
 

 

 
 XVII. évfolyam 11. szám                         2009. június 1. 

 
Tűzoltás a 400-as telepnél 

 

 
 

Az eseményről szóló írásunk a 167. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



-  162  - 

 

 

NAPTÁR – Június 

 

2. 

1988-ban ezen a napon hunyt el Korom Mihály, aki az 1960-

as években a volt malom helyén működő terményforgalmi 

cseretelepet vezette.  1993-ban ezen a napon hunyt el Ha-

lász Elek, aki 1959-től postai kézbesítő volt.  

3. 

1938-ban ezen a napon született Sutka Zoltánné Hell Er-

zsébet, aki alapításától tagja a népdalkörnek.  1950-ben 

ezen a napon született Lippai József, aki 1978-1980 között a 

KISZ-szervezet titkára volt.  1995-ben ezen a napon kezdő-

dött meg az első csengelei falunapok. 

4. 

1970-ben ezen a napon született Kiss Nándor, aki 1990-1992 

között képesítés nélküli napközis tanár volt az általános 

iskolában. 1998-tól a MEBO Kft. ügyvezető igazgatója. 

1998-2002 között önkormányzati képviselő volt.  1980-ban 

ezen a napon hunyt el Katona Ferencné Kordás Róza, aki 

1936-1938 között a postaügynökség megbízott vezetője volt. 

5. 

1493-ban ezen a napon kelt a budai káptalan határleírása, 

melyben falunk nevét említi Chengele formában.  1995-ben 

ezen a napon avatták fel az I-II. világháborús emlékművet, 

melyen 71 áldozat neve szerepel.    

6. 

1937-ben ezen a napon született Varga Ferenc, aki 1962-től 

az Aranykalász Tsz agronómusa, 1970-től főagronómusa 

volt.  1948-ban ezen a napon a helyi focicsapat megmérkő-

zött a Szeged-Felsőközponti Munkás Torna Egylettel Csen-

gelén.  1977-ben ezen a napon született Törköly Ágnes, aki 

1999-től a Faluházat vezeti. 2001-től a Csengelei Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény iskolatitkára, a Csengelei Ifjú-

sági és Művészeti Alapítvány felügyelő bizottságának elnö-

ke. 2001-ben a nőnapi bál szépének választották 

7. 
1958-ban ezen a napon született Mészáros Jánosné Gyenes 

Mária, aki 1992-től tagja az egyházközségi képviselő-

testületnek. 
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8. 

1892-ben ezen a napon született Pap Antal (†1958), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben társelnök, helyettes 

könyvtáros, majd 1938-tól ellenőr volt.  1933-ban ezen a 

napon született Frányó Károlyné Fekete Erzsébet, aki 1965-

1981 között a Vadgerlési, 1981-1989 között a belterületi 

iskolában tanított.  1948-ban ezen a napon született Táncsa 

Tamásné Dorogi Mária, aki 1969-1970 között a belterületi 

iskolában képesítés nélküli tanító volt.  1967-ben ezen a 

napon hunyt el Béres János gazdálkodó, akinek Jani nevű 4 

éves arabs telivére az 1948-as szegedi mezőgazdasági kiállí-

táson első helyezett lett.  1975-ben ezen a napon született 

Ambrus Gábor, aki 1998-2003 között a csengelei focicsapat 

játékosa volt.  1989-ben ezen a napon hunyt el Balogh Sán-

dor, aki 1957-től boltos, majd a ZÖLDÉRT felvásárlótelep 

adminisztrátora volt.  1997-ben ezen a napon alakult meg a 

Független Kisgazdapárt helyi alapszervezete 15 taggal.  

9. 

1927-ben ezen a napon született Kasza Ferenc (†1988), aki 

postai kézbesítő volt.  1975-ben ezen a napon született Csá-

ki Tünde, aki 2001-2002 között napközis tanár volt az álta-

lános iskolában.  1977-ben ezen a napon hunyt el Gyovai 

József, aki az 1950-es években tagja volt a községi tanács-

nak.  

10. 

1960-ban ezen a napon született Papp Illésné Kővágó Fran-

ciska, akit 2004-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntet-

tek ki.  1960-ban ezen a napon született Lengyel János, aki 

1981-től 1992-ig az Aranyhomok MGTSZ kelőpataki tehe-

nészeti telepét vezette. 1992-től a Kelőpataki Kft. ügyveze-

tője. 1990-1994 között önkormányzati képviselő volt.  

2004-ben ezen a napon helyezték üzembe a T-Mobile átját-

szó berendezést. Ezzel megoldódott a 30-as előjelű mobil 

készülékekkel való hibátlan telefonálás.     

11. 
1969-ben ezen a napon született Szécsényi Attila, aki 1992-

1996 között a csengelei focicsapat játékosa volt.   

12. 
1855-ben ezen a napon született Lóky József, aki 1897-1900 

között a Templomhalmi iskolában  tanított.  1920-ban  ezen  
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12. 

A napon született Valkovics Péterné Tímár Piroska (†1978), 

aki 1976-ig a községi tanács hivatalsegéde volt.  1950-ben 

ezen a napon született Gera Ferenc, aki 1972-1973 között az 

általános iskola gondnoka volt. 1968-1969 között a KISZ-

szervezet titkára volt.  1953-ban ezen a napon született 

Tóth Tiborné Csókási Ilona, aki 1971-től a gyógyszertár 

asszisztense.  1966-ban ezen a napon született Magony Jó-

zsefné Kornokovics Zsuzsanna Kornélia, aki 1995-1997 

között a takarékszövetkezet csengelei kirendeltségének 

pénztárosa volt. 1998-tól a polgármesteri hivatal alkalma-

zottja.  1988-ban ezen a napon született Erdélyi Otília, akit 

2002-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki. 

1999-től tagja a Csengelei Fúvószenekarnak.  2005-ben e-

zen a napon Laczkó Ferenc plébános felszentelte a Temp-

lomhalmi iskola előtti felújított keresztet. 

13. 

1943-ban ezen a napon született Csókási Ferenc, aki az 

ÁFÉSZ csengelei táp-takarmányboltját vezette.  1946-ban 

ezen a napon született Tisóczki Péter, aki 1965-től az 

ÁFÉSZ-bolt iparcikk részlegét vezette.  1966-ban ezen a 

napon született Varga Györgyi, aki 2003-tól dolgozik óvó-

nőként az óvodában.  1967-ben ezen a napon született Ba-

lázsné Németh Emese tanár, aki 1989-től tanít Csengelén.  

14. 
1945-ben ezen a napon halt hősi halált haslövés követ-

keztében Vincze József. Sopronban van eltemetve.  1995-

ben ezen a napon nyitotta meg benzinkútját Forgó Jenő.  

15. 

1918-ban ezen a napon született Kopasz Ferenc (†1995) 

kovács, aki rövid ideig a tanyájában boltot működtetett.  

2005-ben ezen a napon Csengele legyőzte Székkutas foci-

csapatát, ezzel megnyerve a megye III-as Szuper Kupát.  
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Rólunk írták 

 

A Nowa Słupia-Csengele 
megállapodás aláírása 

 
Az elmúlt év végén falunkban járt egy lengyel delegáció, akik 

megismerkedtek Csengelével, és ők is bemutatkoztak a Faluház-

ban a helyieknek. A Nowa Słupia vezetése szorgalmazta, hogy a 

két település közötti kapcsolatot írásban is rögzítsék. Ennek 

ünnepélyes aláírása május 17-én történt meg. A tervezett 

eseményről a lengyel település internetes honlapja is beszámolt. 

Az írást Nemere István fordításában közöljük. 

 

Megállapodás aláírása a magyarországi Csengelével  
a Szent Kereszt vásáron 

 
A legközelebbi vasárnap, május 17-én a IV. Szent Kereszt vá-

sár idején Nowa Słupia polgármestere, Wiesław Gałka fogja aláír-

ni a partneri együttműködésről szóló szerződést Csengele várossal. 

Ekkor kitűnő vendégek jönnek a Magyar Köztársaságból. 

A csengelei delegáció tagja lesz Sánta Ferenc polgármester 

és felesége, Ilona, a polgármester helyettese, dr. Tóth Tibor és 

Nemes Nagy Nelli, a városi önkormányzat képviselője, Katona Atti-

la. A vendégeket elkíséri a varsói magyar nagykövetség belpolitikai 

tanácsosa, Molnár Imre, aki a lányaival érkezik. Ezen kívül megje-

lenik egy 6 személyes ifjúsági együttes is, melynek tagjai 13-15 

évesek: Muhel Kata, Csókási Timea, Tóth Alexandra, Sánta Fanni, 

Tóth Mónika, Törköly Vivien.  

A megállapodás aláírására a községi tanács felhatalmazta a 

bírót az utolsó ülésén. A döntéssel kifejezték azt az akaratukat, 

hogy partneri együttműködést hoznak létre a magyar várossal. 

Meghatározták az együttműködés területeit is: kultúra, idegenfor-

galom,   környezetvédelem,   szociális   ügyek,   ifjúsági  oktatás   és  
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együttműködés, sport és gazdasági kapcsolatok. – Örülünk, hogy 

Nowa Słupia és Magyarország közös kulturális öröksége megfelelő 

terület lesz ahhoz, hogy köztünk baráti kapcsolat jöjjön létre – 

hangsúlyozta Wiesław Gałka polgármester. A Szent Kereszt-hegyen 

található a Szent Kereszt relikvia, a magyar oltáron pedig Szent 

Imre herceg mellszobra, melyet sok éve látogatnak rendszeresen 

magyar zarándokok. A legfelsőbb állami és egyházi vezetők szerint 

az élő és őszinte kapcsolatok a magyar néppel újra lehetővé teszik 

meglelni a közös örökséget, ami manapság a kultúra európaizáló-

dásában új lehetőséget fog kapni.  

Emlékeztetünk arra, hogy a Nowa Słupia képviselői voltak 

már Csengelén az előző év december elején. Akkor a küldöttség 

tagja  volt:  Wiesław Gałka  polgármester,  két  helyettese a községi 

tanácstól Henryk Gąsior és Rafal Piasecki, valamint Karol Lipiński 

 

 
 

A csengelei polgármester a megállapodás emlékére készült 

emléktárggyal (fotó: nowaslupia.pl) 
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atya. Meglátogatták az óvodát, az önkormányzatot, a művelődési 

házat, a tűzoltóságot, valamint részt vettek egy szentmisén, melyet 

Karol atya és a helyi plébános celebrált.  

Csengele egy tipikusan mezőgazdasági helység, lakosai 

zöldségtermesztésre specializálódtak, legtöbben fólia alatt. Kétezer 

lakosa van és 7,5 ezer hektár a területe. – Számomra kellemes 

meglepetés volt, hogy a házigazdák találkozót szerveztek nekünk a 

falu lakóival a tornateremben. Itt egymás után bemutattuk magun-

kat. Rengetegen eljöttek, és egészen családias hangulat keletkezett. 

Aztán a találkozás vacsorával ért véget, ahol szintén ott voltak a 

helyi lakosok. Csengelén észrevettük, hogy nagyon törődnek a 

környezettel, a fű mindenütt le volt nyírva, be voltak vakolva az 

épületek, szépek az oda vezető utak.  

Nagyon gazdagnak látszanak a kapcsolatok Nowa Słupia és a 

magyar települések között. Wiesław Gałka polgármester már meg-

kapta a következő együttműködési ajánlatot Szabados Ákostól, a 

budapesti XX. kerületből. A végső dokumentumok aláírása valószí-

nűleg augusztus közepén lesz egy Szent Kereszt ünnepség alkal-

mával. Nowa Słupia tanácsa már ebben az ügyben is kedvezően 

döntött.                                                                                             ■ 

 

Tűz a 400-as telepnél 
 

Május 16-án délután négy óra tájban tűzoltó autók sziréná-

zására figyelhettek fel a csengelei emberek. Egymás után több jár-

mű sietett keresztül a belterületen, és a helyi önkéntesekkel együtt 

5 tűzoltó fecskendő érkezett a 400-as telephez. 

Itt korábban fóliavázakat vágtak széjjel gyorsvágóval, és fel-

tehetően a szikráktól kapott lángra a száraz avar. A tűz a nagy szél 

miatt gyorsan terjedt, ez indokolta a nagyszámú tűzoltó bevetését. 

A lángok megfékezésében a lakosság is segített. A közelben lévő 

gabonatáblát szántással védték meg. A gyors intézkedéseknek kö-

szönhetően nagyobb anyagi kár nem keletkezett.  

M. M.   
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Látogatóban Nemere 

Istvánnál 

 

A falunkban élő és alkotó íróról időről időre olvashatnak a 

Csengelei Krónika lapjain. Az 519 megjelent kötettel büszkélkedő 

szerzőt aktuális kérdésekről kérdeztem.   

 

Az utóbbi időben három olyan könyve is megjelent, melyről 

nem tudhatjuk, hogy annak Ön a szerzője. A Nemere Klub 

tagjai megkapják ezeket a köteteket is? 

- Mindent megkapnak, természetesen. De hát ők tudják is, mert a 

honlapomon megtalálható minden könyvem, akármilyen álnéven is 

jelent meg.  

Három könyvhöz az van odaírva, hogy a kiadóval kötött 

megállapodás miatt a könyv címe nem nyilvános… 

- Ja, ezekről van szó. Akkor kezdjük elölről! Ezekkel kapcsolatban 

az van, hogy a kiadó nem volt hajlandó beleegyezni, hogy a szerzői 

álnevet közzé tegyük, mert a nevet ők találták ki. Úgy érzik, hogy 

ezen a néven máskor is lehet majd könyveket kiadni, még akkor is, 

ha azt nem én fogom írni. Ők a nevet védik, és amíg le nem jár a 

titoktartási szerződésünk, addig nem lehet nyilvánosságra hozni. 

Azt hiszem, hogy a honlapomon fel van tüntetve, hogy mikor jár le 

a titoktartás ideje. A legkorábbi 2011-ben fog lejárni, aztán jönnek 

sorban a többiek.  

Ön belemegy abba, hogy valaki ezen az álnéven írjon majd 

tovább? 

- Különleges helyzet volt. Egészen másként nézett ki az egész, 

amikor a szerződést kötöttük, úgy tűnt, hogy végig, sorban fognak 

ezek a könyvek megjelenni. Aztán többen felismerték, hogy ezek 

az én könyveim, annak ellenére, hogy ezt nem közöltük sehol. Ez 

megjelent már az interneten is. Én szóltam a kiadónak, hogyha már 

így van, akkor ne titkoljuk tovább. De ők továbbra is kötötték az 

ebet a karóhoz. Így maradt minden a régiben, ahogy korábban  meg  
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lett beszélve. Azt csak mondták, hogy majd íratnak mással is ezen a 

néven, de ez idáig még nem tették meg.  

Azt lehet azért tudni, hogy ez férfi vagy női álnév?  

- Női álnév. 

Nem tudom a kérdést kikerülni: a Nemere István név már nem 

húzónév?  
- Persze, hogy húzónév a Nemere név. De vannak olyan könyvek, 

melyeknél már nem ez a húzónév, hanem ami be van már járatva. 

Ha a Melissa Moretti könyveket Nemere néven kezdenék kiadni, 

nem hinném, hogy úgy vennék, mint korábban. Vannak ilyen 

indokok. Vannak viszont olyan kiadók, akik úgy gondolkoznak, 

hogy nekik Nemere könyv kell. Most elég sok új kiadó van. 

Válságos időkben pont az cél nekik, hogy olyan könyveket adjanak 

ki, melyeket még ilyen időkben is el lehet adni. Úgyhogy egyelőre 

nem panaszkodhatom.  

Mostanában elég sok új kiadó neve olvasható a Nemere 

könyveken! 

- Igen, ez a válság jele. Vannak új kiadók, akik most akarnak aratni, 

amikor mások meg leállnak.  

Az 500. könyvének bemutatóján kisorsoltak egy nyertest a 

közönség soraiból. Az volt a nyereménye, hogy egy Nemere 

könyvhöz valamilyen módon kapcsolódni fog. 

- Igen, ez a könyv meg is jelent. Elbeszélgettem a nyertessel, egy 

órát beszélgettünk. Elmondott a szakmájáról sok érdekes dolgot. És 

Melissa Moretti erről megírta a Hastáncosnő című könyvet.  

Elég régen, de beszélgettünk már róla, hogy készülnek a 

Nemere filmek. Bemutatták már őket? 

- Az egyik meglett, a másik nem készült el még. Ami nem lett meg, 

az a Vérvonal, ami már lassan két és fél éve húzódik. Folyamatosan 

úgy van, hogy csinálják, csinálgatják, de szerintem még 3 méter 

sem készült el belőle. Amint hallottam, hogy a rendező, és egyben 

producer több országban, sőt több tíz országban eladta már a 

történet alapján. Mindig húzódik, és mindig valami mást csinálnak. 

A másik, a Nagyfülű Artúr kalandjai című könyvemnek egyik 

cselekményszálából készült ifjúsági film, 50-55 perces film, az már 

elkészült tavaly nyáron. A télen be is mutatták az m2-es tévén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
-  170  - 

 

 

 
 

(Molnár Mihály felvétele) 

 

 

Nem tudtam róla… 

- Mi sem. Az utolsó pillanatban hívta fel rá valaki a figyelmünket.  

Ezt forgalmazzák is, vagy csak a tévé mutatta be? 

- Egyelőre csak a tévé mutatta be, mert hozzájárultak valamivel a 

költségekhez. Az ORTT-től pályázaton nyert néhány millióból 

tudták a filmet elkészíteni. Egyetlenegy profi színész játszott 

benne, az, aki most a Barátok közben a Valtert játssza. Ő volt a 

főszereplő, a többi amatőr volt, főleg a gyerekek.  

Tetszett a film? 

- Láttam már jobb filmet. Kiválasztottak egy részt a regény cselek-

ményéből. Logikus, hogy egy 50 perces filmbe nem lehetett többet 

beletenni. Voltak benne igazán kezdetleges megoldások, melyeket 

egy nagyjátékfilmben, Hollywoodban nem csináltak volna. Itt 

forgatták Majsán és Kömpöc környékén. Tehát volt is film, meg 

nem is volt, mint a mesében.  
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Az átlagembernek az ókori Egyiptomról a piramisok, a szfinx 

és a Nílus folyó jut eszébe. Ön viszont már a hatodik kötetet 

jelentette meg erről a korszakról. Nem lehetett könnyű ennyi 

anyagot összegyűjteni! 

- Nem volt könnyű, de már meg is jelent az egész sorozat, most a 

tavasszal lett komplett. Az első és a második kötet egészen más 

szempontból készült, mint általában szokott. Az első kötet arról 

szól, hogy milyen volt Egyiptom a fáraók előtt. Ebben mindenféle 

feltételezések, még egészen vadak is helyet kaptak. A második 

kötetben már fel-felbukkannak a tudományos bizonyítékok. Aztán 

megy tovább az a történet, amit nagyjából mindenki ismer, aki egy-

általán foglalkozott vele. Ez is úgy van megírva, hogy meglehető-

sen érdekes legyen, a fáraók élete, az egyiptomi kultúra átszűrőd-

jön rajta. Ez nem volt könnyű feladat, sokat kellett hozzá olvasni. 

Kleopátrával befejeződött a sorozat? 

- Igen, Kleopátrával van vége. Ő már nem igazi egyiptomi volt. 

Akkor ér véget a sorozat, amikor a rómaiak elfoglalják Egyiptomot, 

és egy huszadrangú tartománnyá züllesztik.   

Ha már Egyiptomnál tartunk: Ön szerint hogyan épültek a 

piramisok? 

- Ez nagyon összetett kérdés. A Nagy piramis, amelyre mindig 

hivatkoznak, meg amelyről egész könyvtárnyi irodalom van, any-

nyira tökéletes alkotás volt, hogy a mai napig áll. Viszont ame-

lyeket később építettek, azok egyre rosszabbak voltak. Ismerünk 

olyan piramist, mely szétesett, már az ókorban, nem tudták felépíte-

ni rendesen. Szó van a könyvemben, hogy biztosan nem az egyip-

tomiak építették legalább az elsőt, hanem egy másik kultúra, mely 

őket megelőzte. Azt próbálták utánozni több-kevesebb sikerrel 70-

80 piramisban, de messze nem sikerültek olyan jól. A Szfinxről tu-

dósok bizonyították be – akkor is, ha ez nem tetszik az egyipto-

lógusoknak –, hogy az nem egyidős a piramisokkal, hanem több 

ezer évvel korábbi építmény. Erre megvannak a geológiai és egyéb 

bizonyítékok. Ha valakik ilyen építményt létrehoztak, amikor nem 

hogy fáraók, de semmilyen civilizáció nem volt még, akkor erősen 

megkérdőjelezhető a Nagy piramis keletkezésének az ideje, és a 

készítőinek a kiléte is.  
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Egyáltalán bronz szerszámokkal lehet követ darabolni? 

- Nem! A 70-es években megpróbálták egy japán tévétársaság 

rendelésére, és ezt filmezték is folyamatosan. Nem tudták már 

kiszedni a kőbányában azokat a nagy kőtömböket, egyet sem 

azokkal a bronzszerszámokkal. A réz és a bronz puha fém ehhez, 

vas meg még nem állt akkor rendelkezésre. Ez a kőkorszak és a 

rézkorszak határa volt. Aztán az elszállítással és a felállítással is 

gondok voltak. Autós darukkal rakták össze, és akkor is majdnem 

összedőltek. Egy 12 m-es piramist kellett volna csinálni, de az sem 

sikerült a modern technikával. 

A paratudományos dolgokat kiírta már magából, vagy 

várhatunk még ilyen könyveket? 

- Most készült el a Titkok könyve 2009. Remélem, még a nyáron 

megjelenik. Úgy döntöttünk a kiadóval, hogyha sikerül tartani ezt 

az iramot, akkor minden évben lesz egy ilyen bedátumozott Titkok 

könyve, mert annyi minden furcsaság van. Az új könyvben hosz-

szabbak a fejezetek, bővebben fel vannak dolgozva a témák. Öt fe-

jezetből négy egészen mai témával foglalkozik. Többek között 

arról szól, hogy Csernobilban ami történt, az megtörtént, de ami 

utána történt, az egészen máshogy van, mint ahogy előadják ne-

künk az újságírók. Egyáltalán nem történt olyan súlyos sugárfer-

tőzés, nem haltak meg ezrek és tízezrek, ahogy mondják. Ezt az 

ENSZ négy bizottsága állapította meg a helyszínen az 1990-es évek 

elején. Az emberek nagy többsége már kezd visszaköltözni oda. 

Nincsen szó halálzónákról, meg hogy repülnek a madarak, és elszé-

dülnek, rögtön elpusztulnak, meg kétfejű gyerekek vannak. Erről 

szól az egyik fejezet.                                  

UFO témájú könyve már régen jelent meg. Nincs újdonság ezen 

a téren? 

- Nincs semmi újdonság. Lesz majd egy UFO-kongresszus 

Budapesten, ott én is tartok egy előadást az időutazásról. UFO 

témáról mostanában mások szoktak megszólalni. A Hihetetlen 

című lapban minden hónapban van 2 vagy 3 cikkem. De csak 

egyiknél szerepel a nevem, a többiek álnevesek. Akik ismerik a 

könyveimet, azok rájönnek, hogy ezeket a cikkeket is én írtam.  
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Május 17-én írták alá Nowa Słupia és Csengele közötti együtt-

működési megállapodást. Önről úgy tudjuk, hogy anyanyelvi 

szinten beszél lengyelül. A kérdésem: nehéz ez a nyelv? 

- Nehéz, a szlávok között a legnehezebb. Én sem tanultam volna 

meg, ha nincs családi kapcsolat. Nekem azért sikerült, mert 

kiköltöztem oda. Csak annyit tudtam, hogy "Jó napot kívánok", és 

másnap reggel elmentem dolgozni.  

A kiejtés miatt nehéz? 

- A szerkezet miatt is, meg a kiejtés miatt is. Nekem szerencsém 

volt, hogy élőben tudtam megtanulni. Bezártak hét nővel egy 

szobába a könyvtárban, és azok folyamatosan csiripeltek. 5-6 

hónap múlva már le tudtam tenni a nyelvvizsgát.  

Az orosz nyelvtudás segít az elsajátításban? 

- Nálam fordítva volt. Nyolc évig tanultam az oroszt, és nem 

tanultam meg semmit. Mikor már tudtam lengyelül, akkor jöttem 

rá, hogy mennyit értek az oroszból. Biztos ez fordítva is működik. 

Csak vigyázni kell, mert sokszor ugyanaz a szó egészen mást jelent 

az egyikben és a másikban.  

Az új testvérközség neve, Nowa Słupia mit jelent magyarul? 

- Új Oszlop. 

Ön is írt már arról, hogy vannak olyan emberek, akik táplálék 

nélkül is évekig tudnak élni. Mit szól a magyarországi esethez, 

amikor egy család is megpróbálkozott ezzel? 

- Nálunk úgy álltak hozzá, hogy a férfit nem normálissá kiáltották 

ki. Egy pesti fogadáson összefutottam egy férfivel, aki elmondta, 

hogy ő fényevő, hónapok óta nem evett semmit. Ott volt mellette a 

felesége, és ezt tanúsította. A pasas bevallotta, hogy a katonai 

felderítőknél dolgozik, amit nem biztos, hogy el szabadott volna 

mondania. Nem látszott rajta, hogy valami aszkéta életmódot 

folytatott volna, teljesen normálisan nézett ki. Hogy elhisszük-e 

neki a dolgot, az már más kérdés. Most viszont Indiában, talán egy 

éve zajlik egy kísérlet, melyben egy 17-18 éves fiú ül egy sátorban 

egy tér közepén. Nem eszik, nem iszik, nem beszél, nem mozog, de 

él. Nem mozdul el onnan. Több százan figyelik éjjel-nappal, hogy 

nem csal-e. Éjjellátó távcsövekkel, hőkamerákkal ellenőrzik, hogy 

nem  visznek-e  neki  enni-  vagy  innivalót. Azt hiszem, hogy most 
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már egy éve tart a dolog, és még valószínűleg egy évig ott fog ülni. 

Ha ezt így meg lehet csinálni, akkor lehetséges a fényevés. De 

nyilvánvalóan nem a széles tömegeknek való. 

Tavaly jelent meg egy kötete "Tiltott könyvek" címmel. Ön 

egyetért-e azzal, hogy valamilyen írást betiltsanak? 

- Nem igazán, már csak a saját érdekemben is. Főleg azért is, mert 

az ilyen nem igazán éri el a kívánt célt. Ebből a könyvemből is 

kiderül, meg az életből is tudjuk, hogy ha valamit nagyon tiltanak, 

akkor az felkelti az érdeklődést. A Biblia egyes részei, és sok 

minden más is be volt tiltva, a Korán is. Magyarországon sem 

szabadna megjelennie Hitler Mein Kampf-jának, de nekem is ott 

van a polcomon. Nem csak azért, mert tiltott, hanem mert érdekelt, 

és idézni is akartam belőle. Vannak emberek, akiknek kizárólag 

azért lesz fontos, mert be van tiltva. Ha nem lenne tiltva, nem is 

szerezne róla tudomást. A tiltás általában célt téveszt.     

(-r –ly) 

             

 
   

Lopások Csengelén 
 

A színesfém tolvajok nem kímélnek semmit sem. Nemrég 

Csengelén járva az egyik vasúti váltó vezetékéből loptak el 20 

métert. Szerencsére ebből nem keletkezett baleset, viszont a vonat-

közlekedés a helyreállításig jócskán lelassult. 

Az M5-ös autópálya folyamatosan ad munkát a kisteleki 

rendőrségnek, és nem csak a közlekedésieknek, hanem a bűnügyi 

nyomozóknak is. Május 6-án egy fiatal férfi állt meg a csengelei 

pihenőhelyen, és amíg az illemhelyre bement, nem zárta le a gép-

kocsiját. Mire visszatért, addig személyes tárgyait és vállalkozásá-

nak iratait ellopták.                                                                           ■   
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18 éves a csengelei 
polgárőrség  (II. rész) 

 

 

1994. augusztus 12-én a polgárőrök gépkocsi tolvajt fogtak  

el. Tevékenységüket a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osz-

tályvezetője levélben köszönte meg.  

Ez évben Hódmezővásárhelyen került megrendezésre a me-

gyei polgárőrnap. Falunkat egy busznyi csapat képviselte. Lövé-

szetben, súlyemelésben és 100 m-es síkfutásban mi vittük el a 

pálmát, egyben megszerezve az összesített első helyezést is. A 

versenyző csapat tagja volt: Csókási Jenő, Csókási Tibor, Dóczi 

János, Kucsora Péter, Kun-Szabó Tibor, Magony Antal, Molnár 

Mihály és Vörös Rudolf. 

Az 1995-ös polgárőrnapon, melyet Szegeden rendeztek meg, 

 

 

Polgárőr csoportkép az 1990-es évek elejéről 
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csoportunk második helyezést ért el. November 5-én jubileumi 

csoportgyűlésen emlékeztünk meg az egyesület 5 éves fennállá-

sáról.  

Az 1998-as közgyűlésünkön tiszteletbeli polgárőr címet 

kapott Bogdán Imre, a konzervgyár igazgatója, aki hosszú ideje 

kiemelkedően támogatta az egyesület munkáját. Március hónapban 

mobiltelefont vásárolt a csoport, így 11 éve már bárki el tudja érni 

a szolgálatban lévő járőröket (a CB-rádiónál ez nem volt így!). 

1999-ben Nacsa Jánosné fényképész kapott tiszteletbeli pol-

gárőr címet, aki hosszú idő óta önzetlenül támogatta a polgárőr-

séget. Az ez évi, Csongrádon megrendezett megyei polgárőrnapon 

a csengelei focisták II. helyezést értek el.  

A 2000. március 11-én tartott közgyűlésen került aláírásra a 

Pálmonostorai Polgárőr Egyesülettel az együttműködési megálla-

podás. Ez a kapcsolat a későbbiekben elhalt, mert nem igazán tud-

tuk tartalommal megtölteni.  

A csengelei benzinkutas gyilkosának kereséséhez nagymér-

tékben hozzájárultak a polgárőrök is. Hatalmas területet vizsgáltak 

át a tanyavilágban és többen az elfogásban is részt vettek, ezért a 

polgármestertől négy fő vehetett át jutalmat. Az ez évi megyei 

polgárőrnapon, Mórahalmon I. helyezést értek el a focistáink. 2000. 

november 18-án emlékeztünk meg az egyesület jubileumáról. 

Ebből az alkalomból a Faluházban kiállítás nyílt a polgárőrség 10 

éves történetéről. 

A 2001-es évben a falu központjában társadalmi munkában 

építettünk fel egy figyelő tornyot. A magasból a falu főutcáit jól be 

lehet látni, és télen sem kell a polgárőröknek a kocsiban fagyoskod-

niuk. Az év végén sikerült az önkormányzat és a szponzoraink 

támogatásával egy Volkswagen személygépkocsit vásárolni. Azóta 

a szolgálatokat a polgárőrség járművével látjuk el. A gépkocsi fel 

van szerelve világító "POLGÁRŐRSÉG" felirattal és sárga villo-

gókkal, így a lakosság és a rosszban sántikálók is azonosítani 

tudják a szolgálati járművet. 

2002. március 8-i közgyűlésünkön négy szponzorunk, Csó-

kási Tibor, Csókási Zoltán, Dénes Balázs és Tóth Tibor kapott 

tiszteletbeli  polgárőr címet  több mint egy évtizedes támogatásáért. 
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Polgárőrök a polgárőr torony előtt  
 

Ugyanekkor hálánk jeléül az önkormányzatnak egy olyan olajfest-

ményt adományoztunk, mely a képviselő-testületet ábrázolja. Nyá-

ron Balástyán rendezték meg a megyei polgárőr napot. Focistáink 

ezen második helyezést értek el. 

Molnár Mihály 
(folytatjuk) 

 

 

Felhőszakadás jégesővel 
 

Május 18-án délután felhőszakadás zúdult Csengelére. A 

közel egy órás égi áldásból kb. 45 percig kisebb-nagyobb intenzi-

tással jégeső is esett. A belterületen a jégdarabok meggy nagysá-

gúak voltak, de a konzervgyár környékén dió méretűek is előfor-

dultak. A jégeső nagy károkat okozott a szabadföldi vetemények-

ben, és sok helyen a fóliákat is kilyuggatta. 

A nem mindennapi eseményről két televízió is helyszíni tu-

dósítást közölt. A Duna TV Csókási Imre tanyáján, a Magyar Te-

levízió Mészáros Péter gazdaságában keletkezett pusztítást mutatta 

be.                                                                                             M. M. 
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H i r d e t é s e k 
 

A Csengele, Felszabadulás u. 33. szám alatti ház eladó. Érdek-

lődni: Hegedűs Erzsébet, Csengele, Petőfi u. 2. 

14.000 km-t futott 2003-as évjáratú Harley Davidson Sporster 

883-as motorkerékpár eladó. Érdeklődni: 06-20/9 194 641 

Eladó bontásból származó 3 db háromszárnyas, redőnyös ablak, 

kisablakok, ajtók és 2 db gázkonvektor. Érdeklődni lehet Kuklis 

Andrásnál a Május 1. u. 21. szám alatt.  (62) 286 190  

Pultost keresek a Vénusz presszóba. Érdeklődni lehet a helyszínen, 

vagy a 06-30/2 614 070 telefonszámon. 

Volkswagen Polo 1.2 típusú személygépkocsi, 2003-as évjárat, 

benzin üzemű, új gumikkal, sötétített üveggel, 48 ezer km-rel ela-

dó. Érdeklődni: Balog János 06-30/2 098 273 

Tárcsázást (5.000 Ft/hold+ÁFA), szántást (9.000 Ft/hold+ÁFA) és 

aratást vállalok.  Érd.: Széll János 06-30/8 536 229 
 

Hajnal – Bazár 
Megújult árukészlettel várjuk vásárlóinkat!!! 

◉ Import tisztított női, férfi és gyermekruhák   ◉ Avon termékek 

◉ Cipők         ◉ Plüss figurák            ◉ Táskák 

Nyitva tartás: 
 

Hétfőtől péntekig: 8.30 – 15.30, Szombat: 8 – 12 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!!! 
 

Kiskunmajsa, Félegyházi u. 15. 
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Kitűnő állapotú kéttengelyes utánfutó és egy 4 lapos villany-

tűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Jó-

zsefnél a Tápboltban 06-30/3 228 453  

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029 

Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgo-

zót keresek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban 

Sándor Józsefnénál. 

Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa. 

Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: 

Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. 06-30/9 677 763 

A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal 06-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

06-30/6 377 970 

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 
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobile és Vo-

dafone szolgáltatók készülékeire. 

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

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

 

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 
 

Fotó és videó felvételek készítése 
 

 -  Vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények fényképe-   

     zését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj-, pasztell- és akvarell képek árusítása  
 

Elérhetőségeim: 

Nacsa Jánosné fényképész 
Szeged, Zentai u. 10. 

06-70/2 803 013 vagy 06-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 
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