egyebekben 2019. október 10-én megtartott kampánybeszé-
demben is ismertettem Önökkel.
Az előző ciklusban az is megszokássá vált többek között, ha 
valamely nem szakmai alapon meghozott egyszemélyi dön-
tés hibásnak bizonyult, akkor rögtön a jegyző volt az, aki a 
hivatalban a munkáltatói jogokat gyakorolja és Ő volt a 
felelőse ennek a döntésnek, holott azt nem is Ő hozta meg 
valójában, hanem a korábbi Polgármester Úr.
A rossz személyi döntések következtében a szakmailag 
magasan képzett és több éves esetleg évtizedes tapasztalat-
tal rendelkező köztisztviselők, akik teljesen átlátták a hiva-
tali rendszer eltorzított működését, működtetését sajnos 
„szétszéledtek”. Mindannyian gyorsan találtak más munka-
helyet, hiszen örömmel kapkodtak értünk a különböző más 
hivatalok, emberileg viszont több hónapig is eltartott náluk, 
mire kiheverték azt a sokkot, amit itt elszenvedtek. Csengelén 
pedig felvételre kerültek az új munkavállalók, akik esetében 
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szeretném megjegyezni, hogy kiválasztásuknál az én szem-
pontrendszerem – mint közigazgatási szakmai vezető szem-
pontrendszere – teljesen háttérbe volt tolva, sokszor meg 
sem kérdeztek, csak utólag tájékoztattak, hogy felvételre 
kerül majd egy új dolgozó és írjam alá a kinevezését. Ekkor 
a köztisztviselőkre vetített szakképzett munkavállalók szá-
zalékos aránya 40 % körül mozgott, amely nagyon alacsony 
szintet képviselt a közigazgatás szervezetrendszerén belül. 
2019. október 13. után új időszak köszöntött be a közigaz-
gatásban is Hivatalunknál. Nagy figyelmet fordítunk arra, 
hogy dolgozóink tekintetében főként a szakmaiság, a lakos-
ság segíteni akarása legyen az elsődleges cél. Ennek köszön-
hetően jelenleg Csengelén a hivatalban dolgozó köztisztvise-
lők mindannyian szakképzettek, tehát örömmel tájékoztat-
hatom a Kedves Lakosságot, hogy az itt dolgozó köztisztvi-
selők 100 %-a rendelkezik a munkaköréhez szükséges előírt 
képesítéssel.

tások keretében a nehéz anyagi helyzetbe került lakosokat 
próbálták átmenetileg kisegíteni a bajból. Ha valaki átmene-
tileg nehéz élethelyzetbe került, akkor a lakosok elmondása 
szerint az előző 5 évben a polgármester mindig azzal érvelt, 
hogy „mindent elvitt a járás”. Ez azért így ebben a formában 
nem volt teljesen igaz, mivel a jogszabályi változások ellené-
re a rendkívüli települési támogatás továbbra is önkormány-
zati hatáskörben maradt. A települési támogatások kereté-
ben legfőképpen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások enyhítésére juttatott települési támogatás volt a 
jellemző, melyet rendeletben szabályozott feltételeknek meg-
felelően biztosítottak az igénylők részére. A rendkívüli tele-
pülési támogatást igénylő nehéz anyagi helyzetbe került 
lakosok részére a támogatás megítélése polgármesteri hatás-
kör volt. Sajnos csak elenyésző számban került sor támoga-
tás megítélésére és akkor is csak pár ezer forintos összeg 
erejéig, mely nem minden esetben volt elegendő az adott 
probléma enyhítésére.
Megválasztásom óta 18 fő krízishelyzetben lévő lakos része-
sült rendkívüli települési támogatásban, melynek összege 
összesen: 455.860,- Ft. volt, melyből a legkisebb összegű 
támogatás 9.690,- Ft. volt. Mi minden rászorulón próbálunk 
segíteni - lehetőségeink szerint.

4. Szociális ellátások
Az idős lakosok mindig is fontos szerepet töltöttek be a köz-
ségünk életében, hiszen hagyományainkat és a hosszú évek 
során megszerzett tudásukat ők örökítik tovább a fiatal 
generáció számára. A hagyományok szerint 2019. december 
11-én ismételten megrendezésre került Csengele 70 éven 
felüli lakosainak köszöntése. A Csengelei Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékei, valamint a Régi Dalok Őrzői műsorral 
kedveskedtek a megjelenteknek. Az elmúlt években a 70 
éven felüliek egységes 3.500,- Ft értékű tartós élelmiszercso-
magban részesültek, most ezt az összeget sikerült felemel-
nünk közel háromszorosára. Az egységes csomagokat felvál-
tották a szabadon felhasználható 10.000, - Ft-os jegyek. A 
jegyek mellett új színfoltként a Quality Poultry Kft. (Kóser 
Vágóhíd) 5 kg-os libahús csomagot ajánlott fel minden 70. 
életévét betöltött lakosunk részére.
Önkormányzatunk több éve pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz – a központi költségvetés terhére – 
szociális tüzelőanyag igénylésére. A 2019. évben 
2.693 670,- Ft. támogatást nyert el a település, lágylombos 
tűzifa vásárlására. Ennek kiválasztására még az előző pol-
gármester és képviselő-testület tett javaslatot, és rendelte 
meg a település számára. Sajnálatos módon az elmúlt évben 
ezen tűzifa méteres rönkökben került kiosztásra a lakosság 
felé, megnehezítve ezzel a lakosok általi közvetlen felhasz-
nálását azok számára, akik a fa összevágását önerőből nem 
tudták megoldani. A kiosztási munkálatok előkészítése 
2019. december hónapban kezdődött meg, a rönkök össze-
vágásával, majd a tényleges osztásra 2020. január hónap-
ban került sor. Azon lakosok részére, akik a tűzifa elszállí-
tását önállóan nem tudták megoldani, számukra házhoz 
szállításról térítésmentesen gondoskodtunk.
A rendelkezésre álló tűzifa keret (202 m3) nem volt elegendő, 
mivel 265 fő nyújtotta be igénylését és egy főre 1 m3 tűzifá-
nál kevesebb nem kerülhet kiosztásra. A szociális tűzifa 
keretén kívül a további 63 fő kérelmező részére 
Önkormányzatunk az előző években felhalmozódott, a 
viharkárok következtében kidőlt és útgyérítésből kivágott 
fákból biztosított tűzrevalót. A téli időszakban a kérelmező-
kön kívül egyéni megkeresések is érkeztek 
Önkormányzatunkhoz, melyeket ugyanebből a fából igye-
keztünk haladéktalanul teljesíteni.
Az elmúlt évek során sajnos nagyon alacsony összeget fordí-
tottak arra a célra, amellyel a rendkívüli települési támoga-

5.  Gépek, autók, eszközök 
karbantartása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csengele Községi Önkormányzat 
tulajdonában lévő gépek, gépkocsik, kisgépek (pl.: fűnyírók) 
javítása tekintetében 2019. októberétől az alábbi költségek 
merültek fel. Ezekre a javításokra azért volt szükség, mert 
sok gépünk sajnos működésképtelen volt. Mindemellett az 
üzemképes gépeink időszakos karbantartásai is el voltak 
hanyagolva, ahogy ezt a dolgozók jelezték is, már korábban 
is. Jó hír, hogy az összes gép időszakos karbantartását, vizs-
gáztatását elvégeztük.

Tételek Összeg Dátum
John Deere fűnyíró javítás 
költsége 105 500 Ft 2020.06.26

820.4 Belorus közfogl. traktor 
karbantartása - motorolaj, mo 71 625 Ft 2020.05.20

Belorus köz traktor karbantar-
tása - motorolaj, motorolajszűr 36 625 Ft 2020.05.20

futóműjavítás 30 000 Ft 2020.05.18
motoros kaszák javítása 177 520 Ft 2020.05.15
gumiszerelés centríro-
zás Ford Transit, Suzuki 
Vitara;gumijaví

19 000 Ft 2020.04.16

John Deere fűnyíró javítás 
költsége 87 400 Ft 2020.04.08

Kerék le- és felszerelés, centrí-
rozás LLU505 6 300 Ft 2020.04.08

futóműbeállítás LLU-505 8 031 Ft 2020.03.25
futóműbeállítás, gumiszerelés 
NWL-967 (T5 platós) 16 062 Ft 2020.03.25

Alkatrészek tanyagondnoki 
autó javításához 87 784 Ft 2020.03.16

villamossági javítás LBZ-105 
régi Caddy 31 000 Ft 2020.01.17

Stihl láncfűrészhez olajszi-
vattyú javítása 11 811 Ft 2019.12.30

(folytatás az előzõ oldalról)
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fűrészlánc vezető lemez fű-
részhez 9 221 Ft 2019.12.30

Stihl Fűrészbe lánc, vezető 
orrk, lánckenőolaj 34 563 Ft 2019.12.30

Stihl Fűrészbe lánc, vezető 
orrk, lánckenőolaj 5 984 Ft 2019.12.30

Ford Transit oldal ajtó küszöb-
höz karb. Anyag 7 874 Ft 2019.12.30

ablaktörlő lapát LBZ-105, 
NWL-967 T5 Transp (platós) 787 Ft 2019.12.30

ablaktörlő lapát LBZ-105, 
NWL-967 T5 Transp (platós) 2 441 Ft 2019.12.30

szivacs autók mosásához, 
takarításához 1 260 Ft 2019.12.18

Akkumulátor Belorusz trak-
torba 46 944 Ft 2019.12.11

Volvo forgókotró karbantartá-
sa (üzemképtelen volt) 1 091 000 Ft 2019.12.10

MTZ Traktor karbantartása 98 750 Ft 2019.12.06
kispótkocsi (YAF378) műszaki 
vizsgadíja 8 661 Ft 2019.12.06

kispótkocsi (YAF378) műszaki 
vizsgadíja 7 760 Ft 2019.12.06

gumi vásárlás, szerelés, 
centrírozás - T5 transporter 
(platós)

81 572 Ft 2019.12.06

John Deere (kicsi) munkadíj és 
kiszállás 49 400 Ft 2019.11.29

Tömlő javítás nagy pótkocsi 4 724 Ft 2019.11.29
kerék le- és felszerelés, centrí-
rozás Suzuki Vitara 14 172 Ft 2019.11.29

motorjavítás 70 000 Ft 2019.11.29
futómű javítás 60 000 Ft 2019.11.29
VVV Caddy LBZ-105 
futóműállítás 7 000 Ft 2019.11.29

alkatrészek, (izzítógyertya, 
légzsákszalag, kézifékkötél….) 207 540 Ft 2019.11.29

alkatrészek, (lendkerék, szim-
me ring,…) T5 Transporter 
NWL-967

259 555 Ft 2019.11.29

John Deere (kicsi) karbantar-
tási anyagok (levegőszűrő, 
olajszűrő...)

68 816 Ft 2019.11.29

Zománcfesték kis utánfutó 
festéséhez (XKE-539) 1 361 Ft 2019.11.29

karb. anyagok kis pótkocsi 
mű szaki vizsgára való felké-
szítéséhez

6 058 Ft 2019.11.29

lámpa izzó kisutánfutóhoz 709 Ft 2019.11.29
futómű beállítás Suzuki 
Vitara 7 874 Ft 2019.11.26

futómű javítás T5 Transporter 60 000 Ft 2019.11.26
kuplung javítás T5 
Transporter 50 000 Ft 2019.11.26

tömítéskészlet a kispótkocsi 
műszaki vizsgára való felk. 4 813 Ft 2019.11.26

karbantartási anyag (festék, 
nitrohígító) a kispótkocsi mű-
szaki vizsg.

14 050 Ft 2019.11.26

gumiszerelés, centrírozás Ford 
Transit 11 000 Ft 2019.11.21

ablaktörlő gumi LBZ-105 
Caddy 3 228 Ft 2019.11.20

alkatrész - kis pótkocsi mű-
szaki vizsga felkészítése 882 Ft 2019.11.18

karb. anyag - olajszűrő, leve-
gőszűrő Suzuki Vitara 24 866 Ft 2019.11.15

Alkatrészek Caddy LBZ-105 
tanyagondnok 163 920 Ft 2019.11.07

Alkatrészek Caddy LBZ-105 176 990 Ft 2019.11.07
szélvédőmosó folyadék jármű-
vekbe 18 236 Ft 2019.11.07

fagyálló traktorokba, kenő-
anyagok traktorokba 19 607 Ft 2019.11.07

fagyálló traktorokba, kenő-
anyagok traktorokba 15 385 Ft 2019.11.07

Ford Transit - műszerfalápoló, 
törlő ruha, kipufogó paszta 7 024 Ft 2019.10.29

Összesen: 3 412 685 Ft

Az eszközök rendbetétele összességében igen magas költ-
séggel járt, sajnos ennek az volt az oka, hogy az időszakos 
javításokat, valamint szervizeléseket már évek óta nem 
végezték, végeztették el rajtuk. A dolgozók elmondása sze-
rint addig használták őket, amíg azok működtek.

6.  Önkormányzatunk anyagi 
helyzetéről

Kötelességemnek érzem, hogy tájékoztassam a Tisztelt 
Lakosságot a megválasztásom után átvett önkormányzati 
vagyonról, sajnos a 2019-évi önkormányzati választás 
alkalmával nem volt lehetősége az embereknek tisztán látni 
ezzel kapcsolatosan. Ennek az volt az oka, hogy az előző 
ciklusban regnáló Polgármester Úr mást mondott erről, mint 
amit én állítottam. Nyugodt szívvel kijelenthetem Önöknek, 
hogy az ezzel kapcsolatos meglátásaim, amelyeket a kam-
pánybeszéd során is elmondtam, sajnos beigazolódtak. 
Kormányos Sándor Úr kampánybeszédében elmondta, hogy 
amikor átvette az Önkormányzatot 2014. évben 146.963.902,- 
Ft volt összesen az önkormányzati számlákon. Amikor Ő 
2019-ben átadta, akkor viszont 154.370.698,- Ft volt az 
Önkormányzat számláin. Összehasonlításképpen megje-
gyezzük, hogy 2014-ben a garantált bérminimum bruttó 
118.000,-Ft volt, 2019. évben pedig 195.000 ,- Ft. 2014-ben 
az Önkormányzat vagyona 146.963.902,- „tiszta” forint 
volt, amelyet valóban nem terhelt semmilyen tartozás sem.
Kormányos Sándor Úr a következőképpen kezdte kampány-
beszédét, amely gondolom sokunkban mély nyomot hagyott 
a tavalyi év októberében:
„Tudják mit jelképez ez a szobor? Segítsenek nekem. Egy 
juhász van rajta és a lábánál fekszik egy pulikutya.
A pulikutya a hűséget és a juhász a becsületességet és az 
igazmondást.
Én e-szerint szeretnék a mai estén eljárni és e-szerint 
szeretném az egész előadásomat megtartani.”
Az akkor hallottak ellenére én azért szeretném feltárni a 
Tisztelt Lakosság számára Önkormányzatunk valós anyagi 
helyzetét, mert nekem is el kell majd számolnom bő 4 év 
múlva Önök felé az átvett vagyoni eszközökkel. Elszámolni 
pedig az ember értelemszerűen csak azzal tud, ami valóban 
a rendelkezésére is volt bocsátva.
Amikor 2019. október 13. után átvettem az Önkormányzatot, 
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akkor a számlákon 154.370.698,- Ft volt, mely összeg azon-
ban nem volt teljes egészében az Önkormányzat vagyona. 
Fel szeretném hívni a Tisztelt Lakosok figyelmét arra, hogy 
ez nem az a pénzösszeg volt, amiből valójában gazdálkod-
hattunk volna. Számláinkon ugyanis olyan pénzek is voltak, 
amelyekre úgy kellett tekintenünk, mint nálunk letétbe 
helyezett, de mást illető összegekre. Miről is van itt szó?
Az adóelőlegként az önkormányzatnak átutalt összeg még 
nem lesz az önkormányzat vagyona attól, hogy a pénz az 
önkormányzat számláján van. Az adózó által benyújtott záró 
bevallás után derül majd ki ugyanis, hogy a befizetett adó-
előlegből mennyi marad az önkormányzatnál és mennyit 
kell visszautalni az adózó számlájára. Az elmúlt ciklusban 
közel 40 millió forintos „tévedés” volt az, hogy egy vállalko-
zás, amely 30 napon túli iparűzési tevékenységet végzett 
Csengele közigazgatási területén és adóelőlegként átutalt 50 
millió forintot az Önkormányzat iparűzési adószámlájára. 
Ez az 50 millió forint adóelőleg azonban nem képezhette 
Önkormányzatunk bevételét, csak olyan mértékben, amelyre 
a záróbevallás alapján jogosult lett az önkormányzat. 
Kormányos Sándor Polgármester Úr természetesen ezt is 
beleszámolta az átadott pénzösszegbe, amelyről már 2019 
nyarán is tudták, hogy egy igen jelentős részét vissza kell 
majd fizetni. Tény az, hogy Hivatalunknál akkoriban a képe-
sítettek aránya körülbelül 40 százalék körül alakult, azt 
nem tudni, hogy ennek volt-e bármilyen jelentősége abban, 
de azt számolta ki az akkori adóügyes kolléganő, hogy 
25.793.238,- Ft visszafizetés terheli az önkormányzatot, 
amelyet sikeresen át is ütemeztek a 2020-as évre, hogy ne 
kelljen a választások előtt visszafizetni. Az idén az új adó-
ügyes köztisztviselő – aki egyébként mérlegképes könyvelő 
is – kiszámolta azt az összeget, amelyet valójában vissza 
kell fizetni az adózónak és kiderült, hogy ez 38.690.907 
forintra rúg.
A „tartozásmentes” átadás ellenére azonban nagy megdöb-
benés ért akkor is, amikor az alábbi táblázatban szereplő 
„Zászló 2 garnitúra EU, Magyar, Csengele” tételt rendeltük 
meg egy cégtől, amellyel kapcsolatosan 77.953, -Forint érté-
kű számlát kellett volna, hogy kapjunk. Ennek ellenére kide-
rült, hogy ennél a cégnél is vannak ki nem fizetett tételek, 
amelyről három különböző számla került kiállításra össze-
sen 1.067.295, -Ft értékben az alábbi táblázat szerinti rész-
letezésben. 

Tétel megnevezése darabszám Összesen 
(bruttó)

1. számla
Nyakba akasztható kötény 
állítható fekete

20 66 040 Ft

Derekas akasztható kötény 
fekete 1+1 szín

20 55 626 Ft

Klisé a kötényeknek 2 9 906 Ft
Zenész és Vőfély meghívó 2 
oldalas

70 37 694 Ft

Nyakba akasztható kötény 
állítható fekete

40 132 080 Ft

Nyakba akasztható kötény 
állítható fekete

25 82 550 Ft

2. számla
Fehér póló emblémázva 2 
oldalon

250 370 522 Ft

3. számla
Nyakba akasztható kötény 
állítható fekete 1+1 szín

50 158 750 Ft

Emlékplakett klisé 1 12 319 Ft
Emlékplakett 6 63 856 Ft
Zászló 2 garnitúra EU, Ma-
gyar, Csengele

6 77 953 Ft

1 067 295 Ft

Sajnos mindezt annak ellenére, hogy kampánybeszédében 
Kormányos Sándor Úr az alábbiak szerint biztosított min-
denkit arról, hogy nincs tartozása az Önkormányzatnak.
„Minden számlánk ki van fizetve, minden pályázatunk ki 
van fizetve és nem tartozunk.”
illetve
„Nincsen tartozásunk, minden ki van fizetve és rendbe 
vannak a pénzügyeink.”
A cég vezetőjével történt egyeztetés után, biztosítottam Őt 
arról, hogy annak ellenére, hogy a zászlókon kívüli tételeket 
nem én rendeltem meg tőlük, ki fogjuk fizetni azokat, ame-
lyek fellelhetőek nálunk. A fent részletezett tételekből a 
következőek voltak fellelhetőek nálunk készleten:

Tétel megnevezése darabszám Összesen 
(bruttó)

Fehér póló emblémázva 
2 oldalon

250 370 523 Ft

Nyakba akasztható kötény 
állítható fekete 1+1 szín

2 6 350 Ft

Zászló 2 garnitúra EU, 
Magyar, Csengele

6 77 953 Ft

454 825 Ft

Bizonyára sokan emlékeznek még arra a tényre is, hogy az 
előző ciklusban benyújtott, VP6-7.2.1-7.4.1.2-17 kódszámú 
„Külterületi út fejlesztése Csengelén” tárgyú pályázat pozitív 
elbírálást kapott. Támogatási előlegként 54.365.892 ,- forin-
tot hívott le erre az előző vezetés, amely egy traktor beszer-
zésének, valamint a Csengele 070. helyrajzi számú út rend-
betételének finanszírozását volt hivatott megvalósítani. 
Azonban a Képviselő-testület 9/2019. (V.15.) megtartott 
ülésen a 41/2019. (V.15.) Önk. határozattal döntött arról – 
még az előző ciklus idején – hogy az úttal kapcsolatban a 
tervezett munkálatok megvalósítását nem támogatja.
Berkecz József projekt menedzser Úr a döntés meghozatala 
előtt a következő tájékoztatást adta az akkori Képviselő-
testület részére: „Azt mindenki tudja, hogy ez egy végleges 
döntés. Nincs később lehetőség, hogy visszavonják. Ebben 
benne van az, hogy a tervezési, engedélyezési, és egyéb költ-
ségeket ki kell fizetni.”
Az idén sikerült elérni azt, hogy a már megvásárolt traktor 
árát – amellyel kapcsolatosan a kifizetési kérelmünkön sze-
replő 11.710.035,- forintnak helyt adtak – ne kelljen vissza-
fizetnünk. Így is 42.655.857,- forintot és annak kamatjait 
kell visszautalnunk, amelynek pontos összegéről, valamint 
módjáról a későbbiekben határozatban kapunk tájékozta-
tást.

Magyarországon a veszélyhelyzet elleni védekezés kiadásai, 
valamint a gazdasági folyamatok újraindítása kapcsán az 
eddigiekhez képest új rendelkezések léptek életbe. Ezek 
alapján az idei évben a befizetett gépjárműadót át kell utal-
nia az önkormányzatoknak a központi költségvetésbe. Az 
iparűzési adó tekintetében pedig új intézkedésként került 

(folytatás az előzõ oldalról)
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- a kisteleki intézményen keresztül működtetik. A tavalyi 
térítési díjakat a képviselők táblázatba foglalva megkapták. 
Az önköltségi árban van a térítési díj, amit az ellátott, a 
kettő közötti különbséget pedig az önkormányzat fizeti. 
Részleteiben elmondta, hogy ez az összeg, hogy tevődik 
össze és javasolta, hogy mielőtt az idei díjakat meghatároz-
nák hallgassák meg meghívott vendégüket Piacsekné 
Kurucsai Erzsébetet a kisteleki intézmény vezetőjét. 
Intézményvezető asszony elmondta a jelenlévőknek, hogy az 
ellátást kérő a havi rendszeres jövedelme alapján fizet, jog-
szabályban meghatározottaknak megfelelően. Étkeztetésnél 
a havi 1 napra eső jövedelmének a 25%-át, jelzőrendszernél 
a 2%-át, átmeneti intézménynél a 60%-át. Ettől eltérni nem 
lehet, haszon a szociális ellátásban nem képződhet. Ezt 
tovább részletezve mondott példát magasabb és alacsonyabb 
nyugdíj esetén, milyen díjak fizetendőek, majd néhány hoz-
zászólás után a jelenlévő testületi tagok a tavalyi térítési 
díjak összegét fogadta el 2020-ra is.
Ezután rátértek a második napirendi pontra. Itt polgármes-
ter elmondta, hogy Gajdán Leila az önkormányzat belső 
ellenőre, elküldte összefoglaló jelentését a tavalyi ellenőr-
zésről, mely mind a Községi Önkormányzatot, mind a Közös 
Hivatalt érintette. Ez az összefoglaló tartalmazza a szabály-
szerűségi ellenőrzést, a költségvetési-beszámoló ellenőrzé-
sét, a pénzkezelés ellenőrzését és a gépjármű használatot. 
Ez alapján az ellenőr által tett néhány javaslatot, javították, 
az erről szóló jelentést a testületi tagok megkapták és egy-
hangúlag elfogadták ezt a napirendi pontot.
A harmadik napirendi pontban a 2019. év költségvetésének 
módosításáról szóló rendelet megtárgyalása következett. Az 
előirányzatok mindig módosításra kerülnek, hiszen az elfo-
gadott költségvetési rendelet az egy tervezet, ehhez képest a 
valóság mindig más. A harmadik napirendi pontot a testület 
hozzászólás nélkül egyhangúlag elfogadta. 
A negyedik napirendi pont a 2019. évi zárszámadási rende-
let megtárgyalása. Az első félév végéig meg kell tenni az 
előző év zárszámadási rendelet megalkotását. A testület ezt 
a rendeletet egyhangúlag elfogadta. 
Az ötödik napirendi pontban a 8/2017. (VI. 21.) önkormány-
zati rendelet módosítását tárgyalták. 2017-ben az önkor-
mányzat hozott egy olyan rendeletet, melyben az önkor-
mányzati szolgáltatásokat díjban határozták meg, mint pél-
dául az esküvők, névadó ünnepségek, hivatali munkaidőn 
kívüli, hivatali helységen kívül anyakönyvi események stb. 
Ezekből az eseményekből az önkormányzatnak nem folyik 
be jelentős bevétele, tehát a polgármester ennek a rendelet-
nek a hatályon kívül helyezését javasolta, mellyel a testület 
egyetértett, egyhangúlag elfogadták. 
Az egyebek napirendi pontban a polgármester beszámolt a 
két ülés között végzett munkáról. Elmondta, hogy sok gyer-
mekvállalási támogatásról született határozat, melyekről a 
már korábban említett kormányrendelet miatt egyedül 
hozott döntést, valamint most is vannak bent kérelmek, 
melyekről a nyílt ülést követő zárt ülésen döntenek. A rend-
kívüli időszak alatt meghozott határozatok mindegyikét 
emailben megkapták a testületi tagok. 
Beszámolt arról is, hogy június 1. óta Kiss Andrásné Ibolya 
végzi az anyakönyvvezetési feladatokat a közös önkormány-
zatnál. A kolléganő három napot dolgozik Csengelén és ket-
tőt Pusztaszeren. Az új kolléganővel a közös hivatalnál dol-
gozó köztisztviselőnek megvan a képzettsége, tehát minden-
ki a munkaköréhez szükséges képzettséggel, illetve szak-
vizsgával rendelkezik. Ez korábban 41% volt. Megköszönte a 

bevezetésre, hogy az adóbevallási határidőt szeptember 
30-ra tolták ki. Ez azt jelenti, hogy eddig az időpontig az 
adózó nem köteles teljesíteni befizetési kötelezettségét. 
Ennek következtében jelenleg az Önkormányzatoknak bevé-
telei szinte nincsenek, csak kiadásai. Sajnos az elmúlt idő-
szakban olyan információk terjedtek el a lakosok között, 
hogy „mindenért a volt jegyző – azaz személyem – a felelős, 
az ő aláírása és hozzájárulása nélkül nem történhetett 
semmi”. Ez teljes mértékben az emberek félrevezetése, 
ugyanis az önkormányzat pénzügyi döntéseiért mindig az 
aktuális polgármester a felelős, akinek a döntéseihez termé-
szetesen kell a képviselő-testület hozzájárulása. A jegyző 
feladata a hivatal szakmai irányítása, melyet sajnos az 
előző ciklus alatt nem tudtam gyakorolni, hiszen a munkál-
tatóm - az akkori polgármester - ezt nem hagyta.
Írásom végén szeretném kihangsúlyozni azt, hogy nem az a 
célom, hogy bárkit pellengérre állítsak, hanem kizárólag az, 
hogy a Tisztelt Lakosság számára hiteles tájékoztatást adjak 
– ígéretemhez hűen – arról, hogy mi is történik az önkor-
mányzatnál. Meggyőződésünk, hogy ebben a témában hite-
les tájékoztatást más fórumon valószínűleg nem fognak 
kapni, ezért folytatni fogjuk az újságban az önkormányzati 
beszámoló rovatot.
Államalapító Szent István királyunk ünnepéhez közeledve 
emlékezzünk arra, amit Szent István intelmeiből tanultunk: 
népünk egységének erejével hatalmas fejlődést érhetünk el. 
Én minden erőmmel azon vagyok, hogy a lakosságot újból 
összekovácsoljam.
Kívánom Önöknek, hogy a korlátozó intézkedéseken minél 
hamarabb jó egészségben legyünk túl és újból felszabadul-
tan, vidáman tudjunk majd közösen ünnepelni.

Tisztelettel:

dr. Tóth Tibor

Önkormányzati ülés
Csengele Község Képviselő testülete július 3-án tartott nyílt 
ülést az önkormányzatnál. Dr. Tóth Tibor polgármester 
köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a vírus miatt 
bevezetett kormányrendelet, melyben a képviselő-testület 
jogosultságának gyakorlása a polgármesterekre volt ruház-
va, júniusban hatályon kívül lett helyezve, így most újra 
tudnak ülésezni. Ezután megnyitotta az ülést és ismertette a 
napirendi pontokat, melyhez nem volt a jelenlévőknek 
módosítási javaslata, így a testület a napirendi pontokat 
elfogadta, melyek a következők voltak:
1.  A személyes gondoskodást nyújtó intézményi térítési 

díjak mértékének megtárgyalása.
2.  Csengele község 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló éves 

összefoglaló jelentés megtárgyalása.
3.  Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításá-

ról szóló rendelet megtárgyalása.
4.  Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszám-

adásáról szóló rendelet megtárgyalása.
5.  Az anyakönyvi események és egyéb családi események 

engedélyezéséről, szolgáltatási díjáról, továbbá az anya-
könyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 8/2017. 
(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításának megtár-
gyalása.

6.  Egyebek
Az első napirendi pont tárgyalásakor polgármester elmond-
ta, hogy a szociális ellátási formákat – étkeztetés, házi szo-
ciális segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (folytatás a következõ oldalon)
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munkatársak és a tanyagondnokok munkáját, amit a vírus-
időszak alatt végeztek. Megköszönte a közfoglalkoztatottak 
munkáját is, akik rendben tartják a közterületeket. 
Beszámolt arról is, hogy a focipálya megvilágítása elkészült, 
július 8-án az áramszolgáltató elvégzi a bekötést, majd pró-
bavilágítás és az átadása fog ennek a beruházásnak követ-
kezni. Ezzel párhuzamosan az öltöző és a konditerem építé-
se is tervezve volt, az építési naplót július 27-ig meg fogják 
nyitni és hamarosan el fognak kezdődni az építési munkála-
tok is, ami az ígéretek szerint ez év végére el is készül. A 
műfüves pálya és a nagypálya karbantartása megtörtént. A 
focisták is várják, hogy minden visszatérjen a régi kerékvá-
gásba.
Júniusban volt egy rendhagyó ballagás, ami szűkebb körben 
zajlott, ennek ellenére jól sikerült. Az itt átadott ajándékok 
készítésében köszönetet mondott Gyovai-Váradi Flórának. A 
táborozóhelyen Kornócziné Sisák Mónika és Magony Józsefné 
bonyolít nyári tábort gyerekeknek. 
Megemlítette azt is, hogy segítették annak a pár gyereknek 
az online oktatását, ahol gond volt az internet elérhetőség-
gel és a számítógéppel. Megköszönte alpolgármesternek az 
ehhez nyújtott segítségét, számítógéppel és internetes esz-
közzel támogatta az erre rászorulókat. 
Az egészségügyért felelős államtitkártól kapott egy köszönő-
levelet az önkormányzat, melyet felolvasott a jelenlévőknek. 
A járványhelyzetben nyújtott felelőségteljes munkát köszön-
te meg benne az államtitkár. Polgármester újra megköszönte 
mindenki munkáját, kiemelve az egészségügyben dolgozó-
két is. Az egészségügyre rátérve elmondta, hogy az új házi 
orvossal a szerződés alá lett írva. Dr. Torontáli Renátával ez 
év végéig van helyettesítési szerződése az önkormányzat-
nak, de a doktornő rugalmas és úgy egyeztettek, hogy ha 
október elsején kezd a másik háziorvos, akkor ő a helyette-
sítést onnantól visszaadja. 
A rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Régi 
dalok őrzői újra elkezdték a próbáikat. Meghívást kapott 
hozzájuk, amit nagy örömmel el is fogadott, elmondta ott is, 
hogy szívesen megy, ha hívják, de a lényeg, hogy ők érezzék 
jól magukat és nem várja el, hogy minden programjukra 
meghívást kapjon. Volt egy lovas találkozó is, melyet 
Mészáros János szervezett, köszönet illeti érte őt is és azokat 
is, akik részt vettek rajta. Itt is tiszteletét tette, de hátrébb 
húzódott, hiszen ez az ő rendezvényük. Tolmácsolta a szer-
vező Mészáros János köszönetét, melyet az önkormányzat és 
a vadásztársaság nyújtott a szervezéshez, valamint alpol-
gármesternek a támogatását, melyből a pörköltet főzték. 
Sajnos azért történt egy sajnálatos esemény ezen a találko-
zón. A kivitt padokból és asztalokból valaki három asztalt 
hat paddal eltulajdonított. Ezen annyira felháborodott min-
denki, a vadászok is, hogy Szabó Ferenc maga ajánlott a 
nyomravezetőnek 50.000 Ft-ot, az önkormányzat ehhez 
100.000 Ft-ot adott hozzá, valamint a kisteleki rendőrkapi-
tányság azt mondta, hogy 20-30.000 Ft-al tudja ezt a nyom-
ravezetői díjat támogatni. Reméli, hogy meglesz az elkövető, 
nagyon bosszantó és felháborító dolgot tett az illető ezzel. 
Kéri a lakosokat, hogy akinek bármilyen információja van 
ezzel kapcsolatban segítse a rendőrség munkáját. 
Csókási Zoltán képviselő azt kéri, hogy aki elvitte tegye oda 
vissza az eltulajdonított dolgokat.
Polgármester hozzáfűzte, hogy ezzel egy rendezvényt lehet 
tönkre tenni és sok ember munkáját, ilyen nem szabadna, 
hogy előforduljon. 
Elmondta, hogy Jászszentlászlón van egy biciklipálya és kéri 

az ötleteket hozzá, hiszen itt Csengelén a táborozóhely körül 
lehetne egy hasonlót kialakítani.
Lantos István képviselő ehhez hozzáfűzve elmondta, hogy 
néhány évvel ezelőtt pár alkalommal vittek gyerekeket ilyen 
pályára, erre volna igény a fiatalok körében, jó ötletnek tart-
ja ennek megvalósítását, melyhez Tóth Tibor képviselő is 
csatlakozott.
Lantos István képviselő a tornaterem építésével kapcsolat-
ban érdeklődött.
Polgármester válasza, hogy erre sajnos semmit nem tud 
mondani. A járványhelyzet miatt sok pénzeszköz átcsoporto-
sításra került, így semmi biztató nem várható.
Csókási Zoltán képviselő megjegyezte, hogy a hírekben hal-
lott olyan ígéreteket, hogy talán 20 tornaterem fog épülni. 
Ebben a csengelei nincs benne?
Polgármester erről semmi információt nem tud.
Varga Árpád képviselő a kihelyezett kamerák működéséről 
kérdezett. A parkban van egy, ami le van esve, ki van fordul-
va. 
Dr. Tóth Tibor polgármester erre válaszolva elmondta, hogy 
a kamerák újra működnek, kijavították, amit ki kellett. 
Egyedül, ami a kisteleki úton van, az nem került a helyére, 
de ezt is hamarosan megoldják. A parkban lévő kamera nem 
működik, de az nem is volt ennek a rendszernek a része, az 
egy SD kártyás kamera, ami elég rossz felvételt is csinált. 
Ilyen eszközöket nem is szeretnének vásárolni, majd rendes 
kamerákat, amelyeknek már nem is kerülnek túl sokba. 
Azért itt el szeretné mondani, hogy próbálja a kiadásokat 
visszafogni, és ezeket átütemezni olyan időszakra, amikor 
már lesz az önkormányzatnak újra bevétele. Idén eddig még 
csak kiadásaik voltak, bevétel nem volt.
Dr. Varga Szabolcs képviselő megkérdezte, hogy mennyibe 
került az önkormányzatnak a vírus elleni védekezés. Milyen 
fertőtlenítők és kiknek lettek vásárolva és a kiadásokról a 
számlakivonatot láthatják e.
Polgármester azt válaszolta, hogy természetesen és nem 
csak erről láthatják a számlákat, hanem bármelyik másik 
kiadásról. Nagyságrendileg 100-150 ezer forintba került a 
védekezés, plusz a maszkok varrásához vásároltak anyagot 
és gumiszalagot, ami 100 ezres nagyságrendű volt. Ezeket a 
maszkokat helyi varrónők készítették. Próbáltak minden 
háztartásba juttatni, aki esetleg nem kapott jelentkezzen, 
mindenkit próbálnak ellátni. A közfoglalkoztatottaknak vet-
tek egy kiülőt, hogy ne bent zárt térben kelljen étkezniük, 
hanem kint a szabad levegőn tehessék ezt meg. Ez 159.000 
Ft-ba került. Kézfertőtlenítőt pedig szintén minden intéz-
mény kapott, valamint a tanyagondnokoknál is van a busz-
ban, akik munka után a járműveket is minden nap lefertőt-
lenítették. 
Maszk és fertőtlenítő is rendelkezésre áll még, ha esetleg 
második hullám jön, akkor is elegendő lesz. 
Varga Szabolcs képviselő kérte, hogy a polgárőr toronyhoz 
esetleg lehetne virágot ültetni a ládákba. Nem nagy költség, 
valamint jelezte, hogy lakosok felől érkezett olyan észrevé-
tel, hogy a mozgó húsbolt esetleg jöhetne szombaton, ami-
kor többen járnak a piacra. Akkor nagyobb igény lenne rá. 
Polgármester ígéretet tett, hogy jelzéssel lesz a húsbolt felé 
és reméli, hogy figyelembe veszik kérésüket. 
Dr. Varga Szabolcs még néhány panaszt tolmácsolt, melyet 
többen jeleztek, miszerint Húsvét környékén féllábszárig érő 
fű volt a faluban, tele szeméttel, üveggel, műanyag hulla-
dékkal. 
Polgármester elmondta, hogy március 16-tól két hétig való-

(folytatás az előzõ oldalról)
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ban nem dolgoztak a vírus miatt a közfoglalkoztatottak, de 
ennek utána fog járni, köszöni az észrevételt.
Varga Árpád képviselő is jelzéssel volt, Papp Illéséknél az 
aszfalt mellett beszakadt a földút, nagyon veszélyes. 
Polgármester itt is megköszönte az észrevételt, és megígérte, 
hogy meg fogják nézni, mi lehet ott a gond.
Mivel ezek után további hozzászólás nem érkezett a jelenlé-
vőktől polgármester bezárta az ülést. 

Törköly Ágnes

Ruhabörze
2020. július 21.-én és 22.-én a kiskunfélegyházi Szent 
István Karitász jóvoltából 2 napos ruhabörze megrendezésé-
re került sor. A falu lakosai a ruhák mellett cipők és gyer-
mekjátékok közül válogathattak. A kétnapos ruhabörzén 41 
fő vett részt.

2020. július 21.-én és 22.-én a lakosoknak lehetőségük volt 
már nem használt, kinőtt ruhákat leadni a ruhabörze hely-
színén. Ezúton mondunk köszönetet azon helyi lakosoknak, 
akik adományaikkal támogatták a ruhabörzét!

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Adományozás
Csengele és környéke nagyon népszerű a hazánkban letele-
pedni vágyó külföldiek körében. Közülük szerencsére sokan 
vannak, akik segítik, támogatják is szeretett településük 
intézményeit, rászoruló családjait. Csengelén is többször 
kaptunk már különböző felajánlásokat, adományokat. 
Legutóbb Toni Reitmaier jelentkezett dr. Tóth Tibor polgár-
mesternél és ruhaneműket, gyerekjátékokat, ágyneműket 
ajánlott fel a polgármesternek. Az általa tett felajánlás szét-
osztására a Családsegítő Szolgálat által szervezett legköze-
lebbi ruhabörzén kerül sor, mely augusztus 25-én 7-12 óráig 
lesz a faluházban.

Toni Reitmaier müncheni származású, jászszentlászlói 
lakos, aki számára a humanitárius tevékenység élete része. 
Sri Lankán több mint 20 évig dúlt polgárháború, ami miatt 
az ország északi részén rengeteg fel nem robbant taposóak-
na van a földben. Toni Reitmaier tagja annak a németorszá-
gi társaságnak, amely egy speciális német technika segítsé-
gével az aknamezők megtisztításán dolgozott, megszüntetve 
ezzel azokat a szörnyű baleseteket melyek végtagvesztéssel 
és sokszor halálos áldozatokkal jártak.

T.Á.

Biciklipályát kapott az óvoda
A tavalyi évben szülői kezdeményezésre egy pályázati lehe-
tőséget kihasználva közlekedési pályát rendeztek be a piac-
téren az óvodások számára, aminek köszönhetően néhány 
kétkerekűt és közlekedési táblákat kapott ajándékba az 
intézmény. A mozgásfejlesztő eszközöket ekkor még csak az 
udvaron göröngyös, füves talajon lehetett használni.
A legutóbbi óvodai szülők-nevelők bálon összegyűlt felaján-
lásokat több célra fordították, többek között vettek egy 
fészek hintát, valamint a maradék pénzből rollereket szerez-
tek be. Az intézmény, a fejlődésének érdekében több pályá-
zatnak is a részese, melyekből egyrészt futó bicikliket tudtak 
beszerezni az óvoda számára, így már csak a pálya hiány-
zott. Ekkor született meg az ötlet, hogy betonozott rész áll-
jon rendelkezésükre a gyerekeknek. Az önkormányzat és a 
szülők segítségével hamar el is készültek a munkálatok, és 
július 16-án a kicsik birtokba vehették a szilárd burkolatú 

Egészséghét
Csengele Községi Önkormányzat a védőnővel közösen július 
27. és 30. között rendezte meg az idei egészségnapokat. 
A járvány ezt a rendezvényt is rendhagyóvá tette, mert a 
tüdőszűrő busz ez miatt sajnos nem települt ki. Szerencsére 
így is nagy volt az érdeklődés a meghirdetett vizsgálatokra. 
A hétfői urológiai szűrésen 11-en, a keddi bőrgyógyász, 
melanóma vizsgálaton 20-an, a vércukor, vérnyomás méré-
sen a két nap alatt 35-en vettek részt. Ezek mellett frissítő, 
kondicionáló masszázsra lehetett jelentkezni és a mozogni 
vágyókra is gondoltak a szervezők a jóga és az aerobic órák-

kal. A véradás mindig szerves része a rendezvénynek, most 
21 fő jelent meg, hogy segítsen az arra rászorulókon. 
A vizsgálatok mindegyike ingyenes volt.

T.Á.

INGYENES RUHABÖRZE
Várunk minden kedves érdeklődőt

2020. augusztus 25-én (kedden) 7-12 óráig

a csengelei faluházban (az óvodával szemben lévő terem-
ben), ahol ingyenes használt ruha osztást szervez 

a csengelei Család és Gyermekjóléti Szolgálat.

A ruhabörze ideje alatt adományokat 
nem tudunk fogadni, megértésüket köszönjük!

A ruhabörzére Toni Reitmaier 
és a Magyar Vöröskereszt jóvoltából kerül sor.

(folytatás a következõ oldalon)
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utat, így a szabad levegőn újabb lehetőséget kaptak a moz-
gásigényeik kielégítésére.

A biztonság érdekében több szabályt is megtanultak a 
kicsik, például csak egy irányba szabad haladni, nem szabad 
az úton megállni, valamint fontos tartani a megfelelő távol-
ságot.
A gyerekek örömmel használják az új pályát, amiért köszö-
net jár az Önkormányzatnak, a segítő szülőknek, és az intéz-
mény dolgozóinak!

M.M.

Majsára került 
a kakasfőző vándorkupa
Idősebb Putnoki János korábban rendszeresen szerepelt a 
Gól söröző főzőversenyein. Elhunyta után, 2016-tól versenyt 
rendeznek itt emlékére, melynek során kakaspörköltet kell 
főzni. Az idei megmérettetésre öt településről hét szakács 
nevezett be. Az indulóknak sok-sok segítsége akadt, így 
összesen kb. százötvenen vettek részt a vetélkedőn.
Dorogi András, a zsűri elnöke értékelésekor elmondta, hogy 
nagyon nehéz dolguk volt helyezések odaítélésében. 
Elfogulatlanságukat az biztosította, hogy ők sem tudták, 
hogy kik készítették az étkeket, csak egy-egy sorszámot lát-
tak a minták mellett.

Ötödik helyezett pörkölteket Balázs Tibor, Putnoki János és 
Csányi István (Balástya) készítették. Negyedik helyen Tóth 
János (Kistelek) végzett. Harmadik Csókási Imre lett. Kovács 
Zsolt (Jászszentlászló) ezüstérmet szerzett. Az aranyérmes, 
és egyben a vándorkupa őrzője a kiskunmajsai Harkai Jenő 
lett.

M.M.

Tizenkét csapat indult 
a Gól Söröző kupán
A Korona vírus, mint oly sok helyen, a fociban is kavarást 
okozott. Mivel a járvány miatt nem lehetett a falunapokat 
megrendezni, így az ekkor szokásos focitorna is elmaradt. 
Helyette Kun-Szabó Tibor Gól Söröző Kupa néven kispályás 
labdarúgó versenyt hirdetett, de az eredetileg június 20-ra 
tervezett rendezvényt el kellett halasztani a felázott pálya 
miatt.
Július 11-es dátum már szerencsére bejött, előtte nem sok 
csapadék esett, így rendes talajon tudtak a focisták játszani. 
Délután kánikulában folytak a küzdelmek, majd estére úgy 
lehűlt a levegő, hogy a kabátokat fel kellett venni. 12 csapat 
indult a megmérettetésen és három csoportban lehetett a 
legjobb hat közé jutni. Csengeléről két csapat indult, a 
korábbi Karaj FC tagjaiból alakult Sexy Boys, valamint a 
találó nevű Július 11. nevű formáció.

A hatos döntőből a három legtöbbet elért csapat jutott az 
utolsó fordulóba. Ebben körmérkőzésekkel döntötték el a 
végső sorrendet. Jól mutatja a döntősök hasonló képessége-
it, hogy büntetőrúgásokkal kellett a helyezési sorrendet 
eldönteni.
Első helyen az AFC Ocskó Transz végzett, második a JSzB, a 
harmadik a Monopool lett. Kilenc góllal Góra Márk (JSzB) 
lett a gólkirály. Legjobb játékosnak Seres János (Monopool) 
bizonyult. A legjobb kapusnak járó trófeát Boda Péter (AFC 
Ocskó Transz) kapta. Az elismeréseket dr. Tóth Tibor polgár-
mester adta át.

Molnár Mihály

Megérkeztem
Július hónapban született 
gyermekek:

Bozó Bélának és Csányi 
Erikának Péter,

Veres Miklósnak és Puzsik 
Ilonának Miklós Pál

Gratulálunk!

Itt a Gigabites Internet!
A Berotel Kft. munkatársa ügyfélfogadást tart keddenként a 
faluházban.

(folytatás az előzõ oldalról)
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Fogadóórák
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai 
minden hónap második szerdáján tartanak ügyfélfogadást a 
faluházban. Következő alkalom: szeptember 9.
Tóth Tibor alpolgármester minden hónap első hétfőjén 19 
órától fogadóórát tart a Faluházban.
Következő alkalom: szeptember 7.

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk édesanyánk

SZABÓ IMRÉNÉ
halálának 4. évfordulóján

„ Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel Téged már nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.”

Szerető családjai

Tisztelt Erdőtulajdonosok 
és Erdőgazdálkodók!
Fakitermelésben és az ahhoz szükséges adminisztratív mun-
kák elvégzésében (engedélyezés) segítséget nyújt Kun 
József, aki a 06-30/378-0899-es telefonszámon vagy a 
jozsikun87@gmail.com e-mail címen elérhető.
A jogosult erdészeti szakszemélyzet aláírása az erdőgazdál-
kodás minden lényeges mozzanatához szükséges és ellen-
jegyzése nélkül nem hajtható végre fakitermelés erdőterve-
zett erdőben. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2009. évi XXXVII. törvény 
értelmében „az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékeny-
sége szakszerűségének biztosítása érdekében jogosult erdé-
szeti szakszemélyzetet köteles alkalmazni…” (Etv.97.§).

Eladásra kínálok 1/1-es tulajdonú egybefüggő erdőt, 
CSENGELE település közelében az alábbi HRSZ-eken: 
068/18; 090/13; 085/36; 085/23; 085/25 
Mindösszesen: 40,7206 HA. A terület körbeölel lakott, 
illetve lakatlant tanyákat. Egyik tanya külföldi nyug-
díjasok tulajdonában van, akik szépen karban tartják 
a területüket. Érd.: 30/9679040
4,6 hektár földterület eladó! Van benne kevés erdő, 
legelő, szántó. 
Érd.: Gazsovics Mihály 06-30/415-1750
Áron alul eladó 2 vitrin, 4 személyes rekamié, színes 
televízió és egy darab szőnyeg 2,5mx3m. 
Érdeklődni a 06-20/358-2386-os telefonszámon.
Eladó szekrénysor, csillár, olajkályha, száraz-vizes 
takarítógép, juta zsákok, keresztvágó fűrész, 
rámás fűrész, szőlőprés, poharak, készletek, tv, 
székek, ásó. Érdeklődni: 06-30/8828-255
Hobbikert ipari árammal, fúrott kúttal eladó a csator-
na parton. Ugyanitt egy 27 x 7 méteres ¾-es és colos 
csőből. Érdeklődni: 06-30/334-9775
2 személyes kihúzható kanapéágy, 2 db fotellel és 
egy szekrénysor eladó! Érd.: 30/731-1681
Építési telek eladó Csengele Deák Ferenc utca 46 szám 
alatt. Érd.: Fehér Kálmán Telefon: 06-30/6370-672
2 hektár szántó eladó a Csengele 0181/42 hrsz alatt! 
Érdeklődni: 06-30/403-3866
Tanya eladó! Falu mellett, 7 ha földdel, fóliákkal, 
locsolórendszerrel. Telefon: 06-30/855-5259
Az 551-es számú tanyatelek eladó Csengelén! 5523 
m2 nagyságú, épületek nincsenek de van egy kis 
vegyes fás erdő rajta! Irányár 1.000.000 Ft 
Érdeklődni 06-30/505-5359 (csak németül beszélő), 
06-30/304-3366 (magyarul beszélő)
Faluhoz közel tanya eladó 12 hold földdel, erdővel, 
fóliákkal, locsolórendszerrel. Telefon: 30/855-5259
Eladó 1 db 130x60-as és 2 db 110x60-as Radar radiá-
tor, 1 db 60 literes szőlő satu, 1 db 500 kg fa mázsa 
súlyokkal, 1 db villanyos húsdaráló. 
Telefon: 06-30/417-3266
1 db 8,5-es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos cső-
ből öntözőberendezésekkel eladó! 
Érd.: Magony István, 06-30/269-0786
Gyerek felügyeletet vállalok! Érd.: 06-30/232-1827
12-es 20 méter hosszú fóliaváz eladó! 
Érd.: 06-30/726-3137
Eladó Csengele Tanya: 111. körülötte 5 hektár 
földdel! (A föld 2/3 része, a tanya 1/2 része eladó!). 
Csengele Tanya: 628. szám alatt 1 hold tanyatelek 
eladó (épület nincs)! Tanya 92. 15.000 m2 földdel 
eladó! Érd.: 06-20/476-6448
Biciklijavítást, cipővarrást, valamint redőnyjavítást is 
vállalok. Érd.: 06-30/962-4598
Négy személyes rekamié, kettő üveges vitrin, egy 
dohányzó asztal, 125 literes fagyasztó szekrény, 
egy porszívó, egy színes TV, 1 szőlőprés, 1 tányé-
ros mérleg (10 kg-os), 2,5m x 3 m szőnyeg! 
Érd.: 06-20/358-2386
Eladó 2 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz ¾”-es cső-
ből, és 1 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz 1” csőből. 
Érd.: Béres István 06-30/465-9169
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyár-
fa sarj, másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj! 
Érdeklődni: 06-30/590-9351

Hirdetések
Eladó az Árpád u. 9. szám alatti porta. Víz, villany, 
fúrott kút van a területen. Érd.: 06-30/459-9006
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Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkony-
hás, gázkonvektor fűtéses magánház melléképületek-
kel, nagy kerttel, termő gyümölcsfákkal eladó! 
Érd.: 06-30/206-0495
Munkalehetőség 
Csengelei biogazdaságba keresünk szorgalmas, 
megbízható női (akár nyugdíjas) munkaerőt kerté-
szeti munkára, minimum heti 2 fix napra, valamint 
ügyes férfit alkalmankénti feladatokban való 
közreműködésre. Telefon: 06-30/413-2617
Szalma, széna bálázás bálákért 
Kis kockabálák készítését vállalom korszerű, magas-
nyomású géppel, akár pótkocsira feldobva is. 
Érdekel továbbá szalma kombájn alól és kaszálék is. 
Telefon: 06-30/413-2617
Takarítónőt keresek! Érdeklődni: 06-30/218-7694-
es telefonszámon délután 4 óra után.
Kubota B1600 3 hengeres, 4x4-es gyári talajmarós 
japán kistraktor eladó! Érd.: 06-30/659-5286
Eladó Csengele tanya: 495. szám alatti tanyatelek 
(4511 m2) és a hozzá tartozó 2 ha 4220 m2 területű 
földterület, ugyanitt tetőcserép, 3 db 6m horgony-
zott cső! Érd.: 06-30/452-2218 és 06-30/711-1745
2 db parapetes jó állapotban lévő konvektor eladó! 
Érd.: 06-30/218-7694
Gázpalack csere Csengelén! Érd.: 06-30/328-23-75
Kaszálót keresek! 
Lehetőleg avas fűtől mentes kaszálót keresek. 
Bérvágást is vállalok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375
Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106 m2-es, amihez 
melléképületek is tartoznak (garázs, nyári konyha, 
ólak, istálló) A tanyához tartozó föld 4,2 ha, ami 
szántóból, legelőből és kaszálóból áll. 
Érd.: 06-30/495-5593 (számkijelzést kérek)
Csengele, Kelőpatak utcában 1000 m2-es beépítetlen 
telek eladó. A területen 72 m2-es alap található és egy 
fúrott kút. Érd.: 06-30/494-9915
Csengelén eladó a kisteleki autópálya felhajtónál egy 
2042 m2-es szántó. Érd.: 06-30/494-9915
Eladó ventilátor, és 1 db fa és széntüzelésű légbefú-
vós kazán! Érd.: 06-30/590-9351
Talajmaró és trágyavilla eladó! Érd.: 0630/249-4071
ARO 16’-os acél felnit és UAZ/GAZ laprugót keresek, 
egy vagy több darab is érdekel. 
Telefon: 06-20/379-9840
10 hektós víztartály, Lada tetőcsomagtartó eladó! 
Érdeklődni: Tisóczki István, Akácfa u. 11. 
Telefon: 06-20/255-5586
A Gól Sörözőben klimatizált termekben vállaljuk ren-
dezvények - ballagások, születésnapok, osztálytalál-
kozók és egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 
főig. Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.
Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! 
Érd.: Geráné Franczia Aranka 06-30/3163610
Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg tel-
jes hagyatékot vásárolok. 
Verovszki József 06-30/368-6949

Gumiszerelést,- javítást,- centrírozást vállalok! 
- Új gumiabroncsok beszerzése kedvező áron. 
- Továbbra is vállalom személygépkocsik és utánfutók 
javítását, vizsgára felkészítését és vizsgáztatását. 
Longa István 
   autószerelő mester 
   és gumiszerelő 
Csengele, Tanya: 250/a., 
Telefon: 06-30/3538409
Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám alatt! 
Irányár: 500.000 Ft, Telefon: 06-30/5005808
Eladó! Transporter első kettes ülés, két égős 35-ös 
gázkazán, fenyő villanyoszlop betontalppal! 
Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., 
Telefon: 06-30/6330117
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, 
radiátort, tűzhelyeket) és ócskavasat felvásárlom. 
Telefon: 06-30/401 8317
Eladó 2 hektár 210 m2 szántó és 3839 m2 legelő 
eladó, ugyanitt elektromos kukorica morzsoló kapha-
tó. Érdeklődni a 06-30/275 4890-es telefonszámon 
lehet. 
2 db kétajtós szekrény, 1 db heverő, 2 db kétszemé-
lyes rekamié és ugyanitt parasztpulykák és tyúkok 
eladók! Érdeklődni: +36-20/2906-776
Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert 
eladó! Telefon: 06-30/2098 096
Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb kony-
hai szekrények, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, 
nyílászárók beépítését vállalom. 
Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat 
(kapuk, állványok, polcok gyártását) vállalok. Igény 
szerint fixen vagy szerelhetően. UGYANITT 
AKÁCMÉZ KAPHATÓ! 
Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6.  
Telefon: 06-30/328 2375

CSENGELEI HÍREK KÖZÉLETI HAVILAP, 
 

Kiadja: Csengele Községi Önkormányzat,
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