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í{,a #vf,}$A"í,ÖRrnrqnríq §§ Hfir,YZETE In"

At ka]lrti srerv*ffii r:c ót,-ödát 3 csopmrt*sgá É,§ i9?9-trgrr rri*g ?

*vónőt, i d*ikát alkalrna:fia+"isk. Au étkezőbő! csr:pr+rtsr*ba 1*t1, d* kis

ltiétete niiati keves n l,rely.

fu. 6r,lffi',lgzet$, óvuúk. dajlr*k *ffi irortair,eiyrseget l*ptak a

,qremélv*s holrrrik 'lároláslfua" a másrrapi f+gtalknásokr* vclló

fulké*zii!ésr*, l^iir,a;gl*e megbesrÉl*sek l*borryolítasaía. A *apkezib*li

rlreglxieger3,5 gyenrrekek részére k_ialekított elkulnrdtő §zobát keüett

ttiláidonrr á jeváltq.lnn inrxrieavégxe*írez.

i 98l-t}€r,! saját g*r.ilaságvezetőrrk l*ti, előtt* írcl au ör,oodgvexető, hr:l ar

iak*ia g*zda*igi v*mtőj* r,*g*:;:ie *r[ a nrrurkát-

i§9i_9? kozott végre nrep,Qptilt a pin*.. Addig egy szr:lg{Úati lrrká,i

i:órlőit" pi_ liarga láezló*i{at b*kiogítottuk, sz ö pir"lcejrrket ir*unáituk.

A_z e],avult olajkaza*n*rl sokat kfurlodtlurk, a leglúd*getlb nap*k*n

leí,Ült, A ryelrnek*k*i hazavittuk, $ távol lakókat 1u'irsz*s*kati

lrősugiar:*val rueltxlg*ttük- i991-b*n liever*tték io. gál*. §

r*rnenyk*dür&, lrogy lrem lesz több€ rrag;,katratbair _ tizótaixás,

Ar egász *gatomareitdszert" ar eleir*rotnes ve.zetékeket ki kellett

*ssféini. EBö.f* áöbb a javításra, póttrásra szr;nrló beretlde*s, a

k*ltségek trőrrek, *r penx kev*g,

EitlJrie voitak patronali_rrrilt: a helví h,íGTsZ, DÉ]-EP, Felgyői Allanri

{iazdanág tánrogatta időnk*rrt anyagilag is nu óT adát,

hdaai nngyrrn lírr;ántrk eierztüt magrr,tkai. _I*lesn*, }tfi iléIra-lr*hír

+ljclrure valakj es rltegkérdex-ié. lrrit iehein* az óvo+JáÉri, § trrei}l rreLtink

keiiant pirorricodva segitsegért esrl*lie}"ú. amik*r rrán rrapllrct rnugrái_

Au{ a t i:cnl,a* nadragscai lrálrurk i,t jócekán összébli kell*ti

vagy es*ti*g



iÚ*rÁ igen1..tró, i*vábbá :'*t', fir.uikfikölj íbiacfuiiak*t is rii+:g ketri

*id*rrrurrk. §*ksrcr l*rrrr*rrk bajbai4 ha a képess*geirlket rl"legiraiadc

g*nrlok cilmritásátiali n*tn sietne segitség&nkre *nceilenül Tóih Józs*í,

Álkairnankérlt a sziilíik ig vállalirak t"ugaciairni rnmúiat* *le\ái

köszón_etünkei. tbjeraíik ki, A nre*zelégi mrulka{,ársáilll végziit el, ;S,

napatrta lras?ll]álalos r{ziapokat, iróiapoka{ kertöbe rág.l*k. lrog,i,

tcrbbnek fűn:+n. Az*lőtt aJ: óvod* bista,§ií*ttÉ a rseh}rendl3t stb.. rili;*t e

suülők a;r3,agi i*rhe-

A fbgletkúuae{ni{ e§zküeei háarryosak. Kitgeszíterü, fbjl*sztelú grirte

i*hei.etlerr. Á h*iks keszttett eszk+zok tóirlrrerneruteie, tllett trilics

táfi}iá§i 1e}retii*égürrk. Aa óvoda teruitart{ja a Prrlgárniesteri F{ivatal, a

bmgazdálkadó ás iiririrkáltaíó srs.fi{ifik aa áta.hn*g i.skola

Igeegatóság*. arryagilag arr:nbalr ö,,§fillóí,k iettlit rk 1 9* i _berr"

ii,íeglepő *s sziv*r nreleng*tó volt, arnikcr az iiririgböl h,crgz*:r]k

intogatók nprs aiandékokkal kectvecketltek g)rarrrrekeinkrrek A

l,.isEfinilátogaíá,skor is goncloliak ranli. Játókai, zsir}rétái, sdjtező

ktltdiek au ovod*r,rslí,

Az óvoda dol_gozói ].975-ben



, +-

Elsftllegen fbladatrml ;r ruirik bízütt *scppsegek n*velés*. K*zb*rr a

k*teiierr es kőteieré faglalkor,astrkcn alakulfisk ki az iskolái tanuláshoe

szí}kse*es jarta*tágok, képessegek, kószseg*k is - kir-artllag játekos

knl*1*k !rr,r*tt. hlíég vannflk? akik 3z *lsrijátított vm,sek, rJ*l+tq

rtterury"iségéből itélik nmg mirrikánkai, hol+tt a g§,ernr*k Érd*klőde,séiői

in ííigg, trogy nrit" nrerur3iit tnrrut nleg,: a plnclulutiia'rasttrl ftigg, lvrgv

ottJlon rneruryit rntryrd el.

.Tö a krpes*lat az *g*szségü$ri dolgcr,ókkal. A. vfolőnő és a tbgor"",otrtő

let"idszc,iesen ellerrórai az óvedás*kat. El,el, óta Dr, Falinkás Fál

gyerrirekr-rr-vog óvetrte egy alkal,:nurial el.jOn és elragei az isk*lálrg

nrerrök iskr:laérettségi vizsgalntát. De nenrcsak aző tssti íbjlettségüket,

liarre,m ae ősszes gyermek egésrségi atlapatát ia nregviesgálja" Ha kell=

beuialói ad sza[,:endelésre, gyógyszeit ir íbl.

A tartyavilnghii több §,errnek estk autólrusszal tlrd elju{rri az óvodába_

Korabbarr iskolások kisérték óket a rnegálló és az óvoda kozntti

útezfikaszcn. A balesetmentes, fugrelrrr*r*it közleke,Jés érdekébwrr az

tvónők he,ti l,áiltásimfi átváilalt*tr( ezi a feladatot" Elisnrerés illeti a

gofbröket, *kik íbinóit fblti§relete rrelktil tdltítj*k suiirie },r,nzió1-}razig a

csöppsógeket. felelösségte§es rnrxrkájuk lneliett rriég barátkonrak is

veltik.

N3,{Iva:rosan is niegk*szöniuk azohrgk a gzülőil:rek * írirad+r,ácát, ak;k

tgrsadailrri rtlunká,iukkaí errylútettek gonrljaikorr,

k n,Híúlt ,frrrrt?Eló
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{]s &N& "r,L ff § L] FCs- §s,a§.,fr §,m,s

j.*9fi. rlccelnb*1, 2S-*rr *jféi körü3 É+rtélrt, V" Fétet,sr.er**ilE*pklxsijavrrl

rnegáli n csmrgelei élelinisg*rLro}t rriellelri }nitl*l, {i. Istvarl lcisráll a

krr*silyi] }ág51,6ji*r1, arnikilr eszrgv*sz as áütall§,tog iskal* 1blett egv

ktilrrlros fenyjelemépet. §}r*l iáffiaifisk is. V. Fé;ter és Cs. Tib*r is kis"áll
a k+egibói, de ekkrima *r iéiq.i*ienség rrrrrr ar toltlaietetlr baioldriláruíl,

aruiak t*t*le *ozelében ,larr" A ténlrjelen*ég a tornaterem *zéles*egének

hb. a fbl*, riag]., enne! ki.q*b,b. A hogszú *sikhí§r sokeríirii iéru,e"|r

villognak, Á tl.irgrmak 'lratárl:z*tt fbrmaiát rrem iehetett 1át!*, csak a
viliogó íér6rgkg1. Az *srjeié* *sak lr*lrárry nrásodpe,r*ig íeut, irirli,j a

ierrtrek hirtelen eltiuurek iiangla neltr volt. Tjsztá irjő vott. jó iátá§i

i,isr-onirtrkkal, h4asrla3-, regg*l a rárár: La:rrorrdtn, h*gv Kee,nkenréte,1l

UFü-t *grl*ltek.
Tj,-. ..!".. ---,l,F-t.i*,,í_,,--.!l: l._-..-_,,l_rl í__-{ 1-::,---_.ri____ i_rl
t U{lutjt}, UüLlii ,írOt$rJ!ilttvuti Ktllru§UiÉl.t. tl]llll KürivVi]L}eIl reilT ePJr

}las*üló esetet: ,§g"v ejsmka. anrirri a c*iryadoi €,1-*s ttt*ti ii,titott

f;.t*rtingt,§ .10 rnérfulcjntir*, *gy hntalmas t*rry reptili fbl+: ..,Lehuztrdtzu:t

ae útr§l ós áut goird*ltanl, r,atrmlii rr.tpy szi+rilra lceveredtenr * tairir:,r *gv

?4?-es jn*. n prérüe Á kocsirrr trrellett állfurrri es figyeltmtr_ alrogy itlri

feierrr. Teljeserr llet},a vnlt. ,,^rrri:rdenf,*le srinú lbrB.gft r,oitak - zölcl" fblrer.

vörös, imraff§ - tálán *r#a is, Senrnii halaroz+tt ffiruát irerrr ttrcliallr

kir,.*ruri, de a feryeic eÉ}ene§e!1 li.tl,adtfrk" talárl hái,crntszög*l*kiak ,,ag5r

crl,úlis$k viiltak. Az egész arkk*i:r voit, rrrirrt *gy íbclpal"i,rl, l*galáirb 3ű

!áb lkb, j t}{} rni Fmgs:nr és lass$J"l lralarlt a fullrök aiatt.u

&.,l,síni;y &§ih*t+,
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Ekelt megini egv át,! }l,|em ilrirre7lrmÉáskánt, tíe .fet kel! hiwrcr,l *

"figllehnei arra, ilog1, s t.'sengelei Krónika ű I'oÍgúrőr {),soport

tánogr:róitwk lapja, Ezéyt sziveskerljefi€h ű táttc*gatásí tfl*&riittafli,

tegkesőbb a j*nuúri száwl áfsé*léig- 
J

A szerkesztő

? __ l:. -_Pil'LGÁRi{3R ,Ff,_F{lE

Á trak§i B-fuuireg*}őresi és v-agvixrv*rlelnri eg},*ulil*t 1:oigluúrei 1§É-1.

okiober 3ü-an kispá§*s polgárór íocitrainui;s*g*t reririerfek. rirelvetr *t

kisiele.}ii F"endórség **apatii is résrt .l*t{,,

A k{irtn érkócs§e§ 1,*l§s§y *r*drrrény*:

í. Kisielek Folgar-őruég i?:2 gól"§rffii}

li. Csengeie PóigÉn$rség {3:2i

iil. Raks Fnlgarőr-,tég {4:ói

iV. Kigtelek Rendőiaég ii:5i;Csengelei résaereclrnén3ek: Cserrgel* - f;alr* Ftllgárórs*g 1:?

{]selr&eie - Kieí.elek Rerrdőrsés }:[l {-lserrpei* - Kisteiek,Fol§arórteg l:[i

Cs*rg*l*i üsaíjatts,§Ok vnli.ak: Csókasi J*nő, Dcrcn Jáxtos. filieip ixtváit,

Krrrr-Szabó Tíb*r, Figrriczlii Tib*r, T*th Gl,c,ngy, \I*rris Rird+if.

M.t!
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/t il§§f;ruGEL§t KÖp"$KT erÁs gi:xa. p;pg§,"r§ §r§§.

*\x l$8ü-as évek *i*j*l n d.*rrrograíiai }rultrtln kovstk*zíéberi u.ira

enreüietiik n fuirul*k sa{:rra s a kor,poor*i r*ndelkezes*k ís §reba§T3731g **

*sziá,§ltréisaá.,ln*i.*at. Egz+ri:ri ú.ira t**p*rtct k*il b,*ninni, ag I. És I\r.

*.tztályt. Tiz imrlererrr kell. Ignréi két *ztrksegtarrtetetrr kinlakitgsársr kefütr

§üí].

.Aa eglrj]6 a §pilrth:rzban, a nrási}r nr éppnr iifgse,li álló bclteriiicti l.qk*la

*zo}gálriíi lakagában k*tii ber*rxl*#er*"

A kcrr.átrtli kérelnlek. sole kilfur*selés. pálynnrt ni*gny*ré** utfui kerfil sor

* lrővítósr*, 62 új srár:ny rr:epépítésére két tanteí*rnrlrcl, szeíraíml" Ag

ererleti ie1.;jolib,, szebb t",clí. ösgrekf,túti_e t,ol_iia ar ópíileteket. §airias a

gck huztr,*llíl, ílu rrr.;,,aginlr kulrlál,*z*fisága, az arnk, a köitségvetés

áttandó *ltrelkerles* tr*ril tétíe lelretővé * terv kivitelezesét-

i9S9" A ti,c taiirrlocsr:port lliost ilrál" tiz tg-l-riermrib,en. u.ira lrreglblelŐ

knrtrlrnérr3rek kaaitt ta:rirj_. Ar *lrnult hnsszú *'tck scga_n iiiindig &rcsit

j*t*li * ít*13,z*í. Korszerű t*mlek. b*rcnciezegek" í'*lsrere,lések, {ij liitesi

ffi óds?*rek tetiék treiretőr,é a j<rbtr l,nmikakörüirrr&,ry*leet.

Továbbképré isk*ia is mükodútt i:*ltertiÜ*ten. Itt a ter,álrb flelrr iaíffiló

ffiler+kek heí"err}tént kót e.lknlarnntnl talruliak. Főleg n}ezóse?ílasággai

kapc,u*latns istn*r*teiket bífítetteJi, Etrn{bteíi ás g3;61fu6l*ti rrktatá*ban

egy,aránt resze gú1 t*k.

n pa§,av*laszlási fbkét*iek jar,,uláLtn, a lrrajdi:err telies beisktiá:lág b

íováhbtalrillási f*rrnái sark*egtei*rm* tetíe, autnrnatikusat"t

rne,gszih"rtatle,

§z.ólirr kell rT reg a Dolgozók isk+laiai"ot is. l 93$-tói i 981-ig lnúkndr;i_i_

Több §zazarr vegeztek el rtt a VIIL osgat},t, tsz Xelretövé t*tle többek



ll
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Iskolai csoporíkép ] 9 : 1-ből
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L. li1 li.it,ilci,tl ;_i i_.!l, ,._1]ii i ii,li.t:l:t] ,.-,iil!i:}.,,,.rjli ,i:1 yi,,',_r., ,i;,i.r,i.:i;l-n-
;.,_. ;i,,...,i... i ,,, .i,,.,_. i_ l! ,,_.__:},._,,..,,,--_, ;_,i,.,,,_.'_ri

I i.:i;L,ii.ji:,;ii_.ij.i,-r_'i,_i.--_, ir,li-_ij- ilíil;ii,ríi|.-;i;,'.,.ti:l.(:iill

*r{.*

,-; It}.,1i l i,'ílii!al. *!iiei! :'is:,.'.r:ili'li se{il*si iriii;+ ltl}i,iilli ;]rJ1l ri,i.; :r i lii,!il_i

i:.:"..Piii i.,i;;l;i.;,i! ,i ii:,!i,]:; o.:ii','|;;: ;:l !.il!j::;i.l:iiii ".'i ii;i;liii;lr--i;ii i:l_i:l:i!_,l;:;

, j- 
'', 

i,;,tl; i ia.:iirii,,Li;.l1irlli i-1-"r,li{_ il*ZÚh,{,!i r.i*l,g,..,_-.,i.lttli;riil í.taikijliili. iii;iiri
i- i',:-ili-iit ..j.:i"J1, iiii:s*;{_}iliih;,l;t ilLi:.i:i_ i:;liií*ri** lr}liS-tl*tt i_iil§,i §ir,ii,i i i i

:.:_!;i_,1..1rr;-it!;ii iiii;liiliiií ll,+;,i !{iÍ i ;;,,1,1 i -i1*,li:! i,ll:i,:_-]jiiiii!,.''

i !_,., .., ].l,1 É'-,. ,
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H**Y }dE{iY A FöLBHI At}fr=e

E*-o:liiE*i*s l- rJ L Ll .V. 'i .-.1.Lü .J

H;. *glr f iii dter{r1 =*_"r-e 
?,öbher_r i = j 

=3. 
e:rtke=i_iÉk,

as ei-ed=t,i t r_t3..ajdoi-1,o= *3. fi::ybei-r i,éEeegLil- e€
.- i:]i_iq;,;1 .;,j:,i:.ii.j. o i-t rii:. i,' ,i1;,iJ-il,r;ilr.rli.*i,_i ,ji:it_ii:::,:i-,*l, ji i_,f.i,;i.

.i:i_L I;i..,j iilii.ii:.*.,] .n,s. l:J,:., t-i,lliii,, iol;i. i-iil $i-i ,i,;*ii-,iY.í;L 1:: i..l .i.;i l i:ii;jrii:Jii

*jü1írh,il.i!,l,:li,-i,i]. :i.,lii ,:,:,.i.tlij*Li*ilit*li:. iri,,i.vtil:i ,:i ,i:,;iri'!"*r, i"'iÚ,i,i,,:i,i*

.|. j. vil;i.i. ,.l;.,li;liiii:i*iiii-,r - i;+iilri.:rr r-r 
,.; i. titiltt f.,ii:t'lji:!-ri'-iii!-!{,i i-i 'i: *,i.i. '.,*i'; -

;,l i:l ti;;r t-! .n:i :j: i..:r.Ii *,:j i_: ij iir il i\ i. i: t,, v,.* t-i 
,i; i,i *ij iTi t* *,* ::,: l,: * :i ,l:: :L É,3 

_,

.i. ,:! r,i 
,r, i: ir,l ri .J. i, i,i ri j. ,i: 

,_.l i. *. j ,j * rr i: *i i: ,, i,-i,,.,i ;1. ,|: ,: i:i !: i j, ii t+ i- I 
,:, 

,l, ,:

]. tl i l"r ,: ii il ,:i .-i ;: v ;]i r, ,* , .ij !,: !,: i:i l., iti iil q !l ;:r i::i ii *l. i:: .j x ,i i:i ii i-t j. tt i.:: '=i

ril .l. il ,§ i:, i:i * .i * í,:, iii ,i:: ij *i i::i :i. \,, ** ]. ,:* 
:i1 i*,] iTi !:} i:aa i,i .

Enlt* = a i,.,i i_,É.:- e=et_f
_ V Ú ,!. cl iii r.l ri .r,, 

*,i ilr t ;:: ,r r j, ri 1:. .;J, í tiaj §! lia|,L n.rr !.|: :i. ,1 +:.: i-r i.,: :i. 
,:l i::i ;,: ii __

;a j. rri,,:,n vj. l:á*i,, .T*.i, i;,lri F.i. .i. .i.,*".na i::hntl i'.- i:ji:,!i"J i,,:iji-ij,|,

yi.i íi i-i;:ii !,] fi í ü} i:: ij, ,l 
i.,r ,i.;:r _j {j {:iil í:i,ii*j l,, * ,:il i,,: i. i,:. i'i ij§ !,,, i,,: j, j * ]. ,:1 ]"L, Li i,:

.n .i:,=j.iji:.L.i.i.;:i.,i*i*i"i,::i]:, :.:;i:j*.],lj *ii*ii*,t ,i:i::,t*,Jt..ii,i:: Éillü* ;:1,1ii:ti

l.,:i,sxiiLl i.,j,,i:;,ii: ini,,.l.,i::,L ü!ü,}.,tjii:i:i,:É.ritj,i*,t,*,i l,:r*rr_j..i,t ,*i::}t","

Vi i-.á= gset gkberr á Fü]" dki e-d-É Ei zoii-ság va§y
annak gi rróilre d.,-irí4
.. Vj.,L;i..=i !.,.,ir;:i*_i:tl,;:i.,:*liiift-,i Friiii,l l,,: j.ai.ii} iii.:rt:t,l::gi,jlfi ,,,s].-,

1.i ,;1 i.:; ,j1;.,i g !l; ri :i, ri i:: .il. ,_i i: il ;ir rj r.i i-, 
,i:. 

e,+ il j. ,, ,:.ii * i'! i]r] iii :i. ::l ,;i i:: rr l:. " ll lr

rij.n,i.:. l_i,;..,,i.a,,i,,*r,;n u.i*,i: ,*.i,,i:i::r,",|;r.ii i::i pii-'i:i:i:x.i.i-il: É:lil |iii,l;;:,í:i,:,.i--

iJ ii i. j. $:l,i: r, *l i-t ;i :: rr j. ,;:| ,i: el .l. li, l,,: .:,l l; ii ;: ij,t:. 
,t , ill. ;i: i-| i* ii!

.,i *.i.*:]i-i,i:. j. a.r:,i:: " i*rü,;i.y, íjjrn ,lÜn,Liji:,, i'liiieli'i;- j.i:i,:l:t-i .ji ,ii:t+.l.,:*i,,:

i,-lf:|Ti ,|::L.i,lTl;:l 1.,: lii{.l,}/g]Tn:idiüí;]l* i,,:iit rr i, ;.l.;:; üq"r,,1. i,r,l:É;:ú* *il:i*,

r.;í.n u .,t 1.1] l:|í]i.- ;i cir: j. i;*:ii: fi üj, ::,:r:i:.1:,*iirii r.,.i. *:ii vj. *::*jüi ,;ll,r,l

it t]i :!. :: i: i:: t_ sil,* r:j il i:: i'l L ,

HÉ.iry tag:ú a Föl d.ki ariÉ Ei =ct t =É-g?
]. ,:' -i:,,.rü,_., u L,iii,,/i,! i::i,;.,, ts"ái..l 1::;ii.iri i.,: :i '.,i.i l. ii_r,..*;J :i, iJt:::i-l r:ii:}!i:§f'i

t*':.ü j,:'i j, ,,

E-e rr.,_: s,,. ,t, F t r * i1É ,:, p i. .!

E.+ lt, t i ::,ri* E ,, :+ii E,* r.,* i. .
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.E,_j i,t*-dg*dr.+tdt-$i" t zré€:_l.,r, #*gea_:,í_i.s iitii,e ,,,:ri. l, irr,i*
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t *,+t t,tir,h.a*:*-dg,i Hcr,p*.so i{ii oh,rrah,
T őykti l"," PÉ t * r,

l.! --..' -- t:'F p ti<t|.1. .\,F l, /J
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Felmvgtsák ga' emlókxttdívet

i 993. öktót}*i, 3 i _én a *zegedi belr.,árngi ternetótr*n fblas,atál* Popovics

Löúie. szobráefinűv*sz eltalterrreze.ti és Tóft 1"ibar e,*engelei T áüalk*zó

altat kil.,iteiezett II. i.itnghátlorus emieígnúvet, Az esernáqrr$l a me6l*i

lapk ferlv*épes ir_rdósítasturr szárrroltak be. a televizió sregedi sfiidiój*

pertig az A}folrti Ttrk*r cinrú ílrús+ráberr ismefietie az errrléknlű

nl*gv*.ló*ulásáí]sli effres farjsait- íjiii]ktinli mellékletek*rrt kom§irk rt

s:;*g*tii *lpatrgánri*gtanő levelét. illetőleg a rnurrka két piilanatat

beirrutató tényk*peket "

Ti§zkIt Tólh ú.!

Kiiszönóm Önnek és valamennyi résztvevő munkatísínak a tl, világhíborús

emlékmívön végzelt hatntmas és lelkiismercies munkíl; nlelynck ercdményeként

ttragyarorezág egyik legszebb ilyen jetleg6 alkbtósát hoziÁk létre,

Rcmélem, hogy a KuratóriunDal knpcsolalos problémóik is köznregelégcdéssel

rendeződnek és az erkölcsi elisnteÉs nrellé megkapják az Óniiket méltáil megil|ető

anyagi juttfltást is.

BÍzolnbenne,bogyazegészotrzágnyilvínosságaelöttisnlertlévál!szakértellnt}k
és dldozatvállalásuli'tovább öregbíti jó hírüket, s ezdltal leheiőségük le§z újabb

jelctrtós nrűvek elkészítésére.

Ehlrez sikereket kívíltví, üdvözlettel:

Szeged, t993. novetrrber 8.

ÓT d{
Dr. Ványai Eva
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Á muttka ke:dete ...

.,. és a végső símírasok

(fotó: Tóth Tiborné)
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Vizsdntcs: 1. Befejezésbe..,.6. osárák rádióüírsaság röv. lt. E uralkodó obulusát találták nreg a

BogárMti :isatísnál 13. Gyorsan 14, Argonvegljele 15. Előd 17. linnémettil 18. Katolikusellenes

egyhái v6 volt (Má.rtor! 1620-'i685) 2i. Asszad másik neve 24" Szigetek Karachi közeiében 25

Csengele első polgrirmestere 28. Csengele els! terme|oyövetkezete volt 29. Erős ánicsPálinka 32

Kettőzve ferfr becenév 33. Azonos betűk 35. I-1i 
11, 

raszit 38. Jutrat 40, Király franciáui 42. NŐi

név 44, Csengele első tűzoltó parancsnoka 48. Kettős beó 49. Cseh kOrtinc 50, Iábak angolul 5l,

Zenei félhang 52. Szó az elsö magyar nyelvemlékből 53. Libarroni gépkocsijelzés 55. Erdő e8Jmemu

bettii56.Franciapolinéziaegyikságeten571YN.*:=1"o"*'ánakaközelébenkeriirtelóery

w. i 
-a""a, *""v o"g"."it r." átíoir.*a"roi iroda 62. Ró 64. Áomkórt terjesztő rovar 66, Etlap

68. Az agyvelő része ?0. Firkrisz 71. Magyarorsági csatorna l2 Mlőnd kevtira 14. Matematikai

művelet ?5. ... matit (fekete színű szilikáüisvány)

Fügpőleges': 1. Ráérhetne 2, ETT 3. Pokol idegen szóval 4, Trincmulatság 5, Esemény 6, Sír 7,

Nernesfém fonalát 8. Nagy települesei 9. Rarrgjelző 10, Nyer_e 11. A Templomhalmi ásaüásnál talált

pecsét5dirűn ezanévszerepeJ 12.Kriliumésnátriumvegyjele 
'13,Angolszia 16,Angolúr

19. Csengelei utc a 20, Slilínirőgépes 1 
röntgendiagnosáikai eljárris

23. Zambiai és osáni.k gépkocsijelzés 25 Akolegynemú bettii 26. A-repáLrja 27. Kihúzist idegen

szóval 30. Holland és luxemburgi gépkocsijelzés 31. Az I. viláBháborúbarr hősi halalt halt csengelei

tanító (Ferenc) 34, Becezettnői név 37, Szekény 38, száúdélq terv 39, Nem kevés 4i, A Feralces

rend rövidítése 43. tatinui -barr, -ben 45 Egyenget 46, Utód ,4J, Az Ő kezdeményezesére telepitették

a csengelei erd őt a 19. szénad elején (István)

22. Folfalva román neve

51. Miként 54. Visszafelé: hüvelyk 59, Etiópváros

60, Mexikói város 63. Cégformarövidíté*e d5. M"r,rryboltra 67, Latinművészet 69, Lazsál 71, Fasiszta

sl§íYezeÍ volt 73. Szóösszetételekben kettős.séget jelent,

Bekütdelűi a vizszintes ]]., 25., 28,, 44., 58., valamint a ftggóleges ]]., ]9-, 3]., 47. megfejtése,

Wgh Anilaikereskedő (A.íáius }, u. 52.) és Kiss FerencvenÜglás (Felszabadulás u. ]6.) l-t db 1.000

Ft_os vásárlási utalványt, Noyák Jenőné v,irógbolns (Felszabadulás u, 26,) ].000 Ft értékű

ajándékkosarat ajántoft fel, melyet a helyes megfejtök közöft sorsolunk bi. A megfejtés a fenti cÍmeken,

illetve a szerkesztónél adható le dec, l9-ig,

MM,
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FüCt KROI\IIKA

.j,9!j.,._qltli. -t 1_, Lls*lrgl*le-E*iás§,a,i : } ( } : ] j

Ca*rig*l*: Ktt*scrrg, Pigú,trki" Kiss, i_]rsiggrsc}_nritrdt, h4c,iliiu" Tl,_+i!"t {iy,

t§z*rrt j T§'i" §ztrbú i3" i\,'*i_:n: F,{i'i, Frzu,i,*ri;i, Sz***árrfr {§::nbri Zg. 82'i,

Tót}r ["" Vigit Z.

Vc.zette: Papp 5ü ne,ztl

,4 hasai (.§*pel az *lgő f*l,idöhen i}e8ry,*il €ryeiif;* teljesíti:rórr3,,t r{,"rijt*íá, d*

rt s:i}iiüÍ i*i t#ii, *s leg§í rnagahirtos hazni grór*lelrr sxüieleti,

Gólsr,ützók: 'Iót]r 1 iZi, §uecsaryi, Kiss i11. 'fóth

ryt|-ryv.j lirfud*rtirlva 11_ - {-]se,n§,ele ,}:il 1i $i

f.l**llgele: Ku*s*ra, Figni*zki, Kiss, §rőnyi,, Kirai_i," \iir-rc.re {.§z*csén5n

.it-},i, \righ Z. iKrrt_§rlr"ix_r fü,i, Fin:ne;i*, §rrrbó F_ iiieircsik őü,i, Ttlijr l ,

ivloi:rnr.

Ve.peJt*: }.,cú:-atrrs 5{i n*eó

é.a erőe*n tar-taiekog cseng*lei *sap*i irern r,á$ r,eres*§et szsrtl,ed*ít a

t,angarjórr, 'rtfil í. l i-esí iibáz*tt, Pipú*rki fif. ifu.ltÉejl tmgy*tt knptlb* se

tudott beJátáJni és fi}es cg}firtalaír zjccer nrarzcjt kihaczí,alatianui.

)l<{<*

,{e ósri szerénbfiíi a cn*pat eiz e}r,rrr-ágirak m*gibiel$*.ir r,,*gze,ii a iatieli*:".,

. jeler"rleg ri 2. l,r*i_v*rr aiimrk 7 győlzelerllrir*i, 2 l,,ereségg*l ég 1 elmri*tleri

ere-rfurtenntre]. óss:tsclr i5 porlfial. A golaniril, j?:]t}

Kun-Szabó Tibor
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ELKEI,T Á PRE§§Z$

Az Egyság A}§§Z 4 rnillió firrürtéi1 eladta a csetrgelei pre*eszolát,

bererrder*sls*l *5rüii. A r,*r,* Csökási Zoltair **engelei vállalkoy_ó" gki

1,99,{" jarnrar" *leien v*gui ái. Addig továbbra is áu AF'É§Z tlc*inelieti" A
presez*,rn*ilé kerihe\,igeg*t, iirajd a késóbbiekfuelr iragyr:bi: tet*ret kír+ili

épiteni. tervei sreí*rt a rlvítsal.ar,tas }rétkoa,rap ?-tfillz oralp,. perileki es

smnrbati n*p.;knn pertrg hfijnfili e.gy oraig tart. Ez61r a két taparr éiőzerre

is lssz. És flt{ik dolgonii fog,*k benüe: Yc,rös Rrrdolf v*:ptö. H*g*dűs
ir!+-

Srirrdonré és Gbn Eva tblszolgálóí;.
t.r,i,f

HIRDETESEK

AKCIÓ| AKCIÓ! AKCIÓ!

Mi ftíí gondolunk a karácsonyra!

Jót , olcsón a "Kiss" műszaki kereskedésben!

Reklám ráron kapható Mountain Bike kerékpárok

22-es ryermek 13.ó00 Ft, 26-os.hői, férfi 17.000 Ft

A többi kerékpár OTP hitelre lelőleg befizetése nélkriV is megvásárolható!

Még ery meglepetés: Jawa kismotor tavalyi:áron 33.000 Ft-ért kapható.

Nyitva: Hétköznap: 8.30-17.30 óráig Szombaton: 8.30-12 óraig

Va{uk vásárlóinkat|

KIÍS ANDR,{S

Kistelek, Kossuth u. 6-8la lfu:háazal szembenl Tel.: 364-214
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Yű I lnlcm f*ti é s vid eó.feh,étekk ké szíiéséi (ask"ülóh lak{|á ahnah ffi* ládi
,,i

gsemérzvgk, stb.). i

Fgtó dkkehet árusiíok. Ámatőrfrhn kidalgazá,r 2 nap alatt 16 Ftskép áron_

§acs* J'án*sné Kistelek,ffassu#r u. 34- Tdet+tl : -iő4-54 I
+*+

§IM§üFí kipnfogók és egyéb SIIvi§CIN atkárészek" vainnrint trT7-150 áq

E|XZ-251rnötöfkeff,kparolc_hoz kiptrr-ogóli, abolti ánrál olrsobban kryhatók a

§YártónáI:Varga Mihály lakntosm*ternét KisteleJr, Tarrya 34 5,

Telef,*n: 386-i9l
;t*#

M,índt* tipusi! szivattyii javítását fu tl*bújtfá*át, t*vábbá háztáji góptkh*

lató alk*trésntk ryártáisát {fogask*rÉk stb.} r,álhlotx.

Pb gae senbványos csatlfihs;e {pöltiilóh6z stb} ált*ndóftn kphfttó.

fiónes E*lárrs hisiparirs 6?65 Cserrgelq Feiszat,adulas u. 3"

feiefnn: (.ü6-62) 386-ü t T

s**

F*ly*ttr*íl_ram, clcsón kaphaí* bc,nt{sból suaraeá, jó minósegii flaan;/a6"

c§erép, kis- és nap3nrér*tű tegla_ lirdeklődni letlet:
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CSENGELEI KRÓNIKA információs havilap

. A,Polgárőr csoport támogaóinak lapja

Felelős Kiadó: Kucsora Péter Szerkesztő: Molnar Mihály

Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u. 1 l.

Sokszorosítj a : Atalános Iskola, Csengele Felelős vezető z Y arga Lászfóné


