
 
 
 

 
 XV. évfolyam 13. szám                             2007. július 1. 
 

 
A tápai hagyományőrzők  

 

 
 

A csengelei találkozóról szóló írásunk a 212. oldalon kezdődik! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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●A falugazdász rovata 
 

Időszerű információk 
 

2007. június 1-től 2007. július 31-ig nyújtható be anyatehén-
tartás támogatási kérelem. A támogatási feltételek a 2006. évi 
támogatás irányelveivel nagymértékben megegyeznek. További 
információ és támogatási kérelem nyomtatvány a falugazdásznál 
kapható. 

Mivel a kérelmen szereplő "állatorvosi igazolás" című rovatot 
a hatósági állatorvosnak kell kitöltenie, ezért az illetékes állatorvos, 
dr. Gombos László július 30-án (hétfőn) a falugazdász irodában 9-
től 11 óráig ügyfélfogadást tart.  

A késő tavaszi fagyok miatt a földművelésügyi tárca 2007. 
július 15-ig meghosszabbította a 2007. évi Kárenyhítési hatósági 
szerződés megkötésének határidejét. E szerződés megkötése a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Ki-
rendeltségével történik. Az ehhez szükséges nyomtatvány és rész-
letesebb tájékoztatás a falugazdásznál vehető igénybe. 

 
Halász Zsolt   

 
Megyei segítség a településeknek 

 

A Csongrád Megyei Közgyűlés új, a településeket és a civil 
szférát segítő politikája most már kézzelfogható. A napokban 
jelentette be Magyar Anna elnök és Sándor Attila alelnök a Tele-
pülési Pályázat-előkészítő Alap indulását, de ezen kívül is számos 
olyan feladatot vállal fel a „megye”, amely nem lenne kötelező. 

A Települési Pályázat-előkészítő Alap (TPEA) 70 millió 
forintjából az első körben 50 milliót igényelhetnek a Csongrád me-
gyei községek és városok – a két megyei jogú, Szeged és Hódme-
zővásárhely kivételével. Erre a segítségre szüksége is van a 
„kicsiknek”, hiszen sokszor azért nem tudnak pályázaton pénzhez 
jutni, mert  az előírt önerőt, vagy éppen a tervek költségét nem tud- 
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ják biztosítani. Mostantól ez utóbbihoz nyújt segítséget a megyei 
önkormányzat. 

Ez az összeg sokszorosan megtérül, hiszen például egy uniós 
pályázaton nyert summával tovább szépülhetnek-épülhetnek a tele-
pülések. Egy-egy projekt maximum 2,5 millió forint támogatást 
kaphat, ám ha több település összefog, akár 5 millió is elnyerhető a 
Csongrád Megyei Önkormányzattól.  

Az érdeklődés máris óriási: a bejelentés új lendületet adott a 
helyi fantáziának. Több településen esővízcsatornát, játszóteret, 
művelődési ház és óvoda felújítást álmodnak. A helyi közösségek 
tele vannak ötletekkel, amelyekhez szövetségesként és támogató-
ként a megyei önkormányzat igyekszik pénzt biztosítani, hogy az 
első lépést megtehessék a települések. 

Ezenkívül is több, úgynevezett önként vállalt feladatot ter-
vezett be költségvetésébe a Csongrád Megyei Közgyűlés. Ezekkel 
elsősorban a települések motorjának számító civil szervezeteket, és 
magukat a községeket, városokat igyekszik támogatni. A helyi 
polgárőrségek például idén, szintén pályázat útján, 2 millió forintot 
nyerhetnek el, a rendőrség 3 millió forintot kap – a közbiztonság 
javítására, tanya- és ifjúsági programokra. A határon túli magyarok 
közösségi rendezvényeire 2 millió forint jut, a civil alapból pedig 
nyolcmillió forint kerülhet helyi rendezvényekre megyei támoga-
tásként.  

Csongrád Megyei Önkormányzat 
  Sajtószolgálata 

 
Köszönetnyilvánítás 

 
Köszönetet mondunk Vincze János képviselő úrnak a tragikus 
motorbalesetben elhunyt osztálytársunk, Pál Krisztián emlékére 
felállított emléktábla elkészítésében nyújtott önzetlen munkájáért 
és segítségéért. 

Pál Krisztián volt osztálytársai 
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Halálos motorbaleset 
 

Településünkön régóta nem volt emberéletet követelő köz-
lekedési baleset. A többéves szakasznak június 6-ról 7-re virradó 
éjszaka vége szakadt. 

Éjfél után nem sokkal Csengele irányából a vasútállomás felé 
haladt egy 19 éves fiatalember motorkerékpárral, melyen egy utast 
is szállított. A tsz-központ bekötőútja után lévő postaládáknál 
valami oknál fogva letért az útról és az útpadkán hosszan haladva 
egy fának ütközött. Az utas a csattanás előtt leesett a járműről, így 
ő életben maradt. A járművezetőn viszont a mentősök már nem 
tudtak segíteni, a helyszínen meghalt. 

A baleset áldozata a vasútállomás környékén lakott, kisteleki 
területen. Az általános iskoláját viszont Csengelén végezte el, ba-
ráti köre is ide kötötte. Szerény, nem virtuskodó embernek ismer-
ték. Tragédiájában valószínűleg az alkoholfogyasztás játszhatott 
szerepet.  

Kép és szöveg: M. M. 
 

 
 

Az emlékezés virágai a baleset helyszínén  
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Zenésztalálkozó a presszóban 
 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 
 

Június 9-én a Vénusz presszóba hívtuk össze a csengelei ze-
nészeket. A résztvevők nagy részét közös zenélések kötik össze. 

Este hat óra tájban kezdődött el a muzsikálás, de volt olyan 
zenész, aki csak később csatlakozott a fellépőkhöz. A résztvevők 
névsora a következő volt: Csáki László (ütős hangszerek), Muhel 
Zoltán (ütős hangszerek), Süli István (szaxofon), Géczi Csaba (har-
monika), Zsolnai Ferenc (harmonika), Csáki Zoltán (billentyűsök), 
Balázs Zoltán (tenorkürt), Rácz Csaba (trombita), Bozó Béla (bil-
lentyűsök), ifj. Szabó Béla (ütős hangszerek), Kucsora Péter 
(szaxofon), Csáki István (szaxofon), Drótos László (harmonika).  

Este kilenc órakor körömpörkölt vacsora volt a meghívottak 
részére. Dorogi András főztje igen kapósnak bizonyult, szépen fo-
gyott. A zenélés és a tánc a reggeli órákig tartott.  

A program előre nem volt beharangozva, de a későbbiekben 
már nagyobb nyilvánosságot szeretnénk biztosítani. Augusztus hó-
napban újabb zenésztalálkozót szervezünk, melyre azokat a zené-
szeket is meg akarjuk hívni, akik most nem voltak ott.    

 

Bozó Anett   
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Önkormányzati ülés 
 

A képviselő-testület június 22-i rendes ülésén a polgármester 
beszámolójában mindenekelőtt a falunapok rendezvényeit méltatta, 
hangsúlyozva azok zökkenőmentes lebonyolítását, egyúttal köszö-
netet mondott mindazoknak, akik segítő közreműködésükkel hoz-
zájárultak a műsorok létrejöttéhez, színvonaluk emeléséhez. 

Bejelentette, hogy az óvoda kerítése, mint az új óvoda építé-
séhez kapcsolódó többletmunka, is elkészült. Külön kiemelte, hogy 
az építkezés költségeit nagyrészt fedező uniós támogatás utolsó 
részlete is megérkezett az önkormányzat számlájára. 

A település fejlődése szempontjából különösen jó hír, hogy 
pályázaton hozzávetőleg 8,3 millió forint támogatást nyertünk, 
amelyet a folyó költségvetési évben kb. 2 millió forint saját erővel 
kiegészítve a Faluház bővítésére, a színpad megnagyobbítására, az 
öltöző felőli színészfeljáró és lelátó kiépítésére fordítunk. E beruhá-
zások elkészültének várható ideje 2007 novemberének vége, így az 
építkezés remélhetőleg a hagyományos decemberi rendezvényeket 
(Mikulás-bál, karácsonyi koncert) nem veszélyezteti. Az építkezés 
finanszírozására, figyelemmel a beruházás volumenére, előre látha-
tóan nem lesz elegendő a most erre a célra elkülönített 10,3 millió 
forint, az nagyjából a költségek felét fedezi. Az összeg második 
felét a polgármester úr a jövő évi költségvetésből kívánja rendezni.  

A kiadások ily módon történő kettébontására a polgármester 
úr elmondása szerint azért van szükség, mert így a beruházás kívül 
esik a közbeszerzési törvény hatályán. Ezen megoldás mellett a 
kivitelezéssel – a megbízás a csekély beszerzési értékekre tekin-
tettel – mindennemű egyéb eljárás nélkül a kiválasztott vállalkozó 
megbízható. Az építkezés második szakaszára a polgármester úr 
egyelőre nem kért ajánlatot, a beruházás összköltsége ebből kifo-
lyólag jelenleg még nem ismert. A fenti okokból a képviselő-testü-
let kizárólag az első szakaszra adott ajánlatok alapján hozott dön-
tést az építő személyéről. Az építéssel a polgármester úr két másik 
bekért ajánlat ismertetése után a Sisák Kft-t javasolta megbízni.  Az  
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indítványt a testület egyhangúlag elfogadta. 
Településünk a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton 

615.000 Ft-ot kapott, amelyet a folyósítás feltételeként előírt 
400.000 Ft önrésszel kiegészítve a Faluház berendezésére, így pl. új 
székek vásárlására fogunk fordítani. 

Az önkormányzat a Települési Pályázat-előkészítő Alaphoz 
pályázatot nyújt be az iskola tetőszerkezetének felújítása és esetle-
gesen a temetőút kiépítése terveztetésének finanszírozása végett.  

A polgármester úr foglalkozott továbbá a szennyvíz-csatorna-
hálózat kiépítése ügyével is. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
Fundamenta Lakás-takarékpénztárral az érintettek 81%-a kötött 
szerződést. Elmondta azt is, hogy akik eddig a szerződést nem kö-
tötték meg, azt a jövőben már csak az eddig szerződöttekhez képest 
magasabb összegű befizetések mellett tehetik meg. A megállapított 
havi részlet a jövőben szerződőkre 2.800 Ft 90 hónapon keresztül. 
Tájékoztatta továbbá a megjelenteket, hogy azon telektulajdono-
sok esetében, akik a moratórium tartama alatt sem kötik meg a 
szerződést, számíthatnak arra, hogy a költségeket az érintett telekre 
ráterhelik. Kiemelte továbbá, hogy a szociálisan rászorulók számá-
ra az önkormányzat fizetési könnyítést engedélyez a költségek egy 
részének átvállalásával. 

Képviselői kérdésre a polgármester úr arról tájékoztatta a 
képviselő-testület által a lakosságot, hogy a lakossági lakástaka-
rékpénztári befizetések utáni szerződéses összegek együttesen a 
csatornázás költségeinek várhatóan 10% körüli hányadát fedezik, 
ami remélhetően fedezi a pályázati összeg lehívásához szükséges 
önrész nagyobbik hányadát. Arról is tájékoztatott, hogy az eddigi 
befizetések egyenlegéről a szerződő lakosok postai úton várhatóan 
júliusban értesítést kapnak. 

Az önkormányzat bruttó 2,5 millió Ft-ért egy megkímélt álla-
potban lévő, Mercedes tűzoltókocsit vásárolt a mára már teljesség-
gel  kiöregedett, több  mint 50 éves  Csepel tűzoltóautó helyett. 

A polgármester úr tájékoztatta a testületet a jövő terveiről is: 
ezek közül az iskolaudvarban található kézilabdapálya felújítását, 
valamint az iskolaépület héjazatának cseréjét emelte ki. 

Felvilágosítást kértem a lakosság igen jelentős hányadát érin- 
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tő tanyaprogram állásáról, amelynek keretében a forgalmasabb kül-
területi dűlőutak kavicsos útalappal felszórására, illetőleg a bel-
vízzel rendszeresen érintett településrészek csatornázására kerülne 
sor. A képviselő-testület a 2006. november 16-ai ülésén a polgár-
mesteri indítványra határozatban kötelezte a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos tervek elkészíttetésére. E program megvalósítását a 
képviselő-testület az idei évi költségvetésben fejlesztési célként 
jelölte meg, e célra költségvetési forrást különített el. E priorálás 
ellenére a tanyaprogramra vonatkozó tervdokumentáció nem fellel-
hető, ebből fakadóan erre pályázat nem nyújtható be. A képviselői 
kérdés a képviselő-testület döntései és a tényleges önkormányzati 
lépések közti ellentmondás okait kereste.  

Sánta Ferenc előbb úgy emlékezett, hogy a pályázat elkészí-
tésére őt kötelező határozatot a testület nem hozott. Miután a lété-
ben vitatott határozat aláírt másolati példányát felmutattam, előad-
ta, hogy az önkormányzat gyakorta mozog szükségpályákon, olyan 
programokra készíttet tehát terveket, amelyeket nagy valószínű-
séggel meg is tudunk valósítani. A tanyaprogramot nem látta ilyen-
nek, ezért úgy vélte, a tervek elkészítése felesleges kiadás lenne, 
ezért eltekintett a határozat végrehajtásától. 

Válaszomban kifejtettem, hogy korábban én is értesültem a 
tanyaprogram kormányzati szintű elakadásáról, ez azonban úgy 
vélem, a megvalósításnak csak egy eszköze. Utaltam arra, hogy a 
települési önkormányzatok a központi költségvetés terhére cél- és 
címzett támogatások igénylésére jogosultak. Céltámogatások esetén 
az önkormányzat kizárólag a Kormány által rendeletben megha-
tározott célok (2007-ben pl. csatornaépítés) megvalósítására hívhat-
nak le támogatást. Mindazon önkormányzati célok megvalósítására, 
amelyek nem tartoznak a céltámogatások körében meghatározott 
célok közé, az önkormányzatok címzett támogatásért pályázhatnak. 
Mindezek alapján tehát úgy vélem, célszerű lenne címzett támoga-
tás útján jövőre (az ez évi pályázási lehetőség áprilisban lejárt) 
megkísérelni e cél elérését. 

A polgármester erre elmondta, hogy szerinte a címzett támo-
gatás iránti pályázás felesleges, ez idáig ebből a forrásból mind-
összesen egy fogorvosi széket lehetett megvásárolni. 
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Előterjesztettem továbbá, hogy a külterületen élők igen jelen-

tős hányada indokolatlanul magasnak tartja a szemétszállítás költ-
ségeit. A probléma az, hogy tanyán az életmód különbözőségéből 
adódóan kevesebb szemét keletkezik, gyakran csak több hét lefor-
gása alatt gyűlik össze egy zsáknyi. Felvetettem, hogy indokolt len-
ne a szemétszállítás gyakoriságának mérséklése, feltéve, hogy 
ezáltal a szemétszállítás díja érzékelhető csökkenése érhető el.  

A polgármester úr válaszában kiemelte, szerinte az lenne a 
legfontosabb, hogy mindenki kitegye a maga szemetét. Az embe-
reket a díj megfizetésére kötelezés által érdekeltté kell tenni abban, 
hogy a szolgáltatást igénybe vegyék. Sokan, annak ellenére, hogy 
fizetik a szemétszállítási díjat, szemetüket a környező erdőkbe 
hordják el, vagy egyszerűen elégetik. Nem támogatható egyetlen 
olyan elképzelés sem, amely a környezet veszélyeztetettségét fo-
kozza. A szállítás ritkítása álláspontja szerint a fenti hatások erő-
södését eredményezné. Hangsúlyozta, hogy feltételezve a szemét 
mennyisége azonos szintjét, a szemétszállítás ritkításától nem vár-
ható jelentős díjcsökkenés. Szabó Tibor a jelenlegi gyakorlat mel-
lett is gyakran több fordulóban tudja csak a szemetet elszállítani. 
Az, hogy a szemét heti gyakorisággal több fordulóban történő el-
szállítása helyett pl. a kétheti közel kétszer annyi forduló telje-
sítését  írjuk elő, a díjakra aligha lenne hatással. 

A polgármester úr kifejtette, az előterjesztett probléma meg-
oldását a szociális alapon történő egyedi díjmérséklésekben látja. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy lehetőség van a rászorulók esetében 
arra, hogy a szemétdíj egy részét az önkormányzat átvállalja. A 
rászorulók esetében a hozzájárulás mértéke egységesen 20%. An-
nak  ellenére,  hogy  az  önkormányzat  ezen   szociális  intézkedése 
egyelőre nem közismert, az átvállalt díjakra már jelenleg is havi 
60-70 ezer forintot költ. A jelzett problémából kitörési pontot tehát 
e kedvezmény közismertté válása, továbbá esetlegesen a jogosult-
sági kör, vagy a kedvezmény mértékének növelése jelenthet. 

Katona Attila képviselőtársam bejelentette, feleségével a 
csengelei egyházközösség nevében felvették a kapcsolatot egy 
olasz faluval, amelynek eredményeként a közeljövőben egy kisebb 
csoportot szeretnének fogadni. E törekvéséhez kérte az önkormány- 
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zat erkölcsi és egyéb támogatását. Polgármester úr vállalta, hogy az  
önkormányzat mikrobuszának rendelkezésre bocsátásával segíti a 
csoport országon belüli utazásait. 

Ezek után a képviselő-testület különösebb vita nélkül döntött 
a költségvetés módosításáról: a módosítást elsősorban a tűzoltó-
autó megvásárlása és a pedagógusnapi jutalmak kifizetése, vala-
mint az iskola javára szemléltető és sportszerek beszerzése finan-
szírozása tette indokolttá.  

A testület kisebb módosításokat fogadott el a szociális igaz-
gatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeleten. A szociális el-
látórendszert jelentősen befolyásoló döntés, hogy a testület hozzá-
járult ahhoz, hogy a jegyző a gyermekjóléti szolgáltatások, vala-
mint a családsegítő szolgálat ellátására kiadott működési engedé-
lyét visszaadja. E szolgáltatások biztosításáról az önkormányzat a 
jövőben a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása út-
ján gondoskodik. 

Kisebb mértékben szintén módosult a lakásbérleti rendelet, a 
testület a szociális bérlakások kiutalási feltételeit változtatta meg. 

A közbeszerzési értékhatárok januári változásához hozzáiga-
zítottuk a község közbeszerzési szabályzatát, majd elfogadtuk a 
2007. évi közbeszerzési tervet. E körben kiemelendő, hogy a tele-
pülés valamennyi beszerzése a tervek szerint alatta marad a köz-
beszerzési értékhatároknak. 

Az ülés végére maradt a talán legtöbb indulatot kiváltó előter-
jesztés. Szűcs Mihálynétól Agárdi Ferencnétől, Bakos Dánieltől és 
feleségétől kérelem érkezett a testülethez a Gól Söröző nyitva tar-
tásának  korlátozása  érdekében.  A  kérelmezők azt  szerették  vol-
na  elérni, hogy a sörözőt esténként 10 óra után a tulajdonosa köte-
les legyen bezárni. A polgármester és a jegyző ismertették a kérel-
mezők és Kun-Szabó Tibor közti konfliktus fejlődését, tájékoz-
tattak a felek közti jelenlegi és közelmúltbéli hatósági eljárásokról. 
A polgármester úr kiemelte, hogy álláspontja szerint a kialakult vita 
egy ilyen rendelet útján aligha oldható meg, ennek rendezésére nem 
a rendeletalkotást tartja a helyes eszköznek. Egy ilyen döntés során 
a szemben álló érdekek körültekintő mérlegelésére van szükség. 
Jelen  esetben a  kérelmezők érdekeivel szemben a faluban működő  
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több vállalkozó, és az ezekhez szórakozni járó fiatalok érdeke áll. 
A polgármester nyíltan állást foglalt, nem támogatja, hogy az 
önkormányzat az üzletek éjszakai nyitva tartásáról rendeletet al-
kosson. A képviselők hozzászólásaikban rendre csatlakoztak a pol-
gármesterhez. Lantos István hangsúlyozta, hogy egy ilyen rendelet 
elfogadása a fiatalokat akár a kérelmezők elleni bosszúhadjáratra 
sarkall-hatja. Ellenérvként fogalmazódott meg, hogy ezzel a fia-
talokat az önkormányzat gyakorlatilag kiszorítja esténként az utcá-
ra, a parkba, illetőleg arra szorítja őket, hogy hétvégeken a környe-
ző településekre járjanak át szórakozni. Ennek hatására ismét napi-
rendre kerülnének az utcai vandálkodások, a fiatalok gyakrabban 
ülnének ittas állapotban autóba. A képviselő-testület egyhangúlag 
úgy döntött, nem kíván az üzletek éjszakai nyitva tartásáról ren-
deletet alkotni. 

Apró Zsolt képviselő 

 
Jönnek az olaszok! 

 
A csengelei egyházközség meghívásának eleget téve augusztus 

utolsó hetében 22 olasz vendég érkezik hozzánk egy Torino melletti kis 
faluból, melynek neve: Vallo Torinese. A csoport tagjai javarészt huszon-
éves fiatalok, vezetőjük Don Vincenzo, plébános atya. A vendégeket az 
ópusztaszeri katolikus ifjúsági szállóban fogjuk elszállásolni, ám a csen-
geleieknek így is bőven lesz alkalmuk találkozni velük. 

A tervezett programok között szerepel közös szentmise, köl-
csönös műsoros bemutatkozás a faluházban, előadás az olasz falucska fia-
talon elhunyt lakója, Maria Orsola életéről, akinek most folyik szentté 
avatási eljárása, közös játékos vetélkedők, közös étkezések, lovas prog-
ram, szegedi, pesti buszos kirándulás. 

Akinek kedve van, tartson velünk! Hogy ne csak kézzel-lábbal tör-
ténjen a kommunikáció, amennyiben igény van rá, egy gyors, olasz mini-
málképzésre is lehetőség nyílik majd. A részletekről a következő szám-
ban bővebben beszámolunk, a konkrét időpontokat a templomi faliújságra 
is kitesszük majd. Érdeklődni a plébánián is lehet. 

 
Zólyomi–Katona Theodóra 
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Nemere István Kiskunmajsán  

 
Az idei könyvhétre a szomszédos városban is megemlékez-

tek. A települési könyvtárban megrendezett esemény díszvendége a 
468 kötetes író, Nemere István volt. 

A falunkban élő író előadását azzal kezdte, hogy nem mesz-
sziről jött Kiskunmajsára, hiszen 7 éve Csengelén lakik. A pálya-
futásáról elmondta, hogy amikor több mint 30 éve elkezdett írogat-
ni, akkor beskatulyázták sci-fi és krimi szerzőnek. Sokan még most 
is azt gondolják, hogy csak ilyen témákkal foglalkozik. Író-olvasó 
találkozókon gyakori kérdés, hogy miért foglalkozik a világűrrel? 
Válasza: Azért, mert benne vagyunk. Idővel szükséggé válik az űr 
meghódítása az élet terjesztéséhez, és védekezés szempontjából is. 
Ha több bolygón élünk, akkor nem irthatja ki az emberiséget egy 
genetikai rendellenesség, egy gigantikus környezetszennyezés, egy 
földnek csapódó kisbolygó, vagy akár egy nukleáris háború.  

A nyolcvanas években kezdett el foglalkozni a "para" dol-
gokkal – mely aztán hírnevet hozott neki –, melyek kicsit min-
denkit érdekelnek. 1988-ban Magyarországon járt egy parafenomén 
orosz mérnök. A bemutatóján bejelentette, hogy egy fényképen 
szereplő személyről meg tudja mondani, hogy milyen betegsége 
van, ha pedig már nem él, akkor megmondja, hogy miben halt meg. 
Egy újságíró ekkor felállt, és elmondott egy történetet, amit a tol-
mács nem fordított az orosz számára. A bemutatóra menet találko-
zott egy ismerős rendőrrel, aki elmondta neki, hogy megfojtottak 
egy nőt a város határában. A kilétét már tudták, beszerezték az iga-
zolványait. Ő elkérte az egyik igazolványát azzal a céllal, hogy 
majd a parafenoménnak be fogja mutatni. Az orosz ember kezébe 
adták az útlevelet a fényképes oldalánál kinyitva. Ő erre maga 
mellé képzelte az illető nőt, és elkezdte tapogatni a szellemlényét. 
A közönség csak azt láthatta, hogy a levegőben kalimpál a kezével. 
Elkezdte mondani az asszonyról az információkat: elvált, a mellkas 
tájékán valami "diszkomfort" érzést észlel, majd kibökte, hogy ez 
az asszony szerinte már nem él. Tovább tapogatva a levegőt: meg is  
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fojtották.  Ezektől a bejelentésektől igencsak leesett az állunk. Még 
vagy 5-6  fényképet  mutattak neki, és ő sorolta felfelé a rajta sze-
replő személyek betegségeit. Majd élő személyeket diagnosztizált, 
megmondta, hogy jelenleg milyen kórban szenvednek, és korábban 
mi kínozta őket. Azt is megállapította valakiről, hogy trópusi máj-
gyulladása volt, pedig azt sem tudhatta róla, hogy Afrikában dolgo-
zott valamikor. A legmegdöbbentőbb az a bejelentése volt, hogy 
minden élőlényről megmaradnak az információk, melyeket ő le tud 
hívni egy "információs bankból". Hogy hol van ez a bank, nem tud-
ta elmagyarázni. Ennek felhasználásával Moszkvában mamut 
csontokból megmondta, hogy hogyan pusztultak el az állatok.               

A kézrátételes gyógyítás jeles művelője volt egy kanadai 
ember, Clive Harris, aki ezért nem kért semmi pénzt. Viszont azok-
nál a betegeknél, akiket ő megérintett, nagy számban fordultak elő 
gyógyulások. Ennek fellépését egyszer közelről megnézte az író. 
Egy nap alatt 10 ezer embert fogadott. Ezek között csak olyanok le-
hettek, akiknél nem történt még visszafordíthatatlan betegség (mű-
tétileg eltávolított szervek, amputált végtag stb.), hogy olyanok elől 
ne foglalják el a helyet, akiken tényleg tud segíteni, vagy legalább- 
is megvan az esély. Az érintésen átesettek közül többet megkér-
dezett, hogy mit érzett a gyógyításkor. Kivétel nélkül mind nagy 
forróságérzetről számoltak be, pedig előtte nem beszéltek össze. 
Egy-két nap múlva arról számoltak be, hogy az érintés után néhány 
órával nagy álmosság fogta el őket, sokan el is aludtak. A tízezer-
ből fél év múlva sokan jobban érezték magukat, néhányan meg-
haltak, de volt 3-4 személy, akiknél úgynevezett csodálatos gyó-
gyulás következett be. Csodálatos, mert a tudomány nem tudja 
megmagyarázni ezeket a nagyon ritka eseteket. Felmerül a kérdés, 
hogy pszichés alapon történt-e a gyógyulás, vagy az érintéstől. Az 
író szerint teljesen mindegy, az a lényeg, hogy néhányan meggyó-
gyultak. Kutatók vizsgálták Harrist a gyógyítása alatt különféle 
műszerekkel, és megállapították, hogy az érintései alatt hihetetlen 
mennyiségű energia távozik a testéből. Nem is csoda, hogy estére 
teljesen kimerül, és reggelig alszik.  

Az előadást követően Nemere István kérdésekre válaszolt. Az 
első kérdés arról szólt, hogy amikor az orosz parafenomén a mamut  
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csontokat vizsgálta, elfogadták-e a válaszait. A válasz szerint az 
állatok valóban úgy pusztulhattak el, ahogy azt állította. Ezeket az 
ásatások során tapasztaltak alátámasztották.  

A második kérdés a Kennedy-gyilkosságról szólt. Magányos 
elkövető volt a gyilkos, vagy sem. Nemere meggyőződése szerint 
előre, jól megtervezett esemény volt, legalább két elkövetővel. 
Négy, vagy öt verzió van arra, hogy kik lehettek a megbízók. Ő a 
kubai és KGB-s verziót tartja valószínűnek.  

A harmadik kérdező a magyar történelemről szóló könyvei-
nek fogadtatásáról érdeklődött. A Trianonról és Mohácsról szóló 
könyvei hasonlóak, azért sokaknak nem tetszettek. Nagyon erős 
ellenszenvvel fogadták egyesek. A honlapján van egy üzenő fal, 
ahol a hozzászólások igencsak elfajultak. Érdekes módon nem a 
Mohács könyv verte ki a biztosítékot, pedig az is meredek. Mind a 
kettőnél a saját hibáinkat boncolgatta. A Trianonról szóló könyvé-
ben felsorolja, hogy mennyi volt a mi hibánk, amíg oda eljutottunk. 
Látnunk kell a másik oldal igazságait, de erre soha nem voltunk 
hajlamosak.  

A következő hozzászóló azt kérdezte, hogy egyszerre hány 
könyvet ír, és miért pont Csengelére költözött. A válasz szerint 
egyszerre csak egy könyvet ír, de közben a többihez anyagot gyűjt. 
Csengelét pedig azért választotta lakhelyül, mert itt erdő mellett, 
tanyán, csendes helyen lakhatnak, állatokat tarthatnak. 

Egy férfi az Apollo-programról kérdezte az írót. Valóban 
jártak az amerikaiak a holdon? A válasz szerint neki nem voltak 
kétségei arról, hogy három év alatt hat hold-expedíció volt. Csak a 
kísérőjelenségek voltak gyanúsak. Az ott készült fényképekkel sok 
minden nem volt rendben, például az árnyékokkal, a csillagos ég 
hiánya, "C" betű az egyik kövön. Valószínűleg az űrben készült 
fotók nem jól sikerültek, és ezeket helyettesítették műtermi felvé-
telekkel.      

Egy hölgy az eszperantó nyelv jövőjéről érdeklődött. Nemere 
István válaszában elmondta, hogy ő is írt ezen a nyelven köny-
veket, a magyar írók közül a legtöbbet. A jövőben is készülni fog-
nak  ilyen  kötetei, csak a magyar nyelvű munkálkodásai mellett ki- 
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csit háttérbe szorulnak. Az 1920-as években egy tudósokból álló 
csoport meghatározta azokat a kritériumokat, amiknek egy nemzet-
közi nyelvnek meg kell felelnie: legyen könnyen megtanulható, a 
nyelvtana legyen egyszerű, a kiejtés és az írásmód között ne legyen 
különbség, szép hangzása legyen. Ebből mindenkinek világosnak 
kell lenni, hogy az angol nyelv egyetlen feltételnek sem tesz eleget. 
Az angolul beszélők száma folyamatosan nő, viszont az emberisé-
gen belüli aránya csökken.  

Egy idősebb úr az olvasókkal való találkozási lehetőségekről 
érdeklődött. A válaszban elhangzott, hogy bárhová elmegy író-
olvasó találkozókra, ahová meghívják, még a szomszédos orszá-
gokba is. Egyes olvasókkal a feszített munkatempója miatt ritkán 
van lehetőség, ahhoz előzetes egyeztetés szükséges.  

Egy kérdés Kína jövőbeni nagyhatalmi státusáról szólt. Az 
író szerint igazi nagyhatalommá nem lesz belátható időn belül, ha 
nem változtat rendszert. A Szovjetuniónak sem sikerült. Egy 
kommunista ország nem igazán tud betagozódni a világba, mindig 
is eláll tőle a negatív mássága miatt. Az, hogy 1,3 milliárdnyian 
vannak, az nem jelent semmit. Az sem biztos, hogy ez a nagy 
ország mindig egyben marad. Az író már most meg tudná mutatni a 
térképen, hogy melyik részek fognak vidáman leszakadni, amint 
csak pici lehetőség nyílik rá.            

Egy hölgy arról érdeklődött, hogy miért ír álnéven is. A 
válasz szerint kb. 30 álnevet használ, ebből 7-8 női. A történelmi 
könyveknél a németes, angolos vagy oroszos hangzást, a szerelmes 
regényeknél a női álnevet várják el tőle. A Melissa Moretti 
könyvekből 35 jelent meg. Valamilyen híres művek folytatásakor, 
például a Micimackónál, vagy a Kis herceg visszatérnél nem írhatja 
oda, hogy Nemere István.  

A találkozó végén a találkozó szervezője még elmondta, hogy 
az író egyetlen kérdésre nem hajlandó válaszolni, ez pedig az, hogy 
jelenleg min dolgozik. 

Az érdeklődők helyben vásárolhattak Nemere könyveket, 
melyeket a szerző dedikált. 

Molnár Mihály       
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Hagyományőrző találkozó 
 

2007. június 23-án négy település népdalkörei és citerazene-
karai jöttek össze a csengelei Faluházban.  

Rényi László, a találkozó főszervezője köszöntötte a megje-
lenteket, majd Sánta Ferenc polgármester nyitotta meg a rendez-
vényt. Beszédében kitért arra, hogy jelenünket és jövőnket megért-
hessük, ahhoz ismernünk kell a múltunkat is. Ezt a célt jól szol-
gálják a hagyományőrző csoportok.  

A fellépést a Kisteleki Nyugdíjas Klub és Dalkör kezdte. 
Mátra vidéki és Dunántúli gyűjtésű népdalcsokrot adtak elő. Őket a 
Kisteleki Gyermek Zenekar követte. A kislányokból álló együttes 
gyermekdalokat játszott citerán, melyeket énekkel kísértek. A 
Tápai Hagyományőrző Egyesület első blokkjában Arató dalokat, 
Tápéi bemutatkozást és Tápai páros táncot mutattak be. Profiz-
musukon látható volt, hogy hosszú múltra tekinthet vissza csoport-
juk, hiszen 1934-ben alakultak. A mártélyi Őszirózsa Népdalkör 
vegyes népdalcsokrot adott elő Bartók Béla gyűjtéséből. A Kiste-
leki Citerazenekar és Pávakör Dunántúli és Alföldi Népdal-
csokorral szerepelt. A tápéiak újabb fellépésében először Miklósné 
Rozika dél-alföldi népdalokat énekelt, majd katonadalok és Tápai 
fenyigetős hangzottak el. A műsort a Csengelei Népdalkör és Cite-
razenekar zárta, akik palóc népdalokat énekeltek.  

A fellépések után pörkölt vacsorára láttuk vendégül a fellé-
pőket. A Törköly Ferenc és Juhász József által főzött étek igen ka-
pós volt, a vendégek ki is ürítették a bográcsokat.  

A rendezvény alatt két népi iparművész állította ki munkáit. 
A tárlat keretében megtekinthetők voltak Jójárt Rozália a népmű-
vészet mesterének, és Bitó György a DANE-2004 Egyesület faze-
kasának munkái.  

Mindenkinek köszönjük azokat a segítségeket, melyekkel 
hozzájárultak a találkozó sikeréhez.  

 
Törköly Ágnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  213  - 
 
 

 
 

Jójárt Rozália szalmafonataival 
 

 
 

Bitó György kerámiáival 
(fotók: Törköly Ágnes) 
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Mi lett a sorsa a II. világháborúban 
eltűnt Tóth Istvánnak?  

 
A 2004-ben megjelent Csengele krónikája című könyvben 

foglaltuk össze azokat az információkat, amiket az I. és II. világ-
háborúban meghalt, illetve eltűnt csengelei polgárokról rendelke-
zésre álltak. Azóta egy kiegészítést már megjelentettünk lapunk-
ban, de most újabb adatok kerültek felszínre. 

A Kiskunfélegyházán 1914. július 22-én született Tóth Ist-
vánról ez idáig annyit tudtunk, hogy 1944. július 24-én vonult be 
katonai szolgálatra Kiskunfélegyházára. Ezután életjelt már nem 
adott magáról. A bevonulási napjával nyilvánították holttá. 

Nem túl régen az Interneten elindult egy oldal "Háborús Ke-
reső Szolgálat" címmel. Nekik megküldtem azon falunkbéli hősi 
halottak listáját, akikről nem tudjuk, hogy mi lett a sorsuk. Nem-
sokára válasz is érkezett. Tóth Istvánról derítették ki, hogy a ma-
gyar veszteség-nyilvántartás szerint a bal karját lőtték át és Scola 
településen 1944. augusztus 24-én halt meg. Temetéséről nincs 
adat. A nyilvántartásban szereplő születési hónap és nap ugyan nem 
stimmel, de nagy biztonsággal állítható, hogy ugyanazon személy-
ről van szó (azonos a név, a születési hely, a születési év, az anyja 
neve). Az akkori nyilvántartások ugyanis elég pontatlanok voltak, 
magam is találkoztam egy áldozatnál többféle adattal. Ezen nem is 
kell csodálkoznunk, hiszen  több százezer elesett honfitársunkat 
kellett nyilvántartani, és a frontszolgálat sem kedvezett a pontos 
munkának. A románul iskolát jelentő Scola nevű települést a mai 
térképeken nem találtam. Valószínűleg valamely nagyobb telepü-
lésbe olvadhatott bele, vagy pedig elnéptelenedett. 

Tóth István felesége még él, Kisteleken lakik. A falunban élő 
lányát, Lesták Mátyásnét tájékoztattam az újabban felbukkant 
információkról.        

 
 
 

Molnár Mihály 
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Iskolai plakettesek 
 

Az 1996-ban alapított "A csengelei iskoláért" elnevezésű emlék-
plakettet az idén négyen kapták meg. A végzős diákok közül Csó-
kási Lívia, Longa Ádám és Gurdics Gábor vehette át a kitüntetést. 
Heim Gézáné tanárnő elismerésének átadását olyan vastaps fogad-
ta, melyet ritkán lehet hallani. 

M. M.  
 
 
 

Foci krónika 
 

Vége a bajnokságnak  
 
Barátságos mérkőzések: 
 
2007. június 1. Csengele – Vetter dolgozók  6:2 (4:1) 
Csengele: Bencsik, Sisák, Pigniczki Á., Kővágó, Nagy, Hegedűs. 
Csere: Sági, Pigniczki T., Rácz, Papp 
Gólszerzőink: Hegedűs (2), Nagy (2), Pignczki Á., Sisák. 
A kispályás mérkőzésen – szépszámú néző előtt – magabiztos hazai 
győzelem született. 
 
2007. június 3. Szank – Csengele serdülők  3:3 (3:3) 
Csengele serdülők: Gurdics G., Csáki L., Lesták, Katona G., 
Erdélyi, Csáki M., Longa, Vörös, Rabi, Árvai, Novák. Csere: Csáki 
D., Farkas, Kovács R., Kovács L., Katona N., Horváth, Nagy D., 
Gurdics D., Kulcsár. 
Góllövőink: Katona N. (2), Csáki M. 
Jó mérkőzésen igazságos döntetlen született. 
 
2007. június 3. Szank – Csengele ifi  4:4 (2:3) 
Csengele ifi: Bencsik, Papp, Gémes, Nagy G., Kucsora, Rácz, 
Jónás, Vígh, Muhel, Nagy T., Hegedűs T. Csere: Csúri, Hegedűs 
R., Sándor. 
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Gólszerzőink: Nagy T. (2), Vígh, Nagy G. (11-esből) 
A helyi játékosokra épülő, a megye III. osztályban induló csapatunk 
bemutatkozó mérkőzésén, amíg bírta erővel, addig jól játszott és 
vezetett, de a hazaiak a 92. percben egy szabadrúgásból egyenlíteni 
tudtak.    
 
Bajnoki mérkőzések: 
 
2007. június 2. Csengele – Pusztamérges 8:2 (2:1) 
Csengele: Demeter, Tóth, Kiss, Pálfi, Dancsok, Várszegi, Kubát 
(Horváth 80.'), Urbán, Mészáros (Csala 60.'), Wenner I. B., Juhos. 
Gólszerzőink: Urbán (2),  Wenner I. B. (2),  Mészáros,  Juhos, Vár- 
szegi, Horváth. 
A gyenge ellenfél ellen magabiztos győzelmet arattunk. 
 
2007. június 10. Csengele – Zsombó 2:7 (2:2) 
Csengele: Demeter, Tóth, Kiss, Pálfi, Csala, Horváth, Mészáros 
(Dombi 25.'), Várszegi, Kubát, Wenner I. B., Juhos. 
Góllövőink: Várszegi, Juhos. 
2:0-ás hazai vezetésről 8 emberrel fordított a bajnokcsapat. A 
négyszeres bajnok csengelei csapat ilyen összeállításban most ját-
szott utoljára. Ősztől jelentős játékosállomány változással, hazai 
pályán szeretnénk jól szerepelni. Köszönjük az önkormányzatnak és 
minden helyi, illetve vidéki szponzornak a segítségét!   

Kun-Szabó Tibor    
 
 

Közhasznúsági jelentés 
 

A Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány közhasznú tevé-
kenységéből származó bevétele 2006. évben 1.646.000 Ft volt, me-
lyet a csengelei gyerekek táboroztatására, útiköltség térítésre, ren-
dezvények szervezésére, Falunapok megrendezésére fordított. 
 

Czirokné Krizsán Zsuzsanna 
kuratóriumi elnök 
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H i r d e t é s e k  
 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 
06-30/6 377 970 
Kuvasz-kaukázusi kiskutyák (4 fehér, 4 barna) gazdit keresnek. 
Rényi László   286 121 
Simson segédmotor-kerékpár eladó. Érdeklődni: Koncz Lajosné 
Csengele, Dózsa u. 4.   286 086 
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-
nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 
vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-
30/3 282 375 

 

Dr. Sikter András állatorvos 
Rendelési ideje hétfőtől péntekig:  

délelőtt 8-9 és délután 17-18 között 
 (62) 259 198  (20) 9 364 208  

 

Műkő és gránit síremlékek kedvező áron! 
 

Egyszemélyes műkő síremlékek 160.000 Ft-tól, kétszemélyes 
műkő síremlékek 260.000 Ft-tól. Az elkészített műkő síremlékekre 
10 év garanciát vállalok!!! 

Egyszemélyes gránit síremlékek 300.000 Ft-tól, kétszemélyes 
gránit síremlékek 400.000 Ft-tól. Az elkészített gránit síremlékekre 
50 év garanciát vállalok!!! 
 
Érdeklődni lehet:     
 

Rácz Zoltán sírkőkészítő, Kistelek 
Telefon: 06-30/3 948 785 
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1992-es évjáratú, Opel Vectra 1.8 i típusú személygépkocsi eladó. 
Érdeklődni: Erdélyi Ferencné  Akácfa u. 6.  286 109   
30 db körbálás lucerna széna (szállítással is), valamint egy 4 lapos 
villanytűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi 
Józsefnél a Tápboltban 06-30/3 228 453  
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 telefonszámon.  

 

Gumiszerelést, -javítást és 
centrírozást vállalok! 

 

Új gumiabroncsok kedvező áron kaphatók! 
 

Longa István autó- és gumiszerelő 
Csengele, Felszabadulás utca 

Telefon: (06-30) 3 538 409 
 
 
 

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, magánszemélyeknek. Várjuk szeretettel! 
 

Bővebb tájékoztatás:  
 

TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75., telefon/fax: (06-62) 541 570 
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz, 
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder 
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező 
árak! 
Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig. 
 

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1. 
 286 241 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. 

  06-70/2 803 013 
 

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