
 

 

 
 XVII. évfolyam 17. szám                2009. szeptember 1. 

 
 

 

Két jármű – 100 év különbség  
 

 
 

 

A velocipédessel készült interjúnk a 244. oldalon kezdődik! 
 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Szeptember 

 

1. 

1929-ben ezen a napon született Csókási István, aki 1957-

1964 között a belterületi ÁFÉSZ-boltot vezette. 1964-1989 

között a községi tanács előadója, majd csoportvezetője volt. 

 1932-ben ezen a napon született Atlasz Henrik, aki az 

1952/53-as tanévben a belterületi iskolában képesítés nélküli 

tanító volt.  1936-ban ezen a napon kezdte meg működését 

az első lelkész, Jachan Ignác.  

2. 
1933-ban ezen a napon született Angermayer Károly († 

1989), aki 1970-1975 között az Egyesült TSZ főkönyvelője 

volt.  

4. 

1925-ben ezen a napon született Máté Tóth László pék, 

akinek 1954-1961 között falunkban volt péksége.  1957-

ben ezen a napon hunyt el Katona (Sander) Ferenc, aki az 

1920-as évektől volt boltos Csengelén.  1965-ben ezen a 

napon született Horváth Lívia, aki 2001-től a művészeti 

iskola szolfézstanára volt. A rézfúvósokat és a furulyásokat 

ő kíséri zongorán.  

5. 

1929-ben ezen a napon született Czibolya Jánosné Laczkó 

Terézia eladó, aki 1963-1974 között a Honfoglalás majori 

boltban, 1974-től 1984-ig a belterületi ÁFÉSZ-boltban 

dolgozott.  1976-ban ezen a napon született Kurucz Edina, 

aki 2001-től a Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány 

felügyelő bizottságának tagja.  

6. 

1911-ben ezen a napon született Kun-Szabó István (†1945) 

bognár, aki szovjet hadifogságban hunyt el.  1942-ben ezen 

a napon született Tölgyes Tibor pálos rendi szerzetes, aki 

1978-1991 között Csengele plébánosa volt.  1976-ban ezen 

a napon indult meg a szegedi buszjárat a Pántlika úton, de a 

végállomása még 8 km-re volt a falutól.  1985-ben ezen a 

napon született Erdélyi Viktória, akit 1999-ben "A csengelei 

iskoláért plakettel tüntettek ki. A 2003-as nőnapi bálon 

bálszépének választották.  
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7. 
1943-ban ezen a napon született Franczia Jenő, aki 1963-

1966 között az általános iskolában képesítés nélküli tanár 

volt. 1986-1990 között tagja volt a községi tanácsnak.  

8. 

1922-ben ezen a napon született Horváth Andrásné Szőke 

Erzsébet, aki 1941-1959 között a Vadgerlési iskolában taní-

tott.  1931-ben ezen a napon született Király Jánosné Ká-

polnai Julianna, aki a népdalkörnek alapításától tagja.  

1947-ben ezen a napon született Törköly Ferencné Vörös 

Judit, aki 1978-1992 között az ÁFÉSZ benzinkútját vezette. 

 1976-ban ezen a napon született Török Gábor, aki 1990-

2000 között a csengelei focicsapat játékosa volt.  2001-ben 

ezen a napon szentelte fel Gyulay Endre püspök a temp-

lomot.  2001-ben ezen a napon hunyt el Papp Istvánné Papp 

Terézia, aki 1947-1995 között a belterületi iskolában tanított. 

1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki. A 

csengelei népdalkört alapításától haláláig vezette. 

9. 
1909-ben ezen a napon született Petróczi István, aki a II. 

világháborús harcokban a Don-kanyarban 1943-ban eltűnt. 

10. 

1927-ben ezen a napon született Terecskei Sándor (†1996), 

aki 1963-ban a Kelőpatak Tsz elnöke lett. Az önkéntes 

rendőri csoport és az önkéntes tűzoltó egyesület vezetője is 

volt.  

11. 
1943-ban ezen a napon született Rácz Ferencné Buknicz 

Julianna, aki alapításától tagja a népdalkörnek.  

12. 

1917-ben ezen a napon született Török József, aki a II. 

világháborús harcok során ismeretlen körülmények között 

hősi halált halt.  1985-ben ezen a napon született Pigniczki 

Erika, akit 2000-ben "A csengelei iskoláért" tüntettek ki.   

14. 

1922-ben ezen a napon született Szalai József (†1996), akit 

az 1956-os forradalom alatti magatartása miatt internáltak. 

Tagja volt az Ideiglenes Nemzeti Bizottságnak és nemzetőr 

is volt.  1943-ban ezen a napon született Varga László, aki 

1982-től haláláig a belterületi iskolában tanított. Másod-

állásban a községi könyvtárat és az iskolai tűzoltó szakkört 

vezette.  
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15. 

1875-ben ezen a napon született Báló Antal Mihály (†1918), 

aki 1900-1905 között a Templomhalmi iskolában tanított.  

1944-ben ezen a napon halt meg Horváth András, aki a II. 

világháborúban, az erdélyi harcok során tüzérségi lövedék 

becsapódásakor vesztette életét.  1996-ban ezen a napon 

hunyt el Terecskei Sándor, aki 1963-ban a Kelőpatak Tsz 

elnöke lett. Az önkéntes rendőri csoport és az önkéntes 

tűzoltó egyesület vezetője is volt.  1998-ban ezen a napon 

hunyt el Sutka Zoltán, akit az 1956-os magatartása miatt 

börtönbüntetésre ítéltek. 1991-ben megkapta az 1956-os Em-

lékérmet. 

 

 

 
 

Velocipéddel a 21. században 
 

A nyár folyamán több alkalommal lehetett falunkban látni egy 

férfit, aki óriás kerekű kerékpárral, vagyis velocipéddel közle-

kedett. Az ismeretlent megállítottam egy interjúra. 

 

Megtudhatnánk a nevedet? 

- Kovács István vagyok, és Kiskunmajsán lakom. 

Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen kerékpárral közlekedjél? 

- Ez egy régi, gyerekkori álom. Valamikor BMX-eztem, és minden 

bicajt kipróbáltam, de egy ilyet szerettem volna. Ez egyébként egy 

velocipéd. 

Honnan lehet ilyet szerezni? 

- Örökölni lehet. 

Ez eredeti példány? 

- Nem, ez egy 1870-es velocipédnek a korhű mása. 

Milyen értéket képvisel ez a jármű? 

- Igazából nem szoktunk forintálisan beszélni róla. Kb. egy közép-

kategóriás autó árának felel meg. 
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Egy 70 évvel ezelőtti lexikon azt írja a velocipédről, hogy 

gyorsan lehet vele közlekedni, de könnyen fel is borul. 

- Igen, ez egy nagyon balesetveszélyes bicaj. Nagyon orrnehéz, 

könnyen el is lehet vele esni. A sebessége a "motoron" múlik, hogy 

milyen gyorsan bírják tekerni. Olyan 30-40 km/óra sebességgel 

lehet vele közlekedni hosszú távon. 

Te már borultál fel a járműveddel? 

- Egyszer igen, én is megfektettem. Viszont tudok mutatványokat is 

csinálni, például két lábbal állok egy pedálon, felteszem a lábam a 

kormányra, meg ilyesmi. 

Hogy lehet erre egyáltalán felszállni? 

- Létrával, azt szoktuk mondani. Egyébként meg a hátsó részen van 

egy fellépő, amire fel lehet állni a felszálláskor.     

Vannak még ilyen kerékpárok Magyarországon, mert még 

életemben nem láttam ilyet? 

- Öt darab van ilyen típusú Magyarországon, a tulajdonosokkal 

tartjuk a kapcsolatot. Van még 1-2 bóvli, otthon barkácsolt bicaj, 

de az nem így néz ki.  

Versenyeznek is az ilyen kerékpárokkal? 

- Igen, például a tiszakécskei velocipédes barátom világbajnok lett 

Hollandiában. Én is most versenyre készülök, Balatonfüreden lesz 

verseny.  

Milyen távon versenyeztek? 

- Ez vegyes, mikor milyen távot írnak ki. Én tavaly a Kékszalag 

versenyen voltam, a Tihany-Balatonfüred távon, ami tizenvalahány 

kilométer, aranyérmes lettem az én kategóriámban. Balatonfüreden 

10, 25 és 80 kilométeres távon lehet versenyezni. Én vagy a 25-ös, 

vagy a 80-as távon fogok indulni.   

Azt mondtad, hogy az országban 5 ilyen kerékpár van. Azok 

mind ott vannak ilyenkor? 

- Jönnek külföldről is, de oda szoktak csapni bennünket a normál 

bicajosokhoz.  

A régi és az új kerékpárok között a sebességkülönbség a lénye-

ges? 

- Már a velocipédeknél  is  kitalálták a váltót.  Ha közelebb rakom a  
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pedált a tengelyhez, akkor gyorsabban lehet vele haladni. Ha 

viszont távolabb, akkor hegyre is fel lehet vele menni.  

Látok lámpát is a járművön. Az mivel működik? 

- Ez karbidlámpa. Karbidot kell beletenni, vizet ráönteni, és a 

fejlődő gázt meg lehet gyújtani, és az világít. 

Legközelebb hol szerepelsz? 

- Augusztus 20-án a debreceni virágkarneválra hívtak meg. Ott nem 

versenyezni fogunk, hanem a járműveinket kidekorálják és mi 

fogjuk a felvonulást vezetni. 

(-r -ly) 

      
 

 

Polgárőr családok a 
Balatonon 

 
Évtizedes hagyománya van már annak, hogy nyáron felkere-

kednek a Csengelei Polgárőr Csoport tagjai, és Magyarország egy-

egy új vidékével ismerkednek meg. Az utóbbi évek forró nyarai 

miatt az úti célok lehetőleg vízpartra vezettek, persze azért a kultu-

rális táplálékról sem megfeledkezve. 

Néhány évvel ezelőtt járt már a bűnmegelőzők csapata a Ba-

latonon, Vonyarcvashegyen. Akkor az északi részen vertünk ta-

nyát, most a déli part következett. 

A nem túl korai induláskor 31 utassal, köztük hét polgárőr 

gyerekkel indult el Csókási Tibor busza. A szokásos pihenők mel-

lett hamar elérkeztünk Kiskőrösre, ahol Petőfi szülőházát néztük 

meg. Aki akart, sörözhetett, fagyizhatott a szomszédos teraszon. 

Koradélután érkeztünk meg a balatonszemesi kempingbe. 

Gyors kipakolás után a csapat apraja-nagyja a hullámokba vethette 

magát. A kellemes hőfokú víz órákig vonzotta a fürdőzőket. A 

szokásos  bográcsozás most elmaradt, helyette újításként tábortüzet  
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raktunk. A Sándor család jól felpakolt akácfával, ami vagy öt 

tűzrakáshoz is elegendő lett volna. A nyársak is hamar előkerültek, 

melyekre kolbász, szalonna, hagyma került. Mint sokan mondták, a 

sütögetést télen kellett volna megrendezni, mivel igencsak égette a 

kezet a tűz, hiába voltak hosszúak a nyársak. Ha gyakorlottak let-

tünk volna az ilyen étkek készítésében, biztosan kesztyűt is vittünk 

volna magunkkal. A vacsora után szétszéledt a csapat, az éjszaka 

viszont még sokan megmártóztak a Balatonban. 

Másnap reggel egy vihar ért el a tóhoz, amely a levegőt jócs-

kán lehűtötte. A délelőtti szabadprogram után sétahajózásra indul-

tunk, csak arra nem számoltunk, hogy Szemesen igen kicsi hajók 

vannak. Így a kirándulók fele lemaradt erről a programról, hiába 

vette meg a jegyét.   

Balatonszemesen a látogatásunk idején rendezték meg a falu-

napokat, így hatalmas vásári forgatag volt, amiben gyorsan eltelt a 

szétnézésre szánt néhány óra hossza.  

Délután a merészebbek még megmártózhattak a Balatonban. 

Este némelyek búcsúestet rendeztek, mások a szemesi fesztiválra 

látogattak be autós kaszkadőr show-t nézni. 

 

 
 

Sütögetés, de lehetőleg minél messzebb a tűztől! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  248  - 

 

 

 
 

Polgárőrök a Megyeri-híd makettjénél 
(fotók: Molnár Mihály) 

 

Vasárnap délelőtt újra Kiskőrös volt az úti cél. Először az 

útba eső Közúti Szakgyűjteményt néztük meg, ahol Magyarország 

útépítéseinek történetét, hídmaketteket, valamint az útőrök meg-

maradt felszereléseit, járműveit és egyéb relikviáit mutatták be. A 

sok útépítő gép között láthattuk a "Robog az úthenger" című film-

ben szereplő Józsi gépét is, melyre stílszerűen a mi Józsink, a  

Baranyi szállt fel. 

Délután a termálvizes strandot látogattuk meg. Itt a hideg 

víztől kezdve a langyos vízen át a 41 fokosig sokféle medence állt 

rendelkezésre. Aki akart, a meleg vízben szundikálhatott. Talán 

mondanom sem kell, hogy itt is a gyerekek élvezték legjobban a 

fürdőzést. 

Hazafelé Soltvadkertem leparkoltunk még egy fagyizás erejé-

ig. A hosszú sor láttán eleinte néhányan visszarettentek a hűsítő 

nyalánkság vásárlásától, de végül mégis sokan nyalogatták a külön-

leges édességeket. Ezután már nem volt megálló, kora este érkez-

tünk meg kiindulási helyünkre, Csengelére. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  249  - 

 

 

Még mielőtt megvádolná valaki a polgárőröket, hogy a falu 

pénzén járnak kirándulni, közölnöm kell, hogy régi szponzorunk és 

tiszteletbeli polgárőrünk, Csókási Tibor most is bérleti díj nélkül 

adta át részünkre a buszát. A sorfőrséget a fia vállalta magára, aki 

szintén nem kért érte semmit. Másik régi szponzorunk és tiszte-

letbeli polgárőrünk, Forgó Jenő fizette az üzemanyagköltség túl-

nyomó részét. A szállásdíjat pedig minden polgárőr maga állta, sőt 

még az útiköltségbe egy-egy ezressel is beszálltak. 

Köszönjük a támogatóknak, hogy a szabadidejükben minden 

díjazás nélkül a község közbiztonságáért dolgozó polgárőrök és 

családtagjaik nyaralását lehetővé tették! 

Molnár Mihály 

   

 
Természetfilm-fesztivál 

 

Csáki Tünde különdíjat kapott 
 

Már ötödik alkalommal rendezték meg Pusztaszeren a filme-

sek seregszemléjét. Az érdeklődőket a vetítések mellett nép-művé-

szeti jellegű kiállításokkal is várták. Vincze János csengelei fafa-

ragót már harmadik alkalommal kérték fel arra, hogy alkotásait 

mutassa be.  

A csengelei fafaragó kiállítását megtekintette dr. Csatári Bá-

lint, a Magyar Tudományos Akadémia Alföldi Tudományos Intéze-

tének osztályvezetője is, aki kedvesen elemezte Vincze János alko-

tásait. Neki legjobban a "Kiskondás" és a "Madárvilág" elnevezésű 

domborművek tetszettek. A vendégkönyvbe a következőket je-

gyezte be: "Kiállítását nézve csak megerősíthetem azt, amit az is-

mertetőjében olvastam. Sőt azt kiegészítem azzal, hogy szobrainak, 

alkotásainak nem csak a készítése, hanem a nézése is boldogságot 

és lelki nyugalmat hordoz. Kívánom, hogy jó erőben, egészségben 

legyen módja még sokáig dolgozni!"   
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A csengelei alkotó a tudóssal, dr. Csatári Bálinttal 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

A fafaragó elismerését nem csak a vendégkönyvbe beírt gra-

tulációk jelzik, hanem az is, hogy a fesztivál alatt két szobrát is 

megvásárolták. Az "Öreg vándor" című a kisteleki polgármester tu-

lajdonába került, a "Juhász"-t pedig egy Újpesten élő, világjáró em-

ber vitte el otthonába.   

Csáki Tünde két éve már bemutatkozott a fesztiválon egy, a 

csengelei madárvilágot bemutató filmjével. A falunkban nevelke-

dett, jelenleg Hódmezővásárhelyen élő rendező most is csengelei 

témával jelentkezett: a Vincze János fafaragóról készült portré-

filmet ő rendezte. A környezetvédelem-életmód kategóriában sze-

replő 13 amatőr film közül az övét az ötös döntőbe juttatta a zsűri, 

és végül különdíjjal jutalmazta. A kisfilm operatőre Molnár Mihály 

volt. Akit érdekel az alkotás, az a Csengelei információk című in-

ternetes honlapon (www.csengele. web44.net) is megtekintheti. 

Köszönet illeti a két alkotót, hogy falunk hírnevét tovább 

öregbítették.                                                                              M. M.      
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Ufók zavarták az első holdra 
szállást 

 

A Duna Televízió nemrég a Heti Hírmondó című műsorában 

emlékezett meg a Hold meghódításának 40. évfordulójáról. A stú-

dióba Kelemen János csillagászt és a falunkban élő írót, a rázós 

témák szakértőjét, Nemere Istvánt hívták meg. Az alábbiakban az 

elhangzott beszélgetés szerkesztett változatát közöljük.       

 

Műsorvezető: – Ugyan nem erről fogunk beszélgetni, de nem áll-

hatom ki, hogy ne kérdezzem meg, mit gondolnak arról, hogy mi 

visz rá valakit arra, hogy telket vásároljon a Holdon? De úgy is kér-

dezhetném, hogy Önök szerint teljesen százas az, aki ilyenre adja a 

fejét? 

Nemere István: – Szerintem nem. Ez egy csalás, gondolom. És 

van, aki bedől. 

Műsorvezető: – Jó sokan! 

Nemere: – Jó sokan, tehát jó üzlet. Kár, hogy nem nekem jutott az 

eszembe.    

Kelemen János: – Közjogi szempontból, nemzetközi egyezmé-

nyek alapján sem a Hold, sem más égitestestek nem kerülhetnek 

magántulajdonba. Ez egy ENSZ szerződés, amióta a nemzetközi 

világűrjogi bizottság ezt az egyezményt megkötötte, azóta ez él. 

Tehát egyetértek azzal, hogy ez valóban egy szélhámosság. 

Műsorvezető: – Egy jó nagy humbug, sok pénzért. Na de akkor 

most a holdra szállásról! Nagyon sokan vannak olyanok, akik a mai 

napig vitatják azt, hogy valóban megtörtént 40 évvel ezelőtt a 

holdra lépés. Ilyen például Nemere úr is aki… 

Nemere:  – Nem, nem egészen! 

Műsorvezető: – Ezeket az információkat kaptam. Legalábbis azt, 

hogy szkeptikus. Kérdezem, hogy miért? 

Nemere: – Az én bajom nem az, hogy nem voltak a Holdon. Én is 

állítom,  hogy  voltak.  Az  első  holdutazással kapcsolatban viszont  
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rengeteg kérdés merül fel, olyanok is, amikről itt eddig a bevezető 

filmben nem volt egy szó sem. Ma sokan Magyarországon úgy em-

lékeznek, hogy ők látták a közvetítést, miközben nem volt élő köz-

vetítés Magyarországon. Csak másnap adtak le részleteket. Ezért 

sokan nem is vették észre azt az "apróságot", amit én láttam akkor, 

mert nem Magyarországon éltem éppen. A nagy világközvetítés-

ben, amit 600 millió ember látott, abban volt egy ötórás szünet, a 

mi időnk szerint, az európai idő szerint este 11-től másnap hajnali 

4-ig szorgalmasan ültünk a képernyő előtt, és szorgalmasan néztük 

a feliratot, hogy miszerint "Kapcsoljuk Houstont". Ez az ötórás 

dolog, amiről azóta is nagyon kevés szó esik. Az, hogy valami 

történt az öt óra alatt ott, a Holdon, és 38 évig nem volt semmiféle 

bizonyosság, holott a bulvársajtó, az ufológiai sajtó folyamatosan 

azt mondta, hogy ott, ahol leszálltak, ők ott ufókkal találkoztak, és 

ezért nem szálltak ki a gépből, a leszálló egységből öt órán ke-

resztül.  

Műsorvezető: – Tehát akkor tulajdonképpen ez az ötórás szünet 

volt az, ami arra késztette önt… 

Nemere: – Hogy elkezdjek kételkedni, természetesen. Tehát ők ott 

voltak,  a probléma szerintem más. A probléma az, hogy az öt óra 

alatt a hivatalos, későbbi tájékoztatás szerint az űrhajósok aludtak. 

Ezt akarták velünk elhitetni, ami lélektanilag sem indokolt. Ha vég-

re valaki elérkezik a Holdra, és áll egy olyan szerkezetben, amiben 

még lefeküdni sem lehet, az nem fog öt órán keresztül aludni, aztán 

kilép a Holdra, és két és fél órát sétálgat.  

Műsorvezető: – Mit mond a csillagász?    

Kelemen: – Az eredeti tervek szerint valóban úgy történt volna az 

Apollo 11-nek a Holdat érése, hogy először leszáll a Sas a Nyuga-

lom tengerében, és utána az űrhajósok összeszedik magukat, kipi-

henik magukat, majd egy pihenési időszak után lépnek a Hold fel-

színére. De Armstrong és Aldrin annyira tele volt adrenalinnal a 

leszállás nyomán, hogy kérlelték a Houston-i vezérlő központban 

ülő illetékeseket, hogy engedélyezzék, hogy ők azonnal a Hold fel-

színére léphessenek. És valóban, néhány perccel azután, hogy a Sas 

leszállt a Hold felszínére, először Armstrong, aztán nem sokkal 

később, 20 perccel később Aldrin is kilépett a Hold felszínére.  
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Nemere: – Miért nem láttuk ezt 5 órán keresztül? Miért volt szü-

net a közvetítésben? 

Kelemen: – Nos, a közvetítéssel kapcsolatban nagyon érdekes 

technikai részletek derültek ki. Az egyik az, hogy akkor, amikor a 

holdra szállás volt, az Egyesült Államokból a Hold éppen nem volt 

látható. Az ausztráliai Goldstone rádióállomás volt az, amely a 

Holdról sugárzott tévéképeket vette. Ez érdekes módon egészen 

speciális fekete-fehér tévéközvetítés volt a nagy távolság és a tech-

nikai problémák miatt. Ezért ezeket a képeket először – mivel nem 

lehetett direkt tévéhálózatba átküldeni – át kellett tenni a normál 

tévészabványra, és aztán jutottak el a közvetítő állomásokhoz. 

Egyébként hosszú időn keresztül foglalkoztak azzal, hogy eltűntek-

e az eredeti mágnesszalagok, vagy meglettek. Most úgy tűnik, hogy 

az eredetileg Ausztráliában rögzített tévékazetták megvannak, és 

szeptemberre ígérik, hogy a teljes Apollo 11-es közvetítésnek a fel-

javított és HD-tévére optimalizált változatát meg fogjuk kapni. 

Műsorvezető: – Erre mondhatják a szkeptikusok, hogy ekkora ese-

mény, ejnye, pont ezt szúrták el, vagy pont ekörül vannak problé-

mák! Azokkal az érvekkel, amit a kétkedők fogalmaznak meg, 

amelyek elhangzottak a mi összeállításunkban is, például a kitűzött 

amerikai zászló úgy lobogott a Holdon, mintha a szél fújná, pedig 

nincsen levegő. 

Nemere: – Nekem komolyabb érveim is vannak.  

Műsorvezető: – Aztán a leszállt modul körül nincsen por, vagy 

semmilyen nagyobb kupac, meg egymást keresztező árnyékok van-

nak. Ha csak a nap az egyetlen fényforrás, akkor ilyen nem for-

dulhat elő. Ezek elfogadható érvek, valósak? 

Nemere: – Én még folytatnám. Két dolgot gyorsan, mert látom, 

hogy vészesen fogy az időnk. Az egyik az, hogy – visszatérve az 

ufó ügyre – 38 évig mindenki tagadta, a NASA tagadta, az űrha-

jósok tagadták, hogy valamiféle ufó ügy volt a dologban. 2007 

őszén megjelent Edwin Aldrin emlékirata "Vissza a Földre" cím-

mel. Abban bizony, egyszer csak teljesen váratlanul bevallja, hogy 

igenis ufók voltak ott, és ők látták is. Bevallja, hogy az egyik szor-

galmasan keringett ott körülöttük, igen gyorsan. Leírja az alakját is. 
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Na most ez engem kicsit érdekel, hogy két év telt el, és csak a nem 

komoly sajtó csapott le erre. Az egész tudományos világ, mintha 

nem is történt volna semmi, erről az emlékiratról nem beszél sem-

mit. Gyorsan mondom a másik érvet, visszatérve erre. Én azt mon-

dom, hogy ott voltak a Holdon, csak a fotóknak a jó része abszolút 

nem sikerült, és ezért gyanítom, hogy kicsit ügyetlen módon, 

később próbáltak hozzá gyártani fotókat. És ezek a fotók rettenetes 

módon elszúrták az egész dolgot, hiszen nem csak az, amit ön em-

lített – egymást keresztező árnyékok vannak, ami nem lehetséges, 

ha a fényforrás 150 millió kilométerre van –, de az is, hogy az 

összes holdfelvételen – nem tudom észrevették-e – soha, sehol nin-

csenek csillagok az égen. Ők ezt az expozíciós idővel magyarázták, 

mert a fényképezésnél állítólag így jön. De ez abszolút hihetetlen 

számomra, hiszen három éven keresztül, hatszor szálltak le. Egyet-

lenegy olyan fotónk sincs, melyen a rengeteg csillag látszana az 

égen, csak minden totálisan fekete az égbolt a Hold felett.  

Műsorvezető: – Ufóügyileg, fotóügyileg, csillagügyileg mit gon-

dol tudományos megközelítésből? 

Kelemen: – Tudni kell, hogy 40 évvel ezelőtt, tehát amikor az 

Apollo a Holdon járt, akkor a fényképeket hagyományos film alap-

anyagra készítették. Ezeknek az úgynevezett dinamikus tartomá-

nya, tehát a legfényesebb és a leghalványabb rögzíthető objektum 

fényessége közötti különbség kb. 1:1000-hez. Na most a nap által 

megvilágított holdfelszín és a legfényesebb csillag között a fényes-

ség különbség az ennél sokkal, sokkal nagyobb, 1:10.000-hez, vagy 

1:100.000-hez. Tehát teljesen természetes, hogy a Hold felszínének 

lefényképezésére optimalizált kamera expozíciós idők nem fogják 

mutatni a csillagokat. 

Nemere: – És a tévékamerák? 

Kelemen: – A tévékamerák még kevésbé, hiszen abban az időben 

nem CCD-kamerák, hanem a 40 évvel ezelőtti technikai színvo-

nalnak megfelelő tévékamerák működtek. Ezek egyrészt felbontó-

képességük miatt nem képesek csillagképeket mutatni, másrészt 

pedig az expozíciós  idő nem volt erre alkalmas. Egyébként néhány 
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egészen meglepő dolgot érdemes elmondani. Engem például éppen 

a zászló győzött meg, hogy valóban ott voltak a Holdon, és valóban 

a Holdon nincs levegő.  

Műsorvezető: – Miért? 

Kelemen: – Azért, mert tessék megnézni – hoztam is egy fény-

képet, nem tudom, hogy be tudjuk-e mutatni –, néhány másodperc 

eltéréssel van lefényképezve egy űrhajós az amerikai kitűzött zász-

ló előtt. Ha egy zászlót lobogtat a szél, akkor az tizedmásodperc 

alatt megváltoztatja az alakját. A zászló olyan, mintha kőbe lenne 

vésve, és mellette az űrhajós gesztikulál. Tehát az egyik képen 

egészen másképpen áll… 

Műsorvezető: – De tényleg lobogtatja, én is láttam a felvételeken! 

Kelemen: – Ennek egyszerűen az az oka, hogy amikor megtervez-

ték a vállalkozást, akkor valakinek eszébe jutott, hogy ne egy ilyen 

lógó, teljesen jellegtelen zászló kerüljön a Hold felszínére, hanem 

ilyen földi fílingje [érzése – A szerk.] legyen a dolognak, és egy 

mintára nyomott, vékony műanyag fóliát vittek a Hold felszínére, 

ami a sokkal kisebb gravitáció és a légkör hiánya miatt azonnal 

beállt az eredeti, lobogást imitáló állapotba. Ettől kezdve, és 

valószínűleg évmilliárdokon keresztül az alakja ugyanígy fog ki-

nézni. 

Műsorvezető: – Jó kacifántosan kitalálták ezt. Egy mondatot, ha 

esetleg kíván még valamit hozzáfűzni! 

Nemere: – Nekem a zászló soha nem volt érv, sokkal inkább azok 

az árnyékok, melyek egymást keresztezik, vagy éppenséggel szét-

tartóak. És még lehetne sorolni, ha lenne még időnk. Rengeteg 

dolog volt még a Holdon, a fényképek alapján, amelyek gyanúsak. 

Engem továbbra is az érdekel, hogy miért nem vesz a világ tu-

domást Aldrinnak az emlékirataiban tett kolosszális jelentőségű 

vallomásáról.  

Műsorvezető: – Egyszer talán még erről is tudunk majd be-

szélgetni. Most mindenesetre abba a helyzetbe kerültem, hogy gő-

zöm sincs, hogy mit gondoljak. Érdekeseket mondtak az urak. 

Köszönöm szépen!                                                                            

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  256  - 

 

 

Újra loptak a csengelei 
pihenőhelynél 

 
Lassan már állandó rovatot nyithatnánk az M5-ös autópálya 

csengelei pihenőhelyénél történt bűncselekményekről szóló tudó-

sításoknak. Itt augusztus 16-án reggel megint kifosztottak egy gya-

nútlan autóst. 

A román állampolgárságú sofőr élettársával és édesanyjával 

állt meg egy kis mozgásra és egyéb ügyek intézésére. De elkövet-

tek egy nagy hibát: nem zárták le személykocsijukat, míg a kocsitól 

távol voltak. A tolvaj ezt egyből észrevette, és irataiktól, arany ék-

szereiktől és mintegy 180 ezer forint értékű eurótól szabadította 

meg a figyelmetlen autósokat. 

Az ügyben a rendőrség megindította a nyomozást.                 
 

 

 
 

 
 

  Kiegészítések a telefonszám-jegyzékhez 
 

Kontesz László Tanya 147. 06-30/5 155 890 

Nagy D. Bence Tanya 740. 06-20/9 748 763 

Rényi János Felszabadulás u. 17. 06-30/8 338 589 

Tóth Mihály Tanya 768. 06-30/5 515 397 

Tóth Mihályné Tanya 768. 06-30/5 506 182 
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Kedvenc receptjeim 

 

Szalonnás ponty 

 
Hozzávalók: 1 kg pontyfilé, 10 dkg füstölt szalonna, 2 közepes 

vöröshagyma, 3 dl tejföl, 1 teáskanál pirospaprika, liszt, só. 

A szeleteket sűrűn bevagdossuk, és a vágásokba gyufaszál-

nyira vágott szalonnacsíkokat helyezünk. Megforgatjuk lisztben, és 

forró olajban mindkét felüket szép pirosra sütjük. A kisütött szele-

teket melegen tartjuk. 

Az apró kockára vágott vöröshagymát a halsütő zsiradékban 

megpirítjuk, megszórjuk pirospaprikával, kevés vizet öntünk rá. 

Egy púpos evőkanál lisztet simára keverünk a tejfölben, beleöntjük 

a paprikás lébe, és kiforraljuk. A szalonnával sütött halszeleteket a 

szósszal és galuskával tálaljuk. 

Nemere Ilona  
 

 
 

Visszatekintő 

 
Ezt írták Csengeléről 55 éve: 

 

A DISZ-tag felvétel tapasztalatai a szegedi járásban 
 

[…] Mindez nem mondható el Csengeléről, ahol hónapokon ke-

resztül nem vettek fel egyetlen fiatalt sem a DISZ-be. A vezetőség 

tagjai nem teremtettek megfelelő szervezeti életet, nincs rendesen 

taggyűlés, vezetőségi ülés és ifjúsági nap sem. […] 

 

(Részlet a Délmagyarország 1954. szeptember 2-i számából) 
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H i r d e t é s e k 
 

Eladó Csengelén 2 db nagytejű (4 liter/nap) anyakecske és 3 db 3 

hónapos gida. Érdeklődni: 06-20/3 236 305 

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

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

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 sze-

rint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti kö-

röknek, 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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