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A VllI. Gsengelei Falunapok
tervezett programjai

Május 18. (szombat)

1 0. 00 Mazsorett csoportok és fuvószenekarok (Székesfeh érv ár,
Makó és Csengele) felvonulása a faluban

10.00 Gyülekezés a motoros taláIkozőraa Petőíi utcában
1 1 . 3 0 Megnytő a F aluháznál felállított színpadon
1I.45 Kulturális műsor a Fallháznál (néptánc, társastánc,

népdalkör, citera zenekar, ütőegyüttes)
13.00 Ebéd
14.00 T érzene a F aluháznál
14.00 Motoros ügyességi verseny a Petőfi utcában
1 6.00 Díjkiosztás aF allhí-znál lévő színpadon
16.30 Motoros felvonulás a faluban

Egész nap gobelin kiállítás a Faluházban.

Május 19. (vasárnap)

08.30 Elsőáldozás a templomban
1 0.30 "Torta-túra" ügyességi verseny a Falaháznál
16.00 Lovaskocsis felvonulás. Indulás aFal1,1háztől
19.30 Falunapi bál

Május 20. (hétfő)

10.00 II. Falunapi kispályás labdarugó torna a focipályánál
10.30 Koszorűzás az I-II. világháborus emlékműnél
11.00 Szabadtéri mise az I-II. világháborus emlékműnél
17.30 Csengele - Pusztamérges bajnoki labdarugó mérkőzés
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CA falugazdász rovata

Támogatás a szarvasmar-
hákat tartóknak

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2002.
évben a 10212001, (XII. 16.) FVM rendelet 27. §-ának értelmében a
szarvasmarhatartóknak tehenenként, 20.000 Ft állami támogatást
nyújt, amennyiben tehenüket magyartarka vagy húshasznosítású
fajtájű tenyészbika spermájával termékenltik, illetve ilyen faj-
tákhoz t;irtoző tenyészbikával fedeztetik és eleget tesznek a rendelet
ezen fejezetének 26-27 . §-ában foglaltaknak.

Ezeka következők:
O Rendelkezik az áIlattartás megfelelő feltételeivel.
O Go ndo sko dik a sz aksz erű ap aáIlat használatár ől.
9 A tulajdonában lévő szarvasmarha állomány megfelel a29l2000.
(VI. 9.) FVM rendelet szerinti egységes nyilvántartásnak és azono-
sításnak.
@ Teljesíti a korábbi (külön rendelet szerinti) állomanytartási
kötel ezetts égét, és ninc s ellen e v isszaflzetési elj árás fo lyamatb an,
O Az indulóállományról, annak váItozásáről folyamatos nyil-
válrrtartást vezet és azt (ha a jogszabáIy eltérően nem rendelkezik) öt
évig megőrzi.
@ A 23611998. (X[, 30.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatást
telj esíti ós nyilvantartásba vették.
O Biztosítj a az ellenőrzós végrehajtását.

A támogatás folyósítása és egyben az ellenőrzés két igen
fontos feltételére külön fel kell hívni a figyelmet, melyeket a
rendelet 27. § (1) bekezdés b) pontja ír elő. Ezek:
a) a teljes állomány ENAR szerinti jelöltsége és az országos
adatb ázisb an v aló re gi s z tr álts ága,
b) a szakszerú apaáIlathasználata hitelt érdemlő igazolása.
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A jogszabályban meghatározott ellenőrzést és igazolást
kiállító szewezetek az Ön szarvasmarha állományának központi
adatbázisban nyilvántartott adataiból előállított lista adatait és a
helyszíni ellenőrzésk or tap asztalt adatokat ö sszevetik, e gyeztetik é s
igazolást adnak ki.

Javasolt, hogy a támogatási kérelem benyújtása előtt győződ-
jön meg arról, hogy állománya minden egyede szabályos egyedi
jelöléssel van*e ellátva, és ez alapján az országos adatbázisban is
nyilvántartott, azaz az állattartó rendelkezik az állatok szabályos
marhalevelével. Amennyiben eltérést tapasztal, így a hiányok
p őtlásár a intézkedj en é s keres s e fel kapc so l attartő ál l atorvo s át.

A szakszerű apaállat hasznáIatot a támogatást igénylő átlomá-
nyát termékenltő regisztrá|t inszeminátor által a központi adat-
bánisba beküldött termékenltési adatok, illetve természetesen
fedező apaállattal törlénő fedeztetés esetén más, hitelt érdemlő
feljegyzés alupján fogiák ellenőrizni, Ezért felhívom a
szarvasmarhát tartók íigyelmét arra, hogy mesterséges
megtermékenftés, vagy természetes fedeztetés esetén
szor galmazz a az adatok kö zp onti adatb ázisb a v al ó b ekenil é s ét,

A tehéntartás helyszíni ellenőrzése április második felében,
illetve május hónapban történik,

Gregus Sándomé

Az ország gyű I és i vá lasztás o k
eredményei

A váIasztások IL fordulóján, 2002. április 2I-én az arra
jogosult 177I csengelei polgár közül 96I főjelent meg, ami 57,5I
oÁ-ot jelent. Ez a választókerületi szinten 66,20 %-os volt.

A jelöltekre leadott voksok között 9 érvénlelen volt.
Csengelén két szavazőkörben lehetett a szavazatokat leadni.

egyenl
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Az összesített helyi eredményeket az alábbiakban közöljük.
Zárőjelben a teljes k&zet eredménye szerepel.

1. Vincze LászIő 755 (I8.146) szavazat 79,30 % (57,89 %)

( FIDESZ-MDF)

2,Fábián György
(lvíSZP)

I97 (I3.I97) szavazat 20,69 % (42,10 %)

Tíz éves az Ering-Csengele
testvérkapc§olat

Ez év áprilisában volt 10 éve, hogy a vasfiiggöny megszűnése
után a két falu lakói először találkoztak. Le kellett vetkőzni a

történelem áItal ránk ruhínott előítéleteket. Az első látogatások
még puhatolódzásnak tűntek, de mindannyiszor mélyebbé tették a
barátságot,

1992. ápilís 23-ín első fecskeként érkezett Peter Hoffmann,
az eingi polgármester feleségével és még két családdal. AYarga, a

Czombos és a Bencsik család szívesen fogadta őket. A barátságos
hangulatú látogatást egy szívéIyes meghívás követte a csengelei
iskolások számára, Még ez évben 30-40 fő indult útnak a messzi
távolba. Őt év.e visszagondolva ez nagyon nagy dolog volt! "Mesé-
be illő valóság" címmel Yarga Lászlőné írt legszebben erről.
Először olvashattunk, hallottunk Eringről, a szép, rendezett faluról,
Mesélnek a jól sikerült programokról, a soha el nem felejthető
vendégszeretetükről (Passaui városnézés, rádiófelvétel, Esterházy
kastély megtekintése, kirándulás az Alpokba, stb,),

I99Z. szeptember I7-én a csengelei képviselők indultak
Eringbe 18 fővel, sajnos a polgármester nélkül. A falu kinézete,
szervezettsége, az emberek szorgalma példamutató a magyarok
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számára. Enől a jó hangulatű látogatásról dr. Yarga Ferencné írt
nagy sikení "hőskölteményt" (Csengele "kulcsának" átadása, korsó-
emelő vers eny, izemláto gatások, B adbimb ach me gtekintés e, stb. ).

1993. áprílis 14-én 27 fő érkezett Eringből. Örömmel viszo-
noztuk vendégszeretetüket. Törköly Péter, Kormányos Sándor,
Harkai István, a Tóth cég kedves vendéglátással is összekapcsolta a
líiogatást. Kirándulást szeweztúnk Ópusztaszerre és Szegedre, Az
Aranylabdában dr, Yarga Ferenc, a Halászcsárdában Tóth Tibor
vendégeiként ismerkedhettek meg a magyar konyha izeivel, Az
iskola színvonalas műsorral készült az ünnepi estre, és német
nyelven adták elő produkciójukat.

1993. augusztus 2-án eringi gyerekek jöttek Csengelére
Dieter Reisch és felesége, Angela kíséretében, Az eddig itt
megforduló vendégek meggyőzték az enngi szülőket, hogy falunk
nem Chicago, nem vadnyugat és nem is Etiópia. A pedagógusok
szervezésében nagyon szép programok várták a gyerekeket.
Vállalták fel-ügyeletüket is, mindenre gondosan figyeltek. Re-
méljiik, az eÁngi gyerekek eg},lk szép élménye maradt a csengelei
nyár ! (sok sportpro gram, Bugac -pu sztár a láto gatás, homok-homok,
szegedi városnézés, buli, SZABADSÁC;. Ha az eringi szülők
láthatták volna a fiilig homokos, játéktól kipirult csemetéiket,..

I994-ben hónapról hónapra olvashattuk a helyi újságban
Erin g történetét Mé sz áro s Aranka szorgalmas munkáj aként.

1994. júniusában egy elhamarkodott meghívásra érkezett az
eringi delegáció. A felelőtlen kivitelezésű Faluház bemutatása csak
bosszúságot okozott. Szerencsére az algyőí önkormányzat - Yarga
Levente jóvoltából - műsorral, zenés vacsorával várt mindenkit a
jól működő, impozáns kultúrházukba,

1994. július 29-től a csengelei iskolások újabb szép hetet
tölthettek az eringi vendéglátóknál. Hamberger Willi és lel-
kiismeretes segítőtársai komoly úszótanfolyamot szerveztek. A
szakavatott vizjőrök védelmében a több méter mély vizbe ugráltak
fejest a gyermekeink (állatkertben jétrtak, megnézték a Burghaust,
ellátogattak a természetvédelmi területre, sok-sok szőrakoztatő
program). "Mind szép emlék" - írta a Krónikában Papp Emese.
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1995, április 18-án Peter Hoffmann eringi és Sarrta Ferenc új
csengelei polgármester találkozott egprással. A nyelvi nehézség
nem volt akadály a kölcsönös szimpátia kialakulásához, ''Bizom
benne, hogy a két község kapcsolata révén tapasztalataink,
ismereteink, kulfuránk is kiszélesedhet. A látottakból ki kell
válogatni a jőt, amit idehaza hasznosítani tudunk és már többet
fudunk, gazdagabbak vagy,unk!" - írta Sánta Ferenc, az Eing-
barátok örömére.

1995. június 3-5. között került megrendezésre az I. Csengelei
Falunapok, pünkösd alkalmából. Akkor volt az emlékmű űtá",
Ering zászlőjának átadása. "A nemzetközi béke megőrzése szent
ügyünk" - írta Santa Ferenc. Talán azon a napon, pont azokban a
pillanatokban köttetett meg a béke a IL világháboru után a
lelkekben és a szívekben, amikor a hősi emlékmű mellett, a magyar
és az enngi zászlő alatt, Isten akarata előtt vendégeinkkel .gvott
hajtottunk fejet. Ez fogalmazta meg sokunkban a téstvérkapcsolat
igazi jelentőségét. A lovas felvonuláson a két polgármester
díszkocsikázott, majd a műsoros bál csak növelte az eáekedett
hangulatot.

i995. augusztusában 32 ei'ngi sátorozott az ővodakertjében.
A csengelei pedagógusok, óvónők közül néhányan önzetlenül
vállalták a nyái' munkát. "Nem csak a német gyerekek érdekében,
hanem a csengelei tanítványok nyelvi, szellemi fejlődésének
érdekében is." - írta Bencsik Ferenc. Mészáros Aranká és Nagy
czirők Gyöngyvér gondos szewezése és a sok vendéglátó család
l elke s, önzetlen s egítsége éj féli g tartó búc sú ztatással v e gza aatt.

1996. május 1-től Karl Schacherbauer nyerte el Ering polgár-
mesteri tisztségét, A testvérkapcsolat nem szakadt meg most sem.
1996. szeptember I3-án 25 fő utazott saját költségén Eringbe, A
ttlbb évi barátság mellett is jól estek a közeli uáror, simbach
polgármesterének gondolatai: "A nemzetközi testvériség szép pél-
dája a két különböző országbeli falu kapcsolata, amely a történelem
viharai ftilé tudta emelni az emberek barátságát. Eltörölték a
határokat az egymás iránti önzetlen vendégszeretettel''. Akár 15
éwel ezelőtt is gondolta volna valaki, hogy egy kis falu, csengele
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polgármestere vezényli a bajor zenekart, 1000 ftís német vendég-
sereg vastapsa közben?

Mindkét faluban sok munka van ebben a szép kap-
csolattartásban, önkormányzati segítség is. A csengelei képviselő-
testület minden évben segítette a gyermekek kittaztatását, és
amennyire szerény lehetősége engedte, a vendégfogadást is.
Ennyit az első öt évről. A történet a két távoli faluról tovább
folytatódott. Ami először a nyugati újdonság erejével hatott, beé-
pült hétköznapjainkba. Ez nemcsak az eszközökben lett észre-
vehető, hanem a szemléIetváItozásban is. Eringi tartózkodásunk
alkalmával gyakran rácsodálkoztunk az ottani hiatartási kis
segédeszközök ötletességére, a részletekbe menő precizitásra a
műszaki cikkek terén. Az öt év alatt idetelepült bevásárló-
központokban elérhetővé vált számunkra minden, ami a nyugati
országokban is az emberek minden igényét ki tudta elégíteni.

Ezzel lassan befogtuk a lemaradásunkat. Igényesen is ven-
dégül tudjuk látni őket, akár saját szájízik, szokásaik szerint is. A
szemlélet alakulása a környezet és a gazdaság témakörben azt
mondhatnám, jó úton haladunk. Nagyon jó hatással volt falunkra,
hogy sokat láthatták személyesen, fényképekről, hallhatták élmény-
beszámolókból a német, osztrák falvak rendezettségét, kömyezetük
kulturált megj elenósét.

Csengelére érkezvén az idegen gyakran megegyzi: Mint egy
nyugati, vagy nyugat-magyarorczági kis falu! Tiszta, rendezett,
virágos utcák, jó utak. Mi kellett hozzá? Egy véletlen egybeesés,
hogy valaki éppen egy német újsághirdetést böngészett (Borbély
József). A csengeleiek felmérték, hogy ki nem hagyhatő lehetőség a
nyugat megismerése, a gyennekeink bekapcsolása az európai nagy-
családba, az idegennyelv megismerése szempondából is. Erezzük,
hogy a történelem viharai ellenére is befogadta eglrrnást a két náció.

Keresztény lelkületű embereket ismertünk meg, akik nagyon
szorgalmasan dolgoznak egész éven át. A pár nap pihenőidő egy
részét itt tölthették, vagy bennünket fogadtak. Mivel a mindenévi
látogatás túl terhelőnek bizonyult anyagllag, minden második évben
ltazik, akinek kedve és lehetősége van. Abarátságok megmaradtak,
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mint a jó rokonok között, tudunk róluk, Őt ls mirólunk! Elmé-
lyultek abaútságok, ha nem is olyan nagy csinn adrattával is jámak,
mint az első találkozásokkor. Izgalommal készül a két falu, ha
egyrnáshoz indul. Nincs mindig összhang a szervezésben, de min-
den kiigazodik, alkalmazkodik mindenki.

Több száz főre tehető, akit érintett ez a testvérközösségi
kapcsolat. voltak csengelei családok, akik kiutaztak rendszeresen.
Iskolás gyerekek, csoportosan, többször. Focisták, családostól. Er-
keztek bajor családok rendszeresen. Német gyerekek c§opor,tosan,
r,ízimentők családosan. protokoll látogatások oda-vissza. Bs
megszámlálhatatlancsalád,akikkelíaláIkoztakvendégeink.

Nincs meg minden írás, ami a talákozásokról szól, sajnos. De
az utóbbi öt év sem telt el értékelhetetlenül. Nem részletezném az
oda-vissza látogatásokat, ami egyrészt a résztvevők számára szép
emléket adott.

1998. szeptember I7-én induló 39 fcís csengelei csoport
abban a megtiszteltetésben részesült, hogy egy tűzo|tőautőjelképes
mását ajándékként felajánlották a falunak, peter Hoffman
közbenjárására. Felejthetetlen látogatást tettünk a BMW gyárban. A
bajor táj legszebb panorámáit láthattuk.

1998. október 23-ín megérkezett a tűzoltóautó, amit hely
protokoll ünnepségen vettek át.

1999, ápt'rlis 2-án Gábor bácsi (Gabriel Rauschenberger), aki
felkarolta a németül alig értő és beszélő csengeleieket, tragikus,
megráző könilmények között elhunf.

Közben folyt Csengelén több izben német tanfolyam, de idő
és kitartás hiányi,tr.an gyorsan vége lett, Fejes tanár úr prőbálta
magasabb színvonalon bevezetni az érdeklődőket az idegen nyelv
birodalmába. Dr. yargáék otthonossá tett betegvárőjában készül-
rrink szellemileg is a testvérfalunkkal való találkozásra. A német és
magyar nyelv érthetővé tételében nagy segítséget kaptunk még a
zettlmeier család menyétől, Gabriellától, aki külön kedvességgel
r,ette körül honfitársait, családjával együtt.

1999-ben 29 fős delegáció érkezett a falunapokra. Jó hangu-
latú látogatás volt. Lovas felvonulás, eszem-iszom, dínomdánom.
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Nacsa Jánosné talán ltt indult a nemzetközi siker felé. Eringben -

ahová meghívták, hogy vegyen részt egy kiállításon, tiszteletbeli
csengeleiként - 1 hétig ápolta akét falu kapcsolatát. 3000 látogatő
tekintette meg a kiállítást. Ennek eredményeként újabb művek
születtek az eringttájakről az érkező eringiek nagy megelégedésére.

2000-ben millenniumi napok voltak Csengelén. A meghívott
német vendégek közül Sánta Ferenc polgármesterünk Peter Hoff-
mannak adta át a községi zászlő másolatát.

2001-ben újabb eringi kedves magyar származású barátot
vesztettünk el, Gyrla bácsit (akit magunk között Julius Caesarnak
hívtunk), Ő is hiányozni fog!

2001 szeptember 8-án hihetetlen nagy, felemelő eseményre

érkeztek az eringiek A csengelei templom teljes pompájában fo-
gadta a hívőket és a vendégeket. Az eÁngiek ajándékkal, pénz-
adománnyal j árultak hozzá az eseményhez.

2002-t írunk... Lesz-e tovább? Reméljük! Eringben új polgár-
mestert választottak Jó hír, tovább szeretné folytatni a két falu
kapcsolatát. Az idén Csengele lenne azutaző.

Kívánom, hogy a következő 10 évről a most felnövekvő
csengeleiek íqanak, akiknek remélhetőleg még lesz alkalmuk a

kialakított baútság során sok szép élményben részesülniük! 10

éwel ezelőtt nem magunk szőrakoztatására, a gyermekekért vág-
tunk bele ebbe a kapcsolatba, hogy megnyithassunk egy kis ablakot
a nyugati vílágra, Persze mi sem jártunk csukott szemmel,..
Köszönet érte az eringieknek, a csengelei családoknak is, akik néha
egy rokonnak sem adtak annyl szépet és jót, mint ezért a közös
barííságértl Az idegen nyelv megértésén lassan átsegítenek
gyermekeink.

Kívánom, hogy még sok család, gyermek érezze jól magát
abban atiszta, családias, barátságos, rendezett kis német faluban!

SZÉLP VOLT EDDIG: CSENGELE - ERING.

Tóth Tiborné
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kézműves sikerek
2002. április I2-én harom falunkbéli, nyolcadik osztályos

kézműves szakos tanuló vett részt az üllési Fontos sándor
rajzversenyen, A mar 5 éves múltra visszatekintő rendezvényen
először vettek részt csengelei versenyzők. Erdélyi Otília alak- és
arctanulmánykategőiábanIíI.helyezéstértel.

Aprilis I3-á!n került sor a makói Művészeti Iskola pályázatára
b ektildött pályamunk ák értéke|ésére és az ijrnep élyes díj kio s ztásr a,
Településünk sikeresen szerepelt, hiszen a kézmúvesek csoport
kategóriában IIL helyezést értek el. Név szerint: Ambrus Csilla,
Adám Renáta, Tóth Anita és Vágó Anita.

Ezúton is gratulálok a sikeres versenyzőknek!

Lantosné Horváth kén

OA legtermékenyebb magyar író

Látogatőban Nemere Istvánn ál
VIII. rész

Községünk sokdig csak annyi irodalmi vonatkozással dicseked-
hetett, hogy Móra Ferenc az Aranykoporsó egy részét a csengelei
erdészházban írta. 2001 tavaszán azonban településünk lakója lat
a címben szereplő író, akinek már több mint háromszáz kötete
jelent meg. Nemere Istvún készségesen adott interjút lapunknak,
m e Iy et t e rj e d elm e m iatt r é s zl et e kb e n kö zl ü n k.

Elárulná, min dolgozik most?
- Nem, Ez az egyetlen kérdés, amire nem válaszolok. Mindig
szokíam is nagy kacéran bemondani, amikor kezdődik a kérdések
őrája azíró-olvasó találkozókon. Ekkor szoktam mondani, hogy
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lehet kérdezní, egy kivétellel minden kérdésre válaszolni fogok.
Hát ilyenkor az entberek többségének agya azon filőzlk, vajon mi
|ehet az a kérdés? Pénzre, szexíe, nem tudom milyen titkokra
gondolnak. Pedig egészen gyakorlati okai vannak. Egytészt, amig
benne vagyok, nem igazán tudok rőla beszélni, én sem vagyok
biztos benne, hogyan fog végződni a történet, vagy mire van
kihegyezve. De még gyakorlatibb oka az, hogy nem biztos, hogy
megjelenik, yagy nem tudom, mikor jelenik meg. Hiába beszélek
arról, hogy ilyen könyvet írok most, aztán meg maga, meg akik ott
voltak ötvenen, mind váq'ák. Aztán eltelik egy félév, év, és le is
mondtak róla. Össze-vissza dumált ez az író, nem is jelent meg
semmije. Most is vannak könyveim, nem annyit írtam, ahány eddig
megjelent, hanem l5-20-szal mindig előbbre tartok. Annyi már
előre készen van) valahol a kiadóknál van. Van olyan kiadó, ahol
10 könyvem is elfekszik. Mert most éppen nincs rá pénze, mert úgy
látja,hogy másfele könyvek kelendőbbek. Már nem úgy, hogy nem
Nemerék, hanem Nemerékből is másfélék jobban mennek. Most
azokat kérik, folyamatosan nyomom nekik az tljat. Megírok egy
könyvet és két hét múlva megjelenik, miközben azok meg ott
vannak 2éve, vagy3 éve,
Valóban már csak egy csacsi hiányzik a teljes boldogságáboz?
- Voltaképpen ez űgy van, hogy a teljes boldogsághoz sok minden
azéríhiányzik még. Hamár a részletekbe megyünk, tegnap egy pici
boldogság azért érkezett, mert végre megcsinálták nekem a régőta
ígért furészgépet. Mindig arról álmodtam, hiszen itt a rengeteg fa.
Tízhőnapja kínlódok akézifurésszel. Vastagabbakat nem is tudok
elvágni vele, mert nem alkalmas tá, meg az én kezem sem bírja.
Végre megvan a furészgep. Amit eddig egy hétig fűrészeltem, azt
most 10 perc alatt lenyomom. Na, szóval ilyenek vannak. De a
csacsi, az tényleg kell majd. Írtam két é,,.vel eze\őtt egy ifiúsági
regényt egy szamárról, úgy látszik bennem volt ez már régebben is.
25 éves koromban irtam egy novellát - ami nem jelent meg sehol -,
és pontosan arről szőlt, hogy lesz nekem fcildem, kutyáim és milyen
jó lesz. Álomszení volt az egész, Eltelt röpke 30 év, és már meg is
valósult. Valamikor a rendszerváltozás kömyékén jelent meg egy
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önéletrajzijellegű könyvem. Ez arről szólt, hogy egy nagyvárosban
élő - Pesten persze - ftatal írónak lehetősége nllik arra, hogy ha
egy bizonyos összeget 24 őrán belül összeszed, akkor vehet egy
alloldi tanyát. Afiól a 24 őrtrőI szőI a könyv egy része, hogyan hajt,
hogyan talpal és keres meg mindenkit, régi feleséget, szeretőket,
barátokat, ezt, azt, hogy összeszedje a pénzt egy 24 óra alatt, hogy
mehessen ős is, elhagyhassa Pestet és élhessen a tarryán. A másik
része arrőI szól, hogy a tanyán él, hogyan rendezkedett be. Úgy
Iátszlk, ezek a dolgok régebben is bennem voltak, csak nem tudtam
róla. Ha meglesz a csacsi, nyilván mást akar az embet még, de azért
az kellene. A csacsi egyben a haszontalanságjelképe is lenne, de a
jó értelemben vett haszontalanságé. Tehát nem azért lenne egy
csacsi, hogy megrakjuk ahátát és üljünk rajta, meg cipeljen, meg
dolgozzon, A csacsi azért |ertne, hogy legyen, slussz. Ezt nehéz
lenne egy csomó embemek megmagyariani, mínthogy nehéz is lesz
majd, De lesz! Es aztán megint beköszönt valami. Gimnazista
koromban, az ötképző körben volt egy versem. Ez volt az egyet|en,
ami igazán jól sikerült, azt mondják. Be is irták az évkönyvbe.
Arról szólt, hogy lesz egy lovam, és az a 1ó nem fog csinálni
semmit, Nem ülök rá soha az életben, és nem is hagyom, hogy más
ráüljön, nem fogják be kocsiba, nem lesz neki hám$a, semmi nem
lesz neki. Csak lesz egy 1ó, és ott lesz az udvaron, és ott fog
boldogan legelészni és a barátom lesz.Ez volt a történet.
Elárulná, hogy milyen írói álneveket használt?
- Elárulhatom, de már 22-nél, vagy 23-nál tartok. Nincs értelme
felsorolni. Varrrrak olyanok, amit csak egyetlenegys zet hasznáItart,
aztán soha többet. Aztán vannak olyanok, amelyek valamely
régebbi regényhőseimnek a nevei. Van öt női név, mert női
regényeket is női álneveken írom. Akadnak olyanok, amiket nem én
akartam. Az egész álnév ügy 1995-ben kezdődött azzal, hogy az
eg}.lk kiadó megkövetelte, hogy a sci-fi regényemhez angol
álnevem legyen. Teljesen fiiggetlenül attől, hogy a Nemere név is
jelentett már valamit ebben a műfajban. De nekik angol név kellett.
Később aztán rájöttem, hogy ha Micimackó történeteket írok, akkor
mégse kellene odaírni, hogy Nemere István. Aztán jöttek a II. világ-
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háborus német történetek, a náci vezétek éIetrajzai, meg ilyesmi,
Akkor a kiadó maga is mondta, és én is éreztem, hogy oda meg
német nevet kellene írni. Mindegyknek van valami kereskedelmi,
vagy logikaí, vagy egyéb magyarázata. De van még egy oka a sok
álnév használatának: ennyl Nemere könyvet nem bíma el a piac
ugyanazon a néven. Szinte 2-3 hetente jelenik meg egy könyvem,
ésha az mind Nemere lenne, az nagyon feltűnő volna. Az emberek
végül legyintenének rá, nem komoly ez igy. Persze van aki így is
legyint rá!

kontesz Józsefné

oFoci krónika

Negyedík a csengelei csapat
2002. április 13. Rendőr TE - Csengele 1:3 (0:2)
200 néző, v ezette,. Forgó.
Csengele: Pálnok, Ambrus, Wenner, Pálíi, Polonkay, Pataki, Kubát
(Tíri 46.'), Góra, Haraszti R., Muhel (Haraszti Zs. 60;), Linka (Kis
25;).
Csengelei góllövők: Góra, Linka, Haraszti Zs.
A harmadik helyezett otthonában magabiztos győzelmet arattunk
Szegeden. Góra a 25. másodpercben rugta az első gólunkat.,

2002. április 20. Csengele - Károlyi DSE 0:0
Csengele: Pálnok, Szabó (Dancsok 46.'), Wenner,Pálft, Polonkay,
Ambrus, Pataki (Túri 46.), Heim, Mészáros (Haraszti R. 80,'),
Gőra, Kis (Haras zti Zs. 65.').
Az első helyezett ellen végig mezőnyfölényben játszottunk, de csak
három kapffira tellett.

Kun-Szabó Tibor



2002. május 19-én (vasárnap)
19.30 órai kezdettel falunapibáIt

rendezünk a csengelei Faluházban|

Fellép a kisteleki

Plo Arí tónccsoport

Zene: Gsáki zenekar
Menü: gombás natúrszelet, sült csirke,

petrezselymes b u rgonya.

Belépőj egyek korlátozott számban vásárol-
hatók a Korona sörözőben (Csengele, Május
1. u. 52. szám) 2500 Ft-os egységáron.

Polgárőrség
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Hirdetések
Eladó a Csengele, Tanya 279. szám alatti ingatlan. Erdeklődni lehet Barna
JózsefnéI u 06-30/2 546 349 telefonszdmon.

Csengelei 2 szobás, összkomfortos tanya eladó, Erdeklődni: Csáki Lászlőné
Csengele, Tanya 581., telefon: 06-3014 323 248

Csengelén az Árpád u, 27. szám alatti kláz eladő. Érdeklődni: Berényi
Tibornál (telefon; 286 330)

Táp-takarmány kereskedésemben ti,izelő- és építőanyagot (PB-gáz, betongerenda,
cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder stb.) is árusítok. Előrendelés
esetén néhány napos határidővel házhoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors
kiszolgálás, kedvező árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7 -től 13 őráíg.

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, Arany J, u. 1.

Fotó szalaizlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagós, esküvőJakodalom, egyéb rendezvényekfelvétele,
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy t,álasztékban
kaphatók!
- Fényképezőgép j avítás, szaktanácsadás.
- Filmkidolgozás l nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásórolhatók!

Nacs a Jáno sné fénykép ész
Kistelek, Kossuth Lajos u. l6,

B 257 786, este:329 659 E06-30/2 638 168

A csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2lA. e-mail: csengele@freemail.hu

Cíörigelei,,-

1!(,,\fupltrir't"

Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefné


