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kedő gyerekek ne legyenek akadályoztatva mindennapi fel-
adataik - tanulás - ellátásában.
2020. áprilisában a Gyermekétkeztetési Alapítvány felaján-
lásában - húsvét előtt - 16 család részesült 10.000 Ft össze-
gű élelmiszer csomagban, melynek tartalma a következőkből 
állt össze: 2 kg vöröshagyma, 2 kg alma, 5 kg burgonya, 1 
csomag mák, 1 csomag szárazbab, 1 üveg torma, 1 kg 
kalács, 1 db vákuumcsomagolt húsvéti sonka, 1 kg narancs, 
20 db tojás, 1 sport szelet, 1 csomag nápolyi, 1 csomag 
gumicukor, 1 kg porcukor, 1 l olaj, 1 csomag száraz füstölt 
kolbász.
2020. júniusában a Magyar Vöröskereszt Csongrád - Csanád 
Megyei Szervezete településünkön 30 darab tartós élelmi-
szersegély csomagot osztott szét a szociálisan rászoruló - 
elsősorban kiskorú gyermekeket nevelő - családok között. Az 
alapvető tartós élelmiszerek - mint rizs, liszt, cukor, tészta, 
szárazbab, paradicsomkonzerv - mellett csokoládéval, 
mogyoró krémmel, mézzel és befőttel kedveskedtek a cso-
magban részesülő családoknak.
2020. júliusában a Kiskunfélegyházi Szent István Karitász 
támogatásával ruhabörze megrendezésre került sor. Az ado-
mányosztáson közel 2 utánfutónyi női - férfi és gyermekru-
házat, valamint cipők közül válogathattak kedvükre a lako-
sok.
Ezúton mondunk köszönetet valamennyi szervezetnek és 
magánszemélynek, akik időt és fáradságot nem kímélve 
együtt dolgoznak velünk az Önökhöz történő adományok 
eljuttatásában. Külön köszönöm a lakosság összefogását 
melyet egymás támogatása, segítése érdekében tanúsítanak.

Köszönettel: 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

2.  AZ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS KITEKINTÉS – 
INTÉZMÉNYVEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ

Községünkben 1974 óta működik óvoda, mely kezdetben 2 
csoporttal indult. 1979-ben a növekvő gyermeklétszám 
miatt indokolttá vált 3. csoport indítása. Az évek folyamán 
az épület, amely kísérletképpen könnyűszerkezetű elemek-
ből készült, elavult, ezért az akkori önkormányzatunk 2004-
ben pályázatot nyújtott be új óvoda építésére, 2006 nyarán 
elbontották a régi épületet, majd 2007. március 26-án ünne-
pélyesen átadták és április 2-án a gyermekek birtokukba 
vették az új és EU-konform intézményt, mely 2 óvodai cso-
portra lett tervezve, de az akkori gyermeklétszám indokolttá 
tette a tornaszoba csoportszobává átalakítását is. 
Intézményünk része egy saját főző konyha, ahol az óvodás 
és iskolás gyermekeken kívül a községben élő idős emberek 
részére és a lakosság részére is főznek, több mint 300 főre. 
Óvodánk 2012. december 31.-ig tagintézménye volt a helyi 
oktatási intézménynek, 2013-tól törvényi szabályzásoknak 
megfelelően külön vált az óvoda és az iskola. 
Intézményünkben 2014. szeptember 1-től az óvodáskorú 
gyermekek létszáma csökkent, így ebből adódott, hogy a 
három csoportból egy csoportunk átalakult egységes óvoda-
bölcsődei csoporttá. Az egységes óvoda-bölcsőde működteté-
se során egy olyan gyermekcsoport kialakítására volt lehető-
ség, amelyben a gyermeklétszám nem haladhatta meg a 
húsz főt és ebből a három év alatti bölcsődés korú gyerme-
kek száma nem lehetett több öt főnél.  A 2018. évi jogsza-
bályváltozással azonban az egységes óvoda-bölcsődei ellá-
tási formát a jogalkotó kivezette és helyette új feltételekkel 
bevezették a mini bölcsődei ellátási formát.   A mini bölcső-

Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosok!
Az újság korábbi számában megkezdett önkormányzati 
beszámolónkat ebben a számban is folytatjuk.
Ebben a számban az alábbi területeket fogjuk érinteni:
1.  Adományok osztása településünkön – Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
2.  Az óvoda és bölcsőde működésével kapcsolatos kitekintés
3.  Tájékoztató az önkormányzati rendezvényekről
4.  Koronavírus helyzettel kapcsolatos tájékoztató
Kérem Önöket, amennyiben a leírtakkal kapcsolatban bármi-
lyen kérdés felmerülne, forduljanak hozzánk bizalommal.

1.  ADOMÁNYOK OSZTÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 
– CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
BESZÁMOLÓJA

Az adományok szétosztásának koordinálása elsődlegesen a 
szociális ellátórendszer feladata. Ezen feladatot településün-
kön a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa végzi 
az Önkormányzat szociális területen dolgozó kollégáival 
közreműködve. Adományokat főként a Magyar Vöröskereszt 
Csongrád – Csanád megyei Szervezetétől, a Kiskunfélegyházi 
Szent István Karitásztól, a Gyermekétkeztetési Alapítványtól, 
illetve a Mátrix Alapítványtól kapja Községünk. A lakosság 
részére a jogszabályban meghatározottak szerint EU-s támo-
gatásból Magyarország Kormánya is az adományozók között 
szerepel az R.SZ.T.O.P (Rászoruló Személyeket Támogató 
Operatív Program) csomagokkal. Illetve ne feledkezzünk 
meg a magányszemélyek - helyi lakosok - által felajánlott 
adományokról sem. A választásokat követően 
Önkormányzatunk is próbált az adományozók sorába lépni.
A szervezetektől kapott adományok kiosztására mindig az 
általuk meghatározott feltételeknek megfelelően kerül sor. A 
kapott adományokat igyekszünk minél szélesebb körben 
eljuttatni a lakosok részére.
2019. november – december hónap: 2019. októberében a 
meglévő készleteket felmérve kiderült, hogy a sokunk által 
Csengele Ház-ként ismert önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlannál - mely az elmúlt években oly sok rendezvénynek 
adott helyszínt – lévő 2 db fagyasztó ládában – érthetetlen 
okokból – felhalmozásra került az elmúlt évek disznóvágá-
saiból megmaradt hús- és hentesáru. Így a tavalyi év végén 
az önkormányzat ezek szétosztásával kezdte meg a lakosság 
adományokkal való támogatását. A kiosztott csomagokban 
volt többek között sertés karaj, sertéscomb, orja, füstölt és 
sózott szalonna, füstölt száraz kolbász és szalámi, valamint 
hurka – kolbász. Ezekből a termékekből közel 40 rászoruló 
család részesült.
2020. január - február hónapjában Dr. Tóth Tibor polgármes-
ter úr magánszemélyként történő felajánlásából 30 család 
részesült különböző háztartási eszközökben - mint pl.: 
étkészlet, pohár készlet, evőeszköz készlet, további konyha 
eszközök és lakásdekoráció. Gazdára talált még ezen ado-
mány felajánlás keretében 3 db komód, 5 db babakocsi, 6 db 
televíziókészülék, illetve közel 200 kg ruházat.
2020. márciusában Csengele Község Önkormányzata a rend-
kívüli helyzetre való tekintettel 10 családot támogatott tar-
tós élelmiszercsomaggal. Továbbá Tóth Tibor alpolgármester 
úr magánszemélyként számítógéppel és internet elérhető-
séggel segítette a digitális eszközökkel és elérhetőséggel 
nem rendelkező családokat annak érdekében, hogy az online 
oktatás zavartalanul tudjon működni és a családban nevel-



3. oldal
hírek

Csengelei2020. szeptember

dében a három év alatti gyermekek átlaglétszáma 5 fő, 
maximálisan 7 kisgyermek ellátása történhet. Kivéve, ha 
minden kisgyermek betöltötte a 2. életévét abban az esetben 
8 fő. A jogszabályi változásoknak megfelelő mini bölcsőde 
kialakításához Magyarország Kormánya pályázati lehetősé-
get is biztosított a kisgyermekek egyéni szükségleteinek 
helyben történő megoldására. A Csengele Községi 
Önkormányzat azon települések között volt, akik sikeres 
pályázatot nyújtottak be így az akkori vezetés döntése sze-
rint megszüntetésre került a feleslegesnek vélt harmadik 
óvodai csoport és a megszüntetett csoport szobájában meg-
kezdődtek a Mini Bölcsőde kialakításához szükséges átala-
kítási munkálatok. 
Jelenleg többcélú intézményként, óvoda és mini bölcsőde-
ként működünk, mely 2 óvodai csoportból és 1 mini bölcső-
dei csoportból áll.  
A születések száma a településen állandóan változik. Az 
évek alakulásával hol kevesebb, hol pedig magasabb ez a 
szám, ami esetlegesen indokolná a harmadik óvodai csoport 
újraindítását. Illetve sajnos folyamatosan nő az SNI (sajátos 
nevelési igényű) és BTMN (beilleszkedési, tanulási és maga-
tartási nehézséggel küzdő) minősítést kapó kisgyermekek 
létszáma, akik kiemelt figyelmet igényelnek, az SNI státuszú 
gyerekek 2 főnek számítanak a bölcsődei, ill. az óvodai cso-
portok létszámában. A felvehető gyermeklétszám a mai idő-
szakban sajnos nagyon aktuális probléma. Elérkeztünk 
ahhoz – nem is olyan sokkal a harmadik csoport megszün-
tetését követően – hogy óvodánk a jelenleg működő 2 cso-
portjában (ahol 3 éves kortól 6 éves, bizonyos esetekben 7 
éves korig) - melynek maximális létszáma 50 fő lehet – az 
óvodaköteles gyermekeket tudjuk fogadni. Óvodaköteles az 
a kisgyermek, aki az adott év augusztus 31-ig betölti a har-
madik életévét. Szabad férőhely esetén felvehető az a kis-
gyermek is, aki még nem óvodaköteles, de harmadik életévét 
a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy –
minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartóz-
kodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyer-
mek óvodai felvételi kérelme teljesíthető, -valamint az óvo-
dai szabad férőhelyek száma még lehetővé teszi ezt. 
(Köznevelési törvény 8.§ (1). A tornaszobában, amely előző-
leg csoportszobaként funkcionált a bölcsőde beépítése miatt 
sajnos harmadik óvodai csoport indítására nincs lehetőség. 
A 2020/2021-es nevelési évre az óvodakötelessé váló gyer-
mekek felvétele megtörtént, azonban sajnos nem tudunk 
minden jelentkezőt felvenni a fentebb felsorolt okok miatt. 
Ezért a nem óvodaköteles gyermekeknek csak szabad férő-
hely esetén van lehetőségünk az óvodai ellátást biztosítani. 
A jelentkezések elbírálásánál – véleményem szerint – szük-
séges lenne egy csoport létrehozása, melynek tagjai a csa-
ládsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársa, az intéz-
mény vezetői és a védőnő. A felvételnél elsőbbséget élvez-
nek: a veszélyeztetett, halmozottan hátrányos, hátrányos 
helyzetű, gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerme-
kek, illetve ahol a gyermek felvételével a szülő munkába 
állását tudjuk segíteni. Sajnos a nem óvoda köteles gyerme-
kek óvodai felvételéről a fent leírtakra való tekintettel a 
szülők csak augusztus végén, szeptember elején fognak 
pontos információt kapni mire minden ezzel kapcsolatos 
eljárás (szakértői vizsgálatok is) reményeink szerint lezajla-
nak. Igyekszünk a legoptimálisabb helyzet kialakítására 
ebben a nehéz helyzetben, ehhez kérjük a szülők együttmű-
ködését és megértését.

Tisztelettel: 
Tóth-Andorné Farkas Éva, Intézményvezető

3.  TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI 
RENDEZVÉNYEKRŐL

Advent
A választások után, első rendezvényünk az advent volt. Az 
eddigiektől eltérően, most nem a József Attila téren ünnepel-
tünk, hanem a plébániai közösséggel együtt, a szentmisék 
keretein belül gyújtottuk meg a négy gyertyát.
Műsorral két alkalommal készültünk, ahol a művészeti isko-
la fúvós és táncos növendékei, valamint az óvodások léptek 
fel. 

III. Csengelei Hagyományőrző Disznóvágás
Településünk az elmúlt években rengeteg rendezvénynek 
adott otthont, ezek megszervezése komoly emberi erőforrást 
igényelt, valamint anyagi vonzata is jelentős volt. Alapvetően 
azonban az Önkormányzat feladata nem a rendezvényszer-
vezés és a rendezvények lebonyolítása. De ennek ellenére 
természetesen azokat a rendezvényeket, amelyek nagy nép-
szerűségnek örvendenek, természetesen megpróbáljuk meg-
rendezni, valamint programjait frissíteni. Sajnos az idei 
Falunapok lebonyolítására nem volt lehetőségünk a korona-
vírus terjedése következtében. Azt is fontos tudni a nagyobb 
rendezvényekkel kapcsolatosan, hogy azok szervezését már 
legalább 1-2 hónappal a megrendezésük előtt el kell kezdeni, 
illetve néhány résztvevővel (például a fellépőkkel), szerző-
dést kell kötni. Ennek sok esetben az lehet a hátulütője, 
hogy amennyiben nem sikerül megszervezni a rendezvényt 
és a szerződött partnert lemondjuk, abban az esetben is 
fizetnünk kell a szerződött összeg valamennyi százalékát. 
Tehát legalább 1-2 hónappal előre tudnunk kell azt, hogy az 
adott rendezvény lebonyolítására sor tud-e kerülni.
2020. február 1. került megrendezésre a III. Csengelei 
Hagyományőrző Disznóvágás. A rendezvény megvalósítása 
érdekében komoly közösségi összefogás vette kezdetét. Első 
körben Önkormányzatunkhoz lakossági felajánlások érkez-
tek a levágható sertések tekintetében, ezt követően pedig a 
településen tevékenykedő hagyományos disznóvágásban 
jártas böllérek jelentkeztek az állatok feldolgozására. A reg-
geli bátorító italok elfogyasztása után megkezdődött a serté-
sek feldolgozása. A húsokból az asszonyok olyan ételeket 
készítettek el, amelyekkel a régi idők ízeit elevenítették fel 
számunkra. A menüben többek között szerepelt a disznóvá-
gások alkalmával szinte elmaradhatatlan reggeli sült hús, 
sült máj és vér továbbá a húsleves, töltött káposzta, hurka 
- kolbász, rántott szelet. Az egész napos rendezvényen a 
finom húsételek mellett, a kemencében a finomabbnál fino-
mabb kelt tésztából készült kalácsok is sültek, amelyeket 
szintén nagy örömmel fogyasztott a társaság.
Szakítani szerettünk volna az előző évek gyakorlatával, 
amelyben a felajánlott sertésekből készült finomságoknak 
csak egy része került kiosztásra a lakosok felé. Idén az elké-
szített ételek nem kerültek eltárolásra, azok a rendezvényen 
megjelentek között maradéktalanul kiosztásra kerültek és ez 
a jövőben is így fog történni.
Nagy öröm volt számunkra, hogy ezen a rendezvényen 
Önökkel tölthettük az egész napot és láttuk, hogy kis közös-
ségünk lakói minden ilyen alkalommal egy picit közelebb 
kerülnek egymáshoz. Ilyenkor azok is jól érzik magukat 
együtt, akik egyébként szinte sohasem beszélgettek még 
egymással. Ez a kis szerény vendéglátás remek alkalmat 
nyújt arra, hogy ilyenkor kimozdulva otthonainkból, kicsit 
önfeledten jól érezhessük magunkat.

(folytatás a következõ oldalon)
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Nőnapi bál
2020. március 7-én került megszervezésre a Nőnapi Bál. E 
rendezvény esetében is történtek kisebb változtatások. Az 
eseménynek a főszereplői idén a Hölgyek voltak, akik nélkül 
nem létezhetne ez a világ, akik összetartják családjainkat, 
ellátnak minket és gyermekeinket minden földi jóval és 
gyönyörűszéppé varázsolják mindennapi életünket.
A rendezvény estéjén az érkező hölgyeket aperitiffel és egy 
szál rózsával fogadtuk alpolgármester úrral közösen. Majd a 
későbbiekben színvonalas előadók szórakoztatták a közös-
séget. Az idei évben kivezetésre került az előzőekben már jól 
megszokott tiszteletjegy. Erre két okból volt szükség, az 
egyik oka a döntésnek a költségek csökkentése volt, a másik 
pedig az, hogy nagyon nehéz volt már jegyet szerezni a 
bálra, mivel az évek folyamán rengeteg tiszteletjegy került 
kiosztásra, így normál jegyet már szinte nem is nagyon lehe-
tett kapni és erre sokan panaszkodtak, hogy szerettek volna 
vásárolni, de már nem volt lehetséges. Távlati célunk, hogy 
a jövőben megrendezendő nőnapi bálak vonatkozásában 
mindenki számára elérhető áron tudjunk majd jegyet bizto-
sítani.

Lada-BMW találkozó
Idén augusztus 8-án – az autók rajongóinak nagy örömére 
– hetedik alkalommal került megrendezésre a  népszerű 
találkozó.
A korábbi évekhez képest most hamarabb jöttek össze a 
résztvevők, ez köszönhető volt talán annak is, hogy nem 
igazán voltak rendezvények ezen a nyáron, így a megnyitó 
idejére már jelentős számú autócsoda sorakozott fel. A dél-
előtt folyamán különböző versenyeken lehetett az érdeklő-
dőknek részt venni. Ebéd után jött a pörgés-forgás-
gumiégetés majd pedig az autós felvonulás. 
A napot egy nagyon jó hangulatú grillpartival egybekötött 
retró-diszkóval zártuk. Nagyon szépen köszönjük a két fő 
szervezőnek Csányi Róbertnek és Törköly Ágnesnek a príma 
rendezvényt.

4.  KORONAVÍRUS HELYZETTEL KAPCSOLATOS 
TÁJÉKOZTATÓ

Egy hete folyamatosan emelkedik a koronavírus-fertőzöttek 
száma - közölte az országos tisztifőorvos vasárnap, elmond-
ta, hogy most leginkább a fiatalok körében terjed a vírus, 
ezért a betegség lefolyása jellemzően enyhe.
A megbetegedések száma az egész világon emelkedik, a jár-
vány második hullámának idejét éljük.
A számok főként a külföldről való behurcolás és a közösségi 
terjedés miatt emelkednek, ezért szeptember elseje után meg 
kell akadályozni a behurcolást, és fontos, hogy csak egész-
séges ember menjen közösségbe – nagyon kell vigyáznunk 
egymásra, ismét megnőtt az egyéni felelősség a járvány 
elleni védekezésben. Továbbra is be kell tartani az alapvető 
higiénés szabályokat a vírus terjedésének megakadályozásá-
hoz. A maszkviselés az üzletekben és a közösségi közleke-
désben kötelező, de mindenhol javasolt, ahol nem tartható a 
másfél méteres távolság.
Magyarország kormánya a teljes határon ideiglenesen visz-
szaállítja a határellenőrzést szeptember elsejétől. A külföld-
ről érkező magyar állampolgárok, illetve állampolgársággal 
nem rendelkező családtagjaik személyforgalmi beléptetéskor 
egészségügyi vizsgálaton eshetnek át. Ha ez a fertőzés gya-
núját állapítja meg, akkor a belépők kijelölt karanténba, 

vagy ha az nem jelent járványügyi kockázatot, hatósági házi 
karanténba kerülnek. Ha a vizsgálat nem állapítja meg a 
fertőzés gyanúját, a belépők a járványügyi hatóság által 
kijelölt karanténba, vagy hatósági házi karanténba kerülnek 
14 napra. Ez alól felmentést két, legalább 48 óra különbség-
gel elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat (PCR-teszt) 
adhat.
A rendelet szerint a magánútlevéllel, valamint egyéb úti 
okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésnél 
a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esnek azok és 
családtagjaik, akik Magyarországon állandó tartózkodásra 
jogosultak, valamint azok, aki rendelkeznek az idegenrendé-
szeti hatóság 90 napot meghaladó idejű magyarországi tar-
tózkodásra kiadott engedélyével. A rendelet hatálya nem 
terjed ki a teherforgalomban és a hivatalos útlevéllel történő 
határátlépésre, valamint azokra, akik a belépéskor hitelt 
érdemlően igazolják, hogy a megelőző hat hónapban átestek 
koronavírus-fertőzésen.
A rendelet szerint a nem magyar állampolgárok személyfor-
galomban Magyarország területére nem léphetnek be. Ez 
alól felmentést csak a rendőrség adhat, például a magyaror-
szági bírósági vagy hatósági eljárásban való részvétel, meg-
hívólevéllel igazolt üzleti célú tevékenység vagy egyéb mun-
kavégzés, beutalóval igazolt egészségügyi ellátás igénybevé-
tele, tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, a 
fuvarfeladat kiindulópontjára történő eljutás vagy onnan 
hazatérés személyforgalomban, családi eseményeken - 
házasságkötés, keresztelő, temetés - való részvétel, hozzá-
tartozó gondozása, ápolása, kiemelt jelentőségű, nemzetközi 
sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő rész-
vétel vagy más méltányolható ok esetén. A kérelem elektro-
nikus úton magyarul és angolul nyújtható be, beadhatja 
törvényes képviselő vagy meghatalmazott is.
A társasági adóbevallások tekintetében a koronavírus-jár-
vány legnagyobb adókönnyítése miatt a cégeknek még min-
dig van egy szűk hónapja, hogy a beszámolót és a bevallá-
sokat az adóhatóság felé megküldje. A beszámolót és a 
bevallásokat elegendő szeptember 30-ig elkészíteni és meg-
küldeni, és az adót megfizetni is eddig az időpontig kell. A 
beszámoló készítés határidejének meghosszabbítása nem-
csak a vállalkozásokra, hanem az egyéb szervezetekre (ala-
pítványok, egyesületek, társasházak, lakásszövetkezetekre), 
valamint a költségvetési szervezetekre is vonatkozik.
Az iskolákban a tanévkezdés hagyományos módon indulhat, 
de a járványügyi előírásokat nagyon komolyan kell venni.
Kerülni kell a diákok nagy létszámú csoportosulását, meg 
kell tartani a másfél-kétméteres távolságot, szájmaszkot kell 
viselni és nagyon gyakran kezet kell mosni.
Ha a fertőzés megjelenik, akkor egy-egy osztály, magasabb 
esetszámok esetén pedig több osztály vagy az egész iskola 
átáll a digitális oktatásra.
A gyógyszerfelírás tekintetében tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosokat, hogy az továbbra is elintézhető lesz telefonon.
A járványveszély nem múlt el, a vírus itt van közöttünk, 
ezért továbbra is indokolt a fegyelmezettség és az ajánlások 
betartása.

Kérem Önöket, vigyázzanak magukra és vigyázzunk egy-
másra is.

Tisztelettel: 
dr. Tóth Tibor

(folytatás az előzõ oldalról)
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Önkormányzati ülés
Csengele Község Képviselő testülete augusztus 6-án tartott 
nyílt ülést az önkormányzatnál. Dr. Tóth Tibor polgármester 
köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 
határozatképes, majd ismertette a napirendi pontokat, 
melyek a következők voltak: 1. A Szivárvány Óvoda és Mini 
Bölcsőde 2020. évi zárva tartásáról szóló önkormányzati 
határozat módosítása, 2. A szociális tűzifa pályázat benyúj-
tása, 3. Egyebek. 
A kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokkal a megje-
lent testületi tagok egyetértettek, elfogadták. 
Ezek után polgármester rá is tért az első napirendi pontra. 
Elmondta, hogy az önkormányzat ezzel kapcsolatban febru-
árban már hozott egy határozatot. Ez alapján a határozat 
alapján viszont az óvoda egy időközben hozott jogszabályi 
változás miatt, augusztus hónapra nem kapna finanszíro-
zást. 
Csépe András aljegyző ismertette, hogy a korábbi kormány-
rendeletet a vírus miatti vészhelyzet befejeztével hatályon 
kívül helyezték és Magyarország központi költségvetéséről 
szóló törvény szerint nem vehető figyelembe az a gyermek, 
amelyik 10 napnál többet hiányzik az intézményből. 
Mindegy, hogy azért e mert az intézmény zárva tart, vagy 
mert pl. beteg, nem igényelhető rá támogatás. Ezért kell a 
zárva tartásról szóló önkormányzati határozatot módosíta-
ni. 

Varga Árpád képviselő megkérdezte, hogy akkor a járvány 
idején sem kaptak támogatást. Aljegyző válaszában elmond-
ta, hogy az egy rendkívüli helyzet volt, így a támogatást 
megkapták, viszont ennek a rendkívüli helyzetnek vége. 
A testület ezzel a határozati javaslattal egyetértett, elfogad-
ták. 
Ezután rátértek a szociális tűzifa igénylésre. Ezt minden 
évben benyújtják, tavaly is több mint 200 családot segítet-
tek. Aljegyző hozott erre egy határozati javaslatot, miszerint 
700.000 Forinttal járulnának ehhez még önerőként hozzá. A 
testület néhány hozzászólás után ezt a határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta. 
Az egyebek napirendi pontot polgármester a korábbi ülésen 
felmerült problémák megválaszolásával kezdte. Elsőként a 
fűvágással kapcsolatos észrevételre reagált, miszerint 
Húsvét környékén nem volt a faluban levágva a fű. Minden 
igyekezetük ellenére ez akkor azért történt, mert a járvány-
helyzet miatt március 16-tól április 6-ig nem dolgoztak a 
kinti dolgozók.
A következő észrevétel az volt, hogy a Móra utca végénél 
volt egy bemosódás az út alá. Ezt azóta megcsinálták. 
Volt még egy megjegyzés a polgárőr toronynál lévő viráglá-

dák miatt, miszerint virággal szebbek lennének. Az üres 
virágládákat leszedték és majd alkalomadták vissza fogják 
tenni. 
A képviselők tiszteletdíja volt a következő pont, a tisztelet-
díjat a vészhelyzet elmúltával a képviselők újra kapják. 
Ezek után az előző ülés óta eltelt időszakról számolt be pol-
gármester. Elmondta, hogy a tankerület a Magyar Falu 
Program keretén belül pályázatot fog benyújtani az iskola 
belső megújítására. Ez főként a villamos hálózatot fogja 
érinteni, ami már nagyon elavult. 
A II. számú háziorvosi rendelő felújítását elkezdték, aminek 
augusztus 31-ig el kell készülni. A doktornő berendezési 
tárgyainak ideszállításában is segítenek, aki október 1-jén 
fogja elkezdeni rendelését. 
Polgármester beszámolója után Lantos István képviselő 
fogalmazott meg egy kérést. Elmondta, hogy az általános 
iskolában az elkövetkező időszakban a gyereklétszám miatt 
problémák fognak fellépni. Sajnos annyira kevés a gyerek, 
hogy ha ez nem változik akkor már akár jövőre is lesz olyan 
osztály, ami nem tud elindulni, összevonások várhatóak. 
Valamit kellene tenni az ellen, hogy ez ne következzen be. 
Polgármester elmondta, hogy a lakosság létszámának növe-
lésében az autópálya fel és lehajtó nagy előnyt jelentene, 
hiszen miután erről cikkeztek az újságok és lehetett olvasni 
az interneten is, többen felhívták, hogy mennyibe kerül itt 
egy építési telek. Ez azt jelenti, hogy kiköltöznének a közel-
ben lévő városokból, hiszen Kiskunfélegyháza is csak 14 
perc lenne autópályán. Amit még az önkormányzat nyújtani 
tud, az például az, hogy már régóta pozitívan áll a fiatal 
családokhoz is, gyermekvállalási támogatást kapnak, az 
építési telkek közművesítettek, 120 Ft/m2 áron árulják. Ezek 
mind olyan kedvező lehetőségek, amikkel segíteni és ide 
vonzani tudják a családokat. Úgy tűnik, hogy ez mégis 
kevés, ezért gondolkodtak abban, hogy busszal hordanának 
át más településről ide diákokat. Az iskola oktatási színvo-
nala nagyon magas. 
Lantos István még azt javasolta, hogy esetleg, ha van olyan 
üres ingatlana az önkormányzatnak, amit fel tudnának 
ajánlani gyerekes családnak az is egy megoldás lehetne. 
Polgármester még az itt dolgozó erdélyi munkások családja-
iban is lát egy lehetőséget, akik az egyszerű honosítással 
tudnak magyar papírokat igényelni és a gyerekeket be tud-
ják írattatni az iskolába. De mindenképpen össze kell ülni ez 
ügyben igazgató asszonnyal és gyors megoldást találni erre 
a problémára. 
Tóth Tibor alpolgármester elmondta, hogy a tankerület veze-
tőjével pont aznap délelőtt találkozott az önkormányzatnál 
és beszéltek arról, hogy van egy szerkesztő program, amit jó 
lenne beépíteni az iskola oktatásába. Megmutatta azt a ter-
vet is, amit néhány évvel ezelőtt ő készített az iskola elejé-
nek átalakításáról, mely nagyon tetszett a tankerület vezető 
asszonynak. A megvalósításban viszont segítséget kért, de 
megígérte, hogy ő is utána fog járni, hogy a tankerület részé-
ről honnan lehet pénzt szerezni ennek az átalakítására. 
Egy kéréssel fordult a lakosok felé, hogy akinek a háza előtt 
van tuja, az locsolja, hiszen mindenki érdeke, hogy szép 
legyen a falu. Ezek mellett szó esett arról is, hogy a Régi 
dalok őrzői szeretnének egy szúnyoghálót a próbatermük 
ablakára, amit meg is csinálnak, ha engedélyt kapnak rá. 
Természetesen ebbe mindenki beleegyezett. 
A lakosok felől alpolgármester közvetített egy olyan kérést 
is, hogy a temetőben szükség lenne padokra. A temetőben a 
mellékhelyiség is felújításra szorul, remélhetőleg ennek fel-
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6. oldal
hírek

Csengelei 2020. szeptember

újítására sikerül pályázati összeget nyerni. Polgármester 
erre reagálva elmondta, hogy a Magyar Falu Program kere-
tein belül próbálnak pályázati forrásokhoz jutni, de ez még 
mind bizonytalan, hiszen első körben meg kell nyerni, vala-
mint nem biztos, hogy akkora összeget folyósítanak, mint 
amekkorára pályáznak. 
Rényi László képviselő elmondta, hogy a Régi dalok őrzőivel 
szeretnének az ősz folyamán egy rendezvényt megvalósíta-
ni. Visszahívnák azokat a dalköröket, ahol már ők is több-
ször jártak és megvendégelték őket. Ehhez kérné az önkor-
mányzat anyagi támogatását. Ezt a jelenlévők egyöntetűen 
támogatták. 
Lantos István képviselőnek volt még egy hozzászólása, 
miszerint szülők jelezték, hogy nem tudják beíratni a gyere-
keket az óvodába létszámhiány miatt. Erre esetleg lenne e 
valami lehetőség, hogy a létszámot növelni tudják. 
Polgármester erre válaszolva elmondta, hogy az a gond 
ezzel, hogy a három csoportszoba helyett csak kettő van, a 
harmadikból lett kialakítva a bölcsőde. Tehát itt mindenkép-
pen az lesz majd a végső megoldás, hogy bölcsődét kell 
építeni, erre viszont jelen pillanatban nincs lehetőség, pályá-
zatot kell rá várni. 
Ezután további hozzászólás nem érkezett a jelenlévőktől, így 
polgármester bezárta az ülést.

Törköly Ágnes

Nagy beruházások a focipályán
A képviselő testület egy januári ülésen döntött arról, hogy az 
MLSZ-el közösen egyszerre két nagy beruházást is megvaló-
sít a focipályán. Ebből az egyik már el is készült, hiszen a 
nagy labdarúgó pálya versenyszintű világítást kapott, melyet 
augusztus 28-án egy Csanytelek elleni bajnoki mérkőzéssel 
sikerült átadni. A világítás beruházásnak lesz egy ünnepé-

Elbúcsúztak az iskolába menő 
óvodások
2020. augusztus 29-én tartotta az óvoda az iskolába távozó 
növendékeik búcsúztatását. A Koronavírus járvány miatt 
most szerényebb körülmények között zajlott le az esemény, 
melyre csak a szülőket hívták meg.

lyes átadása 2021. márciusában, amikor a magyar öregfiúk 
válogatott lesz a csengelei csapat vendége. 
A másik nagy projekt a konditeremmel rendelkező fociöltöző 
megépítése, mely július végén terület átvétel-átadással el is 
kezdődött. Aláírt szerződés szerint 2021. április 1-ig át kell 
adja a kivitelező. 

Kun-Szabó Tibor

Ruhabörze
2020. 25-én Toni Reitmaier és a Magyar Vöröskereszt jóvol-
tából ruhabörze volt a faluházban. Az érdeklődők a felnőtt 
és gyerekruhák mellett cipők, valamint gyerekjátékok közül 
is válogathattak. A délelőtt folyamán 38 család jutott ingye-
nesen adományhoz.

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Érdekesség
2020. augusztus 8-án estefelé egy gólya szállt a templomra. 
A közelben lakók ilyet még soha nem láttak, ezért érdekes-
ségként most megosztjuk a kedves Olvasókkal is.

fotó: Papp Tamás

(folytatás az előzõ oldalról)
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Falunap szerű volt a Lada-BMW 
találkozó
A korona vírus járvány miatt sok rendezvényt kellett törölni 
az országban, veszélyben volt a nagy múltú Lada-BMW 
találkozó is. A szerencse a csengelei rendezvénynek kedve-
zett, így augusztus 8-án hetedik alkalommal jöhettek össze 
a bajor és az orosz autók szerelmesei.
A helyszín most is a jól bevált hely, a piactér és környéke 
volt, a fák hűvösébe lehetett menekülni a kánikulában. A 
korábbi évek tapasztalataihoz képes most hamarabb jöttek 
össze a résztvevők, dr. Tóth Tibor rövid megnyitó beszédére 
már szép számú kocsi jelent meg. A polgármester megkö-
szönte a két főszervezőnek, Csányi Róbertnek és Törköly 
Ágnesnek, valamint a segítőknek a munkáját, illetve a támo-
gatóknak a felajánlásokat. Köszöntőjét stílszerűen fejezte 
be: „Gázt bele!”.
A Ladák és BMW-k mellett oldtimer autók is láthatók voltak, 
sőt Tóth Tibor alpolgármester a háromkerekű motoros bará-
tait is meginvitálta a rendezvényre, akik az óvoda melletti 
parkolóban sorakoztak fel járműveikkel. Két csengelei illető-
ségű versenyautót is meg lehetett nézni. Ifj. Csáki Lajos 
Ladáját már régebb óta ismerjük, a kocsiján sok más díj 
mellett a tavalyi bajnokság II. helyezettjeként kapott óriás 
serlege is szerepelt. Újdonság viszont ifj. Széplaki Tibor 
BMW-je. Ő 14 éves kora ellenére felnőttekkel együtt verse-
nyez, és az elmúlt évben két második helyezést ért el.

A délelőtt versenyekkel telt el. Volt lendkeréktartó vetélkedő, 
gyorsasági verseny „másképp” és nem maradt el a sört 
szívószálón fogyasztók megmérettetése sem.
Ebédre a regisztrált résztvevők gulyáslevest kaptak a szerve-
zőkről. Én nem ettem belőle, de akik kaptak, azok elismerés-
sel szóltak róla.
Az autós találkozók legtöbb érdeklődőt vonzó része a gumi-
égetés. A Deák Ferenc utcán sok Lada és BMW kereke kopott, 
nagy füstbe burkolva a közönséget. A műsorvezető, Benedek 
Róbert megjegyezte, hogy a korábbi évekhez képest sokkal 
kevesebb kocsi robbant le, csak egyet kellett a közönségnek 
betolni.
A füstölés és durrogtatás után történt meg az eredmények 
kihirdetése. A lendkeréktartó verseny sorrendje: 1. Vakulya 
Norbert (új csengelei csúccsal!), 2. Tóth Tamás, 3. Csáki 
Szandra, 4. Királyné Széll Edit.
A gyorsulási verseny – másképp győztese Vakulya Norbert 
lett. Csókási Antal második, Czeigerschmidt Zoltán harma-
dik helyezett lett. Különdíjat kapott Sebőkné M. Annamária.
A sörivó versenyben ifj. Csáki Lajos végzett az élen. Csókási 
Antal ezüstérmes, Szemerédi Norbert bronzérmes lett. Csáki 
Szandra különdíjban részesült.

Lovas kocsizással kezdődött a gyerekek utolsó óvodai napja. 
A József Attila téren két fogatos jármű várta a tanyavilágból 
érkező fiatalokat, majd onnan sorba járták a belterületen és 
a falu közelében lakó társaikat. Minden újabb helyen az 
óvónénik egy-egy ballagó tarisznyát akasztottak neveltjeik 
nyakába. Egy megálló Tóth Tibor alpolgármesternél is volt, 
aki ajándékcsomagokkal lepte meg a hozzá ellátogató balla-
gókat.

Az ünnepi rész az óvoda udvarán, árnyas fák alatt zajlott le. 
Ezen meghívottként részt vett az önkormányzat képviselté-
ben Tóth Tibor alpolgármester, Czirokné Krizsán Zsuzsanna, 
a gyerekek leendő tanítónője és Kontesz Józsefné nyugalma-
zott óvónő, aki még nevelte a most búcsúzó kicsiket. A 
műsorban felváltva mondtak verseket az ovisok, közbe cso-
portos énekeket beiktatva.
A hivatalos rész után az épületben vetítést tartottak a balla-
gók és szüleik részére. Előkerültek az óvodai évek alatt 
készült fényképek, és minden egyes gyerekről egy csokrot 
mutattak be. A kicsik itt adták át a búcsúzási ajándékokat 
az óvoda dolgozóinak.
A búcsúzók általában vidáman élték át az utolsó óvodai 
napjukat, de akadt olyan is, aki sírással fejezte ki érzelmeit, 
hogy véget ért egy korszak számára. Mindenesetre többen 
megígérték, hogy ha lesz idejük, meg fogják látogatni egyko-
ri óvónénijeiket.

M.M.

(folytatás a következõ oldalon)
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Az épített BMW-k szépségversenyében Kiss Csaba 
(Petőfiszállás) autója lett a győztes. Második a kisteleki 
Czeigerschmidt Zoltán, a harmadik helyen pedig az inárcsi 
Kiss Tamás gépe végzett.
A gyári BMW-éknél a következő lett a sorrend: 1. Mészáros 
Máté (Csengele), 2. Gémes Sándor (Csengele), 3. Kiss Csaba 
(Petőfiszállás).
Az épített Lada kategóriában Bozóki István (Csongrád) jár-
művét találták a legszebbnek. A második helyen a kakucsi 
Zsolnai Miklós, a harmadik helyen a dabasi Majeczki Gábor 
kocsija végzett.
A gyári Ladáknál a szegedi Mező Péter autója végzett az 
élen. A kecskeméti Bán Sándor ezüstérmet, a csengelei 
Bakos Dániel bronzérmet kapott gépkocsijáért.
Díjban részesült a legmesszebbről érkezett Botka József, aki 
a 140 km-re lévő Tápiógyörgye településről látogatott el a 
találkozóra. 
Az eredményhirdetést követően jött az autós felvonulás a 
falu utcáin. A ladásokhoz, bmw-sekhez csatlakoztak a 
trájkosok is. A sor olyan hosszú volt, hogy a faluháztól az 
Arany János utcáig elért.

Az autós találkozót a mazsorettek fellépése zárta. Őket a 
Csengelei Fúvószenekar kísérte. Kb. félórás műsorukat a 
tűző napon adták elő, de szolidaritásból a nézőközönség 
sem vonult árnyékba.
Koraeste indult a grill fesztivál. Hosszú asztalsorok mellett 
vagy tíz csapat látott neki az étkek készítésének. A polgár-
mesteri hivatal dolgozói, a közmunkások, a tollascsapat, a 
focisták, a fúvószenekar és még sokan sürgölődtek a tárcsa-
lapok és grillezők mellett, de voltak olyanok is, akik marad-
tak a jól bevált bográcsos pörkölt mellett.
Igazi meglepetés volt, hogy a vacsorázás után gyorsan meg-
telt a „táncparkett”, ami most frissen vágott gyepes területet 
jelentett, és a retro diszkó zenéjére kezdték el a kalóriákat 
égetni.

M.M.

Csengele irodalmi vonatkozásai
11. rész: Színpadi művek
Sokan nem is gondolnák, hogy kis falunkkal kapcsolatban 
színpadi művek is születtek. Pedig vannak, én háromról 
tudok. Nézzük sorban! 
A „Homok” írói álnéven szerző Cserzy Mihály (1865-1925) 
a népi életet bemutató írásairól vált ismertté. 1916. február 
11-én a szegedi színház mutatta be „Ugarimádás” című 
három felvonásos népies színművét, melyet Szeged irodalmi 
vénákkal is megáldott rendőr-kapitányával, dr. Szalay 
Józseffel (1870-1937) közösen írtak. A rendező Ferenczi 
Frigyes volt. A bemutató után a Baross vendéglőben mintegy 
170 személy ünnepelte a szerzőket, babér-koszorút, ezüst-
koszorút és ezüst tollat ajándékoztak a szerzőknek. Móra 
Ferenc és Tömörkény István is méltatta a két írót.
Az Ugarimádás második színházi előadása előtt Cserzy 
Mihály konferált, és innen tud-hatjuk, hogy a darab csengelei 
vonatkozású, annak ellenére, hogy Csöngöle név nem szere-
pel benne:
„Ott kell kezdenem a dolgot, hogy 1914-ben meghívott 
Szalay a csöngölei tanyára. 
- Kellemes dolog lesz, - mondta – még tárcát is kanyaríthatsz 
belőle.
Hogyne fogadtam volna el. Elfogadtam. Neki is eredtünk 
kettecskén a bizonytalan útnak, előbb vasúton, azután rozo-
ga parasztkocsin, mely a csöngölei vasúti állomás mellett 
várakozott reánk. Lépésben mentünk egy darabig, később 
azonban megsuhogtatta Szőke János, a kocsis, a meggyfa-
vesszőre akasztott szíjostort s a homokjáró karcsú lovacs-
kák neki iramodtak a sokezer holdas magyar pusztának. 
Néha nagyot zökkent velünk a tanyai kocsi, azonban ez nem 
számított semmit, a végnélküli pusztaság varázsa  magával 
ragadott. A felderülő világosságban az őszi szellő úgy iram-
lott előttünk, mint valami szüretre siető leányzó. Amerre 
elrepkedett, fölserkent lágyan simogató, hullámos érintésé-
től a fű, fa, virág és tündérujjainak simogatásától mintha 
illatosabbá, színesebbé vált volna minden… Néha pihegve 
megállt, mintha friss lélegzetet venne és ugyanekkor méla 
érzéssel sóhajtott s ez az álomhozó szellő sóhajtásra, a her-
vadni készülő természet búcsúcsókja volt. A szüretelő leány 
kötőjébe gyűjti az érett gyü-mölcsöket, hajzatát pedig halvá-
nyuló rózsákkal ékesíti fel. S amint hosszan nézdegéli a 
rózsákat, azok bágyadt színei ezer csalóka álomról regélnek 
neki.  […]
Jóformán észre sem vettük, hogy a végtelennek tetsző pusz-
taságon átsuhantunk és eljutottunk a mezőség felső részére, 
oda, ahova a kultúra ismét eret fog, ahol a félegyházi erdő 
sötétsége, mint valami fekete felhő nyúlt el előttünk hosszan 
a föld fölött s ahol a zörgő kukoricatáblák között már feltü-
nedeztek az apró tanyaházak is. 
Azután emberekre akadtunk. Talán tízre, vagy húszra is egy 
rakásban. Valamennyi ezen a vidéken lakó földmívelő. Álltak 
és beszélgettek. Hangos beszédük messze elhallatszott. 
Olykor nevetés vegyült bele. Humor csillant meg. Észre lehe-
tett venni, hogy ismerősök, talán jó barátok is.
Megszólal Szőke János:
- Árverés van.
- Miféle árverés?
- Hát a földet licitáltatja a város.
No, ez érdekes. Itt meg kell állni. Leszálltunk a kocsiról s 
haladtunk a tömeg felé. Mire odaértünk, minden arc felénk 
fordul: ránk néz. A nevetés hirtelen elnémul, a beszéd is 
ab-bamarad, a fakó arcokon a meglepetésnek és a gyűlölet-
nek visszataszító keveréke jelenik meg. 
Bizonyosan azt gondolják, hogy mi is árverezni jöttünk… 
Hát mindegy. A város kamarásával kezet fogtunk, egy-két 

(folytatás az előzõ oldalról)
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nyájas szó is esett utána, amitől még inkább fellángolt a 
lelkekben a féltékenység. A helyzet azonban csak addig volt 
kényelmetlen, amíg meg nem kezdődött a küzdelem. A földért 
való kíméletlen, erős harc.
Rövid időzés után visszafelé indultunk. Eközben gyors ira-
modással jött az alkony kéksége. […]
Itt kezdtünk lassan fölocsúdni az előbbi hangulatból. 
Néztem Szalay barátomnak szinte átszellemült arcát, melyen 
az imént ragyogó költészetnek bájossága, mint visszfény 
kacérkodott. Azt mondta neki:
- Te, Jóska, tudod-e mit láttunk az imént?
- Tudom.
- Nos?
- Egy igazi népszínmű-tárgyat, melyet bővítve egy-két jele-
nettel, amit itt is, ott is láttunk az életben és kész lenne az 
„Ugarimádás”. 
Kezet nyújtottam Szalaynak.
- Írjuk meg. Csapjunk fel színműírónak.
- Lehet, - felelte, kerek szemeit rám meresztve.
Kész volt a vérszerződés. A többi jött magától. Ő rákezdte a 
nótát, én vele dúdoltam s egyszerre csak megszületett közös 
dalunk – az „Ugarimádás”. […]
A szegedi színház ötször játszotta a darabot, nagy sikerrel. 
A Szeged és Vidéke kritikája nem hallgatta el a darab nega-
tívumait sem:
„Hibája a darabnak, hogy a drámai magból nehézkesen bon-
takozik ki a cselekmény, túlságosan novellisztikus a formá-
ja. A sok, széthúzó epizódjelenet a drámai akció egységének 
rovására érvényesül. A kiváló műgonddal megírt epizódok 
azonban kárpótólnak a szerkezeti hibáért. Közvetlen hatású 
egyes eredeti népszokásoknak a darab keretébe való beillesz-
tése.”
1921-ben arról írtak az újságok, hogy a budai színkör kíván-
ja bemutatni az „Ugari-mádás”-t, de hogy ebből lett-e vala-
mi, arról nincs információ. Cserzy Mihály halálát követő 
évben a szegedi színház felújította a színművet Harsányi 
Miklós rendezésében. A stáblistáról Bilicsi Tivadar neve tűn-
het ismertnek, aki akkor még igen fiatal volt. A Színházi Élet 
közölt is egy csoportképet a szereplőkről, így azt be tudjuk 
mutatni. Bilicsi a hátsó sorban, a jobbszélen látható.

A tanyasi Rómeó és Júlia történet dióhéjban: Szeged tanya-
világának egy részén, közte Csengelén is, bérföldeken gaz-
dálkodtak az emberek. 10, 20 és 25 évekre lehetett árendál-
ni ezeket, és a lejárat után újra elárverezték őket. A legtöbb 
pénzt ajánló vehette újra használatba. Így előfordult olyan 
is, hogy a régi bérlő hoppon maradt, át kellett adni a földet 
az újnak. Az Ugarimádás című műben is ilyen történt, és 
persze ez örök haragot hozott az érintettek között. A két 
ellenséges család fiataljai ezzel nem igazán törődve egymás-
ba szerettek. A sok kalmajka végén azért minden jóra for-
dult.
Orosz Ferenc (1897–1944) tanító 1927-1944 között a 

belsőcsengelei iskolában tanított. Ennek épületei a mai bel-
területi iskola udvarán találhatók. Az oktatás mellett a 
közösségi életből is kivette a részét. Jegyzője, gondnoka volt 
az egyházközségi képviselő-testületnek, kisegítő kántorként 
tevékenykedett, leventéket képzett ki, és a gazdakör dísztag-
jává választotta. Ezek mellett 1940-től helyettes anyakönyv-
vezetői tisztséget is ellátott. 
A csengelei rendezvényeken, ünnepségeken gyakran hang-
zottak el ezekre az alkalmakra írt versei. A „Szegedi kubi-
kus” című színdarabjával érte el a legnagyobb sikert: 1938. 
június 2-án a kormányzó családja előtt mutatták be 
Budapesten. Ekkor különvonatos kirándulást szer-veztek 
2000 szegedi elemi iskolásnak, és eközben a fiatalok hódo-
latuk jeléül a kormányzó feleségénél is megjelentek a budai 
vár udvarán. A sok gyerek közül a csengeleiek Orosz Ferenc 
színdarabját adták elő. A Nemzeti Újságból idézünk:
„Ezután még érdekesebb kép következik: babos kendős 
lányok, kezükben kosárral, háziszerszámokkal, apró kubiko-
sok, vállukon falapáttal állnak elő és vezetőjük, akinek 
ugyancsak fel van vágva a nyelve, bátran kiáll a kormányzói 
pár felé: 
- Szögedi kubikosok vagyunk, én vagyok, a bandagazda 
lánya. Azé gyüttem előre, hogy kinézzem a helyet a 
gunyhóknak, amikbe a munka idejében majd lakunk. Mán 
meg is tanáltam. Itt akkurátusán jó lősz, hát kezdhetjük is 
a gunyhócsinálást. 
Erre azután elkezdődött a kedves kubikos játék, amelyet 
Orosz Ferenc tanító szerzett és tanított be a kisgyermekek-
nek. Ennek során bemutatták a kubikosélet minden mozza-
natát. Szó volt még a juhhúsos kásáról is, amelyet a 
kubikosnép főz a szolgafán és amint a fölvezető kislány 
mondotta: „Tudom, maguk is szeretnének önni, hát meghí-
vom egy kis bográcsbanfőtt kubikos ebédre mindnyájukat. 
Lögyön szöröncsém!” 
A kormányzó és felegége és az egész, közönség gyönyörködve 
nézte az aranyos jelenetet, amelyet azután nóta végzett, 
ebben árról énekeltek, hogy 

A kubikos, ha elmén is dolgozni messzire,
Szögedébe visszahúzza a szíve... 

Harsány taps és éljenzés köszöntötte a kis kubikosokat, 
majd a kormányzó és felesége búcsút integetve vonult vissza 
a belső lakosztályokba.”  
A várbeli szereplésről fennmaradt egy fotó is. Ezen jól látha-
tó, hogy akkor Csengelén mekkora lehetett a szegénység, 
hiszen a kormányzóné előtti tisztelgésre is nagy részük 
mezítláb ment el. 

Sajnos nem ismert, hogy a színdarab írásos változata fenn-
maradt-e. A 47 éves korában elhunyt tanítót Szegeden, a 
Rókusi temetőben helyezték örök nyugalomra.
Vincze István tanítóról nem sokat tudunk. 1939-ben a sze-

(folytatás a következõ oldalon)
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Fogadóórák
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai 
minden hónap második szerdáján tartanak ügyfélfogadást a 
faluházban. Következő alkalom: október 14.
Tóth Tibor alpolgármester minden hónap első hétfőjén 19 
órától fogadóórát tart a Faluházban. Következő alkalom: 
október 5.

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.§).

A Gyógyszertár nyitva tartása: 
Hétfőtől péntekig 7.45-16.00, 
Szombat: 8.00-11.00
Bankkártyával történő fizetés is lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
-  igény szerint egészségpénztárakkal 

szerződéskötés
- gyógyszerészi gondozás.

Karakásné Csurgó Ilona

gedi VI. számú elemi iskola helyettes tanítója volt. Az 1940-
es években lehetett olvasni róla, hogy színdarabok szerzésé-
vel is foglalkozik. 1946-ban a szegedi kenderfonógyár SZIT 
kultúrgárdája mutatta be a Tóth-vendéglőben „Csengelei 
kisleány” című három felvonásos zenés vígjátékát. Sajnos 
erről a darabról többet nem tudni. A 2000-es évek elején a 
kenderfonógyárban még emlékeztek a szerzőre, megkaptam 
a telefonszámát is, de a hozzátartozók már a kora miatt nem 
engedtek vele beszélni. Csak remélhetjük, hogy valahol azért 
megmaradt a vígjáték írásos változata.

Molnár Mihály

Köszönet!
A grill partyra érkeztek felajánlások, melyeket ezúton is sze-
retnénk megköszönni. A Kóser vágóhídtól pulykaszárnyat és 
csirkehúst, Szerb-Seres Renátától és férjétől paprikát, Tóth 
Imrétől burgonyát, Tisóczki Ferenctől és Törkölyné Bakos 
Klárától cukkínit kaptunk. Ezen kívül a szervezők 
MINDENKINEK köszönik, akik bármilyen formában hozzájá-
rultak a rendezvény sikeréhez!

Törköly Á.

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK:
Rényiné Dr. Torontáli Renáta háziorvos
Telefon: 286-121, 
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 9-12-ig, 
13-14-ig, csütörtök: 9-12-ig 
Sürgősségi betegellátás 24 órában minden nap 
a kisteleki mentőállomás épületében.
Telefonszám melyet sürgős esetben hívhatnak: 104
Dr. Balikó Katalin fogorvos
Telefon: 06-20/521-0172
Rendelési idő: hétfő, szerda, csütörtök: 13-17-ig, 
kedd, péntek: 9-13-ig 
Gubina Tiborné védőnő
Elérhető hétfőtől péntekig 8-16 óráig 
a 06-30/728-1434-es telefonszámon
Csecsemő-kisgyermek tanácsadás kedden 8-10-ig
Várandós tanácsadás kedden 10-12-ig
Polgárőrség: 06-30/692-3617
Tűz esetén értesíthető:
Árvai Kálmán tűzoltó-parancsnok Telefon: 06-20/919 4302

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Központ: 62/586-570, Fax: 62/586-578
Polgármester: Dr. Tóth Tibor Imre
Ügyfélfogadás: kedd: 9-12, Tel.: 62/586-575, 
polgarmester@csengele.hu 
Csépe András aljegyző 
Ügyfélfogadás: szerda: 8-12, Tel.: 62/586-571, 
aljegyzo@csengele.hu
PÉNZÜGY, KÖNYVELÉS:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Ádám Renáta Tel.: 62/586-574 adam.renata@csengele.hu
GAZDASÁGI ÜGYEK:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Boriné Dóka Erika Tel.: 62/586-576 borine.erika@csengele.hu
KÖNYVELÉS:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Szarka-Kovács Csilla Tel.: 62/586-576 
szarka.csilla@csengele.hu 
KÖNYVELÉS (ÓVODA):
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Katonáné Szabó Ildikó Tel.: 62/586-576 
katonane.ildi@csengele.hu 
ADÓ:
Boros Klára Sára Tel.: 62/586-572 
boros.klara.sara@csengele.hu
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A HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA:
Kedd és csütörtök: 8.00-16.20

Ebédidõ: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00

Csengele Tanya: 541. számú ingatlan (kívülről újra 
tatarozva) két melléképülettel, 7302 m2 szántóval, 
0,796 m2 legelővel, fúrtt kúttal és villannyal eladó. 
Tel.: 06-20/524-2580
Eladó az Árpád u. 9. szám alatti porta. Víz, villany, 
fúrott kút van a területen. Érd.: 06-30/459-9006
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

KÖZFOGLALKOZTATÁS, MUNKAÜGY:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Király Katalin Tel.: 62/586-573 kiraly.katalin@csengele.hu 
SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Magony Józsefné Tel.: 62/586-577 
magony.jozsefne@csengele.hu 
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉT:
Ügyfélfogadás: szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Kornócziné Sisák Mónika Tel.: 62/586-579 
csengele.gyermekjolet@gmail.com
Mobil: 20/385-3636 (8-16 óráig)
ANYAKÖNYVVEZETŐ:
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9-12, du. 13-15.30, 
Tel.: 62/586-573
Kiss Andrásné
Csütörtökön a hivatali ügyfélfogadás szünetel!

Tisztelt Hirdetők! Kérem Önöket, 
hogy amennyiben olyan hirdetések vannak az újságban, 
amelyek már nem aktuálisak, legyenek szívesek szólni, 

hogy töröljem őket!!!! Köszönöm!

Hirdetések
A falu szélén, 1107-es hrsz számú hobbikert eladó! 
Ipari áram és fúrtt kút van rajta. 
Érdeklődni: 06-30/425-9463
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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
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
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
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
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