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Kigyulladt a Pigniczki- 

tanya 
 

 
 

A tűzről szóló írásunk a 40. oldalon kezdődik! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Február 

 

1. 

1956-ban ezen a napon hunyt el Balogh Béla földműves, aki 

tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  2004-

ben ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki 1961-1964 között 

tanyai iskolákban tanított. 1972-1977 között községi párt-

titkár volt.   

2. 

1906-ban ezen a napon született Nagy Ferenc (†1980), aki 

1928-1978 között a temető gondnoka volt. 1949-től tagja 

volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  1931-ben 

ezen a napon született Punkhardt Margit, aki 1951-1954 kö-

zött a belterületi iskolában tanított.  1953-ban ezen a napon 

született Tóth Tibor, aki számítógép vezérlésű marógépeivel 

többszörös vásárdíjas. 1979-1990 között az MHSZ Csen-

gelei Lövészklub titkára volt. 1990-1994 között önkormány-

zati képviselő volt. 2010-ben újra képviselő lett. 

3. 

1970-ben ezen a napon született Törkölyné Harkai Erika, aki 

1992-1996 és 1999-2002 között a takarékszövetkezet csen-

gelei kirendeltségének vezetője volt.  1975-ben ezen a na-

pon született Csókási Tibor, aki 1992-től a csengelei labda-

rúgó csapat játékosa volt.  

7. 

1913-ban ezen a napon született Movik Antalné Bálint Ju-

lianna, aki 1978-1980 között a belterületi iskolában tanított. 

 1928-ban ezen a napon született Kiss László (†2002), aki 

1961-1965 között az Egyetértés Tsz elnöke volt. 

8. 

1915-ben ezen a napon született Kormányos Sándor 

(†1979), aki 1949-ben oklevelet és pénzjutalmat kapott a ter-

melési versenyben elért jó eredményéért. Az 1950-es évek-

ben postásként dolgozott.  1956-ban ezen a napon született 

Kormányos Istvánné Pallagi Klára, aki alapításától tagja a 

népdalkörnek.  1971-ben ezen a napon született Tóthné 

Franczia Beáta, aki 1989-1990 között az általános iskolában 

tanított. 
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9. 

1953-ban ezen a napon hunyt el Nagy Antal, aki a Csengelei 

Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től. 

 1993-ban ezen a napon alakult meg a Földkiadó Bizottság 

17 taggal.   

10. 

1927-ben ezen a napon született Nagy Imre (†1989), aki 

1962-1967 között a Daka-kocsmát vezette.  1961-ben ezen 

a napon született Juhász Antal, aki 1991-1995 között a csen-

gelei focicsapat tagja volt.  1966-ban ezen a napon született 

Varga Zoltán, aki 1985-1987 között az általános iskola 

képesítés nélküli napközis nevelője volt. Alapító tagja volt a 

falu labdarúgó egyesületének, először ifiként, majd a nagy 

csapat játékosaként.  

11. 
1975-ben ezen a napon fejeződött be a Bogárháti templom-

rom feltárása. 

12. 
1909-ben az ezen a napon tartott árverésen Vajda Sándor 

szerezte meg 6 évre a csengelei vadászterületet.  

13. 

1928-ban ezen a napon született Gombos József, akit 1948-

ban az alsócsengelei MDP alapszervezet ifjúsági vezetőjének 

választottak meg.  1954-ben ezen a napon született Szőnyi 

Imre, aki 1991-1998 között a csengelei focicsapat játékosa 

volt.  1975-ben ezen a napon hunyt el Tóth Jánosné Hege-

dűs Hermina, akit az 1949-es községgé alakuláskor a kép-

viselő-testület tagjának választottak.  1987-ben ezen a na-

pon hunyt el Túri István, aki 1929-ben a Csengelei Mező-

gazdasági Egyesület választmányának, 1931-ben az iskola-

gondnokságnak lett a tagja. 

14. 

1908-ban ezen a napon született Samu Bálint (†1957) 

kovács.  1921-ben ezen a napon született Rácz Gyula, aki a 

II. világháborúban, az Arad környéki harcokban 1944-ben 

eltűnt.  1964-ben ezen a napon született Sándor Józsefné 

Deák Erzsébet, aki 1997-től postai kézbesítő volt. 2002-től 

virágboltos.  

15. 
1951-ben ezen a napon hunyt el Sisák Sándor, aki az 1920-

as években esküdtként tevékenykedett. A Csengelei Mező-

gazdasági Egyesületnek 1929-től választmányi tagja volt.  
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Kigyulladt a Pigniczki-tanya 
 

 
A helyi önkéntesek elsőként érkeztek a helyszínre 

(fotó: Molnár Mihály) 

 

 

2011. január 15-én délelőtt három tűzoltó autó szirénázására 

figyelhettek fel a falubeliek. 

Mint kiderült, Csengele külterületén, a Kisteleki oldal nevű 

részen keletkezett tűz a Pigniczki-tanyában. Elsőként a helyi ön-

kéntesek érkeztek ki, akik három fővel el is oltották a tüzet. Kis-

kunfélegyházáról két tűzoltó autó érkezett, egyikük azonban a bel-

víz miatt a tanyabejárónál elakadt. 

A lakatlan tanyában kb. 300 ezer forintos kárt keletkezett. Az 

ügyben a rendőrség gyújtogatás gyanújával nyomozást folytat. 

A tűzoltásról készült videó tudósítás megnézhető a Csengelei 

információk internetes oldalon (www.csengele.web44.net). 

M. M.   
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Rendőrségi hírek 

 
Eljárás indult ismeretlen tettes ügyében, aki január 12-én a 

reggeli órákban az M5 autópálya csengelei pihenőjében parkoló 

Renault Magnum típusú tehergépkocsi üzemanyagtartályából 400 

liter gázolajat eltulajdonított.  

Egy kisteleki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 

január 14-éről 15-ére virradóra a feljelentő csengelei, egyébként la-

katlan tanyáján álló marhakarám egy részét lebontotta, majd a bon-

tásból származó 17 db 10 m hosszúságú, 500.000 Ft értékű fúró-

szárat eltulajdonította. A bűncselekmény elkövetésével további 

50.000 Ft rongálási kár is keletkezett. Az elkövetéssel megalapo-

zottan gyanúsítható személy kilétét a rendőrség megállapította, őt 

gyanúsítottként kihallgatták, az eltulajdonított fúrószárakat pedig 

lefoglalták.  

(promenad.hu) 
 

 
 

 

 

Képviselői fogadóóra 

 

Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy 2011. január 31-én (hétfőn) 17 

órától fogadóórát tartok a Faluházban. Tisztelettel várom a csen-

gelei polgárokat. 

Tóth Tibor 

képviselő   
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Interjú Nemere Istvánnal 

 

Könyvében mindenki megkapta 
a magáét 

 
A falunkban élő legtermékenyebb magyar író munkakedve to-

vábbra is töretlen, nemrég jelent meg az 560. kötete. Új köny-

veiről és aktuális témákról beszélgettem vele.     

 

Nemrég Cigányok címmel könyvet írt. Ön szerint mi a cigány-

kérdés megoldása? 

- Nem olyan egyszerű a megoldás, természetesen. Én nem az úgy-

nevezett integráció mellett döntöttem, hanem az oktatás mellett. 

Oktatásról persze már közel 300 éve beszélt Mária Terézia, és még 

mindig nem távolodtunk el ettől az ötlettől. Az volt a gondolata – 

és nem sok hiányzott tőle, hogy megvalósítsa –, hogy a cigány 

gyerekeket el kell venni a szüleiktől, ki kell adni magyar szülőknek 

valahol máshol, jó messze, akik nem cigányokká nevelik őket, nem 

cigány eszközökkel. Akkor is embertelen eszköznek számított vol-

na piciny gyermekeket elvenni a szüleiktől. Vannak, akik ma is azt 

állítják, hogy csak így lehetne ezt a kérdést megoldani. Elég nehéz 

a cigány gyerekeknek kitörni a környezetükből. Ezt azok tudják 

igazán megmondani, akiknek mégis csak sikerült. De csak marok-

nyian vannak az egész magyar viszonylatban. Több százezer em-

berből kitört néhány 10, vagy néhány 100. Nekik nagyon nehéz 

volt, mert a környezet rettenetesen visszahúz.  

Tehát egyetért azzal, hogy ne a családjukkal együtt nőjenek 

fel? 

- Valahogy meg kell oldani azt, hogy a cigány gyerek az iskolából 

ne abba a környezetbe menjen haza, ahol nem tud fejlődni. A köny-

vemben van egy fejezet, mely arról szól, hogy két gyerek, egy ci-

gány és egy magyar hogyan nő fel. Ugyanabba az iskolába, ugyan-

abba  az osztályba járnak. A magyar gyerek – bár ez nem pontos ki- 
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fejezés –, amikor hazamegy, szép, nyugodt környezetben tévézik, 

megcsinálja a leckét, minden civilizált, normális. Leírom azt, hogy 

a cigány gyerek hova megy haza, és nem tud felkészülni a másnap-

ra. Hogyan élnek abban a családban, milyen emberjárások, zajok 

vannak, a könyveit sem tudja megőrizni. Egy teljesen vad környe-

zetben kellene megtanulni a leckét, megcsinálni a házi feladatot. 

Így aztán kialakul, hogy a cigány gyerekek számára az oktatás egy 

teljesen idegen terület, mert ott mindenféle dolgot követelnek tőle. 

Az esetek többségében otthon nem is követelnek tőle semmit, sőt 

sok esetben babusgatják, ajnározzák. Mivel nem tud lépést tartani 

az úgymond fehér gyerekekkel, óhatatlanul le fog maradni. És így 

nőnek fel a nemzedékek egymás után.  

Akkor a kiszakítást úgy is lehetne értelmezni, hogy mondjuk 

elmennek kollégiumba. 

- Vannak ilyen kollégiumok, nem csak a pécsi Gandhi gimnázium, 

hanem vannak még Borsodban olyan iskolák, ahová cigány gye-

rekek járnak. Ehhez olyan próféta jellemű tanárok kellenek, akik 

minden másról lemondanak azért, hogy egy ilyen helyen tanítsa-

nak. Ők a szülőkkel is emberként bánnak, nem nézik le. Ebből ki-

folyólag ott soha nem történik olyan, hogy bejön a cigány szülő, és 

megveri a tanárt. Úgy tűnik, hogy a hozzáállás a legfontosabb do-

log. Az a baj, hogy ezekből az iskolákból 5 sincs összesen Ma-

gyarországon, pedig ott egészen jó eredményeket érnek el.                

Elég sok cigányszervezet van, de ezek nem a cigánysággal fog-

lalkoznak, hanem egymással vannak elfoglalva. 

- A könyvemben egész keményen fogalmazok, mindenki megkapja 

a magáét, a cigányok ugyanúgy, mint a nem cigányok. Én azt írom, 

hogy a cigányoknak nincsenek igazi képviselőik. Vannak egyfelől 

a politikai szervezetek, melyek soha nem alulról építkeznek, mások 

pedig az önjelölt vajdák, akik cigány kiskirályoknak képzelik 

magukat. Ezeket én simán bohócoknak nevezem a könyvemben, 

mert ezeket senki sem bízta meg semmivel. Időnként eszükbe jut, 

hogy eljátsszák – főleg a nem cigányok felé –, hogy rajtuk ke-

resztül mennek a dolgok. Pedig az ő szerepük nulla. 

A vajdarendszer működött valamikor? 

- Állítólag működött valamikor, nagyon régen, valamikor a 19. szá- 
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zadban. De ez sem biztos, mert akkor meg a fehérek nem láttak 

bele a cigányok világába. Csak annyit tudtak, hogy egy nagyobb 

csoportnak van egy vajdája, és aztán ővele tárgyalhattak, ha akartak 

valamit. De most már ez nem működik, mert nem ismerik el 

senkinek a felsőbbségét maguk között. 

Van-e előrelépés a Vérvonal című filmjében?         

- Nincs semmi előrelépés. A rendező megesküdött, hogy 2010 ok-

tóberében elkezdődik a forgatás, de megint nem hallani semmit. 

Nem tudom elérni hetek óta. Valószínűleg ez azt jelenti, hogy az 

egész dolog leáll. A Fantasztikus nagynénin kívül, melyet a Ma-

gyar Televízió forgatott, a többi filmemből nem lett semmi. Évekig 

szoktak ígérgetni. Ők egy egészen más világban élnek, ahol az 

adott szónak sincs semmi értelme, jelentősége, haszna, de az írásos 

szerződések sem érnek semmit. Nem veszik ők ezt eléggé komo-

lyan, vagy ha igen, akkor egy film elintézése 10 évig tart. Tudom, 

hogy Amerikában is így van ez, mert beszéltem amerikai filmesek-

kel. Ott is előfordul, hogy 5-6-7-8 évig érlelődik valami, amíg film 

lesz belőle. Most lehetett hallani a hírekben arról a letartóztatott 

producerről, az ifjabb Koltairól, aki a Vérvonalt felvállalta, valami-

kor három évvel ezelőtt. Azóta eltűnt a képből, azóta volt más há-

rom is, gyanítom, mert nem is találkoztam velük. Az is lehet, hogy 

az én rendezőm is ott van már bilincsben, csak még nem tudok róla.  

Térjünk vissza korábbi lakhelyére, Esztergomba! Itt leváltot-

ták a régi polgármestert, Medgyes Tamást … 

- Sajnos nem váltották le, mint országgyűlési képviselőt, hanem 

csak mint polgármestert. 

Ez elégedettséget hozott Önnek? 

- Hát persze! Novemberben volt egy könyvbemutatóm Eszter-

gomban, akkor a helyi újságnak el is mondtam, hogy október 3-án 

Esztergom félig felszabadult. Ahogy járom az országot, sokan még 

mindig azt hiszik, hogy Esztergomban lakom, és előhozzák ezt a té-

mát. Esztergom példa értékű volt sok település számára, miután ki-

derült, hogy ők hogyan győztek. Volt egy ehhez hasonló eset Gö-

döllőn, ahol egy nagy párt suttyomban tizenháromezer röpcédu-

lával azt állította a polgármesterről, hogy homoszexuális. Csak 

emiatt  összefogtak  a  polgárok,  és  csak  azért is megválasztották.  
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(fotó: Molnár Mihály) 

 

Esztergomban mindenki, minden párt és mozgalom – persze a régi 

polgármester pártján kívül – összefogott, és ellene szavazott. Ez a-

dott nekem valamiféle elégedettséget, de messze nem teljeset. 

Viszont a képviselő-testületben többségben vannak a régi pol-

gármester párttársai, akik ahogy csak lehet, akadályozzák az új 

polgármestert a munkájában. 

- Igen, így néz ki a nemzeti együttműködés kicsiben. Én azt nyilat-

koztam az ottani újságnak, hogy lehet, hogy egyszer erről könyvet 

fogok írni, persze mint elrettentő példáról. Még meg sem jelent az 

újság, csak az internetes kiadása, amikor sokan jelezték, hogy ők 

mesélnének sok terhelőt róla, csak győzzem jegyzetelni.  

Ez az ember ki volt a polgármestersége előtt? 

- Egy senki, semmi iskolai végzettsége sincs. Míg polgármester 

volt, beiratkozott két egyetemre is, aztán otthagyta őket. A város 

pénzén képezte magát, de nem jutott semmi diplomához. Szerintem 

kóros eset maga a pasas is, meg  a helyzet is, amit maga idézett elő.  
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Csodálkozni már csak egyen lehet, hogy miért tűrik el ott fenn, 

hogy egy ilyen ember egy egész régiót ellenük fordítson. Már régen 

ki kellett volna rúgni, amikor elkezdte a botrányait csinálni.       

Egy exkluzív történelmi sorozata indult el Tihanyi István név-

vel, ami közismerten az Ön egyik álneve. A kiadó pedig nem 

szerette volna nyilvánosságra hozni a szerző kilétét. Nem bak-

lövés volt ez? 

- Ezt a kiadótól kellene megkérdezni. 

Megítélésem szerint az Anno Kiadó adta ki a legtöbb könyvét… 

- Igen. Amikor az 500. könyvem megjelent, akkor összeszámoltam 

visszamenőleg, hogy hány kiadóval dolgoztam. Közel 80 kiadó 

adta ki az 500 könyvet, de ebből az Anno Kiadó volt a legerősebb, 

mert 125 könyvemet adta ki. Ez azt jelenti, hogy minden negye-

diket.  

Az Anno Kiadó becsületére legyen mondva, hogy ők adják ki 

legolcsóbban a könyveket. 

- Így igaz. Bejön hozzájuk a kereskedő, és szinte nevetséges áron 

veheti meg a könyveit. Jönnek is, veszik is, Magyarországról és a 

szomszédos országokból is. Ez azért van így, mert nagy példány-

szám esetén a nyomda hihetetlen árakkal tud dolgozni.                      

Az előbb mondta, hogy kb. 80 kiadónál jelentek meg könyvei. 

Hogyan megy ez? Ön kilincsel az írásaival, vagy Önt keresik 

meg? 

- Az előbbire is volt példa, de az még a pártállami időkben volt. 

Mire kialakultak a magánkiadók, addigra én már 16 éve a piacon 

voltam, és akkor már nem kellett kalapoznom. A pártállami idők-

ben egészen más viszonyok voltak, akkor tematikus kiadók voltak. 

Ha ott nem fogadták el az illető könyvét, akkor már nem volt hová 

menni. Egy témával csak egy kiadó foglalkozott. Mostanában ez 

úgy megy, hogy vannak nekem is ötleteim, meg a kiadóknak is. Az 

arány úgy 1:4-hez, tehát az ötletek 80 %-a az enyém, 20 % a kia-

dóké, vagy terjesztőké. Előfordul, hogy a kiadó beszél a terjesz-

tővel, az mesél neki, hogy most ilyen meg ilyen könyveket keres-

nek. Néha egészen jó ötleteket kapok, de azért azok ritkák. De az is 

elmondható, hogy az enyém sem mindig válik be annyira, mint 

amennyire  én képzeltem. Vannak olyan ötleteim, amiket több mint   
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10 éve hordozok magammal, 1-2 évente körbefutok velük a kia-

dóknál, de eddig még csak rázták a fejüket. Volt olyan, hogy 5-6 

évig hordoztam, aztán elfogadták, és jó is lett.  

Én olyanra gondoltam, hogy mondjuk, van egy új kiadó, és je-

lentkezik önnél, hogy szeretne kiadni egy Nemere-könyvet. 

Ilyenkor elmondja nekik, hogy milyen lehetőségeik vannak? 

- Én nem vagyok lekötve egyik kiadóhoz sem, pedig néhányan ezt 

hiszik. Akik felhívnak, állok a rendelkezésükre. Persze van olyan 

is, hogy én sem írok meg mindent, most nem csak a politikára gon-

dolok. Hasonló eset volt, amikor a Hazám, hazám című könyvvel 

fordultak hozzám. Először azt hittem, hogy erősen politikai dolog 

lesz, Árpád-sávos, meg hasonlók. Ilyenektől fázni szoktam. Aztán 

többször beszéltünk róla, meg telefonáltunk. A kiadó kifejtette, 

hogy nem akar semelyik politikai irányba elmenni, hanem ismeret-

terjesztő könyvet akar megjelentetni. Akkor már csak a kihívás 

kedvéért megcsináltam. Ez még 2009 őszén volt, csak 2010 őszén 

jelent meg. A kiadók általában megmondják, hogy milyen jellegű 

anyagokat akarnak, én meg felsorolok nekik 7-8 ötletet. A múlt 

héten jártam egy új budapesti kiadónál. Ők nem határozták meg a 

műfajt, ezért vittem nekik sokfélét.  

A tudományos-fantasztikus irodalom mostanában nem igazán 

megy? 

- Én nem nagyon hajtom. A műfaj a ’90-es években nagyon visz-

szaesett, legalábbis Magyarországon. Annyira, hogy most is még 

vergődik, mászik kifelé a gödörből. Ha kiadnak egy ilyen könyvet, 

az 2-3 ezer példányban jelenik meg, ritkán többen. Nem merik 

nagyobb példányszámban kiadni. Ennek ellenére ezt is vállalom, 

például az Időrabló című könyvem is kb. 2 ezer példányban jelent 

meg. Ha valaki kér ilyen tárgyú írást tőlem, akkor kapni fog.  

Felmerült az Árpád-sávos zászló kérdése. Mostanában elősze-

retettel használják a nemzeti lobogó helyett. Mi erről a vé-

leménye? 

- Ha tőlem függne, akkor nem erőltetném, de nem is tiltanám meg. 

Mert az egész dolog óvodás szinten működik, ha meg van tiltva, 

akkor már csak azért is.  
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Nincs megtiltva! 

- Nincs megtiltva, persze, csak az előző kormány erősen ellenezte. 

Én azt mondom, hogy lengessék, amennyit csak akarják, egy idő 

után már nem lesz érdekes, és nem fogják lengetni, kevesebbszer 

fogják előhozni. Az igaz, hogy történelmi zászlónkról van szó, sok 

száz éven keresztül az Árpád-háziakat jelentette. Esztergom külön 

nehéz helyzetben van, mert a város zászlaja pont ilyen. Nyáron a 

turistáknak el kell magyarázni, hogy ez a zászló nem az a zászló. 

Akik a történelmi múlt mellett kardoskodnak, azok nem hajlandók 

figyelembe venni, hogy később másra használták. Pedig ezt is 

tudomásul kellene venni. 

Arra hivatkoznak a szélsőjobbosok, hogy az Árpád-sávos zász-

ló nem azonos a nyilaskeresztesekével, mert azon rajta volt a 

nyilaskereszt is. 

- Persze, nem volt pontosan az.     

Viszont archív filmeken lehet látni, hogy a nyilasok kereszt 

nélkül is használták. 

- Ezért mondom, hogy van egy kis stichje ennek az egész Árpád-

sávos dolognak. Amikor a szélsőjobbosok csak a történelmi hagyo-

mányra hivatkoznak, akkor az is benne van, hogy Szálasi is hasz-

nálta, és mi meg dafke használjuk. Nem kéne „tiltani”, piszkálni a 

dolgot, majd szépen elfelejtődik. Ha kimegy valaki vele, akkor csak 

az Árpád-házat lássuk benne. Más lenne, ha nyilaskeresztet rajzol-

nának rá, de ettől óvakodnak ők is. A dolog nem ér annyit, hogy 

bárkivel ezen vesszünk össze.      

Azt hallotta, hogy a címert úgy akarják módosítani, hogy tölgy-

faágakat tesznek mellé? 

- Nekem ezek nevetséges dolgok, túl sok jelentőséget tulajdoníta-

nak piciny dolgoknak. Kit érdekel, hogy tölgyfaág, kit érdekel, 

hogy korona van mellette, vagy nincs mellette. Nincs az egésznek 

nagy jelentősége, ez egy jelrendszer.  

Nem tudom, hogy van-e olyan köztársaság a világon Magyaror-

szágon kívül, ahol korona van a címerében? 

- Ez egy külön hülyeség, nincsen. Ennél már csak az a rosszabb, 

hogy amikor a koronának, ennek a múzeumi tárgynak olyan jelen-

tőséget  tulajdonítanak,  mintha  az  valamilyen élőlény lenne. Min- 
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denki elfeledkezik arról, hogy a Szent Korona tanban benne van – 

amennyire tudom –, hogy a Nagy-Magyarország földrajzi egység 

is. Ha most előjön valaki ezzel, hogy ennek benne kellene lennie az 

alkotmányban, az megint csak össze fog tűzni a szomszédokkal. 

Horvátok, szlovénok, szlovákok … 

- Persze, mindenki! Akik a szomszédunkban élnek, azokkal mind 

össze fognak tűzni csak emiatt a marhaság miatt. Nincs még egy 

ilyen ország a világon, ahol egy tárgyat így megszemélyesítenének.  

Mostanában annyira komolyan veszik a koronát, hogy a tiszt-

avatáson az előtt teszik le az esküt. 

- Hát ez is egy marhaság. Be akarják venni az alkotmányba, mintha 

valami önálló jogi valaki lenne. Ez már teljesen a bennszülöttek 

tárgyimádatára, fétisizmusára emlékeztet.           

Az év végén megjelent a Titkok könyve 2011. Milyen témákkal 

foglalkozik benne? 

- Többek között a genetikailag módosított organizmusokkal foglal-

kozik az egyik fejezet. Nagy harc folyik világon, de Magyarorszá-

gon is ebben az ügyben. Nálunk eléggé egyoldalú a dolog, mert a 

vezető lapokban olyanok írják a cikkeket, akik abszolút ellenségei 

az ügynek. Én amellett vagyok, hogy ez a jövő. Akik tiltakoznak 

ellene, azok arra hivatkoznak, hogy nem lehet tudni, milyen veszé-

lyeket hordoz magában. Pedig az egész történelem a kísérletezés-

ről, találmányokról szól. Aztán szó van arról is, hogy az USA-ban 

az 50-es, 60-as években az UFÓ-k igencsak érdeklődtek a nukleáris 

technikák iránt. Egy rész János pap országával foglalkozik, mely-

nek létezésében évszázadokon keresztül hittek.   

Van annyi titok a világban, hogy minden évben meg lehessen 

jelentetni róluk egy kötetet? 

- Van, csak ehhez egy olyan kiadó kellene, aki minden évben meg-

jelentet egy kötetet. A következő évi anyag már most össze van 

készítve, de nem biztos, hogy lesz. Aki eddig kiadta, az most 

jelentette be, hogy felhagy a könyvkiadással, és mással fog foglal-

kozni. Kellene találni egy másik kiadót, ami mostanság nem egy-

szerű dolog. Mindenesetre én még nem adtam fel a reményt. 

(-r -ly) 
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Újraindul a konzervgyár? 

 

Falunkban az a szóbeszéd járja már régóta, hogy a csengelei 

konzervgyár újra fog indulni. 

Az üzem kerítésén hat cég nevét tüntették fel. Ezek közül 

háromnak sikerült utána járni: a Csenge-Invest Kft.-nek, a Werk-

Support Kft.-nek. és a K-Konzerv Kft.-nek. Mindhárom céget 

2010. november 29-én alapították, egyenként 500 ezer forintos 

tőkével, és csengelei székhellyel. Az első kettőt a Csongrád Megyei 

Bíróság a következő napon be is jegyezte, a K-Konzerv Kft.-t 

2010. december 13-án vették nyilvántartásba. A három cég közül 

egyiknek sem szerepel a profiljában kifejezettem a konzvervgyár-

tás, viszont a Csenge-Invest Kft. a bejegyzési nyilvántartás szerint 

készétel gyártással is foglalkozik.  

A konzervgyár portájánál szerepel még a Wolf-Sales Kft, az 

Info-Pro Kft. és az Ép-Part Kft. neve is. Ezekről nem sikerült in-

formációt szerezni. Wolf-Sales néven Romániában működik egy 

cég, de hogy ez azonos-e a magyar kft.-vel, nem tudni.  

Hogy a frissen alakult cégek bizonyára akarnak valamit kez-

deni a régóta álló konzervgyárral, azt az is jelzi, hogy a kihelyezett 

tábla szerint az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatta a 

vállalkozást.  

Molnár Mihály      
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Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 50 éve: 
 

Iskolák, egészségházak, kulturális 

létesítmények a falun 
 

Ritkán járom a falvakat, községeket. Így aztán mindig 

meglepetés ér. – Jó helyen járok?  – kérdezem magamtól, meg 

az országúti jelzőtáblától egy-egy újjászülető utcasor, új 

iskola, vagy »földből kinőtt« kultúrház láttán. 

A meglepetéseket elkerülendő, most előre tájékozódtam. 

Hol épülnek a közeljövőben szociális és kulturális intézmé-

nyek? […] 

Valóságos egészségügyi kombinát készül Csengelén. 

Most még csak a tervezés stádiumában van, de a nyáron már 

felhúzzák a falakat. Az egyemeletes épületben gyógyszertár, 

orvosi rendelő, két szolgálati lakás (az orvosnak és a gyógy-

szerésznek) helyezkedik el. Érdekes még megemlíteni, hogy 

melléképületként garázst terveznek az épülethez. Az udvar 

hátsó része gazdasági udvarként használható. A tervek szerint 

20-25 ezres »forgalmat« tud majd kielégíteni mind az orvosi 

rendelő, mind a gyógyszertár. A községfejlesztési alapból még 

központi fűtésre is telik. […] 

Nos, hirtelenjében ezeket tudtam meg a Csongrád me-

gyei falusi változásokról. 

Kádár Márta 

 
(Megjelent a Csongrád megyei Hírlap 1961. január 26-i számában) 
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Ezt írták Csengeléről 25 éve: 
 

Állattenyésztés '86 – 1. Mi éri meg a 

termelőnek? 
 

Csengelén hagyománya van a szarvasmarha-tenyésztésnek. A 

kettős hasznosítású magyartarka-állomány 420-ra fejlődött fel, en-

nél többre nem számítanak, hisz akkor már költséges építkezésbe 

kellene fogni. Húshasznú magyarszürke tehénből 34 van jelenleg, 

pár éven belül száz-százötvenre szeretnék növelni a létszámot. Az 

egész telep nyeresége a gyenge termőhelyi adottságúaknak járó 

árkiegészítés nélkül 935 ezer forint. A költségekhez viszonyított 8 

százalékos eredmény a befektetett munkához és pénzhez viszonyít-

va nem túl biztató, ennek mindenképp 10 százalék fölött kellene 

lennie. A sokszor hangoztatott belső tartalékok feltárásában már 

messzire jutottak.  

Pigniczki András állattenyésztési főágazat-vezető szerint a 

legfőbb, hogy veszteség nélkül kihúzzák addig, míg rendeződnek a 

sorok. Csak a remény éltet, hogy pár éven belül ismét lesz értelme 

ennek az ősi és nagyon szép szakmának, az állattenyésztésnek. 

Addig is munkát ad az ittenieknek, s a gyenge homokon a szerves 

trágya sem nélkülözhető. A takarmányozásban a legolcsóbb válto-

zatokat alakították ki. A 12 ezer tonnányi széna és siló egy részét 

az itt termő szudáni fű adja. Ennek a növénynek még egy haszna 

volt, a kaszálás után kinőtt sarjat a magyarszürke tehenek legelték 

le, szépen kipendültek rajta. A talajadottságokat, a tenyésztett fajtá-

kat, a takarmányokat így próbálják összhangba hozni, hogy a vesz-

teséget elkerüljék. A szarvasmarha-tenyésztésben kevesebb a bizta-

tó változtatás, mint más ágazatokban. Igaz, a 90 filléres tejár-

emelés jól jött, és a hús állami támogatása is nőtt egy forinttal, de 

az export felár megszüntetése 2 forintos kilónkénti kiesést okoz. 

[…]    

Tóth Szeles István 

 

(Megjelent a Délmagyarország 1986. február 4-i számában) 
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Belvízhelyzet 

 

Segíts magadon! 

 

Csengelén 2011. január 12-től II. fokú vízkár-elhárítás van 

életben. Az önkormányzat a belvízvédelmi munkákhoz beszerzett 

egy markológépet, mely a csatornák tisztításával, mélyítésével fog-

lalkozik. A Magyar Televízió január 20-i szegedi körzeti híradó-

jában működés közben mutatta a gépet.  

A lakosság is kiveszi a részét a védekezésben. A Kókai-ta-

nyához vezető dűlőút a hobbi telkeknél nagyobb esők után mindig 

járhatatlanná vált. Az arra közlekedők megelégelték, hogy sze-

mélygépkocsival képtelenség volt ott eljárni, ezért összefogtak, és 

sok-sok pótkocsi homokkal feltöltötték az út egyik felét. Így most 

az egyik oldalon a kisebb járművek tudnak haladni, a másik részén 

pedig a traktorok közlekedhetnek, a másik részt nem rongálva. 

Alsócsengelén is lakossági összefogással töltöttek fel egy ná-

das között elvezető útszakaszt. A szállítási költséget az arra lakók 

állták, az önkormányzat munkagépeket biztosított a munkálatok-

hoz.    

Szöveg és kép: Molnár Mihály 
          

 
 

Alsócsengelén ebből a házból kellett kiköltözni 
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Pingpong bajnokság lesz! 
 

A csengelei faluházban 2011. február 20-án (vasárnap) aszta-

litenisz verseny lesz. Nevezni a helyszínen 9 óráig lehet, nevezési 

díj nincs.   

A kiírt kategóriák: fiatal fiúk (14 év alattiak) részére egyéni, 

fiatal lányok (14 év alattiak) részére egyéni, 14 év feletti férfiak ré-

szére egyéni és páros, 14 év feletti nők részére egyéni és páros. 

A dobogós eredményt elérők érmet és oklevelet kapnak. 

M. M.  
 

 
 

 

H i r d e t é s e k 

 

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek javítás-

ra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 3 236 305 

Simson N51-es, kék színű segédmotoros kerékpár eladó. Érdek-

lődni: 06-30/2 098 273.   

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóliá-

val együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137 

Szántást (8000 Ft/hold) és tárcsázást (4500 Ft/hold) vállalok! Ba-

lázs Tibor +36-30/9 677 763. 

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

aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János +36-30/8 536 229 

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  +36-30/2 626 029 
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A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hob-

bikert eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. 

+36-30/2 098 096  
Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa. Ugyan-

itt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: Balázs Tibor, 

Csengele, Tanya 531. +36-30/9 677 763 

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

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal +36-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor +36-30/6 

377 970 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, víz-

melegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-

hetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: +36-30/3 282 375 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

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

dafone szolgáltatók készülékeire. 
 

 

 

Gépi hímzés! 
 

Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai je-

lek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk 

egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, 

vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemélyek-

nek. 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 +36-30/3 228 453 
 

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. 

+36-70/2 803 013 vagy +36-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 

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

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap                                 

 
 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Krónikás Egyesület  

Szerkesztőség  és  kiadóhivatal:   6765  Csengele,  Felszabadulás  u.  2/A.    
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