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A felajánlásokról szóló írásunk a 14. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Január 

 
 

1. 

1913-ban ezen a napon született Csókási György Antalné 

Juhász Ilona (†1960), aki községi szülésznő volt az 1930-as 

évek végétől haláláig.  1930-ban ezen a napon született 

Csókási Istvánné Túri Ilona női szabó, aki az 1950-es és 

1960-as években a Nőtanács pénztárosa volt.  1942-ben 

ezen a napon született Laczkó Ferenc, aki 1999-től Kistelek 

plébánosa, oldallagosan Csengelét is ellátva. Jelentős érde-

me volt a falu templomának felépítésében.  1950-ben ezen 

a napon önálló településsé vált Csengele, és megindul az 

önállósított anyakönyvezés is.  1956-ban ezen a napon 

született Tisóczki Ferenc, aki 1977-1980 között postai kéz-

besítő volt. Kaukázusi juhászkutya tenyésztésével foglalko-

zott, állataival több díjat nyert. 1976-1984 között a csengelei 

focicsapatban játszott.  1970-ben ezen a napon egyesült a 

Honfoglalás és Vadgerlés Tsz, és létrejött az Egyesült Tsz.  

1975-ben ezen a napon egyesült az Egyetértés, az Arany-

kalász és az Egyesült Tsz, létrejött az Aranyhomok MGTSZ. 

 2007-ben ezen a napon a Magmaplus Kisteleki Hőszol-

gáltató és Vízközmű Kft. vette át a vízszolgáltatást a köz-

ségben. 

2. 

1943-ban ezen a napon kezdte meg működését az I. fokú 

közigazgatási kirendeltség.  1995-ben ezen a napon kezdte 

meg a termelést a konzervgyárban a Szigma-Pack Kft.  

2006-ban ezen a napon kezdődött meg a tanyagondnoki 

szolgáltatás. 

3. 

1920-ban ezen a napon született Szűcs Mihály, aki a II. vi-

lágháború során ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1948-ban ezen a napon hunyt el Túri István, aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt  

1929-től. 1931-ben az iskolagondnokság tagja lett. 
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4. 

1888-ban ezen a napon született vitéz Virágh Menyhért, aki 

1929-1941 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

ellenőre, 1937-től alelnöke volt.  1974-ben ezen a napon 

hunyt el Csókási István, aki 1936-1970 között postai kézbe-

sítő volt. 1949-ben képviselőnek és elöljárósági pénztáros-

nak választották meg.  1990-ben ezen a napon született 

Tóth-Andor Bea, akit 2004-ben "A csengelei iskoláért" 

plakettel tüntettek ki.  

5. 

1911-ben ezen a napon született Túri Ferenc (†1997), aki 

1936-1946 között postai kézbesítő volt, majd a községi ta-

nács hivatalsegédeként dolgozott. 1985-ben 25 éves önkén-

tes rendőri szolgálat után járó jelvénnyel tüntették ki.  

1979-ben ezen a napon hunyt el Kormányos Sándor, aki 

1949-ben oklevelet és pénzjutalmat kapott a termelési ver-

senyben elért jó eredményéért. Az 1950-es években postás-

ként dolgozott. 

6. 

1896-ban ezen a napon született Sárhegyi Károly (†1965), 

aki 1942-től az Erdősarki iskolában, 1957-től a belterületi 

iskolában tanított. Az egyházközség képviselő-testületének a 

jegyzője volt.  1907-ben ezen a napon született Molnár 

Péter (†1985), aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

zászlótartója volt az 1932-1939 közötti időben.  1940-ben 

ezen a napon született Túri Ferenc (†2004), aki 1961-1964 

között tanyai iskolákban tanított. 1972-1977 között községi 

párttitkár volt.  1988-ban ezen a napon született Bencsik 

Róbert, akit 2002-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tün-

tettek ki.  

7. 

1931-ben ezen a napon született Gombos Józsefné Nádasdi 

Etelka, aki 1953-1959 között a Pántlika úti iskolában taní-

tott.  1936-ban ezen a napon született Sutka Zoltán (†1998), 

akit az 1956-os magatartása miatt börtönbüntetésre ítéltek. 

1991-ben megkapta az 1956-os Emlékérmet.  1947-ben 

ezen a napon született Heim Gézáné Berta Márta, aki 1969-

től tanított Csengelén, 2008-2010 között napközis nevelő-

ként. 1977-1991 között iskolaigazgató volt.  
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8. 
1978-ban ezen a napon született Palotás László, aki 2003-

2004 között a csengelei focicsapat játékosa volt. 

9. 
1997-ben ezen a napon hunyt el Szüle Ferenc, aki 1944-

1960 között a motormalom gépésze volt. 

10. 

1966-ban ezen a napon született Kucsora Péter, aki 1990-től 

2011-ig a Csenge1ei Polgárőr Csoportot vezette.  1970-ben 

ezen a napon született Demeter János, aki 2003-tól a csen-

gelei focicsapat kapusa.  1980-ban ezen a napon hunyt el 

Tóth Pál, aki a Független Kisgazdapárt csengelei szervezeté-

nek választmányi tagja volt 1944-től. 

11. 

1915-ben ezen a napon született Túri Imre (†1994), aki 

1944-1945-ben a rendőrség kötelékében dolgozott, előbb 

mint polgárőr parancsnok. Az 1949-es községgé alakuláskor 

képviselőnek választották. 1949-ben a DÉFOSZ titkára lett. 

1951-ben a földműves szövetkezet ügyvezetője volt.  1940-

ben ezen a napon született Varga Ferencné Király Éva, aki 

1963-1975 között a belterületi iskolában tanított.  1881-ben 

ezen a napon született Katona Ferencné Kordás Róza, aki 

1936-1938 között a postaügynökség megbízott vezetője volt.  

12. 

1916-ban ezen a napon született Kecskés Kálmánné, aki 

1953-ban a belterületi iskolában tanított.  1944-ben ezen a 

napon született Sztachó Károly, aki az 1980/81-es tanévben 

a belterületi iskolában tanított.  1955-ben ezen a napon 

születet Henczné Gut Julianna, aki 1978-tól körzeti védőnő. 

13. 
1945-ben ezen a napon született Szabó Lajosné Csomor Pi-

roska (†2004), aki 1979-től a községi tanács, majd a polgár-

mesteri hivatal előadója volt.  

14. 

1939-ben ezen a napon hunyt el Pap Márton, akit az 1919-es 

tanácsi választáskor a csengelei iskolaügyi bizottság tagjá-

nak választottak. Az 1920-as években esküdt lett. 1933-ban 

a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület dísztagjává válasz-

totta.  1977-ben ezen a napon hunyt el Drinóczki Béla, aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több tisztséget töl-

tött be. 1940-1944 között tagja volt az egyházközségi képvi-

selő-testületnek 
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15. 

1886-ban ezen a napon született Wéner Lajos, aki 1906-tól a 

Templomhalmi iskolában tanított.  1888-ban ezen a napon 

született Bodor Márton, aki Csengelén kapott vitézi telket. 

1944-ben a Független Kisgazdapárt választmányi tagjává 

választották.  1898-ban ezen a napon született Bitó József 

(†1960) földműves, aki 1949-ben a községi képviselő-testü-

let tagjává választottak.  1965-ben ezen a napon született 

Árvai Kálmán, aki a Csengelei Polgárőr Csoport helyettes 

vezetője volt 2008-ig. 2008-tól az Önkéntes Tűzoltó és 

Faluőr Egyesület parancsnoka. 
 

 

 

Önerős csarnoképítés 

 

 
 

A Pántlika úton gyakran közlekedők felfigyelhettek arra, 

hogy Alsócsengelén milyen gyorsan kinőtt a földből egy nagy-

méretű csarnok.  

Az építkezést özv. Kucsora Mihályné családja finanszírozta, 

állami támogatást a sok-sok körülményesség miatt nem kívántak 

igénybe venni. A 240 négyzetméter alapterületű, könnyűszerkeze- 
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tes épület tervezését júniusban indították el, és október végén már 

az alapot betonozták. Az egyszerű építési módnak köszönhetően 

közel egy hónap alatt a csarnok el is készült, melyben egy 70 négy-

zetméteres hűtőt is kialakítottak. A családi vállalkozás paprikaválo-

gató gépet szándékozik az új épületben elhelyezni, és a további 

területen még sok mindennek, akár gépkocsik parkolásának is lesz 

helye. A nagy hőszigetelő képességű falaknak köszönhetően mí-

nusz 20 Celsius fokos külső hőmérsékletig nincs szükség fűtésre, a 

belső hőmérséklet 0 fok felett marad. A belvizektől gyakran sújtott 

területen olyan magasra emelték az alapot, hogy az már nem 

jelenthet problémát.  

A burgonya és paprika termesztéssel foglalkozó családi vál-

lalkozásban Kucsoráné mellett lánya, veje és keresztfia is dolgozik. 
 

M. M.  

  
    

Nemere a rovásírásról és 
egyebekről 

 

A Csengelén tíz éve élő és alkotónak nemrég jelent meg az 591. 

kötete. A legtermékenyebb magyar szerző most is – mint mindig – 

készségesen válaszolt lapunk kérdéseire. 

 

Korábban még azt nyilatkozta, hogy az interneten található 

információktól tartózkodik, mert azok megbízhatatlanok. 

Viszont az egyik könyvében már forrásként van feltüntetve. 

Megváltozott az álláspontja? 

- Van olyan könyvsorozat, melyet másokkal közösen írok. Így ke-

rülhetett az internet is feltüntetésre, amit én nem is használtam fel. 

Előfordul olyan is, hogy hozzátesznek olyan forrásokat, amelyek az 

adott korról szólnak, csak én éppen nem használtam fel. 

Tehát továbbra sem használja fel forrásnak az internetet? 

- Én még mindig nem. 
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Pedig vannak olyan történelmi oldalak, melyek megbízhatók! 

- Ahol a szakemberek nyomát fel lehet fedezni, azok megbízhatók 

lehetnek. Az újságcikkeknél fordult elő – inkább az utóbbi 1-2 

évben –, hogy onnan is valamit leszedtem, de ez nagyon ritka. A 

könyveknél meg nincs is rá szükség, mert vannak olyan források, 

melyek az internetet helyettesítik. 

Nemrég jelent meg a rovásírásról egy könyve. A rovásírás 

székely vagy magyar? 

- Ez egy nagyon jó kérdés. Mindenki az állítja – legalább is a 

szakemberek –, hogy székely volt, és azt a magyarok átvették 

később. Aki a rovásírást akarja megtanulni ebből a könyvemből, az 

ne is fusson neki. Ez nem egy tankönyv, melyből ezt meg lehet ta-

nulni, hanem a rovásírás történetéről szól. Volt már olyan, hogy a 

boltba visszavitte valaki, hogy ez nem olyan könyv, mert még a 

teljes rovásírás ABC sincs benne. A másik dolog az, hogy nagyon 

zűrzavaros, ami ezzel a kérdéssel összefügg. Amikor elkezdtem 

gyűjteni, akkor kiderült, hogy ahányan írtak róla, annyi félét is 

írtak. Egymás között sem értenek egyet, iszonyatos viták vannak, 

annyiféle elvet képviselnek. Mindenki, aki a rovásírásról írt, vala-

miben vitatkozik a többiekkel. 

Székely, vagy magyar? 

- Én úgy láttam, hogy székely. A székelyek előbb használták.  

A rovásírással kapcsolatosan volt egy hír, hogy az egyik 

városban ki akarták írni rovásírással a település nevét. Viszont 

maga az előterjesztő személy sem tudta az elolvasni… 

- Járom az országot, sok felé fel van írva. Legalább 10 olyan helyen 

voltam, ahol fel van írva. Én ezt erőltetett dolognak tartom, szerin-

tem ennek semmi teteje nincsen. Akármennyire is hajtják egyesek, 

az nem fog elterjedni ismét. Sőt abban sem vagyok biztos, hogy 

annyira el volt terjedve, mint ahogy most állítják. Azt akarják ne-

künk bemesélni, hogy Szent István előtt minden magyar tudott ro-

vásírni, és nem hogy nem voltak a tömegek analfabéták, hanem 

sokkal okosabbak voltak, mint Nyugat-Európában. Ezt nehéz elhin-

ni, és nincs is szerintem semmi alapja. Az emberek azt tanulják 

meg, amikre igazán szükségük van. Egész tömegek éltek Euró-

pában, a  lakosság  90 %-a, mely nem tudott olvasni, de nem is volt 
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(fotó: Molnár Mihály( 

 
rá szüksége, ez itt a lényeg. Ha nagyon szükségük lett volna rá, 

csak megtanulták volna. De évszázadokig vidáman eléldegéltek az 

emberek úgy, hogy csak hallottak arról, hogy mások az ilyen kis 

jeleket el tudják olvasni. Ez viszont nem izgatta őket. Nem fog ez 

már Magyarországon elterjedni, akárhány helyen írják is ki a tele-

pülés nevét rovásírással. Ez egy kuriózum volt, és szerintem az is 

marad. 

Nem lenne stílszerűbb, ha mondjuk fatáblára vésnék a telepü-

lés nevét, és nem zománctáblára írnák ki? 

- Régen a rovás vésést jelentett, de ez nem jelenti azt, hogy ennek 

így is kell maradnia. A rendes írást is először pergamenre írták, sőt 

kőbe is vésték, de most már írjuk papírra és bármire. Nem az esz-

köz a lényeg, bármilyen formában megjelenhet. Régen csak a fába 

tudtak róni. 
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Miért van az, hogy pont a szélsőséges nézetekhez kötődik a 

rovásírás? 

- Ezen én is töprengtem a könyvemben. Ez azért volt így, mert 

mások nem karolták fel. A Horthy-korszakban volt egy időszak, 

amikor az állam nagyon támogatta volna. Aztán meg kiderült, hogy 

messze nem olyan népszerű, mint ahogyan sokan szerették volna. 

Most mondjuk meg őszintén, hogy a 21. században nem fog teret 

nyerni Magyarországon, és főleg azon kívül, mivel az embereknek 

nincs erre idejük. Minden ideológiától mentesen elmondható, az 

emberek csak azt fogják szeretni, amire szükségük van, és van rá 

energiájuk és pénzük. Pont ez a kettő hiányzik. Tehát se idő, se 

szükség nincs ár. Nem fog ez igazából elterjedni, mert bonyolítaná 

az életet. Az élet így is elég bonyolult. Az, hogy a szélsőjobbhoz 

kötődött a rovásírás, az a középen állók és a baloldal érdektelensé-

ge miatt van. Mivel ez nagyon nemzeti dolog, vagy legalább is ők 

így gondolták – a jobboldal mindig szereti a nemzeti jelzőt kisa-

játítani, mintha mások nem tartoznának a nemzethez –, a rovás-

kutatók odacsapódtak, ott kaptak támogatást. Ez éppen olyan, hogy 

ülünk a lovon, és hátrafelé nyilazunk. Ez nagyon szép dolog, 1500 

évvel ezelőtt tényleg gyakorlati haszna volt. De ma már nem fo-

gunk lóhátról hátrafelé nyilazni, mert az egész sport szintjén is alig 

áll meg. Van az országban 200 ember, aki erre képes. Erre meg azt 

mondom, hogy ennél többen vannak, akik 2 méternél magasabbra 

ugrálnak, de akkor mi van? Ez egy sport teljesítménynek kiváló, de 

ezen kívül az égvilágon semmi haszna nincs. Mondjuk meg őszin-

tén, a rovásírásnak sincs.  

A rovásírásban van kis- és nagybetű? 

- Csak egyfajta betű van, annak idején senkinek sem jutott az eszé-

be a megkülönböztetés. Örültek, hogy egyfajta méretű betűket fel 

tudtak róni. 

Úgy tudom, hogy a rovásírásnak sokféle változata van! 

- Ez a másik, ami még plusz nehezíti az egészet, és összezavarja az 

egész képet. Vagy spontán alakult ki itt-ott, vagy valakik kialakí-

tották szándékosan, és ez évszázadokon keresztül is húzódott. Mára 

sikerült úgy összezavarni a képet, hogy az hihetetlen.             
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A könyvén rovásírással is szerepel a név és a cím… 

- Valakit megkértek, aki értett hozzá. Én nem értek – azért is írok 

róla. Amikor foglalkoztam témával, néhány szót ugyan el tudtam 

olvasni, de ez a tudás elkopott. 

Az utóbbi években mindig jelent meg Titkok könyve. Az idén  

lesz-e? 

- Lesz, de nem a korábbi könyvkiadó fogja megjelentetni, mert az 

már nem foglalkozik könyvkiadással. Mostanában a könyvpiacon is 

igen rossz a helyzet. Többen felhagytak a könyvkiadással, vagy 

áttértek más tevékenységre. Most egy új kiadó jelenteti meg a 

Titkok könyvét, valamivel kisebb terjedelemben. 

Néhány témát ismertetne belőle? 

- Mondok néhány fejezetcímet: Maffia-e a gyógyszeripar? Aztán 

„Para-régészet”, vagyis misztikus dolgok felhasználása egy olyan 

konkrét tudományban, mint a régészet. Vagy „A nagy klímablöff”, 

még egy dokumentumfilm címe is lett, és ez az én véleményem is. 

A globális felmelegedés, ha van is valamicske, az messze nem az, 

amiről nekünk mesélnek, és főleg nem az az oka. Nem az ipari 

tevékenység miatt emelkedik, hiszen 650 ezer évre visszamenőleg 

meg tudjuk állapítani a különböző jegekbe fagyott buborékokból, 

hogy milyen hőmérséklet és milyen időjárás volt a világban. Kide-

rült, hogy amikor még emberek sem voltak, a mainál sokkal na-

gyobb ózonlyuk, sokkal nagyobb széndioxid tartalom volt. Ráadá-

sul jöttek a Wikileaks meg a többiek, mire kiderült, hogy görcsösen 

titkolnak minden adatot, ami ellentmondana a teóriájuknak, és 

szorgalmasan szajkózzák az ostobaságaikat, hogy milyen tragédia 

lesz, elolvadnak a jegek, és mindenki rosszul jár. Akik viszont jól 

járnak vele, azok a politikusok, mert ezen a címen különböző kör-

nyezetvédelmi adókat vethetnek ki. Kiderült, hogy a gépkocsik 

széndioxid kibocsátásának megadóztatása mind ezekre a fikciókra 

épül. Sokkal többet fizetünk azokért, melyek a valóságban nem is 

léteznek, nem is veszélyesek. Kitalálták a széndioxid kvótákkal va-

ló kereskedést, mindenfélét, ami nem valós, az újabb eredmények 

fejében ez csak kitaláció. 

Az első cím az volt, hogy Maffia-e a gyógyszeripar. Az-e? 

- Én azt  állítom,  hogy  igen.  Nagyon  sok  jel  mutat  arra,  hogy a  
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gyógyszeripar rá tudja kényszeríteni az akaratát a nemzeti egész-

ségpénztárakra, mert ők szállítanak nagy mennyiségben, és más 

nem szállít. Kitalálnak egészen új betegségeket is, melyre gyógy-

szer kell, vagy például az orvoslátogatás maga a korrupció. Az or-

voslátogató rábeszéli az orvost, hogy azokat a gyógyszereket adja 

ki a betegnek, írja fel, melyeket az ő cége gyárt. Ami nagyon gya-

nús nekem, és erre még senki sem tudott nekem felelni, honnan 

tudják a gyógyszergyárak, hogy melyik orvos milyen gyógyszert írt 

fel, mert ez alapján jutalmazzák őket. Ez nyilván azt jelenti, hogy 

betekintésük van az állami gyógyszerkassza adataiba, és orvosokra 

lebontva tudják pontosan, milyen gyógyszereket írtak fel. Aztán 

elviszik őket kamu orvos kongresszusokra. Ezek nem igazi tudo-

mányos kongresszusok, hanem a korrupció részei. És van még egy 

csomó dolog, hogyan trükköznek az átképzéssel, ezeket most fejből 

részletesen nem tudom elmondani. Csatlakozik ehhez egy másik 

fejezet, mely szintén orvosi téma. Arról van szó, hogy a védőoltá-

sokkal mi a helyzet. Felmerült, és több helyen be is bizonyították, 

hogy higanytartalmúak a beadandó oltások. A higanytartalmú 

gyógyszerek meg autizmust okoznak nagy százalékban. Ezt a témát 

is feszegetem. 

Volt egy 27 kötetes sorozata, melynek adatait eddig még nem 

hozták nyilvánosságra. Meddig kell még várni? 

- Én már nyilvánosságra akartam hozni, aztán a kiadónál rábe-

széltek arra, hogy várjuk meg, amíg az utolsó részlet is lejár, mert 

sokan részletfizetésre vették a sorozatot, és ez karácsony körül jár 

le. Pillanatnyilag januárig kell várni. Attól tartottak, hogy az álnév 

miatt esetleg valaki a fogyasztóvédelemhez fordul, beperli őket, 

vagy nem tudom mi. Szerintem ettől azért nem kellene tartani, de 

minden esetre ettől is egy kicsit félnek. Remélem, hogy a titkolózás 

rövidesen véget ér.  

Az interneten elég hevesen szokták Önt támadni, hogy belekon-

tárkodik a történelembe.        

- Ez a másik oka, hogy eltitkolták, hogy én vagyok a szerző. Nem 

akartak lehetőséget adni arra, hogy igazi történészek támadjanak. A 

sorozat szerkesztője, főszerkesztője is történész, ők azért ellen-

őrizték, amit lehetett. A 27  kötetben  egyetlen  elírást  fedeztek fel:  
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valaki valakinek nem az unokája, hanem a dédunokája volt. Aki 

végül is nem szerepelt a könyvben, csak célzás volt rá. Sajnos azt is 

el kell mondanom, hogy a szerkesztő néhol tudálékosan beleíro-

gatott. Például én azt írtam Trianonról, hogy a békekötésre Párizs-

ban került sor. A szerkesztő tudálékosan hozzáírta, hogy a kis Tri-

anon kastélyban, pedig azt a nagy Trianon kastélyban írták alá. Ezt 

valaki észrevette, és tajtékzó levelet küldött a szerkesztőségnek. 

Ugyan nincs ott a nevem, de ugyanúgy dühös vagyok, hogy miért 

kontárkodik bele. Ő a történész, és ő rontja el, amit én jól megír-

tam. Lehet, hogy ilyen bombák még lapulnak, csak nem vette még 

észre senki. Tényleg beleírogattak, beleszövögettek, volt, hogy 

egész oldalt beleírtak még. Ha még valami hiba kiderül, nem mo-

som le magamról, hogy azt én írtam. 

Akkor most jó, hogy álnéven jelent meg! 

- Még most jó, persze, amíg lecsillapodik a dühöm. 

Hogy áll a Vérvonal című film? 

- Sehogy, úgy, ahogy mondta: áll. Már egy éve a rendezőről sem 

hallottam, aki állítólag a kezében tartotta az egészet. Ez nem lep 

meg. Hogy valamiből film legyen, az átlagosan 8 évig tart. Nem 

csak nálunk, ez így van Hollywoodban is. Kilincselnek, húzódik a 

dolog, és így tovább. Nekem is majdnem volt egy hollywoodi 

filmem, és ott is évekig tartott, míg nem egyáltalán egy cég, a HBO 

megvette tőlem a témát, aszalta is vagy két évig. Aztán egy ottani 

ismerőstől tudtam meg, hogy eladták egy másik cégnek, az Atlantis 

nevű filmgyártó cégnek, mely úgy tudom, hogy még most is meg 

van. Mert ez is van, adnak-vesznek, kereskednek a megvásárolt jo-

gokkal. Aztán 13-14 év óta csend van. De ha Hollywoodban is 

ilyen lassan menne a dolgok, akkor nem csodálkozom azon, hogy 

Kelet-Európában meg pláne.  

2012-ben jelenik meg a 600. kötete. Lesz-e nagy ünneplés? 

- Nem. Az ötszázadiknak volt értelme, az egy szép kerek szám, és 

harminc valahány év után volt. Mondhatnám cinikusan, hogy 600-

nál, 700-nál nem, majd az ezrediknél, de ez nem valószínű. Ha az 

ötszázra kellett harmincvalahány év, akkor ilyen romló könyv-

kiadási helyzetnél még több kellene újabb ötszázra. 
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A Kossuth-díj nem hiányzik? 

- Nem! Pláne, amikor olyanokat hallok, hogy valakitől visszame-

nőleg elveszik. Valamikor szerettem volna bekerülni az Írószö-

vetségbe a ’80-as évek elején. Író-olvasó találkozókon szoktam 

mondani, hogy milyen jó, hogy akkor nem vettek fel, mert mosta-

nában meg minden 2 hónapban kiléphetnék. Így vagyok a Kossuth-

díjjal is, teljesen komolytalanná tették azzal, hogy valakiktől vissza 

akarják venni. Ez egy ostobaság, és ilyet nem is hallottam még 

sehol. A sportban ezt megértem, ha kiderül, hogy valaki doppin-

golt. De nem erről van itt szó. Volt már olyan Nobel-díjas írónk, 

aki a II. világháborúban fasiszta lett, és nem vették vissza tőle az 

elismerését. Knut Hamsunról van szó. Ha a fasisztától nem vették 

vissza, akkor másoktól sem szabadna visszavenni, mert az mar-

haság. 

(-r -ly)            
 

 
 

Meggyulladt a trágya 

 

December 16-án koraeste a Kelőpataki volt tehenészeti telep-

re riasztották a tűzoltókat a közelben lakókat, mert onnan füstöt 

észleltek. 

Mint kiderült, az egyik istállóban gyulladt ki a még korábban 

felhalmozódott trágya, és a lángok a tető hungarocell szigetelését is 

elérték. A tüzet a helyi önkénteseknek sikerült megfékezni, így az 

államiaknak nem kellett kivonulniuk.  

Az alattomosan izzó trágya kisebb része még másnap délelőtt 

is füstölgött, a közelben lakók hordták rá vizet. 

M. M. 
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Képviselői ajándékok 

 

Tóth Tibor képviselőnek még a választások előtt volt egy 

olyan ígérete, hogy amennyiben megválasztják, akkor a képviselői 

tiszteletdíjáról lemond az óvoda javára. 

Az ígéretéről nem feledkezett meg, és már a 2010-es évben is 

meglepte az ovisokat egy csapat játékkal, és minden gyermek ka-

pott személyes ajándékot is. 

Az idei évben már jóval nagyobb összeg gyűlt össze, és nem 

kis feladat volt a mintegy 200 ezer forint megfelelő elköltése. Az 

óvodások karácsonyi ünnepségén minden csoportnak egy-egy nagy 

zsák játékot helyezett a fenyőfa alá. Személyes ajándékként minden 

kicsi kapott egy labdát, plusz a fiúk egy kisautót, a lányok egy ba-

bát vihettek haza. 

Tóth Tibornak volt egy másik felajánlása is. A novemberi ön-

kormányzati ülésen felajánlott egy bronz patinával ellátott, nagy-

méretű domborműves címert a faluház számára. Az alkotás a Tóth 

cég saját tervezésű marógépén készült. A címert még az ünnepek 

előtt felszerelték a színpad fölé, így már a karácsonyi koncertre ér-

kezők is láthatták. A felajánló tervei szerint a későbbiekben elké-

szíti Csengele címerét is. 

M. M.      
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Erről írt a Csengelei 
Krónika 15 éve 

 
Sánta Ferenc újévi köszöntőjével kezdődött a lap. A polgár-

mester felvetette, hogy „lehet mérlegelnünk, hogy ez az év 

mennyire volt sikerekben gazdag, mennyire volt szomorú, mennyire 

adott okot a vidámságra? Mérlegelhetjük, hogy az állami 

gépezetünk hogyan tette lehetővé, mennyire demokratikus a 

demokratikus jogállamunk? „   

A lap beszámolt az egyházközség képviselő-testületének 

üléséről. A plébános értékelése szerint a hitélet az átlagosnál kicsit 

jobb, de el kell érni, hogy az ifjúság nagyobb számban vegyen részt 

a szentmiséken. Beindult a hitoktatás, egy-két osztályban 100 %-os 

létszámmal. A kápolnát átrendezték, új oltárképet hoztak, a 

szentély területét dobogóval megemelték.  A szobrok falra erősített 

polcokra kerültek. Elhangzott, hogy az önkormányzat átadta az 

egyházközségnek a megépült urnafalat. A villanyvezeték felújítását 

tervezték a plébánián.  

Tudósítottunk Csáki Tünde újabb sikeréről, aki a Debreceni 

Agrártudományi Egyetem Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági 

Főiskolai Karán megrendezett tudományos diákköri konferencián 

az állattenyésztési szekcióban első helyezést ért, és főigazgatói 

díjban is részesült. A főiskola történetében neki sikerült először két 

évben is első helyezést elérnie.  

Lantosné Horváth Irén írt arról, hogy nyugdíjas klubot 

alapítottak a faluházban. Közel 100 csengelei jött el a rendezvény-

re, melyen az egy éves születésnapját ünneplő népdalkör és cite-

razenekar is szerepelt.    

Sportot a nyíldobás és csocsó képviselte a Csengelei Króni-

kában. A Fortuna presszóban Kun-Szabó Tibor szervezett a két 

sportágban vetélkedőt, melyet Csókási László szponzorált. A darts 

kupát Fődi Zoltán nyerte el, csocsóban a Kun-Szabó Tibor-Kucsora 

Attila duó lett a győztes.                                                                   
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Képek a karácsonyi koncertről 
 

   
 

        A hajósi ifjúsági zenekar          Kisteleki énekesek a fúvósokkal 

 

   
  

               A kis mazsorettek                  Elismerést kapott fúvósok 

 

    
 

      A csengelei fúvószenekar                       A gyertyák tánca 
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        Az ifjúsági mazsorettek                A kibővített iskolai kórus 

 
(fotók: Molnár M.) 

 

 
 

Kedvenc receptjeim 
 

Gombás karaj tejmártásban 
 

Hozzávalók: 80 dkg kicsontozott sertéskaraj, 20 dkg gomba, 4 cikk 

fokhagyma, 8 dl tej, 1 ágacska rozmaring, 1 csokor petrezselyem 

zöldje, kevés olaj, őrölt bors, só. 
 

A húst nagyobb kockákra vágjuk, és forró olajban szép pirosra 

sütjük. Megszórjuk zúzott fokhagymával, megsózzuk, majd leönt-

jük forró tejjel, és letakarva pároljuk kb. 50 percig. Hozzátesszük a 

vékony szeletekre vágott gombát, rozmaringgal, őrölt borssal 

fűszerezzük és fedő nélkül addig főzzük, míg a leve egy kissé 

besűrűsödik. Megszórjuk finomra vágott petrezselyem zöldjével, és 

forrón tálaljuk. 

Nemere Ilona    
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Rendőrségi hírek 
 

 

Egy Csengele külterületén élő belga állampolgár feljelentést 

tett ismeretlen tettes ellen, aki december 9-én a koraesti órákban a 

feljelentő tanyája épületébe az ajtó befeszítésével behatolt és onnan 

szerszámgépeket, fényképezőgépet és egy minilaptopot tulajdoní-

tott el összesen 450.000 Ft értékben. 

Csengele belterületén, az egyik lakóházba december 11-én a 

nappali órákban ismeretlen tettes a bejárati ajtó üvegezésének kitö-

résével behatolt, a lakásban kutatást végzett, onnan azonban értéket 

nem tulajdonított el. A bűncselekmény során veszélyeztetett érték 

mintegy 90.000 Ft volt. 

(promenad.hu) 
 

 

 

 
 
 
 

H i r d e t é s e k 
 

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több 

gyógyszert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anya-

got fogyasszanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga 

termékeket. A mikroalgák tudományosan bizonyítva elősegítik 

a sejttisztítást, sejtvédelmet és a legerősebb antioxidánsok. 

Próbálja ki Ön is elérhető áron, garanciával!  Érdeklődni le-

het a 06-20/5 210 172 telefonszámon. 

Eladó női és férfi kerékpár, valamint udvari tusoló. Érdeklődni: 

Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-62/286 068 

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János 

+36 30/8 536 229 

A Csengele, Felszabadulás u. 2/C. szám alatti 2 szintes családi ház 

gazdasági épületekkel eladó! Irányár: 10,5 millió forint. Érdek-

lődni: 06-30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámokon.   
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A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek 

javításra 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! 

Balázs Tibor +36-30/9 677 763. 

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  +36-30/2 626 029 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hob-

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

+36-30/2 098 096  

Akácfa (2500 Ft/mázsa) és olajfa (2000 Ft/mázsa) kuglizva, ház-

hoz szállítva eladó. Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 

260 Ft/mázsa. Érdeklődni: Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. 

+36-30/9 677 763 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

+36-30/6 377 970 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

Imréné vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Telenor, T-Mobile 

és Vodafone szolgáltatók készülékeire. 
 
 

G é p i  h í m z é s ! 
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 +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  
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Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Gémes Antal 

© Copyright reserved! A lap másolása csak a kiadó előzetes írásbeli en-

gedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad a szerkesztőség állás-

pontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  
========================================================= 

 

 

                                        

 

 

 

 

 


