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Nemere István 
 

 
 

Az íróval készült interjúnk a 27. oldalon kezdődik!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Január 
 

 

 

 

 

16. 

1884-ben ezen a napon született Kovacsis Vince Gábor 

(†1978) ferences szerzetes, aki hosszú időn keresztül ellátta 

Csengelén a kántori feladatokat.  1898-ban ezen a napon 

született dr. Aniela Kozłowska lengyel botanikus professzor, 

aki 1927 nyarán a csengelei erdőben végzett kutatómunkát. 

 1949-ben ezen a napon született Kormányos Sándor me-

zőgazdasági vállalkozó, aki 1977-ben az országos tejterme-

lési verseny II. helyezettje lett. 10 tehéntől származó 48.801 

liter tejet értékesített. 1989-ben az országos fejési verseny-

ben második helyezést ért el.  1956-ban ezen a napon 

született Szabó Tibor, aki 1992-1994 között a csengelei foci-

csapat kapusa volt.  1976-ban ezen a napon hunyt el Sutka 

István, aki a Független Kisgazdapárt választmányi tagja volt 

1944-től. 

18. 

1863-ban ezen a napon született Darányi Imre (†1945) gaz-

dálkodó, aki 1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt.  

1887-ben ezen a napon született Bagi Pál (†1970) gazdálko-

dó, aki 1929-1946 között a Csengelei Mezőgazdasági Egye-

sület körgazdája volt.  1928-ban ezen a napon született Pig-

niczki József (†2012), aki 1961-1970 között a községi ta-

nács végrehajtó bizottságának elnökhelyettese, 1967-1972 

között az MSZMP községi párttitkára volt.  1975-ben ezen 

a napon az önkéntes tűzoltó testület egyesületté alakult át.  

1977-ben ezen a napon hunyt el dr. Bérczi Béla orvos, aki 

1926-1928 között Csengelén gyógyított. 

19. 

1952-ben ezen a napon született Széll Lajos, aki 1985-től 

tagja az egyházközségi képviselő-testületnek. 1990-2006 

között önkormányzati képviselő volt.  1953-ban ezen a na-

pon született Károlyi Gáborné Varga Gabriella, aki 1980-

1982 között a belterületi iskolában tanított. 
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20. 
1912-ben ezen a napon született Süli János (†1985), aki 

1959-től a Március 15. Tsz. elnöke volt.  

21. 

1921-ben ezen a napon született Balogh Imre pénzügyőr. A 

II. világháborúban, a fronton szerzett betegségében itthon 

hunyt el 1944-ben.  1935-ben ezen a napon született Laka-

tos Éva Mária, aki 1955-től a Pántlika úti iskolában tanított.  

22. 

1912-ben ezen a napon született Kucsora Péter, aki a II. 

világháborús harcokban, valószínűleg a Don-kanyarnál hősi 

halált halt.  1937-ben ezen a napon született Valkovics 

Antal, aki 1994-2002 között önkormányzati képviselő volt. 

 1945-ben ezen a napon hunyt el  Sutka István uripintyi 

(Szovjetunió) hadifogolytáborban.  1966-ban ezen a napon 

hunyt el Varga Gyula, aki 1957-től haláláig a községi tanács 

adóügyi előadója volt. Levente oktatóként is tevékenykedett. 

A Független Kisgazdapárt 1948-ban kizárta tagjai közül.  

1980-ban ezen a napon hunyt el Nagy Imréné Buknicz Pi-

roska, aki 1964-1967 között a Daka-kocsmában volt felszol-

gáló.    

23. 

1886-ban ezen a napon született Túri István (†1987), aki 

1929-ben a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmá-

nyának, 1931-ben az iskolagondnokságnak lett a tagja.  

1908-ban ezen a napon született Balogh István gyümölcs-

fakertész. Csengelén faiskolája volt. 1947-től tagja volt az 

egyházközségi képviselőtestületnek.  1958-ban ezen a na-

pon született Erdélyi Ferenc, aki 1980-1990 között tanács-

tag, 1900-1994 között önkormányzati képviselő volt.  

24. 

1893-ban ezen a napon született Katona Pál (†1961), aki a 

Földosztó Bizottság elnöke volt 1945-ben. 1948-ban az alsó-

csengelei MDP alapszervezet titkárának választották.  

1975-ben ezen a napon a Bogár-tanya mellett homokkiter-

melés közben emberi csontokat találtak. 

25. 
1975-ben ezen a napon született Túri Anikó, aki 1997-1999 

között közművelődési előadó volt. 1999-től 2008-ig a pol-

gármesteri hivatal pénzügyi előadója volt. 
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26. 

1992-ben ezen a napon hunyt el Lippai Józsefné Tisóczki 

Viktória, aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP alapszervezet 

nőszervezője lett. Az 1949-es községgé alakuláskor másod-

bíróvá választották.  

27. 

1975-ben ezen a napon kezdték meg dr. Horváth Ferenc 

régész vezetésével a Bogárháti templomrom feltárását.  

1978-ban ezen a napon hunyt el Molnár János, aki 1935-től 

tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságának. 

1936-1941 között és 1946-ban a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület elnöke volt. 

28. 

1971-ben ezen a napon született Kővágó Antal, aki 1992-

1999 között tagja volt a csengelei focicsapatnak.  1974-ben 

ezen a napon született Kopasz Tiborné Fekete Andrea, aki 

1992-1995 között képesítés nélküli napközis nevelő volt az 

általános iskolában, majd 1995-1996 között az óvodában 

dolgozott képesítés nélküli óvónőként. 

30. 

1914-ben ezen a napon született Mészáros József, aki a II. 

világháborús harcok alatt a Balaton környékén hősi halált 

halt.  1949-ben ezen a napon alakult meg a Dolgozó Pa-

rasztok és Földmunkások Országos Szövetsége csengelei 

szervezete. Ugyanezen a napon adták át Csengelének a Min-

taközség kitüntetéssel járó vándorzászlót. 

31. 1995-ben ezen a napon alakult meg a Csengelei Gazdakör. 

 

Fogadóórák 

 
Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hét-

főjén 18 órától lakossági fogadóórát tart a faluházban. A következő 

alkalom február 4-én lesz. 

Bozó Béla r. főtörzsőrmester, csengelei körzeti megbízott 

páratlan számú hetek szerdáján várja a panaszosokat a faluházban 

9-11 óra között. Január 16-án és 30-án lesznek a következő foga-

dóórái.                                                                                                  
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Teltházas karácsonyi koncert 

 
A 2012-es év karácsonyi koncertjét még az ünnepek előtt, 

december 22-én rendezték meg a faluházban. A kezdési időpontra a 

közönség megtöltötte a földszinti ülőhelyeket, és a karzatokon is 

szép számú érdeklődő helyezkedett el. 

A konferanszié szerepét Horváth Lívia vállalta magára. A 

megjelenteket Sánta Ferenc polgármester rövid köszöntővel üdvö-

zölte, és jó szórakozást kívánt a műsorhoz.  

Az első blokkban a mórahalmi zenekar lépett fel. Műsorukból 

a Jászkun induló és az American Spirit March lehetett ismertebb a 

közönségnek.  

A koncert hátralevő részében a csengelei fúvószenekar sze-

repelt egyedül, vagy a mazsorettek közreműködésével. Kiderült, 

hogy a táncoslábú lányok olyan sokan vannak már, hogy öt cso-

portot is megtöltenek. A csengelei zenészek is előadták a Jászkun 

indulót más klasszikusokkal együtt. Ismerősen csenghetettek Sting 

előadásában világhírű lett Lemon Tree és Michael Jackson Heal 

The World című számai, valamint a Rendőrkadémia című film 

indulója.     

A hangverseny közben köszöntötték a jubiláló zenészeket és 

mazsoretteket. Tíz éves zenekari munkáért emléktárgyat kapott  

Czirok Zoltántól Muhel Kata és Farkas Péter. Czirokné Krizsán 

Zsuzsanna a 15 éve mazsizókat tüntette ki. Árvai Cintia, Csáki Kla-

udia, Papp Csilla és Sándor Orsolya vehetett át emléktárgyat tőle.    

A koncertet a szokásokhoz híven most is az általános iskola 

énekkarának fellépése zárta, a Republic együttes Szeretni valamit 

valamiért című számát adták elő.   

A másfél órás koncert videofelvétele megtekinthető az inter-

neten a Csengelei információk honlapon (www.csengeleiinforma-

ciok.hu). 

 

Szöveg és kép: 

Molnár Mihály       
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A Holdfény mazsorett csoport produkciója 

 

 
 

15 éve táncoló „ifjúsági” mazsorettek elismerése 
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Hatvanegy Melissa 
Moretti könyvet írt 

 

Beszélgetés Nemere Istvánnal, a falunkban élő és alkotó íróval. 
 

Tudjuk, hogy Nemere István sok-sok álneve van… 

- Nemrég mondta valaki, hogy egy gimnáziumi osztályt meg lehet-

ne tölteni ezekkel a nevekkel. 

Voltak eddig titkos álnevek, melyről hivatalosan nem lehetett 

tudni, hogy az Öné. Most kezdik ezeket feloldani. Vannak még 

olyanok, melyek titkosak? 

- Van még ilyen, az egyik könyvsorozatban használt álnevemről 

még nem tudhatják, hogy az az enyém. De a többieket már felol-

dották. A magyar királyok sorozatnál használt négy nevet már a 

nyáron felírtuk a nemere.hu honlapra.  

A régiek közül a Keira McKenzie is fel lett már oldva? 

- Igen, az ezen az álnéven megjelent köteteim is szerepelnek a 

honlapomon.  

Elég sok történelmi témájú könyvet ír, viszont a történészek 

nem igazán kedvelik ezért. Fordítva hogy van ez? 

- Én sem szeretem a történészeket. A magyar királyok sorozatnál 

azért is volt szükség álnevekre, mert ha a történészek megtudták 

volna, hogy egy amatőrrel íratják meg – én ugyanis nem végeztem 

történész szakot –, akkor azt nem igazán vették volna jó néven. 

Ami anyagot én összeszedek, azt én nem úgy szedem össze, mint a 

történészek. Én nem járok levéltárakba hatalmas latin és német szó-

tárakkal, hogy megfejtsem, mit írtak annak idején. Ezt a történé-

szek már mind megtették. Az ő eredményeiket használom úgy, 

hogy tematikusan összeszedem azokat. Ha a magyar királyokról, 

vagy mondjuk, a kuriózumokról kell írni, én ezeket kihasználom. A 

magyar királyok sorozat mind 27 kötete végigment úgy, hogy 

elvileg senki sem támadta meg. Az elvileget azért mondom, mert az 

első kötethez érkeztek támadások, összesen  kettő. A magyar őstör- 
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ténet mindig érdekes téma volt, de ha már mondjuk Mátyás király-

nál tartunk, akkor már a kutyát sem érdekli az, hogy más hogyan 

látja a dolgokat. Ha már Mátyásnál tartunk, nem mindenki fogadta 

örömmel, hogy azt írtam, hogy Mátyást valószínűleg a felesége 

mérgezte meg. Erről is megoszlanak a vélemények. De visszatérve 

az alapkérdésre, a támadásokat az álnevek használatával akarják a 

kiadók kivédeni.  

A történelmi tárgyú könyveit minek lehet nevezni? Tudomá-

nyos ismeretterjesztőnek?  

- Tudományosnak nem igazán nevezném, bár ha úgy fogjuk fel a 

történelmet, mint tudományt, akkor lehetne tudományos is. De én 

ezt szeretném elkerülni, bőven elég, ha azt mondják, hogy isme-

retterjesztő. Az én célom az, hogy a múltból bemutassam egy-egy 

korszak embereit a mai embernek. Ők pontosan olyanok voltak, 

mint mi. Nem csak külsejükre értem azt, hanem a vágyaik, a gond-

jaik ugyanazok voltak. Nem tudom, hogy hányadik Lajosnak hív-

ták, attól még lehetett mondjuk neki is gyomorfekélye, lehet, hogy 

megcsalta a felesége, vagy a sógorával nem jött ki. Az én írásaim 

közel hozzák őket a mai emberekhez, és főleg a mai fiatalokhoz. A 

másik az, hogy képet adok arról, hogy hogyan éltek az akkori 

emberek. Nem csak a királyokról van szó, sőt elsősorban nem róluk 

szól a dolog. Például a magyar királyok sorozatban rengeteg kis 

színes, mellékes, keretes anyag jelent meg, mely arra a korra volt 

jellemző, de semmi köze sem volt XY királyhoz. Mit ettek az em-

berek, hogyan öltöztek, honnan hozták a ruházkodáshoz a szöve-

teket, milyen ékszereket viseltek, mivel közlekedetek, mennyi ideig 

tartott egy út X várásból Y városba. Szerintem ezek érdekes dol-

gok, és átfogó képet adnak az adott korról.  

Az őstörténetről jut eszembe, hogy nem túl régen egy miniszte-

rünk vetette fel, hogy ázsiai származásunkat a gyerekek fene-

kén lévő piros folt is bizonyítja. 

- Akkor most megkérdezném, hogy maradunk a normális témánál, 

vagy elmegyünk az elmebaj felé?! Egy ilyen nyilatkozat, függetle-

nül a pártállástól, nem kelti a normalitás benyomását, és akkor még 

finoman fogalmaztam. Azt kellene minden embernek megérteni, 

akik ilyeneket nyilatkoznak,  hogy  minden ember egy helyről szár- 
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mazik. A fekete, fehér, sárga, piros emberek mind egy fészekből 

származnak, még ha költőien is hangzik, mind genetikailag testvé-

rek vagyunk, mind Kelet-Afrikából származunk. Az már teljesen 

lényegtelen, hogy menet közben kinek milyen lett a színe, kikkel 

laktak együtt. Ezt kellene felfogni, de vannak, akik ezen az úton 

még nagyon messze járnak. 

Az ázsiai származás felvetését többen rossz néven vették, leki-

csinylőnek tartották. Ön szerint is az? 

- Ebbe belejátszik a nyelv, és a szokások is. A magyar nyelvben az 

utóbbi 150 évben az a szó, hogy ázsiai, az pejoratív, degraráló volt, 

valami rosszabbat jelentett. Ugyanúgy, mint amikor a Balkánról 

beszélünk. Az valami zavaros, kicsit primitív, nem a nyugati szoká-

soknak megfelelő dolgot jelent. Ez még hatványozottabban azt je-

lenti, ha ázsiairól beszélünk. Amikor azt halljuk, hogy ázsiai, akkor 

rögtön valami rosszabbra gondolunk. Ugyanakkor nem lehet tagad-

ni, hogy onnan jöttünk, megtalálták a nyomainkat. A vándorló ma-

gyarok az Urálon keresztül jöttek valamikor, és nincs mese, akkor 

ők is ázsiaiak voltak. Azt, hogy az Uráltól eljöttünk több ezer kilo-

méterre, az nem biztos, hogy az ázsiai dolgokat levetkőztük. Sok-

szor európainak nézünk ki, de ázsiai módon viselkedünk. Vélemé-

nyem szerint nem kell az ázsiai származásnak sok jelentőseget tu-

lajdonítani, hiszen egy-két kivétellel majdnem minden európai név 

onnan származik. Ez nem jelent sem jót, se rosszat semmilyen 

irányban.  

A honlapján egymás után szerepel két Titkok könyve, a 2012-es 

és a 2013-as. Ezek egyszerre jelentek meg? 

- Nem, az egyik szeptemberben, a másik októberben. Mindig kará-

csony előtt szokott megjelenni a Titkok könyve, a 2012-es most 

nagyon elcsúszott, majdnem utolérte a 2013-ast. Remélem, hogy 

lesz 2014-es is, de azt csak valamikor a 2013-as év végén.  

A 2012-esről egy korábbi interjúban már beszéltünk. A 2013-

asról is hallhatnánk valami beharangozót? 

- Foglalkozom az emberszabású óriásokkal. Velük kapcsolatban két 

dolog lehetséges: vagy földönkívüliek lehettek, vagy pedig egy 

előző civilizáció tagja. Ezek a variációk a szkeptikusok számára 

nem igazán rokonszenvesek. Sok témával foglalkozom a könyvem- 
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ben, melyekkel a tudomány vagy hadilábon áll, vagy egyáltalán 

nem foglalkozik vele. Az egyik ilyen érdekes a Holdon látható kü-

lönféle struktúrák. Ezt az égitestet már 400 éve figyelik távcsö-

vekkel, és azóta folyamatosan látni vélnek egészen furcsa dolgokat. 

Ilyen például, hogy van egy kráter, mely rajta van a térképeken, le 

is fotózták, és csak egyszer nézik, hopp, nincs is kráter, eltűnt. 

Mondjuk, eltelik 30 év, és újra megjelenik. A 20. században játszó-

dott le egy ilyen dolog, fotódokumentáció is van róla, hogy egyszer 

ott van, máskor meg nincs. Hogy ennek mi a magyarázata, azt sen-

ki sem tudja. Azt sem tudják, hogy mit keresnek sokszor 100 kilo-

méteres, nyílegyenes vonalak, amelyek falnak tűnnek. Nem is ki-

csinek, hanem olyan 300 méter magasak. Különféle furcsa mozgá-

sokat, fényeket is észlelnek régóta, és most is. Felfedeztek olyan 

alagutat is, mely egy hegyben vízszintesen halad kb. 30 kilométe-

ren keresztül, és a másik oldalon is van egy kijárata. A tudósok is 

próbálták ezt megmagyarázni. A legvidámabb variáció szerint egy 

meteor csinálta az alagutat, ami nehezen elképzelhető. Szoktak 

UFO-kat is megfigyelni, melyek hegyben tűnnek el. Ebből azt lehet 

következtetni, hogy ott valamilyen bejárat volt. Ebből én azt szűr-

tem le – másokhoz hasonlóan –, hogy a Holdon valamilyen életnek 

kell lennie. Olyan dolgokat tapasztalunk, melyek értelmes lények 

jelenlétére vallanak.                 

Az óriásokra visszatérve, az interneten is lehet látni olyan em-

berszerű csontvázakat, amelyek hat méter körüliek. 

- Ezekkel vigyázni kell, mert rengeteg hamisítvány köröz az inter-

neten. Én utánanéztem, a múlt századból, sőt a 19. századból is 

vannak olyan – főleg észak-amerikai – leletek, melyek vasút-, vagy 

útépítéskor kerültek elő. Találtak olyan barlangokat, temetkezőhe-

lyeket, ahová valamikor valakik halottakat tettek be. Ezekben több 

esetben 3-4 méter, vagy még magasabb emberek voltak. Persze, 

mindig lehet azon vitatkozni, hogy ezek mennyire hiteles dolgok. 

Érdekes módon ezek a leletek mindig abban a korban kerültek elő, 

amikor még nem is fényképeztek, vagy az nagyon nehézkes lett 

volna. Ezért nincsenek fotók. Ezek azért kétséges dolgok. Viszont 

minden korból  fennmaradtak  mondák,  melyek óriásokról szólnak,  
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nem csak a népmese szintjén, hanem mintha valamikor ezek való-

ban léteztek volna. De itt aztán megáll a tudomány, szó szerint.   

Az egyik Titkok könyvét a Világóceán kiadó jelentette meg, 

amely elég drágán adja a könyveket… 

- Náluk rá van írva egy hatalmas ár, melyet a kezdetektől fogva 

senki sem veszi figyelembe. Nagy Bandó kiadójában volt egy olyan 

trükk, hogy egy életműsorozatot jelentett meg, és a könyv ára min-

dig annyi volt, ahányban a pasas született. Az én könyvem például 

1944 forint volt, de azt sem vették komolyan, azt is olyan 500 

forintokért árulták, mint az összes többit.  

Hogy van Melissa Moretti? 

- Köszöni szépen, jól! Ebben a gazdasági válságban a könyvpiac az 

összeomlás szélén van, a nagy kiadók is a több ezer forintos köny-

veiket is maximum két hétig árulják eredeti áron, aztán a felére esik 

az ár. Múltkor láttam egy nagyon vastag regényt, melynek az elő-

állítási költsége 800 Ft körül van, és 500 forintért volt kint a pol-

con. A kiadók már ott tartanak, hogy csak valamennyit visszasze-

rezzenek abból, amennyit ráköltöttek. Ilyen viszonyok között is van 

igény a Moretti könyvekre, folyamatosan rendeli tőlem a kiadó.  

És van elég témája Morettinek? 

- Van elég. Hatvanegyediket írtam, de nem pontosan sorrendben 

jelennek meg. 55 körül kicsit összezavarodott a sorrend, mert 7-8-

at írtam előre, míg meg nem jelentek. Akkor aztán kéthetente, há-

romhete, vagy havonta jöttek ki az újabb kötetek. Ettől függetlenül 

tudom, hogy hamarosan elkezdem írni a 62-et.  

Sokat autózik? 

- Nagyon sokat. Úgy tűnik, hogy régebben többet mentem, 48-50 

ezer kilométer körül egy évben. Ez lecsökkent kb. 40 ezerre. Ezek a 

pesti utakból és az író-olvasó találkozókból jönnek össze. A szá-

mok szerint minden évben megkerülöm a földet, de csak virtu-

álisan, mert a távolságot Magyarországon belül teszem meg, nagy- 

néha megyek külföldre, unokázni Lengyelországba.  

Az író-olvasó találkozókért szoktak fizetni? 

- Természetesen, másképp nem megyek. Ha közelbe megyek, ak- 

kor nem szoktam útiköltség-térítést kérni, de a fellépésért fizetnek. 
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Én nagyon olcsó vagyok, mert vannak, akik százezreket kérnek, ha 

kimozdulnak otthonról. Persze nem is nagyon hívják őket, ilyen 

árak mellett. 20-30 évvel ezelőtt elhatároztam, hogy mindenhova 

elmegyek, ahová meghívnak, legyen az akár a legkisebb falu Szat-

már megyében, vagy akármilyen nagyváros.                          (-r -ly) 
 

 

                    Rendőrségi hírek 
 

December 22-én, a hajnali órákban Csengele irányából Kis-

kunmajsa irányába közlekedett egy csengelei lakos személygép-

kocsijával, feltehetően erős alkoholos befolyásoltsága miatt letért 

az úttestről a menetirány szerinti jobb oldalra és fának ütközött. A 

gépkocsi vezetője az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sé-

rüléseket szenvedett, vele szemben ittas közúti járművezetés gya-

núja miatt indult büntetőeljárás. 

December 23-án a csengelei körzeti megbízott három sze-

mélyt vont intézkedés alá, akik a Csengelei Polgármesteri Hivatal 

tulajdonát képező kitermelt fát pakoltak egy személygépkocsiba. A 

lopási kár megtérült, az elkövetőkkel szemben szabálysértési eljá-

rást kezdeményezett a Kisteleki Rendőrkapitányság. 

Január 7-én, a reggeli órákban Csengele külterületén, az autó-

pálya felüljáróján történt közlekedési baleset.  Egy 25 éves kiskun-

félegyházi lakos tehergépkocsival közlekedett Csengele külterüle-

tén, majd az autópálya felüljárójának közepéhez érve járműve a 

sebesség nem megfelelő alkalmazása miatt megcsúszott és az út 

jobb szélén található padkára hajtott. A gépkocsit vezető ellenkor-

mányozta a járművét, ami a bal oldali forgalmi sávba sodródott, ott 

elütötte a szabálytalanul, az úttest nem megfelelő oldalán, látha-

tósági mellény nélkül sétáló személyt. A 17 éves csengelei lakos az 

ütközés következtében átesett a szalagkorláton és 8 napon túl 

gyógyuló sérüléseket szenvedett. A balesetet okozó gépkocsiveze-

tővel szemben büntetőeljárás, a gyalogossal szemben szabálysértési 

eljárás indult. 

(promenad.hu) 
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Hegedűs Dóra pályázati sikere 
 

A Vegyész Alapítvány pályázatot írt ki középiskolások szá-

mára. A diákoknak „A kémia és a vegyipar szerepe a ma és a jövő 

társadalmának alakításában” címmel kellett dolgozatot írniuk.  

A pályázat eredményhirdetése decemberben volt a budapesti 

Vegyipar Házában, ahol az első helyezettnek járó díjat a csengelei 

Hegedűs Dóra kapta. Ő a szegedi Ságvári Endre Gyakorló Gimná-

ziumban tanul, jelenleg 11. osztályos. 

A siker nagyságát még jobban kiemeli, hogy budapesti és 

veszprémi diákokat szorított le a dobogó első helyéről. 

M. M. 
 

 

Kedvenc receptjeim 
 

Tarhonyás halpörkölt 

 

Hozzávalók: 1,2 kg amur, 10 dkg füstölt szalonna, 2 nagy fej 

vöröshagyma, 1 teáskanál pirospaprika, 2 húsos zöldpaprika, 2 

közepes paradicsom, 2 dl vörösbor, 25 dkg tarhonya, só. 

A megtisztított hal gerincénél lévő nagy csontot eltávolítjuk, 

a húst földaraboljuk, besózzuk. Az apróra vágott füstölt szalonna 

zsírját kiolvasztjuk, a pörcöt kivesszük. A zsírban üvegesre párol-

juk a karikára vágott vöröshagymát, megszórjuk pirospaprikával, 

beletesszük a haldarabokat, belekarikázzuk a zöldpaprikát és a pa-

radicsomot. Felöntjük a vörösborral, és annyi vízzel, hogy jól el-

lepje. Felforraljuk, és 5 percig főzzük. Beleöntjük a tarhonyát, 

lefödjük, és lassan tovább főzzük, időnként a bográcsot megrázo-

gatva, megforgatva. Ha a tarhonyaszemek puhára főttek, és az étel 

sűrű, alig van víz alatt, a haldarabokat óvatosan a tetejére forgatjuk, 

és tálaljuk.  

Nemere Ilona  
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Csengelére került a szilveszteri malac 
 

A balástyai Hotel Orchidea szilveszteri óévbúcsúztatóján számos 

tomboladíjat  (orchidea, szalámi, csokoládé stb.) sorsoltak ki. A  fő-

díj, egy 25 kilós malacka egy csengelei házaspárhoz került, Fődi 

Zoltán és felesége Annamária örülhettek a szerencsemalacnak. A 

pici jószágnak lesznek társai, hiszen négyet már nevelgetnek. 

  

(promenad.hu nyomán) 

  

Kun Szabó István nótáskönyve 
20. rész 

 

47.Szép barna hajából… 
 

Fekete hajából fehér szemfedőmbe, 

Csak egy ragyogó szál legyen beleszőve, 

Akkor fényes lesz a sírnak sötétsége, 

Akkor boldog leszek, hogy meghaltam érte. 

 

Koporsómra, melyet leányok vigyenek, 

Rezgőnyárfa levél koszorút tegyetek. 

Hadd tudja mindenki, úgy reszkettem érte, 

De síró szerelmem csak hiába kérte. 

 

Temessetek égő, kietlen pusztába, 

Melyet elkerül a zokogó madárka. 

Tudom, virágerdő veri fel a pusztát, 

Minden árva madár ott sírja ki magát.  
 

[Szöveg: Szepessy László] 
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48. Álom, álom… 
 

Álom, álom, földre tévedt álom, 

Hol születtél, melyik virágszálon? 

Napsugárból van a szemed fénye, 

Hogy az ég is gyönyörködve nézze. 

 

Amióta szemed reám tévedt, 

Átsóhajtom a nappal s az éjet, 

Azóta csak a jöttödet várom, 

Álom, álom földre tévedt álom. 

 
[Szöveg: Antal Iván]  

 

49. Ha ragyog a csillag 
 

Ha ragyog a csillag, mikor jön az este, 

Kicsi imakönyvet veszek a kezembe. 

Imádkozom, lopva, hogy senki se lássa, 

Tied a szívemnek minden dobbanása. 

 

Ha leszáll az álom az aranyos tündérre, 

Téged fest a szívem kellős közepébe. 

Mióta elrabolt karomból az élet, 

Megosztja az Isten álmaimat véled. 

    

(folytatjuk!) 
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Darts és csocsó bajnokság a 
Gól sörözőben  

 

Az év vége sportosra sikeredett a Gól sörözőben, december 

27-én a nyíldobóknak, december 29-én az asztali focisoknak 

rendeztek versenyt. 

A darts bajnokságon nyolc játékos vett részt. Az elődöntők 

klét csoportban zajlottak. A végeredmények a következők: 

I. Mészáros Péter 41 pont 

II. Rényi János 32 pont 

III. Túri Kornél 29 pont 

IV. Vincze Pál 29 pont 

V. Müller Gábor 28 pont 

VI. Putnoki János 24 pont 

VII. Csókási Tibor 20 pont 

VIII. Nagy D. Bence 13 pont 

 
 

A csocsó versenyen nyolc páros adott számot a tudásáról. 

Minden csapat minden csapattal megmérkőzött, és a részeredmé-

nyekből alakult ki a végső sorrend: 

I. Barina László - Szép Imre (Kiskunmajsa) 39 pont 

II. Szabó Sándor – Tápai Roland (Jászszentlászló) 37 pont 

III. Csáki Lajos – Csúri József 26 pont 

IV. Vörös Norbert – Hevér Dávid 24 pont 

V. László Elvira – Tutó Rómeó (Kiskunmajsa) 10 pont 

VI. Kovács László – Csókási Szilárd 9 pont 

      Király Richárd – Csúri Szabolcs 9 pont 

VII. Csókási Bertalan – Lunka János 4 pont 

K. Sz. T.     
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A darts bajnokság első három helyezettje 
 

 
 

A csocsó bajnokság érmesei 
Fotók: Kun-Szabó Tibor  
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H i r d e t é s e k 
 
 

Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-

helyeket) és ócskavasat felvásárolom. Telefon: 06-30/4 018 317 
Csontkovácsolás! Tapasztalja meg Ön is egy több ezer éves gyógymód 

gyógyító hatását. Elsősorban ízületi és mozgásszervi betegségek meg-

szüntetésére, illetve megelőzésére szolgál. Ez a gyógyítás minden ko-

rosztály számára ajánlott, szinte minden ma ismert betegség tüneteit 

csökkenti, illetve meggyógyítja. A csontkovácsolás energetikai kezelés-

sel és masszázzsal együtt történik. Bővebb felvilágosítás, illetve beje-

lentkezés az alábbi telefonszámon: 06 30 5 262 606. Június 1-től a Fel-

szabadulás u. 2. szám alatti szépségszalonban (volt tűzoltó szertár) is fo-

gadom ügyfeleimet.      Somogyi András csontkovács és energiagyógyász    

Emeletes, 3 + 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, mosókonyhás, külön WC-

s, nagy garázsos szerkezetkész (ajtó, ablak bent van) tégla ház, dupla 

portával (2 utcát átérő) eladó. Irányár 5 millió forint. Érdeklődni telefo-

non lehet: 06-62/286 120 és 06-62/286 045. Csengele, Dózsa Gy. u. 1/A.  

Eladó 150 db 6 m-es vas fóliaborda locsolórendszerrel és egy Hyundai 

H1 személygépkocsi. Érdeklődni lehet: 06-30/3 630 771. 

Pí-víz kapható a csengeli benzinkúton. A japán szabadalom alapján 

előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és biológiai 

tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasztalatok szerint segíti a 

szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrendszert, növeli az ellenálló 

képességet a betegségekkel szemben, gátolja a kórokozók terjedését a 

szervezetben, fokozza a regenerálódást, a sérült szövetek helyreállítását, 

csökkenti az allergiás tüneteket, hatásosan csökkenti a stressz 

érzékenységet, növeli a teherbíró képességet és lassítja az öregedést. 

Hatása néhány hét után észlelhető. Naponta 1-1,5 liter fogyasztása 

ajánlott. 1,5 literes műanyag flakonokban kapható, szén-savas és 

szénsavmentes változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több gyógy-

szert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anyagot fogyasz-

szanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga termékeket. A mik-

roalgák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisztítást, sejtvédelmet 

és a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki Ön is elérhető áron, 

garanciával!  Érdeklődni lehet a 06-20/5 210 172 telefonszámon. 
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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. Érdeklődni: 06-

30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámokon.   

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek javí-

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

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóliával 

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. 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbikert 

eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. +36-30/2 

098 096  

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

lítva 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 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 +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. 

+36-30/5 462 265 

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.    

+36 30 6 957 919    E-mail: csengele@freemail.hu   Példányszám: 100                     

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.  
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