
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. évfolyam 23. szám                      2006. december 1. 

 

 

Az ünnepeltek családi körben 
 

 
 

 

A gyémántlakodalomról szóló írásunk a 370. oldalon olvasható!  
(fotó: Gera Ferenc) 
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Véradás, kevés résztvevővel 
 

Legutóbbi véradás november 28-án volt véradás. Az Egészség-

házban 12 véradó jelent meg, ebből egy adott először vért. Sajnos 

egyre kevesebben vállalkoznak az önkéntes véradásra. A megje-

lentek segítségét köszönjük a rászorulók nevében! 

Henczné 

 

 

 
 

Őstermelőket és mezőgazdasági vállalkozókat 

érintő adó- és járulékváltozások. 
 

A magas költségvetési hiány kényszere miatt a nemzetközi 

tendenciával ellentétesen az amúgy is magas vállalkozói adóterhe-

lés növelését választotta.  

A változások fókuszában az adóhatóság jogainak bővítése áll. 

Itt említésre méltó a szervezeti átalakítás, tevékenységek adatbázi-

sának koncentrálása, az új ellenőrzési formák bevezetése, a magán-

nyugdíj bevallások integrálása és így tovább.  

Jelentős változások lesznek a jövedelemadó területén is. Új 

adónemek kerülnek bevezetésre, miközben növekszik mind a ma-

gánszemélyek, mind a vállalkozók adóterhelése. 

A magánszemélyek esetén a kamatadó, a tőzsdei árfolyam-

nyereség adó, a vagyonadó, a fokozott ellenőrzések és kedvezmé-

nyek csökkenése emelhetők ki. 

A vállalkozások körében különösen a kis- és középvállalko-

zások terhelése nő jelentősen. Meg kell említeni az EVA emelését, 

a különadó, a minimáladó, házipénztáradó bevezetését, a gépjármű-

adó emelését, a foglalkoztatói alternatívák beszűkítését. 

A személyi jövedelemadó adókulcsok továbbra is 18 és 36 %, 

ezek nem változtak, csak az alsó kulcs sávhatára 1.550.000 Ft-ról 

1.700.000 Ft-ra emelkedett. Az alap és kiegészítő adójóváírással 

továbbra is 63.000 Ft bérjövedelem mentesíthető az adó alól. 
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A kamatjövedelem után szeptember elsejétől adót kell fizetni, 

a kamat 20 %-át, nyeremény esetén a nyeremény piaci értékének 

25 %-át. Kamat alatt a különböző bankbetétekre, takarékbetétekre, 

nyereménybetétekre fizetett hozadékot értünk. Az egyéni vállal-

kozó bankszámláján jóváírt kamat vállalkozói bevétel, nem kamat-

jövedelem. A kamatadót a kifizető vonja le, a magánszemélynek 

nem kell bevallani. 

A tőzsdei ügyletekből származó adóalap után 20 % adót kell 

bevallani. 

Az adóköteles természetbeni juttatás utáni adó 44 %-ról 54 

%-ra nő. 

Egyéni vállalkozó elvárt adóalapja 2007. január 1-től az ela-

dásra beszerzett áruk beszerzési értékével csökkentett vállalkozói 

bevétel 2 %-a, az adó az adóalapjának 16 %-a. Ha az egyéni vállal-

kozó számított adóalapja ennél kisebb, akkor kell ezt alkalmazni. 

E rendelkezés nem vonatkozik a  

- kezdő egyéni vállalkozókra, 

- a piacvesztést elszenvedett egyéni vállalkozóra (ha bevétele 

nem éri el az előző évi árbevétel 75 % - át), 

- aki az adóévben, vagy a megelőző adóévben elemi kárt szen-

vedett. 

Az egyéni vállalkozó különadója, amely alapja a vállalkozói 

bevételnek a vállalkozói költségeket meghaladó része, az adó 

mértéke az adóalap 4 %-a. 

Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke október 1-től 15 % 

-ról 25 %-ra nőtt. 

A fogyasztási adók területén az általános forgalmi adó ese-

tében az amúgy is igen magas adókulcsok további emelése okozza 

a legnagyobb terhelésnövekedést, ami ugyan a végső fogyasztót 

terheli, de kétségtelenül a közbenső vállalkozások versenyképes-

ségének csökkenéséhez vezet. 

Az egyes árucikkeknél és szolgáltatásoknál szeptember1-től 

az ÁFA kulcs 15 %-ról 20 %-ra való emelése a mezőgazdasági 

termelőket sújtja elsősorban, hiszen további 5 %-os áremelést jelent 

a műtrágyák, növényvédő szerek, takarmányok, vagyis gyakorlati-

lag minden alapanyag és mezőgazdasági szolgáltatás esetében. 
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További feszültséget generál a mezőgazdasági vállalkozó, va-

lamint az őstermelő között, mivel a kereskedők, felvásárlók előny-

ben részesítik azt, aki számlaképes, hiszen ha felvásárlási jegyre 

vásárolnak, csak 7, illetve 12 %-os kompenzációs felárat tudnak le-

vonni a 20 %-os ÁFA-val szemben. 

Meg kell említeni a jövedéki adó növekedését, amely további 

terhelésnövekedéssel jár. 

Elmarad az EHO megszüntetése, ugyanis nem szűnt meg no-

vember 1-től a foglalkoztatót terhelő biztosítottként havi 1950 Ft 

tételes EHO. 

Nem változott:  

- A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási 

nyilatkozatot benyújtó őstermelő (ez a kategória a 600.000 Ft-os 

árbevételtől a 4.000.000 Ft-os árbevételig) a bevétel 5 %-ának a 15 

%-át köteles fizetni % - os egészségügyi hozzájárulásként. 

  - Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő változatlanul az 

átalányadó 25 % -át fizeti be egészségügyi hozzájárulásként. 

A társadalombiztosítás területén jelentős tehernövekedéssel 

és adminisztratív módosításokkal kell számolni. Az egyéni egész-

ségbiztosítási járulék szeptember 1-től 4 %-ról 6 %-ra nőtt, majd 

2007. január 1-től további 1 %-kal nő. 

A jövő évtől a foglalkoztató által fizetett 29 %-os TB járu-

lékon belül az egészségbiztosítási járulék 11 %-ról 8 %-ra csökken, 

a nyugdíjbiztosítási járulékrész viszont 18 %-ról 21 %-ra nő. 

A mezőgazdasági őstermelők esetében 2007. január 1-től, ha 

a tárgyévet megelőző évben (2006-ban) e tevékenységből származó 

bevétele nem haladja meg a 7.000.000 Ft-ot, e bevétel 20 %-a után 

8,5 % nyugdíjbiztosítási járulékot, valamint 5 % természetbeni 

egészségbiztosítási járulékot köteles fizetni. Ez a 7.000.000 Ft-os 

árbevételt alapul véve 119.000 Ft nyugdíjbiztosítási járulék, 70.000 

Ft egészségbiztosítási járulék. A 7.000.000 Ft-os árbevételbe nem 

tartozik bele a támogatás. 

Ha a mezőgazdasági őstermelő évi árbevétele meghaladja a 

7.000.000 Ft-ot a minimálbér után kell megfizetnie a járulékokat 

vagyis összesen 44,5 %-os járulékot. 
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Az őstermelőkre nem érvényes a minimum járulékalap 

szabálya. Az őstermelő 2007. január 1-től a járulékokat az adózás 

rendjéről szóló törvény szerint adattartalommal, elektronikus úton, 

negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-ig köteles bevallani 

és megfizetni. 

Az elektronikus bevallás benyújtásához az őstermelőnek is 

regisztráltatni kell magát az okmányirodánál, vagy könyvelőt kell 

meghatalmaznia a bevallás teljesítésével kapcsolatban. Az elektro-

nikus bevallások benyújtása, feldolgozása sajnos nem zökkenő-

mentes, számos problémát kell megoldani. 

A minimum járulékalap szeptember 1-től 125.000 Ft, majd 

2007. január 1-től 131.000 Ft lesz. 

Ezen új főszabállyal szemben a tényleges jövedelem után kell 

megfizetni a társadalombiztosítási járulékot, ha a járulékalap nem 

éri el ugyan a minimum járulékalapot, de ezt a foglalkoztató, egyé-

ni vállalkozó az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon a 

„06T1031” formanyomtatványon bejelentette az állami adóható-

ságnak október 12-ig. Ha ez a bejelentés megtörtént az adóhatóság 

felé, akkor a tényleges bér és vállalkozói kivét után, de legalább a 

minimálbér után köteles megfizetni a TB járulékot. 

A leírtak alapján tény, hogy az adminisztrációs terhek is je-

lentősen megnövekedtek, igen nehéz feladat elé állítva ezzel a ter-

melőket.  

Rabi Mihály adószakértő, könyvelő 
 

 

Kiegészítések és helyesbítések a 

telefonszám-jegyzékhez 

 
Csányi Ferenc Béke u. 4.  286 147, 06-30/8 593 920 

Csányi Ildikó Béke u. 4 06-30/3 219 245 

csanyiildi@yahoo.de 

korrekthitel@mailbox.hu 
 

Csányi Róbert Béke u. 4. 06-30/4 722 755 
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Polgárőr bébi 

 

Örvendetes hírt kaptunk nemrég: "öreg" polgárőrünknek, Csókási 

Jenőnek és Horváth Tündének megszületett második gyermeke. 

Csókási Tamás 2006. november 12-én 13 óra 45 perckor jött a 

világra 3910 grammos súllyal és 49 cm-es testhosszal. Köteles-

ségünk felhívni a szülök figyelmét arra, hogy három a magyar 

igazság! 

Polgárőrök 
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Négyes beszélgetés 
 

Az Interjú Jézus Krisztussal 

című könyvről 

 

A 2005-ös év végén jelent meg egy vékony kötet a fenti címmel, 

melynek társzerzője a falunkban élő író, Nemere István. Az ebben 

az írásban felhozott kérdésekről beszélgettem a szerzővel, illetve a 

falunkban élő hitoktató házaspárral, Katona Attilával és Zólyomi-

Katona Theodórával. 

 

Az első kérdésem Nemere Istvánhoz szól. Közel egy éve piacon 

van az Interjú Jézus Krisztussal című szerzeménye. Megérte 

kiadni? 

Nemere: - Először is nem egyedül írtam, ketten követtük el. A má-

sik szerző Vincze Attila Tamás először megpróbálta normális úton 

megjelentetni, tehát könyvkiadóval. Azért az mond valamit a ma-

gyar viszonyokról, hogy 2005-ben – ha jól emlékszem – 74 könyv-

kiadó utasította vissza a kiadását, mert valami okból féltek tőle, 

nem akartak beletenyerelni valami egyházi ügybe, azt hiszem. De a 

legtöbben nem is adtak indokot. Ez volt az első kötetem, amit a 

társzerzővel közösen adtunk ki. Emiatt aztán nagyon kicsi lett a 

példányszám, az én esetemben teljesen szokatlanul alacsony. Az az 

1000 valahány példány elfogyott, lényegében a pénzünknél vol-

tunk, de nem ez volt a cél. Ugyanis azt szerettük volna, hogy minél 

többen elolvassák, ez nem sikerült.  

Szentségtörés-e képzeletbeli interjút csinálni Jézus Krisztussal? 

Katona: - Nem, egyértelműen nem. Azt, hogy ilyen formában írtak 

könyvet, az abszolút nem probléma.  

Nemere írja a könyvében, hogy többször elolvasta a Bibliát. Ez 

egy elég vastag kötetet. Végig olvasta? 

Nemere: - Elolvastam többször végig, csak mindig más célokkal. 

Olyan azért soha nem volt, hogy csak azért olvassam, mert éppen 

van  rá  időm. A belső késztetés nem vallásos érzület miatt volt. El- 
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vileg én is katolikus családba születtem, mint minden ősöm, kellett 

volna forgatnom, de nem. Általában akkor vettem elő, amikor vala-

mihez szükségem volt rá, vagy jó idézeteket kerestem. Jézusról ne-

kem nem ez az első könyvem, legalább a harmadik. Az első tudo-

mányos-fantasztikus regény volt és egy másik világban játszódott. 

Ott az volt a nagy kérdés – a Földről nem is tudtak, nem emberek 

között játszódott –, hogy ott is eljön-e Jézus, és ugyanez lesz-e 

sorsa, mint itt. Az idén jelent meg egy másik könyvem, amit Da 

Vinci kódként reklámoztak, de nem arról szólt. Ott is megjelenik 

Jézus, újjászületik többedszer, mint egy kislány. 12 évesen ugyan-

úgy képes csodákat tenni, ugyanúgy "rászáll" a világ. De ebben a 

könyvben nem fejeződik be a történet, csak arról szól, hogy itt van 

köztünk. Azt sugallom, hogy nem az lesz a vége, mint máskor, már 

csak azért is, mert nem férfiként jött, hanem lányként. Az a férfi-

központú világ, ami kialakult az utóbbi 2000 évben, az nagyrészt az 

egyháznak köszönhető. A Da Vinci kódban a másik szerző célzott 

rá, hogy Jézus Mária Magdolnával való kapcsolatát próbálták el-

fedni, eltüntetni.  

Nem tudjuk, hogy 12 és 30 éves kora között mi történt Jézussal. 

Az egyháztörténet többet tud erről? 

Katona: - Nem! Ehhez azt kell tudni, hogy az evangéliumok ho-

gyan jöttek létre. Nemere úr könyvében is idézett XVI. Benedek 

pápától ezzel kapcsolatban. Az evangélisták nem úgy voltak Jézus 

mellett abban a három évben, hogy mindent lejegyeztek, amit 

mondott. Tanítása, tettei szájhagyomány útján terjedtek. Az is na-

gyon fontos, hogy a feltámadás után beszéltek Jézusról. Előtte hiá-

ba hallgatták őt, igazából nem értették meg pontosan, hogy mit akar 

és ki is ő. Ebből is adódnak azok az ellentmondások. Jézus próbálta 

megmutatni, hogy az Isten teljesen másképp létezik, gondolkozik a 

teremtett világról, mint ahogy mi elképzeljük. Minden evangélium 

Jézus haláláról és feltámadásáról szól a leghosszabban. Utána 

kezdtek rákérdezni a keresztények, hogy ki is volt ez a Jézus, miket 

tanított, mik történtek vele. Hogy 30 éves koráig mit csinált, úgy 

látszik nem tartották fontosnak. A hagyomány szerint 30 éves ko-

ráig ács volt, mint nevelőapja, Szent József. Ezen időszak alatt ké-

szült fel a küldetésére. 
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Nemere: - Azért látok itt némi ellentmondást. Már nem abban, amit 

mondott, hanem az egész történetben. 12 éves korában ott veszünk 

tőle búcsút, hogy milyen okos, szájtátva hallgatják még a bölcs 

emberek is. Aztán eltűnik, és felbukkan 18 évvel később. Ha 12 

évesen már ilyen volt, közszereplő, okos ember a kora ellenére, ak-

kor nehezen hihető, hogy 18 éven keresztül gyalulgatta a deszká-

kat. Valami fejlődésen kellett tovább haladnia, de erről egy árva 

szó sincs. A szerzők persze ezt kihasználták, kitöltötték a hiányzó 

időt, ázsiai körútról írtak, meg hogy bejárta a fél világot, meg sok 

mindent. Ami lehet, hogy meg is történt, de valószínűleg nem 

fogjuk megtudni soha. Az a problémám, hogy van egy 12 éves fel-

futás, aztán nem történik semmi, majd 30 éves férfiként előjön, és 

folytatja. Ezért nagy hiányt érzek az evangéliumokban.  

Katona: - Az nem igaz, hogy Jézus 12 éves kora után nem csinált 

semmit, csak nem tudunk róla. Azt írja az evangélium, hogy haza-

tért szüleivel, fejlődött bölcsességben, hitben. Megszületett, utána 

12 éves korában (ami a zsidó fiúk számára vallási szempontból 

mérföldkő) látjuk újból, majd 30 éves korában. 

Nemere: - Azért nekem túl nagy a hiány, hiányérzetem van! 

Katona: - A kíváncsiság természetes, jó lenne tudni, mit csinált. De 

a keresztény hit szempontjából nincs különösebb jelentősége.  

Nemere: - Azt is tudjuk, hogy a Bibliából ki is vettek, bele is tettek, 

mindenféle manipuláció történt vele. Az ember kénytelen arra gon-

dolni - főleg ha rosszindulatú krimiszerző is bujkál benne -, hogy 

hajjaj, mi is történt ott, aztán azért hagyták ki, mert esetleg rossz 

fényt vethetett volna.  

Katona: - Az apokrif írásokat kihagyták a Bibliából. Már az elne-

vezés is rejtettet jelent. Azokat az írásokat, melyek nem voltak a 

közmeggyőződés tárgyai, nem vették bele. Lehet, hogy a kereszté-

nyek kis része hitte és vallotta ezeket, de a többség nem tartotta 

magáénak ezeket az írásokat. Ezek ma már mind olvashatók, több-

ségük magyarul is. 

Az evangéliumokat mikor jegyezték le? 

Katona: - A legújabb kutatások szerint a legkorábbi evangélium 

Márké, amely 65 és 70 között íródott. A példabeszédeknél lehet 

érezni,  hogy  Jézus  beszédeit szépen lekerekítették, hogy a szájha- 
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gyomány alapján könnyebben tudjon terjedni. Lényegükből semmit 

nem vettek el, csak másképp fogalmazták meg azokat. Nem úgy 

kellett beszélni egy jeruzsáleminek, mint egy rómainak, aki koráb-

ban sok istenben hitt. János evangéliumát 100 körülire datálják. 

Nemere: - Tehát minimum 30 év telt el az esemény és az első írás-

ba foglalás között. Ami jó is, meg rossz is, mert az emlékek kop-

nak, viszont így volt rálátás.  

Katona: - Az egyház tagjai látták, hogy az apostolok öregszenek,  

lassan kihalnak, ezért kérték, hogy írják le, hogy ők mit tapasztal-

tak Jézusról, hogy az utókornak megmaradjon. Sokan azzal vádol-

ták őket, hogy csak kitalálták az egészet. Ha ehhez valami érdekük 

fűződött volna, akkor egyeztették volna az információikat, hogy ne 

legyenek eltérések az evangéliumok között. Hitelességük mellett 

nagyon fontos érv, hogy egy kivételével mind vértanú lett a hitéért. 

A hagyomány szerint Lukács evangélista személyesen találkozott 

Szűz Máriával. Ebből adódik a kérdés, hogy ha fontos lett volna, 

akkor miért nem faggatta ki arról, hogy Jézussal mi történt 12 és 30 

éves kora között. A legkorábbi evangélium, Márké azzal kezdődik, 

hogy Jézus 30 éves korában megkeresztelkedik Keresztelő János-

nál, és elkezdi tanító körútját. Előző korszakáról, még a születésé-

ről sem beszél.  

Nemere: - Nekem az a bajom a betlehemi történettel, hogy a 

rómaiak nem voltak annyira hülyék, hogyha népszámlálást tarta-

nak, hogy mindenkinek vissza kelljen mennie oda, ahol született, és 

ott megszámolják. Sehol máshol a birodalomban ilyen nem volt. 

Illogikusnak tűnik, hogy egész tömegek vándoroljanak a biroda-

lomban fel-alá, hogy oda menjenek, ahol születtek. 

Katona: - Én úgy tudom, hogy megvan ez a cenzus, rendelet a 

népszámlálásról. Tehát volt ilyen. 

Nemere: - Szűz Máriára visszatérve, nekem a képzőművészettel is 

van bajom. Ugyanis senki sem veszi figyelembe a közben eltelt 

időt. Sokszor fiatal nőként ábrázolják, pl. a Pietán is. Kb. 15 éves 

lehetett, amikor Jézust szülte, ehhez adjuk hozzá a 33 évet. Mind-

járt kiderül, hogy a nők általában nem is éltek ilyen sokáig abban a 

korban. De ha mégis megúszta,  hogy  nézhetett  ki  azon  a  klímán  
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egy 48 éves nő! Biztosan nem úgy, ahogy a sok festményen 

ábrázolták, fiatal nőként.  

Katona: - Ez a művészi szabadság! 

Az evangéliumokban szereplő ellentmondásokra két idézet: 

"Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy meg-

váltsam a világot"; "Azért jöttem a világra, hogy ítéletet tart-

sak". Mindkét idézet János evangéliumából való. 

Katona: - Teljesen nyilvánvaló az ellentmondás. Ez az evangélium 

nem úgy keletkezett, hogy egy ember nekiült, és leírta. Ez János 

evangélista tanításait tartalmazza. Ma is úgy van, hogy egy 

dologról az egyik helyen így, a másik helyen amúgy fogalmaznak, 

ki mit tart fontosnak kiemelni. Jézus abban a korban élt, amikor a 

zsidó társadalomban az apokaliptikus látásmód nagyon erős volt. Ő 

ebből nem vonta ki magát. A Jézus interjúhoz visszatérve, abban a 

működésének legfőbb célja, hogy hirdesse azt, hogy eljött Isten 

országa, kissé elhalványult, bár szó van róla benne. A Bibliából ez 

sugárzik. Amikor Jézus azt mondja, hogy nem azért jött, hogy 

ítélkezzen, ez azt jelenti, hogy a bűnösöket nem eltapossa, hanem 

odamegy  hozzájuk. Ezzel botránkoztatta meg a farizeusokat.  

Nemere: - Az ellentmondások a történet hitelességét erősítik. Az 

lenne gyanús, ha minden tökéletesen összeállna, és semmilyen 

oldalról, semmit nem lehetne megpiszkálni benne. Hogy vannak 

benne ellentmondások, azt jelenti, hogy olyan, mint az élet.  

A keresztényi szeretetről egy idézet Máté evangéliumából: "Ne 

gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét 

jöttem hozni, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam 

az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet az anyósával".  

Katona: - Ebben benne van az ősegyháznak a tapasztalata is. Akik 

csatlakoztak Jézushoz, azok szembekerültek saját társadalmukkal, 

családjukkal, mert őket üldözték, senki sem fogadta őket szívesen. 

Nagyon ritka dolog volt, hogy valakinek az egész háza népe meg-

keresztelkedett. Aki családja ellenére Jézushoz csatlakozott, annak 

nem volt könnyű dolga.  

Zólyomi-Katona: - Egy nyelvi érdekesség: a héberben a felszólító 

mód  és  a  jövőidő  egybeeshet.  Ha  azt mondja, hogy azért jöttem,  
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hogy békétlenség legyen, nem ez a célja, hanem ez a következ-

ménye. Hogyha én ezt csinálom, ez lesz a következménye. Nem 

azért, mert azt akarom csinálni, hanem ez lesz belőle. Ezzel nem 

azt akarja mondani, hogy ez a célja, hanem ez egy héber kifeje-

zésmód. Nagyon érdekeset mondok, a tízparancsolatot: Ne ölj, ne 

lopj stb. Eredetileg nem felszólító módban van, hanem én vagyok a 

te Istened, aki kihozott Egyiptomból, és ha engem tisztelni, szeretni 

fogsz, akkor nem fogsz lopni, nem fogsz ölni stb. 

Nemere: - Meg kellett volna akkor anno magyarázni! A fordításnál 

kellett volna erre ügyelni, mert így megtévesztő. Egy másik témát 

is felvetek: ha Jézus nem lett volna nős, nem lett volna akkora 

tekintélye. Abban a korban, abban a társadalomban a nős férfiak 

azok, akik lapot oszthattak a többieknek, a nőtleneket nem vették 

annyira emberszámba.  

Katona: - A zsidóknál az számított Isten csapásának, ha valakinek 

nem lehetett gyereke. Nagyon családcentrikus, férfi központú társa-

dalom volt. Ennek ellenére a próféták többségénél nem olvasunk 

arról, hogy lett volna családjuk. A tanítványaimnak is mindig el-

mondom, hogy Istennek nincs neme, ő nem férfi, nem nő.  

Zólyomi-Katona: - Hogy Istennek nincs neme, az azt jelenti, hogy 

a vallásunkban három személy az egy Isten: az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek. A háromnak együtt nincs neme, nem mondom rá, hogy 

férfi vagy nő. Az, hogy az Atyát Atyának szólítom, nem azt jelenti, 

hogy férfi, hanem a szülői kapcsolatot csak így tudja kifejezni. 

Nőnemű nem lehetett abban a korban, mert a nők akkor hátra vol-

tak szorítva. Egyébként érdekes, hogy a keresztény valláson belül 

van egy olyan irányzat, mely a Szentlelket nőneműnek tartja.  

Egy újabb idézet Máté evangéliumából: "Amikor imádkoztok, 

ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme 

láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában, meg az utca- sar-

kon". Hogyan ítélendők meg azok, akik a Kádár-rendszerben 

buzgó istentagadók voltak, most meg buzgó templomba járók 

lettek? Például a Jehova tanúi úgy tartják, hogy akkor fog 

eljönni a világvége, amikor megszaporodnak a vallási képmu-

tatók. 

Katona: - Nem  látok  az emberek szívébe, hogy ki miért kezdett el  
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újra templomba járni. Lehet, hogy valami külsőleges probléma mi-

att. Úgy gondolom, hogy az ember szívének mélyén ott él az isten-

hit, még ha nem is fogalmazza meg. Addig, amíg olyan környezet-

ben van, mely ezt el is nyomja, nem foglalkozik vele. A kommu-

nizmus végén jött egy nagy válság az egyéni életekben is. Hittük, 

csináltuk, elfogadtuk, most meg valami új jön. A rendszerváltozás 

után sokan azért jöttek az egyházba, mert keresték az útjukat. A 

belső igény vitte az embereket a templomba. Aki csak a külsőségek 

miatt jött, az már nem is jár. Az egyház soha nem lesz akkora ha-

talom, hogy pl. egy könyvkiadót megfélemlítsen. 

Nemere: - Nem is egyet, hetvenkettőt! 

Katona: - Római pápának sincs akkora hatalma. Hiába mondaná 

valaki is, hogy a Da Vinci kódot tiltsák be. Semmi értelme, és bu-

taság is lenne. Vannak ilyen vélekedések, hallgassuk meg, aztán 

tegyük a helyére. A Nemere könyv végén szerepel, hogy a vallásos 

út a könnyebb. Én ezzel nagyon nem értek egyet. Azzal, hogy én 

hívő ember vagyok, az nem jelenti azt, hogy lemondtam a gondol-

kodásról. Ugyanúgy átgondolom a dolgokat, amit az élet elém ad, 

és választanom kell. Van, aki a kényelmesebb utat választ-ja, de 

szerintem nem ő jár a helyes úton. Amikor a hittanórán azt 

mondják a gyerekek, hogy nincs Isten, ezért nem haragszom. Kétel-

kedjen, mert így a kis agyában beindul valami. A kételkedésre majd 

jön a válasz. Mondom nekik, hogy majd 10 év múlva megkérdezem 

tőlük. Lehet, hogy akkor is kételkedni fog, de nem baj. 

Zólyomi-Katona: - A kérdésben a Jehova tanúira hivatkozol. Ők 

egészen mást tanítanak, mint a katolikus egyház. Főleg azokra tá-

maszkodnak, amelyek a leghomályosabb részek a Bibliában, tehát 

azokra, amit a mai tudásunkkal sem nagyon értünk. A Jehova 

tanúihoz úgy állok hozzá, hogy már a nevük se jó. Onnan vették, 

hogy Isten neve Jehova.  

Nemere: - Amit nem szabad kimondani! 

Zólyomi-Katona: - Csak úgy írták le, hogy Jhvh, csak mássalhang-

zók voltak benne. Nem tudták, hogy a magánhangzókat hogyan 

kell kiejteni, mert tilos volt kimondani. A magánhangzók helyét ki-

pontozták, és hogy nehogy mégis valaki jól mondja ki, a pontozá-

sokat  hibásan  jelölték.  Tehát  a  mai  napig  sem  tudjuk pontosan,  
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hogy mi Isten zsidó nyelven, de hogy Jehova, az biztosan nem.  

Újabb idézet Máté evangéliumából: "Atyának se szólítsatok 

senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei". Miért nem  

tartják ezt be a katolikusok? 

Nemere: - Én itt nem látok semmi problémát. 

Katona: - Az atya apát jelent. Jézus itt arra gondol, hogy ne legyen 

senkinek nagyobb hatalma, mint az Istené. A keresztény ember 

súlypontja Isten országában van, nem itt a földön.  

Zólyomi-Katona: - Van egy ismerősünk, egy ferences szerzetes, 

aki a szentendrei gimnáziumban tanított. A lázadó tizenévesek 

egyből a fejéhez vágták, hogy miért kell Ágoston atyának nevezni 

őt, ha benne van a Bibliában, hogy ne szólítsunk senkit atyának a 

földön. Erre mit mondott a ferences szerzetes? Fiam, ha ez téged 

zavar, szólíts csak engem Ágoston testvérnek. És a mai napig 

mindenki Ágoston testvérnek szólítja.  

Nemere: - Van ebben egy kis irónia is. Hiszen a papot szólítják 

atyának, aki nem is apa. Ők nem házasok, és házassági tanácsadást 

tartanak.  

Katona: - Nem apák testi értelemben, viszont lelki atyák, lelki 

vezetők, s éppen ezért nagyon sok élethelyzettel találkoztak már.  

Nemere: - A könyv végén felvetetettem, hogy kik szponzorálták 

Jézust. 

Katona: - Ma is főleg az asszonyok támogatják az egyházat. A nők 

sokkal gondoskodóbbak, mint a férfiak.  

(-r -ly) 

 

Gyémántlakodalom 
 

Ritka családi esemény történt nemrég Csengelén: Gera Ferenc és 

Sági Terézia 60 évvel ezelőtti házasságkötését ünnepelték meg. A 

jubiláló párt két fia, öt unokája és 5 dédunokája köszöntötte. A 

házassági fogadalmat egyházi szertartás keretében is megerősí-

tették.  

M. M. 
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H i r d e t é s e k  
 

Újra megnyílt a virágboltom!  
 

A Felszabadulás u. 13. szám alatti üzletemben újból fogadom 

kedves vásárlóimat. Vágott és cserepes virágok, selyemvirágok, 

koszorúk és ajándéktárgyak kaphatók. Várom régi és új vásárlói-

mat! 

Sándorné Zsóka 06-30/4 231 451 
 

Flavon max 
 

növényi színanyag koncentrátum, magas antioxidáns tartalmú étrend-

kiegészítő (lekvár állagú) forgalmazását megkezdtem.  

Azoknak ajánlom, akiknek fontos a saját és családja egészsége, 

aki nem fogyaszt naponta megfelelő mennyiségű gyümölcsöt, aki 

erősíteni akarja az immunrendszerét. 

Mindenkit szeretettel várok, aki érdeklődést mutat a készítmény 

iránt, személyesen és telefonon is. 

Törkölyné Harkai Erika 

Csengele, Tisza u. 25. 06-70/2 607 877 
 

Megjelent a csengelei római katolikus egyházközség hetvenöt 

évéről készült album 16 fekete-fehér és 29 színes képpel. A  

kemény borítós kötet 2000 Ft-ért megvásárolható a plébánia 

hivatalban, a faluházban és Sándor Józsefné virágboltjában 

(Felszabadulás u. 13.). 

Colos csőből készült 25 m-es ágy (dupla vázas), gázkazán 

fűtőberendezéssel és 80 négyzetméteres asztal eladó! Érdeklődni: 

Székesi István  06-30/5 680 517 

Női pultost keresek jó kereseti lehetőséggel a Gól sörözőbe! 

Érdeklődni lehet a helyszínen az üzletvezetőnél. 

Kaukázusi és kuvasz keverék kiskutyák (3 fehér, 4 barna) 500 

Ft/db-os eszmei áron eladók.    Dr. Torontáli Renáta  286 121  
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A csengelei Általános Iskola és Óvoda Szülői Szervezete 

és Diákönkormányzata 2006. december 9-én 18 órai  

kezdettel 

 

JÓTÉKONYSÁGI  
MIKULÁS BÁLT 
 

rendez, melyre mindenkit  

szeretettel várunk! 
 

A műsorban fellépnek: 
a nagycsoportos óvodások, a Csengelei Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény furulyásai, fúvószenekara, tánccsoportjai és ütőegyüt-

tese, valamint Rényi János és Longa Ádám szintetizátoron. 
 

A zenét a Hargitai Zenekar szolgáltatja. 
 

Belépőjegy: 600 Ft, tombola 200 Ft, melyek elővételben kaphatók 

az iskolában és az óvodában.  
 

Kérjük a kedves szülőket, vállalkozókat, hogy rendezvényünkhöz 

tombolatárgyak felajánlásával – lehetőségükhöz mérten – hozzá-

járulni szíveskedjenek! 
 

Jó szórakozást kíván a Rendezőség! 
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Minden hétfőn sörnap a Gól sörözőben! Ezeken a napokon 

mindig egy-egy fajta sör akciósan kapható.  
 

1989-es évjáratú, világoskék színű Lada 2107 típusú személygépkocsi 

tetőablakkal, magnóval, 2007 februárjáig érvényes műszakival eladó. 

Irányár: 110.000 Ft. Érdeklődni: Kiss László, Csengele, Tanya 646. 

06-70/4 973 108 

Tanya eladó kövesút mellett 5 hold földdel. Villany, nortonkút van. 

Buszmegálló 5 percre. Érdeklődni lehet a helyszínen Túri Ferencnél a 

Csengele, Tanya 682. szám alatt. 

900 négyzetméteres, bekerített porta eladó az Aranykalász u. 12. szám 

alatt. Víz, villany van. Eladó továbbá egy 5 mázsás utánfutó magasítóval, 

sátorral, új vonófejjel, friss műszakival és új forgalmival. Ár megegyezés 

szerint. Érdeklődni: Pálnok Sándor Csengele, Vadgerlés u. 18. szám. 

Telefon: 286 267. 

Új családi ház eladó a Csengele, Vadgerlés u. 16. szám alatt. 

Szociálpolitikai támogatás is igénybe vehető! Érdeklődni lehet a 06-30/3 

883 262 telefonszámon. 

Sírcsokor, koszorú, virág (ballagás, anyák napja stb.) rendelés leadható a 

06-30/2 658 284-es telefonszámon. Helyi temetéskor az itt rendelt 

kegyeleti virágok, koszorúk átvehetők a temető bejáratánál. A kiszállítás 

ingyenes. – Hunyadi Ilona 

4 sebességes Simson S51 motorkerékpár eladó. Érdeklődni: Süli István 

Csengele, Május 1. u. 56. Telefon: 06-30/5 830 923 vagy (62) 286 074. 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, 

vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy 

szerelhetően. Kormányos Zoltán Csengele, Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-

30/3 282 375.   

Négysebességű Simson S51B segédmotor-kerékpár újszerű álla-

potban eladó. Érdeklődni lehet a 06-70/3 751 075 telefonszámon. 
 

Mindenfajta villamos háztartási gép (fűnyíró, szivattyú, daráló 
stb.) teljes körű szervizelését, tekercselését vállalom. 

 

MOLNÁR TIBOR 
Csengele, Május 1. u. 1. szám  286 058 
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Eladó a Csengele, Akácfa u. 5. szám alatti ház! Érdeklődni: 

(62) 286 644 

Hobbitelek eladó a focipálya mellett, a Béke utca folytatásában. 

Nortonkút, 380 V-os villany van. Érd.: Hell Rudolf Csengele, 

Akácfa u. 10.  (62) 286 203 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

Imréné vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-

Mobil és Vodafone szolgáltatók készülékeire. 

Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz 

szállítás megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefon-

számon.  

Faluhoz nagyon közeli tanya 7 hold földdel eladó. Érdeklődni lehet 

Magony Antalnénál Csengele, Tisza u. 21. 06-70/2 113 951   

Csengelén, faluhoz közel tanya eladó 6 hold földdel. Központi 

fűtés, gáz, ipari áram van. Érdeklődni lehet Vörös Ferencnél 

Csengele, Tanya 619. 06-20/4 449 765. 
 

Gumiszerelést, -javítást és 
centrírozást vállalok! 

 

Új gumiabroncsok kedvező áron kaphatók! 
 

Longa István  
autó- és gumiszerelő 

 

Csengele, Felszabadulás utca 
Telefon: (06-30) 3 538 409 
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Gépi hímzés! 
 

Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai 
jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk 
egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, 
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várjuk szeretettel! 
 

Bővebb tájékoztatás: 
 

TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75. 

Telefon/fax: (06-62) 541 570 
 

 
2 és fél szobás családi ház garázzsal és melléképülettel eladó a 

Csengele, Dózsa György u. 19. szám alatt. Gáz és központi fűtés is 

van. Irányár 5,7 millió Ft. Érdeklődni lehet a 06-30/3 943 553 

telefonszámon.  
Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető. Hitelbírálat 

helyben. Törlesztési határidő: 1 évtől 4 évig terjedően. Érdeklődni 

lehet a 286 017 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.  
Az Aranykalász u. 27. szám alatti építési telek, fóliasátorral eladó. 

Érdeklődni: Olajos József Csengele, Dózsa u. 21. szám Telefon: 

06-30/7 432 417. 
Eladó 600 -öles zárt kert 3 db fóliasátorral. Érdeklődni: Túri 

István vízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám alatt.  
A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített, 

nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta 

eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Érdeklődni: 

Pigniczki Éva, Csengele, Május 1. u. 22.   286 191   
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz, 

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder 

stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-

hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező 

árak! 

Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig. 

 

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1. 

 286 241 06-30/3 228 453 

 

Új szolgáltatások a Fotó szaküzletben 
 

- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

felvételek háznál és műteremben. Igazolványkép 

- Hagyományos és digitális fotókidolgozás 

- Képek digitalizálása CD-re, régi képek felújítása 

- Digitális gépről, kártyáról CD-írás, képek korrigálása kérésre 

- Video átírása DVD-re 

- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok 

- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek 

- Olaj-, pasztell- és akvarell képek 

- Szaktanácsadás 

Nacsa Jánosné fényképész 

Kistelek, Kossuth Lajos u. 16. 

 257 786, este: 329 659 06-30/5 479 521 

 
 

========================================================= 

                      

      A Csengelei Polgárőr Csoport 

                 havonta kétszer megjelenő lapja 

    

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó: Kucsora Péter 

Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás utca 2/A.  E-mail: csengele@freemail.hu 

Alapító szerkesztő: Molnár Mihály               Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefné 
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