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TÁRTSuNK-E KUTYÁT,. AVAGY SE}í?

Kis gondolat,ébreszüésnek szánom, hogy dön-
t,eni t,udjunk: valóhan meg vannak-e a lehgtő-
ségeink ahhcrz, hogy családunk esy üaggal bő-
vüljön; egy kutyus személyében. Látszólag
egyszerű a kérdés, de ha jrrhban belegondolunk,
mégsem egyszerű rá válaszolni.
hz első pillanaLban nem is gondolnánk,
mennyi mindenü kell figyelembe venni addig,
míg egy kis ó-8 het-es kólyök átlépi takásunk
küszöbéü.

EIső lépésként keressük fel kuLyás ismerő-
sünket, akiben megbízunk, és kérjünk felvilá-
gosításü; sok más mellett a kuLyatartás
várható kölLségeiről is. A költségek isme-
ret,es a kut"ya vételárának többszörösére
rúgnak, ezérü nem árt, végiggondolni, vajon
pénzüárcánkból fut,ja-e erre a dologra úgy,
hogy új kis baráüunknak ne kelljen semmiben
hiányL szenvednie.

Mik ezek a kiadások? Már mielőtt a kölyök-
kuüyát elhoznánk, érdeklődjünk a tenyészLőLőL,
hosy milyen anyagú és méreüű felszeretésü ja-
vasol {pórázt , nyakörvet). Ezeket még a
kölyökkutya megvásárlása előtl szerezzük be,
hosy amint lehet,, eI tudjuk kezdeni a nyak-
örvhöz és a pórázhoz szokt-atást és n€ az
utolsó pillanatban keltjen a szükséges fe,l-
szerelés ut-án kapkodnunk.

§zükség lesz móg szájkosárra is, de arra
majd csak jóvat később.

Előre meg kell még vennünk két, t,álaf., ami-



-3

bőr a kut,yu§ enni és inni fo§. Nem árt" ha a
tenyészlővel t"örténő megbeszélés alapján vá-
sárolunk némi élelmet, i§, hrisy mindjárt legyen
mihez nyúlnunk.

Emlit,enÉm még a várhaíó áIlatorvosi kiadá-
sokat is, ametyek szintén nem csekélyek. Főleg
az eIső évben szükséges állaüorvr:sunkkal
többször találkozni, bár uüána is minden évben
a kutyaolíások végett.

Némely fajt ák rendszeresen igénylik a ku-
tyakozmet ikus beavatkrrzását: körömvágásra,
nyírásra.. ürimmelésre. A nagytest,ű kut yáknáI
figyelemmel ketl 1enni a jelentős lápláréki-
gényekre is. Végü1, de nem uLolsó sorban kér-
dezzük meg: már előre a kötyök vét,elárát, a ki-
választott t enyészt őtől.

Yegyük figyelembe a várhaLó időbeoszt,ásun-
kat is. Lesz-e elég időnk kutyánkaL szoba*
tiszt.asásra írevelni? Ugyanis aa etső időben
akár napi 8-10 egészségüsyi séta is kell.
Ezenkívül a kölyök kutyáknak - fejlődésük ér-
dekében - napi háromszori étkezést kell hiz-
tosíüani. Ez azután folyamat-osan csökkentheíő"
Egy éves korukban már napjában csak egyszer
esznek.

Gondolnunk kell arra is, ha valami elfog-
lalt,ságunk, íávotléöünk akad, lesz-e aki addig
kis barátunknak gondját viseli. Vajon lesz-e
türelmünk őt nevelni és fárasztó munkahelyi
órák ut-án v*le foglalkozni-, hosy engedelmes.,
jólneve,lt kulya váIjék belőle. Lesz-e időnk
elég a szőrzeüét ápolni? ügyanis egy csapzot,t-,
koszos kutya lesújt"ó látvány.
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Ne feledkezzünk meg arró1 sem, hoy att,ól a
naptó1, hosy a kulyusL hazavittük, szükségünk
lesz egy-kéü hét szabadsá§Fá, hogy hozzánk
szokjon és mielőbb beíIleszkedjen az új "fal-
kába". Va jon az ott,honunk meg:felel-e a vá-
laszLott, fajt,a tarlására? Tudunk-e esy, az ő
méreLeinek megfelelő kis sarkot vasy kuckót
kialakííani oít, ahol soha senkinek sincs úL-
ban, s oda bármikor visszavonulhaü" anélkül,
trog}, bárki is hárborgatná.

Ha e felt"ét"elek nincsenek mEB, inkább
mrrndjunk le - tega}ábbis eg:y időre - a kut ya-
t-arüásróI; megkímélve magunkat rengeleg
bosszuságtól és a kutya szenvedéseit,ől.

Font,os més, hosy családunk minden tagja
heleegyezzen a kis jövevény érkezésébe. Ha
mindez együt,t rian, kijelenthet,jük" hosy mes-
felelünk a kuíyalartás fe}tételeinek és é1-
vezheüjük majd annak minden öröméü is.

uer eol-Lan

ÁRcHÍYU}l

A saerkesztősé1ünk Varga Ferenc jóuóltőbőL,
a,kt lqoróbbcn az Aran5thomo& I'K}TSZ szeméLyeet ise
uali, e63l cilt/t5yüjteményhez jutoLt. Ebben
rg63-t,őt kezdődően me5,|atáthatók c Csen6elérőt
nre5:jelent ujsó5ctF-keh- ae _r988-o§ éuuel bezá-
róLa5. Ennela alapján .{rchiuum cimmel új soro-
zat ot i ndt t unk Eet t r ú til+" Csen6:e l éről 5, Io ,

í5, ao si b. éue al cínrnel . Nénrel yi,R cileknél nerrr
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lehetet t me5őL lapitoni 
"

rattlan és ponto§cn mi,k-or
ezek-et is te fo5juk kög-öl

ho6y nrel yik fol yót-
jel en* w€€, de c,eért
ni.

á §gerkesziő

EzL írták Csengeléről tü éve:

CSEI{GELEI KI SHATÁRF0RGALo}i

§zomszédos országok határmenti kereskedel-
nére gzüleüeüi a kishaüárforgalom kifejezég.
CsengeJ-e pedig me§sze van a határtdl" rá teháü
igazság szerint, nem érvényes. Yannak azonban
belső határaink is,néha évszázados koloncok-
kat. Egyik tanyai ískolánkat ezért szünt,eüték
meg pár éwel ezelőüü, mert a bele járó diákok
nagyobbik fele a szomgzéd megyéből jötü át.
Gazdasági kényszer voll" mögötte.. b6víteni
akarta beni,i iskoláját a falu, kelleüt, hozzá a
kinti épület ára, mégis furcsa., hosy kéü
szomszédos község nem üudott megegyezni a
t,anyai tanüerem közös fenntartásában. Talán
azért, mert, egyiknek §gm volt nagykövete a
násik megyében?

A üélen hívta föl rá valaki a figyelmemet,
hogy megyénk peremvidékének lakói többnyire
hefel-é nőstilnek. A csengeleiek gyakran vá-
lasztanak kistetekíü, és az se ritka§ás, hosy
házasság után még közelebb költöznek Szeged-
hez" Urbanizációg folyamaü ez, szokíuk monda*
Di, és gyakran elfelejüjiik, hogy a folyama-
toknak mindig van mögött,es üarl"ományuk. Kicsi
falvaink lakói{, se csupán megfoghaüaülan belső
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vágyak hajr.ják. Jó lenne egyszer negnézni,
ho§y a kereskedelem mennyire segíti az elván-
dorlást.

Felelös ember szájából hal.lottam, ho§y a
kereskedelem szálai Csengelét }tajsához és Pél-
egyházához köt,ik. Hazai gyártmányú briketüet
akar valaki venni? Ja, az nincgen. Fogja ma-
gát, uüánfutóí, köt a kocsija után, átmegy
Hajsára és hoz briket,üet. }lajsa is l{agyaror-
szágon yan, Csengele is, a briketí, ig magyar
földön termett, mégse üal.álja mes a legegy-
szerfrbb utat Csengelére. Azt mondja a feJ-elős
ember., amikor elvileg üilos volü zöldségeü és
gyiinüilcsöt nrásik megye nagykeregkedelni vál-
lalatának áüadni, akkor is át,vitték, nert oüt
áltíi.ólag többet kaptak érte. Fölnyiltak nár a
sorornpók, legálisan nfrködik tehát szorszéd
megyei fölvásárlótelep a faluban. Neki miérü
éri nreg jobban? Hagy rejtélye a keregkedelggt-
nek"

Á felel6s ember azü is mondja, Kisüelekig
ér a központi gondolat, Csengele pedig Kigüe-
lektől is nessze esik. §em kellene ezen fönn-
akadnunk, hiszen §e Hajsán, §e Jászszenl,-
lászlón nen kérdezik ff€§, hová viszik a ptrr-
tékát, mégis bosszant,jaa helybéliekeü., hogy
náluk miért nem lehet venni, ami máshol kap-
ható. AaL ag apró körülgrényt se iévesszük szem
elöl, hogí azért biztatjuk az embereket hazai
szén üüzelésére.. merü olcsóbb, ninü a külföldi
olaj, de a csengelei ember külföl-di benzin
ráfejelégével juthat cgak ln.ozzá. ltajtja ig a
kocsiját mindig, ha nem kap meg valamit. Kel-
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lene két méter cső a központi fűüéshez? Áüug-
rik érte Hajsára, viszi magával a vasffirészt,
lert ott megengedik, hogy akkorát vágjon,
a.rekkorát akar. §savar kell ag egyik házba?
Elreg"y érte a gazda }Iajsára" És ha már ott
y€ln2 az ágnyeső fűrészt is megveszi.. pedig azü
itthon is kaphat.na. Onnan hoz vegyes tüzelésfr
kályhát is, pedig az is van Cgengelén. Igaz a
§í§ik jobb.. három szobát is képes befííteni
annyi tüzelővel, amennyivel enez csak egyet.

}legkérdezLem a boli,osü, azt mondüa, érzi a
hátrányt, dé nem teheü mást, bele kell nyu-
godnia. Földrajzi adoütság ez, itt a me§íe
szé].e. Fordítok a szón" mert }tajsa is a m€gye
széle. De az a másik megyéé! - hang,zik a fe-
teleü. ő is üudna árulni csövet is, vasidomo-
kat is, de ha nyol.cszázez,eí forintoü fektetheü
b€, és abból három*záaezreL erre fordítana.,
üűre, cérnára, laposelemre nem futná a ffiara-
dék. Az is gond_, mondja, hogy öüven nap alatt
a pénznek vissza kell térnie a bolüba, és nem
biztos, hogy ennyi idő al.att el tudná adni a
csövet és a yasat.

Egyik csengelei enber azl, nondja, éleüéhen
olyan jó boltban nem volü més, nrinü a rnajsai.
Lósaerszám, pernetező., hfitőgÉp, bojler, minden
kapható. Bár venni egyiket sem akartam, átug-
rottam mégis a csodaboltot Iáüni. Laczi Já-
noggal futok ösgze leghamarabb, ő §z6regről
jöt,t munkagépeg rendszánú üraktorjával. A üé-
esznek viszi a csöveket, és egyikből se akar
levágni ké{, métert. Hol van innen §zőreg?

EI.ső kérdésem tehát az a brrltban, tudják-e,



honnan járnak ide? t,íajdnem mindenhonnan.
Egyáltalán nem zavarja őket, hogy a megyehat-ár
szélén vannak, a vevő elmegy akár a világ vé-
gére is, ha valamire szüksége van. Anís hi-
ánykereskedelen yan, addig a boltos a jés há-
tán is megél ezL íg az üzletben hallottam. A
pénz forgási sebessége iüt 34-3§ iláp, ez pedig
azL jelenti., könnyen fordul oüü a pénz, ahol
kapni is Ieheü érüe valamit,-

Az egyik vevö ötezres bojl.er kéü szabályoző
csapjáü keresi, de nincsen. Lószerszám rran,
c§ap ninc§€n, fifi, csodabolt " lán megfogt,alak
üéged is. Ází. modja a holi,os, détuüán lnesy
Kecgkeméüre, megpróbál onnan hozni. Nem a ye-
vőt küldi, inkább ő holzza-

l{ár Cgengelén figyeluezüeütek, [€ legyek
naíy, merü lényeges a különbség a falu bolüja
és a majsai közöüt. Annak a gazdája a téesz,
bizományosa pedig az AGROKER, mindent igyek-
szik tehát beszerezni, amire nagyüzemnek és
házüáji gazdaságnak szüksége leheü. Erre
per§ze az a gondolat jön elő, miért, nem tudunk
mi is hasonl-óü nyitni a megyében? Cgak kéü
évet késtünk, I'lajsán tudtam D€s, hajszálra
ugyanilyeü akar a forrágkúti szöveükezeí is.
Hazafelé jövet megálltunk l.ermészel,egen, Iát-
tuk, az épület á11 nrár, közel lehet a nyitás
ideje. A műszaki holt vezei,őjéü kérdezüen meg,
mennyire f.arí a ver§enyüől. hzL mondta, szá-
mídani leheü rá, hogy á{ kell rendeződniük;
majd oIyasmiü árulnak, amit ot,t nem lehei,
kapni.

lla ez a szándék megmarad, érdemes új bolt,ot,
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ryitni Forráskúton, ha viszoni, elalszik,
régi lehúzhaüja a redőnyt.

Horváth Dezső

(}legjelent a Délmagyarország íPB4. február ?-i
számában)

HOYA LETT A KÁFÍAT ?

Jegyző úr! Olyan információhoz jui,ott,am, hosy
a kábelüév§re befizeteüt pénzekel, magán szám-
lára teüde be és azok kamaüát a saját céljaira
fordíüot i,a. }íi ebből az igazsásl?
Borbély József: - Éppen nemrég vetüe fel az
utolsó személy a kábeltévére befizeLett
pénzéü. Á számlán maradt kb. haüezernégyszáz
forint, ami az t992. márciusi számlanyit,ás óla
keletkezet t, kamal" A folyószámla írem az én,
hanem a Polgármesteri Hivatal nevére let ü
nyiüva, így arróI én kamatokaí sem vehetlem
fe}. A jelenleg még a számlán lévő kamaüokat a
hősi emlékmű számlá jára fog juk át,ut,alni, mivel
a pÉnzintézet, sem tudja megmondani, hosy a
kamaLokból kinek mennyi járna.
A káhelüév6 végleg meghiusúlü Csengelén?
- Úgy néz ki, hogy igen. Nem érdemes a t,ele-
pülésszerkezet- és a csekély érdeklődás miat t
megvaiósít,ani. Helyette az egyedi műholdas
véüel terjedü el.

{-r -1y}
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KöRNYEZETVÉDELilI PROGRAI-i ÁZ ISKOLÁBAN

Á lavalyi évhez hasonlóafl a7 idén is be-
kapcsolódtunk egy kiterjedt,, t,evékeny mousa-
lomba, amely 14 ország mintegy 15ü OüO gyereke
v+;s;z részt. Együtl dolgozunk Anglia, Izland,
Norvégia, Svédorsaág, Finnország, Dánia, ÉszL-
orsaág, Lít.vánía" Lettország, OroszorszáE,
Lengyelország, üsehország és Szlcrvákia isktl-
1áiva1.

Tevékenységünket az áíR PüLLUTION PROJECT
EüROPE-nak (magyaru1: Légszennyezés Elleni
Európát Átfogó }íozg:alom} végeaziik. A mozgalmaü
a Norges Naturvernforbund (Norvég Természet-
védelmi Társaság} irányítja. Ez a szervezeü
Norvégíáhan és az egész világon azcn dolgozik,
hosy megvédje a környezeLeL azokt,ól a károk-
ióI, amikel mi emberek okozunk.

Ezen belül ózon és savas eső méréssel fog-
lalkrrzLunk. A savas esőL október ll-Lőr no-
vember 5-ig mérüük. A savasság mérésére hasz-
náljuk a pH ért,ékeü. A pH érLék meghatárczza a
savasság és a lúgosság mért,ékét. Ehhez lak-
muszpapírt és ll'ogzá való színskálát használ-
üunk. A pH-skála 1-iőt 14-ig t,art és a lak-
muszpapír színe a pH ért,éknek megfelelően
változik el. Á pH 7 érték közömbös. }linden"
ami pH ? értéknél kisebb az savas, ami nagyrrbb
aa lúgos. Á, szélirány ismerete is fontos. A
t,iszta esőviz mindig gyengén savas, körülbelül
pH 5-7.

Napi észlelÉseink során október 11-iőr
november 5-ig négyszer eseít, mérhető menyi-
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ségű eső.
Október 1ó- pH: 7, csapadék: 11. mm, szélirány:
Délnyugat. A pH érték azért, volt közömbös"
mert a csapadékban jelentős vrrlü a Fof, amÉ-
lyet Áfrika felől hazott a szél.
Október 18. pH: ő, csapadék: 11 fiffi, szélirány:
Nyugat. Ebben is találtunk még kevés port.
l{ovember 4. pH:5, csapadék: 9 fiR, széIirány:
DélnyugaL.
Hovember §- pH: ó" csapadék: {t fifi, szélirány:
Délnyugat.

A beküldött adat"ok érLékelésérő1 februárban
kapunk üájékozt,at ást-.

A savaseső mérés közben eg:y t,estvéroszt ályi
kapcsolaüunk szület-ett. }Iost, már megvannak a
személyes 1evelező part,nereink a norvégiai
Hafrsfjordból és reméljük" hosy maradandó ba-
rátságok is lesznek.

Flagony Rit-a és Szabó lldikó
7. oszüályos t anulók

dt-émavezet"ő; Na6y Czirók §y. }

HALo}tBAJt{oKsÁG ,94

.A Polgárőr Csoport és Kiss Ferenc, dz öregma-
lom vendésl]-ő üulajdonosa idén is megrendezi a
malomversenyt, amely t994. február 19-én 15
drai kezdet,üel keriil lebonyolításra az öreg-
malom vendéglőben" §evezési díj eOO forint,
ami egy vac§orái. is magában foglal " l{eveani az
Öregmalom vendéglfiben lelhet _, a yat:gtrr,a miatü
leheüőleg előzeüe§en"
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úJÉv KUFÁ ,94

Á §zegeden me§rendezet,t" újév Kupára vesyes
csapatLal" öregek, fiatalok, aktívak és nem
akt,ívak közósen ment ünk eI. Á ZtL csapaLos
dornán a második csoporLba sorsoltak bennün-
ket, ahol a következő eredmények szület"üekl
Csengele - TápÉ L:I {csengelei góllövő:

Szabó}
Csengele - "Libero" CI:1 {góltövő: Pigniczki

öngóllal}
Csengele - "Lazio" 1: ü {csengelei góllövő:,

Szabó)
hz 5O k-os eredményünkkel második helye-

zési, érüünk el a csopr:rüunkban, íEy kiesüünk
a íovábbi küzdelmekből.

,& kupán a kisüeleki "KIS§" Hüszaki Keres-
kedés t,ámogatásával vett.ünk részt.

A csapaL tagjai volüakl Bencsik Áttila,
Kiss Ándrás, Kiss Nándor, Kővágó Antal, Kurr-
Szabó Tibor, Flolnár Zsolü, Pigniczki Tibor,
Szabó Péter, Szőnyi rmre, Tisóczki Ferenc,
Tóth György.

Kun-Szabó Tibcrr

Pocrsr/x, §zü§trof-or FrGYELEt,t!

Három hónapos saünet után Igg4. január 3a-őn
I3 órcleor, éuad.nyitó beszél5:elésl tartunlq,,
majd r4, 3a-*őL ráhan5oló edeőmérJc,ő;lést jáiszuk
a §tstelekt F§ ellen.

rd l,- ö F
L.J. l\. J. E.
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ROSSZ HELYRE TELEPÍTETTÉK CSEN§ELÉT?

KróI Oszváld 1935-ben jelent*et,t,e mes a
"Belső te}epítés a Duna-Tisza kögén" cimű
dolgozalát a Városkult,úra VIII. évfolyamátran.
A tanulmányban hosszan elemzi az akkorí csen-
gelei kapitányság helyzet éL. Ebből közlünk
rész}eteket:

"A Lanyák sűrűségét Szeged-ü§en8:ele terü-
]-et ére vonaLkozólag a 2. sz. ábra t ünt"eLi fel.
A2 egész ierüleL 125 kat. htrldnyi lerület,ekre
osztot.tam fel és mindegyikre nézve a Lanyák
számát állapítottam mes. {. . . } Érdekes a 2.
sz. ábrán megfigyelni., hosy a vasút-i áltomás
milyen csekély méríékben ösztökélt,e a köaön-
séget tanyák épíLésére. tiey látszik, hosy a
tanyák eloszüására a vártrs felé vezeLő út és
szomszédos községek közelsége sokkal nagyobb
jelenüőséggel bírü, minü a vasúL. Ennek mes-
felelően Lehát, a város és a szomszédos falvak
irányában haladó út vanalak is sokkal font-o-
sabhak, minL a vasút,i állomáshoz vezetők.

A jövőben gseLleg megvalósíLandó Lelepít,é-
sek cé}szerű elhelyezése a 2. su. ábrából
azonnal megállapít,hat,ó. Ezen ábrából világosan
Lűnik ki" hogy a jelen eset,ben milyen helyte-
Ien leüü vrrlna esy új települósL a bel-
ső-csengelei iskola vagy a vasúti átlomás
melleLi lét,esíteni, ahogy ez töhb oldalróI
tervbe vnlt véve. Ea gsetben a lakosság
Löbbsége kényt,elen lett volna t-ovábtrra is a
falu előnyeit néIkülözni, egészen eltekintve
att,ól, hogy a vasúii átlomás és a kérdéses
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iskola sokkal nagyobb *_áver_lságra fekszik a

várostól, minf- azon helyek., amelyek a kart,o-
gram alapján települések céljára t,ekinteLbe
jöhet"nek. {.. . }

Pigyelemre mélt,ó jelenség Lovábbá, hogy az
úühálózat, sem a vasútállomás, sem a város felé
traí-ározot ü irányt nem mut aü., amirrek a követ -
kezménye" hogy a megvízsgált, terülel esy€s
részei a fent.i poníokiól csak kerülö ut,akcln,
iI1. időveszíeséggel érhet,ők el. {. . . }

Vitán felül átl üehát., hogy a meglévő út,-
hálózat- a szállítási viszonyokat-, és ezzel
!.:apcsoIaLban az eg:yes gazdaságok t iszta ;öve-
delmét ke*lvezőt,lerríil befolyástrl ja. "

tt. }í.
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RENDXÍPüLI öNXOÉMÁNTZATI ür.É§

í994. január 6-án tarlotto ezen ülésé* o
testület. melyre tr höeal&,c.lmaeotti töruény
váLtozása és néh<íny Röltsé5:uetési }<érdés elő-
zetes me5tár5yalása md,at t ercl t seüksé5l.

llint ismert , az ál lcnrt Röt Ésé5r.letés az e
F.örbe ta'rt orő pedagőgusok, egészségüsyi dol-
5ozóin- és míiue t ődési ot kol nrczot t a&, srúmárrl
Ig94. janudr r-jét ől ma5,asabb bért biztosito* t .

meZyneF- rleomban a fedezetét csoh részben {uríta
me1adni. Változlak, a rno5:ascbb, hiemel t /tae-
tési kat,e5őrióba soroltís fettételei. isy k-őz-
sé5ün.h"bea .h,öt elező jel l e€6el senh,i §eíí. tgr*o-
zik e kaúe5,óri.dbrr.

liosseabb kőzal F_al mogot t t jaguisgany , ntad,a-
sebb i,sF-otoi ué5zettsé5 és tgrtós jó munlacr-
ué€zés mel le* t lehet őség lenne e .h"aúe5órtába
ualó besorosltír,a {.b-b" Ig ezeT Ft többtetbér}.
Ennek- azrl'r.bo:n fedezetét oz áLLam nem Éuclja
uáLLalni, }'iaárólo5, öní+.ormónyzat i sa;rtit pén-
zeszköz terhére *ör*énhetne o fejZesatés"

á teslüle* alapos, so}aol d.alú uita után úsy
d.öntöt t , naep többség1el , ho6y e seüi+"ös fl,rry{r-

5i helyeetben nern tudja fetuáL l talni aa ilyen
3et l e5ű !.öbblet.köl lsé5lel+,et " Az áLLo'nzi tómo5:a-
t tis {bérf ejl esgt ési fedezei J 5a ?"-á*. is hi-
telfelrléteZ lel *.udjuk biziosí!.cni.

á lsöuetkező napirendi pont kapcs<in a te§-
tüLet a fts/c,unmcjsa-Cserl"6el e út épít és cél *trr-
*alél+-ána.b- torldbbe fenntortásáról ciönt őt l. ,

f ijgget l enüL ai tőL, ho€:y az el őző páLy,ó.zat
h-apcsán írem nyerhet t ünl+" t dnro5cr* ds* . Az ut, cat
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nem }t{uctnJuh tutcjdonbo dtuennt " htsaen a.kkor
a műut teljes csen6elet szah.asza k-ezelésének a
5andja ts rrinis hárulna. Áe e5yébb pályőzali
tehetőségeket próbáLjult l+-thosgndlni, ahol az,
<ít t<rmi tutajdonú útc&-rc i* lehet tdmo5a*dst
nyernt.

rteedeményeaésünhre elé6re etisrner*e ae il-
teté&,es mirliszter, hosy elmcradot t .F-örze{ te-
tepütése ua5,yun&. Íay íarlo Ft/ta&.os többlet tti-
mo5,attís illeti me1 a höesé1et,, ualanrint a pá-

nyerhetőle. Ebbőt a pénabőL kapr.a}' ez éutől a
peda5Ő6usoh hcui í20ű Ft/íő területi pótLé}tot
ts.

Komoly fejtörést okozotL az Erd.ősarkt is-
Aata lanárnő jéneie ueaetői pótlé}- i5énye,
hiszert cr ta6ts&,oláR fo5alíaa tr mat josí sg{r-
bdlyoaásbarr rrem saerepel, rr ho6yományoic- sae-
rtnt i, besor olás & Rögal kalma.zot ti t örtrény
életbe lépésétlet me1szünt. A többsé5:ne.b_ a?
eltrl * ú uél eménye, ho6y semmtfét eképpen sem
e€,y€nrcngú ueeetőí beoszLős ag eáy tanerős
eset le6,es io5isRoloueáetés, mint a kéiszáz
tanuló és eo f öt öt t i t ant rEs* ül e* irány{t ási
{i5ae5at ó-hetyeitesi,-} felodatai. A lc-érdésre
reméljüts" me5nyu§á atő uáLosal talón a ffunhcü5yi
Biróscí5 hoz?l.a*. "

llt al ső kérdés/+"ént a munJqanét, F_üt tetc" fo5:l al -
F,oz*,attist 5oadjairól tőr 5yaltolt c ts-éputselő.h,.
§ol+- éru - eL lenért, u,i.uott csatdt " mí€ döntés
szűlet et t , ho6y az e 3 mareidt dt eresaela 1eraR.á-
§&, a torna*€rem &örnyékéneA rendbehozatalc,
parkosítősi, útépitési se5iédmunisdR és & sze-



-í7

rrrát telep környéhéneh rendbehoeatala érdekében
3oo ezeT Ft { társadalombietositósi járuléts_&,al
növelt ) saját bérf edezetet bíztrrs{t közha*anú
mun,b-a uéízésére. Ehhez & §unF-aü6yí Köeponl
toucíbbi .kb. ?oo eze" Ft pályáea*i pénzt big-
tosithat" s így ao-es fő ts"ét hor.,t munkauégzé-
séneh urrn pélr"züsyt atapja. A jőual cseF"élyebb
nrért éh-ű támogatős h*lye*t te6alóbb mini.málbér
jöuedel emben résggsü l he* nek ae érdeke l i ef+_.

Panosz hangzo*t el 0 nagyméretű teher ós
e5yébb járműuek é;rsaaF"oi parkrllósrr miatt. Vé-
leményem sg1ertnt a birsri5rllds nefi me5oldds,
hiszen jo5seerűsé6e ig r.littr*ható nrtndaddt5,
amí5 a le_özsá5, közpanti parkaló k-iépítésérőL
nem gandoslqodt}t,.

ÁLta.tdnos tőjéb-oztatást kapt ah- a héputse-
lők- az I§g4" éui F_öl tsé5,r;etés beuétet i ető-
irónyzatairóL, §tuéue a t árgadalombiztosítás-
hoz tartoaó területe&,e* . Áe túr előre tál.hatő,
hr;1y i6en szűkös köttsdg,t:eté*i éunets- néeünlq
elébe, s a torn6terafi beruháeós befejeeéséuel,
tcrrtclé^b-ainkot felátue i5aeán RrttuRus az
_rgg5-ös éu lesu, amenyiben ;le.len*ős normatíurl
eme l ésela- ne}n t ör t énnel+-. Sajnos je l ent ősebb
fejtesztése]e,re nenr kerül sor ar. idén o műkö-
dési .hia'dóscrfÉ_ gó-sa ?ros emel Jqedése mtcrt É

{ener5,ia <iremel és, ÁFA, t ermékdr nöuelsedés].
Ezek- u*.án lc_omoly utta uárható a' részletes

Aö t t sé5uet és t dr5ya l ósakor , ht síen a.r o&_t ot ris t
izllézaénvets_ i.6ánye nú$yöbb a lelretősé6e.k_nél .

Borbél y Jőr.*el
je*yző
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Á KóD0LT §KY }tűsoRoK YÉTÉLÉ§EK LEHETő§ÉGE

I'tini, ismereües, a §ky l{ews hírcsatornát
kivéve a t,öhhi §ky műsorok kódolva l.et,tek. így
videocrypt dekóder és elfifizetési kárüya nél-
kfil nem veheüők a §ky mozicsatornák és a §ky
ríulti ühannelben szereplő mfrsorok (Bravo,
§iscovery, Family Channel, §kí One stb.).

Á FUTIIRETR§I{ nemzeüközi fejleszt ési csoport
azonban megfejteüte ezt a kódolási rendszert,,
és kifejlegzüeüte az Euro-sky IC-t. A vide-
ocrypü dekóderbe beépítve ez a? IC lehetövé
teszi a teljes }fulti Channel véüelét előfi-
zeLőí kárüya nélkül.

Az Euro-sky IC-ü az ORBIT§AT KereskedeJ.mi
és §zolgálüaüó §T. (114ő Budapest, XIY. ker.
Francia u. 49la., üelefon: tZL2-§91> üerjeszti
Hagyarországon kizárólagos jogkörrel. hz el-
múlü év végén az Euro-sky rC-ü 29.0OO Ft-érü
árusít"ották" illetőleg 3. OOO Ft,-érü a dekó-
derbe beépít,ették. A cég forga]-raz olyan 1OO
csatornás mfrholdvevöü is, amivel nár egybe rran
épít"ve a videocrypü dekóder, ennek ára 3§.§§O
Pt.

Á fent,i IC nem hivatalos kibocsájtás, rnivel
a B§kyB cég Hagy-§riüannián kívűl nem €nge-
déIyezi mfrgoraninak vél,elét, így Ftagyarorslzá-
scn nem is leheü hivatalosan rá előfizetni.

Á borgos árak melleüü érdemeg elgondolkozni
a "kalóz" rC beszerzésén, mivel eg}.re üöbb
angol nyelvíí csaüornát fognak kódol-ni és az
IC által vehel"ö mfigorok közötü üöbb moaicsa-
trrrna is van. MoL rrár Mi hóL y
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CSE§§ELEI REKORDOK

l{otorkerékpár: ElsőkénL Balogh Isüvánnak volü
motorkerékpárja, az 193ü-as években.
Rádió: Elsőként, Kordás HiháIy r.ende]"kezeLL
rádió készülékkel. Á det ektorrls., fülhallgat ós
rádiót az 1920-as évek végén vásárolta.
Televízió: Elsőként a belterüleli iskolában
volt tv-készülék. l'lagánszeméIyként elsőre Gera
Pá1 vásárolt televíziót 19ó3-ban.

H. }I.

HELYREr§AZíTÁS

^z 
1994. évi 1. számunkban megjelent "Futbal1-

mérkőzés" cimű vers szerzőjeként Karinthy F'ri-
§yes helyet t mást, tünt,eítünk fel egy üévedés
folyt,án. Olvasóink elnézését, kérjük!

A Szerk.

HíRI}ETÉ§EK

Yirágűzletemben megkezdüem a mfisoros videóka-
zetták kölcsönzásét. Akció. vígjáték., sci-fi,
lese, horrür ég klasszikus filmek küzül válo-
gaühat. ízelíi,őül néhány főszereplő: §ilvesí.er
Stal lone, Kris Hristofgr§on", Harrison Ford,
Shirley Haclaing, Chuck l{orris, Latinovil,s
?olLen, Bud §pencer, Luis de Funes, Charl.eg
Bronson, Clinü Easüwood, Tony Curl,is.
llapi kölcsönzési díj tSO Ft.

l{ovákné Yízhányd Erzgébeü



tájékozüaüóval á1lok a
rendelkezésére.

Garancia felelősség-, casco-, lakás- és va-
gyonbiztosít,ást, köLhet CsengeIén. Részleües

tiszLelt ügyfelek
Süti Lajosné

Lelefon: 38ó O4,4

VáLLrr,r,:t* fotő és irO3U i"Zretelelb. kész,ítését
íesRüuőh,, lo'kod,al7pc,k,, csalódi események, stb. ).
Fotó ctA&,eket órusílok. Amat őrf ilm kidot6ozős
? TLap atatt 16 Ft/kép dron.
Hacso Jánosné íisteleh,,Xossut}" u.3+.T. :364 54r

SII,ISOH kipufogók és egyéb SII-íSOI{ aI kaürészek,
vat.amint ETZ-15O és ETZ-Z§I motorkerékpárokhoz
kipufogók a bolti árnáI otcsóbban kaphatók a
g7ártónál: Var6a Llihőty lc'h,etos mesternél

Kisíelek Tanya 34§. Telefon: 3aó 191
6é6

Hinden tipusú szivaltyú javítását és felújíLá-
sát-, Lovábbá háztáji gépekhez való alkat-részek
gyárt-ását {í'ogaskerék stb. ) vállalom. PB-gáz
szabványos csatlakozó (pörkölőhöz sLb. ) állan-
dóan kaphaíó.

Dénes BaLózs uáLLalkozó
Csengele_, Felszabadulás u. 3. Telefon: 38ó aI7
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cSEIlcELEI KRóI{IKA Inf or móc i ós hcrvi L cr.p

A PoL gár őr Csopor t t ómog<rl ói ncrk L ap j cr.

Fele1ős kiadó: Kucsora Péter
SzerkeszLőz }íolnár }tihá}y
SzerkeszLőségz Csengele, Felszabadulás u. 11. sz.
Sokszorosítja: ÁlLalános Iskola, Csengele
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