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öe,roBff4NyZ'ÁTI ürÉ§

,4a őnk-ormú.nyzat itrrircius -r-jén tan"totta §o-
ron }e-ötlet.heeő üléséi . Fő napirendt pont aE
rggs" áui pénzü5yi *eljesítésről sgőLó besgd-
nroló et,fogacld§n t]olt, melyet meglepően röt,td
idő *lat*. iF"b. ro perc) elfo5ctiot t a testület -

ÉLénk uítőt uáLLott F,i qzonban néhány elő-
t er jesat és " i i l eá ue a t <rrnat erem beruhágás
helyretér*é}a-elése. Ladányi nxíraöF- úr eté6edet t
o munlqdle *iene * éue l , b i et .7§ abban " ho5:y tL

terrle.eeÉ L F"q.táridőre o nrűsgahi ót cdrjs p?tl6-t){r*

l ósul hot . tta5am tní+-ább Tőt h libor f+-éputsel ő
jőuat Jer i t z &usabb r,é l emény éuel ér t e* t em e6"3et ,

mety saertnt seii&s65,esnets- t. artonrin&, ts_öt bérrel
ts saanJ+-ciondl ható írásos me6áLLapodásak- .ké-
seítését.

EL f tlgadásra lserül L az ÁL t alános Zsl+,ol a És
az óuoda me1újult alapítő okireta, nénri mődo-
sittísolB_kal.

r{ t est ül et eL f o5adio Bodáné és l eányc ntecr-
emel t árajánla*.át a zlolt Vad5er lési ists_trla
*re6uételére, íőy az 6oo. oooo Ft-ért érté}tesi-
t ósre iaerüt t .

röbb órcis tli t tr uol *. a Aöl t sé5:uet ési renrJe-
le{b*rr rrre6:dl lapi{ot t tele}_órats- felüt uízs5őll:-
{a k*pcsdn. Vé1üL rés,aben }-onrpromtsse;um sgü-
letett, melln, gzerint az Ad.y Endre utca érté-
itesitésre RerüLő épitést tel&,ez uíg- és uil lany
k-özműuel roo F* /mZáron }eerülhetneí+- új birto-
Aosai tuLajdatiriba. Á 5áz is b*.b-öt het ő teüt ön
17. rlot: Fl",tt et eF, ts-öenrűfe;l es;rt é*i hrlr*zájárul ds
befd=e*ését,el.



Az Árpád ut ca és Pel s*cbadul ris ut ccr t el l+,et
rzo Ft/me árban marodt cF-, t e,te-tnt et * el c'rrfi, ,

ho5y c rli l lnny és vízhátózat fe_rtesgtés i5en
k-öltsé6es, és ae őro.k e6yre enrel&-ednel+-. Jel-
temző a uila heuére és & rendieiuül }.ülönt:.őző
áLLősponto.kra, ho6y o testüte,t eddt5:t mŰ.b,"ödése
során első ese*ben fordult elő, mis.::erirr* &
pol 3órmeg*,er szaua.Za}a döntöt t .

He5uálosz*ásra Rerül t ez _ísltoLo'szék hdroni
önF"ormtínyzat áttű,L me€bízotL !.a5ja ts Hcrlaai
_rstuón, Tóih Fibrrr és dr. Var5a Ferene í+"épr:r-
selőA seenrélyében. § {énro leapcsdn c 1est üLet
rrem értett e5:yet a szponzoT jet|e1ű váLLclAo-
ZÓt me5bíeása}r_}e_al , melyre &a i,sts_olaueí_etés
tetL jauas latot.

ör.önrmel és egyhan1úLa5 seauo"zat* az önkor-
mányzat a uízdí jtrls, I_T. féléui össae5éről. Ee
közsé1ünA uonathűztisdban tor-lríbbra ts 44, jo ?t+
ÁFA/m3 nrorcd.

Nenr ts_er"ült &ijetőlésre nyilrl<ínt artot t útnah
a Kőuá5ő án*al és íóth ísttltín Éanyójc kögő*{t
magánseor qa"l omból me1nyi * ot * át járó,

rót h Fiborné t+"ut áurril, ri.s és o}+"tctrist bi-
zot t stigi ta1 l etrel ét fet ol tlosi a'nr irérésére o
testüle*nels,, nrelvben a bieoitsá5i ta5;sti5drói
lemondolt, e53ben joucsnl *ű. üz e5:ése bigot tsáí
feloszlrliását. Ősgiítt€" krttitsus jetaőueiveL
sajnos egye* Aellett értent, htsaeR ualójóban
e seerueuet t erléleenysé5ei nem f ejt e{ t ^kt . í-e-
rnondását tr tegtül** elfo5adtc, de a bigcittstig
f eloszt tistírót nenr dönt öú t ek, a ts-épuiset őie-.

Var5a Lá*gló*& i5az6alónő nre5,biuat t r.:en-
dé1ként a iecinyutdr nyituat.or*.dsdt és a' &önyu-
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tríros béréneiz, összeJüg5:ései, t boncolőattű." Te-
ts"tnte* tel trnrg , ha53l ae t5;en seű}rre szo.brstL
ét,es l""öl tsé6e.,etés e terüLeten senr ad lehet#-
sé6et" a bér ;telentős enrelésére. VaLőszínűLe5
csail tr nyiielaiartdsi tdő csöit}eentése lehe* a
nreg:ol dris.

Il*olsó téma 1yanánt a szo}"ásoF"hü,g hiuerr a
tséputset ők a pol5ármesterneF- átadot* hoidsts_örű
ü5ye}eben f aslol t al+- áltási. rrtin3mutat ris grü-
letet t e6yedd. s.eoei,ól ts la"érdéseri.-ben, típolási
dijak, tgrtós dtmgnett se5lélyee fterülteft fe"*
LüLuízsgólatro- §nnele_ sordn jő néhány esetbert
*sőJqJa*ntése&,re és me6:saüntetáse&,re ts §Or ke-
rütt. á nytluónossá§í e főrumán is síeretném
felhint o jlt6yetniö*, ho5y c, saocidtis 5ondos-
la"CIdds ts_ülőnféle fornrái ű. létfenntartdsi
uesgélyhely.retbe leerülteit- se6{tésére saület-
tel+-. _f5:y csats- iíazán tndo}a-olt ese*ben, rósga-
rutól+" forrlut jonaft e lámoíatása}a,ért ez ön&"or*
mányzathoz.

Borbél3l Jóesef
j agyző

AR.CHtVU}I

EzL íriák Csengelérő} 5 éve:

LEÉPüL VÁ§Y FELÉPüI.. . .

Á baramfidenyésztés, a csirkenevel-ég jöve*
de.lmeuőgége a t,erurelők szerinü sokaü romitrtt,
az ut,óbbi idfiilen. l{emrég még sorra épiitüe,k a
nagyiiz*mi telepek.. házüáji féröhelyek. }íikóz-
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ben kiderüll", a piaci ka,rlátok miat,ü csökken-
teni kell a fejlesuüésgk üüem6t. Á keresl-el"
csökkenéséü az áüvételi árak közvetíüettÉk. A
táptakarmány magasabb árát", s egyétr költs6gek
növekedését nem ellensú].yozt"ák a feldolgtlzók
á]_tal kínátü *melések. }legyénkben En az ágaaaü
a termálenergia hasznosíüásának egy Iehedsdges
ródjának kínálkozotl,. Áz nlcsó fíítds önkölt"-
séget csökkenü, ísy azok a gaudaságok" ahol- ez
a termésget adt,a kincs hnzzáf,Érhetö.. abban
biznak, hogy a ringben l_eg1,ovább kitarthatnak.

Csengelén, az Aranyhonok Tsz-hen a termálos
telepen 24ü ezres üurnusok válüják egymást"
Tavaly a szöveükeaetből 1 mil].ió eOO ezer
broilercsirkéü drtékesíüetüek, ennek esyne-
gyedét nevelték lr házüáji gazdaság*kban. Á
gazdaságosság Áuer }íiháty et"nök szerint áü-
lagban O-$, vagyís §g ny€re§és, se ráfizeüÉs.
Áhhoz mindenképpen kevés.. hogy érdeme,s legyen
yele fogl;rlkozni. Á vá]_la]"kczók ktizüt az idén
sokan visszaléptek, iIl_el"ve mással. prdbáiktrz-
nak, jelen eset,ben ].ibanevelégsel, mivel pil-
lanat,nyilag ea jahban fizei." Hindezek ut"án
számomra meglepö." hasy a köaöshen mrrst, épii_l a
neglevővel_ az§no§ nagyságú új üelep" Erre is
akad magyarázaü: a beruházásoknak na§y a t"e-
hetet].enségi nyninat éka., amiü a jobb, rrasy
jobbnak vélü időben elkezdü*k., pénzt ölüek
beie, azL nem lehet csak úgy ripsz-ropsz ab-
bahagyni " Aztán., ha elkésziil, i.alán épp t:sy
huilámhegy köveükezi"k, erre kell blazírozni.
Ha négsem jön be az optimista váli,ozaü.. kez*
dődhet a fejüörés., mi másra lehet., eseül*g
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áüatakíücrüü formában, hasznosíüani a
ményü. t..-}

1étesíü-

Az eredet,i etkÉpzel-ések saerinl, a harmadik
termáI-kúü mellé ig baramfiüel.ep készült volna-
A kuüaü megnyitotüák, s mosü vár sorára- Bár
egyenlőre nem val.ószíníí" hogy a közeljöv6ben
bele mernek vágni e bizonyüalan kimeneüelű
fejleszüésbe-

A üermálvíz hasznosíüása üöbb lépcsős, az
e]-ső t elep melletí, a csurgalékvizet még a
kertészeti üelepen sarcol- ják ms- Yirágrrt,
palándáü l,ermesztgnek. Szerencsére a víz, mi-
uüán lehütt. alka].mas az önüözésre ig., nem

tarl,almaz olyan sókaü, amelyek a környezetet
károsíüanák. így az épit,eüt üározó és az,

össaegyiíjüíiüt csurgalékvíz révén 2§O hekt,ár
üerülct- öntözheüő" Az idén új önüözőberengde-
zéseket állíüanak munkába, hogy a növények
*ptimáIig időben juthassanak az éltető víahez-
A bizüonságos burgonya- és paradicsomt-ermelés
*nÉlkül sainüe elképzelhet,eüI-en.

á várakouások koráü éljük, így Csengelén is
bíznak abban, hogy a föl-d kincsdi, minél tel-
jeskörűbben kiaknázzák. A külső körülmények
állanddan vál.taznak, ehhez ők úgy üudnak al-
kalmazkrrdni, ho§y kedvező gzéLjárás gseüén
azonnal rajtolnak. lla szélcsend van, akkor meg

kelt próhální .kiböjtölni aaL az idöt".

T"§z.I"

{}le.gjelení a DéImagyarország 198q. április 11!-i
számában; rövídítve}
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hZ EGYHÁZ T ÉV {IIr. rész}

H ú S V É T az ünnepek ürrnepe.,az egyháai év
magja -vir.ágvasárnapt-ól pünkösctig*.

Jézus bevonu1 Jeruzsálembe. Pálmaágakat,
J_engetnek.. öliözet,üket, szőnyegként- t-erílik
útjába, é,Ijenzik, úgy ünneplik minü elgy fi]ldi
uralkodót. Itlem éríik a Hegválíó küldet,ését , ő
a "feszít,sd meg"-et. is hallja. Á virágvasár-
napi barkaszentelássel erre az eseményre em-
iékszünk.

A nagyhéí szertartásai Jézus földi éleíének
uíolsó napjait idézi fel.

Nagycsütört"ök dÉle}őt"ljén a letkipásziorok
a pűspöki székesegyházban pappászentelésükeü
ünnepIik, a hívaüásukat köszönik meg. Ugyan-
akkor a püspök oJ_ajaü szent,el., mely a szent"-
ségek kiszotgálüaLá.sához kel1. Est e minden
templomban az uto,lsó vaűsora és az HukariszLia
rendelésérrek emlékére gyűlnek össze a hívek.
Hajd a harang, a csengő és az *r,§ona elnémul
Urunk szenvedését, jelezve. Utána sze,nt,ségimá-
dás, virraszüás követ,kezik. Jézus mondüa az
apostcrloknak: "Halálosan szomcrrú a ]-elke,m
várjat,nk iüt, és vírrassu aiok. " Yérrel verít é-
keze*-t a geüszemání kert"ben, mert isLenségének
férryében Iáüt.a a bűneikben meg:át,alkodcrt t*ak
nagy számát*, akikt§rl hiába tral f,§s" pedig ő
minden ember ör,ök üdvösségéér-t áldcizza au
utolsó c§epp vérét is.

Nagypént,eken csak csonkamise van, mert
ni.ncs áldozaLi része. Du. 3 órakor a kereszten
meghaIt, az üdvózíüő. Á Passió {szerrvedást.ör-
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t.énet*} elevenedik mes a szerepek szerirrt,i
énekléssel. ltajd a szenLsírlra., rÉgiesen úrko-
porsójába helyezik KrisztusL {a f*születet
vasy szotrrot") és az OlLáriszentságet kii-eszik
ímáclásra.

Nagyszombat - esti Iiturgiája a feltámadásl"
ünneplő vigilia. a fény ünneplése.; a szikla-
sírból támadt élet, jele a Líjz és a Krisutuát
jeierrüő húsvét,i gyert-ya szent"giése. 1lyenkor
üör:ténik a keresztvíz megáldása is és a hívek
keresztségi fogadalmának a megújítása. Á fel-
támadás örömét- fejezi ki a megszólaló harang,
or§üna, csengő é" alleluja-éneklés, majd a
körmeneL.

Húsvét reggelén szokás az é'uelek megszen-
t,elése. Régen 4ü napig nem fogyasztoLt-ak hús-
ételü. Vasárnap elérkezgt,ü az ideje, a hús-vé-
Lelének (evésének}, ami vátjék lelkiink üdvére

imádkozza az §gyház.
Húsvát i jelképek: feszület , gyerüya., bárány

ikésőbh nyúl, csirke}, sonka, t-ojás., süb.
Népszokásr:kl Kriszt,us keresÉse; Kátvá*

ria-járás.l a rokoniáüogat ás neve Emmausz jár-ás;
i,ocsolkodás a húsvét,kor törLént kereszte,lés
emléke- ̂ A piros Lojás a hií megvallása, a
felüámadás ára vérének hullása.

Jézus üöbbsaőr megjelend a tanít.ványokrrak,
eveLi- és ivoüt" velük. hagy meggyőződ jenek
f eltánradásának Lényér,ői. }le,g:atapíLoi"t a az
Ányaszeni.eg:yházat. Küldet'ést adcrüt minderr Ém-
bernek: "Tegyétek lanít,ványommá mind a népe-
keü!" Hegá}dotta az apost,olokat,, felemelkedeLd
És eltünl a szemük elől" Frányd Károlyné,
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é rüFrfuí HALí}TTT t§P§í"

A hépen §ris;:t us ,4r,rar

Z á* hn* ó a t ur" int {r*dsts"§p-
pen; t ortncit Á S;rer&.. _}

l eall pn 
.

- ,- f, - -, ,- -

Áris;:tus itt:l*tti Lepíét
í5?a ő*a Trlrinbrlre {Qtrlr:s,aar*
srág} őrzik. Errr*, mi,nt F6y
fényts-épl*ni*=i"* ki.rajzoi.a-
dc,.t.t i{risx* us lJrrrn"b_ ht;l t -
t est éneJ+" ts_épnrd** rreÉat" i1-1

F,épben De ezt *sats_ r8g8-
bon iede=ték íeZ , nrilrtán {í

lényképezést Jel t aLáL ták-. §
e5yl olosz ij€yuéd lefén3l.hÉ*
pei-te a turtni leplet és

onr-F_or 0 Lemezl elő}rirltc,, űZ$Tt Jézus Kriszltls
ho L t t es t éneF- pczi * ir"l ft$p§t tsrrp* ü me§ .

He5áLLapítr:,t tát." ho53 a hatot t t le,pelts_órtt
hasz*őL t uás,.7rtort L euő ne5,ot ír: k-érr cenna& az
aloe és mirhats-et,eré&,ne}t a ue5yi h-atásáru. jiit t
létre, ofitueL a tenre*és}eor bekeniél., &z úr
Iestét. á *rrrtni l*plen &í Úr }e-e,:rein és lábarn
c seögie&, sebfu*t yet , uül nmtni ag cll daI dn a
Lándzsoszűrős seli*: " és €* ú§torogri* és ütle5:eh
áL t at eJt et t sebe&, i s nri nd i, ef ény.iréperőcdt eF".

De o pozititl k"ópen a hr_rnrloF"on és {! hr*jzntan,
ttotamint rr Test nids hetyein i* ttiÉhntó /e}iér
_f ot t ok- negatí.u ja r{,effi ?-}e§yi hr:t dsra jöt t l eít re."

ú Lepedőn, hcrnem az $r í'estén eJtett sebekhől
F_iöml ő Vér ráair-:rrrj{ a le"pedőre és r*ötét $nl -
i útsúÉ {!dot t. ezaft. r A *lrP
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Belnildendő avízszintes ]. és ]6. valamint afüggőleges ]4. sz sorok
megfejtése 1994. április l7-ig. Novákné Vízhányó Erzsébet
virágboltos, Varga Lászlőné iskolaigazgató és Vígh Attila
palackozott ital kereskedő 1-1 db 1.000 Ft-os ajándékcsomagot
ajánlott fel a helyes megfeltőknek. A megfejtések a fenti
személyeknél, illetőleg a szerkesáőnél adhatók le. Az ajándékokat
április ]8-án fogluk kisorsolni.
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\-ízszintes:
1. "Rózsa, rózsa, szép virágszál..." _ Húsvéti locsoló vers második
sora (úrt betűk: S, Z, A, L, T). 14. Romániai magyar költő (József).

15. Ruha része. 1ó. A ver§ike harmadik sora (zórt baűk T, L). 17.

Gazőaságs tanács. 18. Gépkocsimarka. 20. Indulatsző. 2l. Szereíte
megkapni rrmit. 23. Kés része.24. Az egyik napon. 25. Az inga is ezt

t.sá. iS. Nagy mennyiségú. 30. Ertékesit,32. Fej része. 33. Azonos
érdekiődésúk találkahelye. 34. Repülőgépűpus. 36. Szappanmarka,
37. Római 200. 38. Női név. 39. Porcelánt tönkíetesz. 4t. Névelő. 42.

Erkei1.,. 43. Frissít. 45. Az egyik vezér. 47.HÍlziáIlat. 48. Szemiéli. 49.

Személyére. 51. Csillagkép, legfényesebb csillaga a Vega, 53. Hosz-
sá kettősbení. 55. Sztikséges. 56. Bordói ,, 57. Körülbelül. 59.

Szan,asféle. 61. Személyes névmás. 62. Japén és portugal gépkocsik
jeizése. 64. Jőzsef Attila vers. 68. Menvasszony. 69. Idegen női név.

71. \{adar is, gép ís. 72. Görög beű. 74. Külföldi popénekesnő. 76.

Barátságban van(!) 77. Shakespeare-hős "A vihar"-ból.

Függőleges:
2. Kiejtett mássalhangzó. 3, Bálna kozepe(!) 4. lJralkodó kínai
dinasztia. 5. Sziget Budapest mellett. 6. Ozrrrium és kén. 7, Keskeny.
8. Kis patak. l. N,ynas, népiesen. 10. Állatneveknél Borkhausen
nevének röv. 11. Angol sas. 12. Az ég istennője az eg,viptomiaknál.

i3. Hajó eglmemű betlíi. 14. 
^ 

r,ersike befejező sora (zárt betűk: E,
S, K, L, O). 19. Időegység. 22, Bettíket vés. 24. Az egyik szülő
becézve. 26. Numero röv. 27 . Tő Kazahsáanb an. 29. A jelvény ís ez.

31. Énekharrg, 33. Kellék része(!) 35. Magyar irodalmar (Ferenc). 38.

Határozőrag. 40. Zokog. 42. B.D.R. 44, Idegen hármas. 46. Szerszétm

része.50. Intézkedés. 52. Kitartás. 54. Logaritrnus. 55. Nekilát. 58.

Buigar hírtigynökség. 60. Oszftak zeneszetző (fuchard). 61. Allóvíz.
63. \aprerrái"., boly,gója. 65. Drrnantuli varos. 66. Órlemény. 67.

Folyó Franciaországban. 69" Nemkívánatos növény. 70. Kínában
van(l) ?3, rtIati |ak. 7 4, Kettősbetú, 75, Rangjelző szócska.

Sz.G.
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ződhettek meg gyer.mekük okos-ütyes megnyilvá*
nulásairó}. oszüályközössÉgben való szereplé*
sükről. örülünk a scrk érdeklődő szülőrrek i

A Nyilt napok egyík délutáni szenzációja
volt a hószr:hrászat"i l.erseny kedvezet d aa
időjárás. IíL szület,tek o1yan csndák.. mint az
első helyezést, elérl Teknős, KIT autó, Kut*yák
és kiskur-yái. t{ég sok érdekes "mű" megnyerte a
zsűri tetszéséL. kár., hr,§y minden csoda 3
napig tard, mert az időjárás körülbrl}ül *ddig
engedélyeat,e a t"árlatláíogaíást"-

A nalpclk nem teltek unalmasafi ezut.án sem: a
ó-7 oszt,álynsok közöti- megrendezeít Hermann
üt,tó hialógíavÉrsenyen l,lagony Rita rr'B. 0§u*
tály65 t-anu].ó első helyezést ért- el. Tovább-
jut ó levelező vepseny kereLében í'nJ-yamat,f}§an
fízika és kÉmia t-ant,árgyak eredményeit vár.juk.

Á fásítási program keretékren a tavaszi
srünet,ben minden oszt,ály gazdagíLja az iskola
udvaráí 1-1 fácskával, amelynek folyamaLcrs
ápotásáL is ellát ják t,anulóink.

}tárcius első napjaiban előszőr vetlek részt
gy*rmekeink t erüt eLi polgárivédeimi ver§eíryan.
Felkésgíiőjükkel, Naty Czírók §yöngyvér La-
nárnővel izgalmasnak tatáttatott a beöltögkö-
dés." ;r sugárzásmérő kezelése. a sr:k elnré]_etí
kérdÉs megoidása. Á verserry§n I. helyezést,
értek el.

Á t-avaszi szünett után szavalóver§eny in*
dítja be a még hát ralevő t-2 hónapos t,anul-
mányi munkát-.

Röviden 1 hónap nagycrhb rendezvén3reit és
*reriményeit össaefog:lalva e]_mnndhat,juk, a ío*
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"JELENLa§ SEtt FÁNÁSZKüDHÁTOI,{"

Á.z elrnúlü év végén a fal_u azzal volü üele.
hogy anyagi gondjaid vannak" }lo*ü meg hónapok
óüa egy suuper {,eherautót, lát haüunk nálad SúLI
felíratüal" t'ti történt?
Süli Lajos vállalkozó: - Á belföldi teherfu-
varozás befuccsolt. Lz év végén elég kedvező
külföldi hiüelle1 tudtam vásáro].ni esy IIECO
telreraut-ót,. előnyös önrésszel. Á teljes vé-
t,eláraL négy év aiat t kelt tör,leszüe,rrem. Ezzel
Európában végzek t,eherszállíLást" színte mínden
ország:tia", a kelüiekeL kivéve.
Beindulü a vállalkozásod?

Inkább úgy fogalmaznék, ho§y most" már sír.en
vagyc,k. Á nyárra tervezem, hr:gy vásáro].ok még

egy íehergépkocsit és kéí sofőrü alkalmazok.
Én az adminisztrácíós munkát" vágezném, mivel
az meglehetősen nagy. Sokan mrrndiák., hogy mi-
ért teherautóL vellem, miért nem lakást.. úsy
volt,am vele., hosy majd elöszőr beindít om a
vállatkozásomat és majd a ha-sztinból fogok sa-
já"t oüt hrrnf. t *remíeni -
Ebből a válIalkcrzásból nem
üsengele lakossága is?

profitálhaüna

- Nézd, én suoktam fuvarclgni a nagybani pia-
cokról zöldséget, Áusztriába. Szépen becsnma*
gnlják az árut és veszik is. Csengeiérő} is
lehetne expnrLálni zöJ.dséget,, de ehhez valami
t ársulás k*llene. FéIreért,és ne essék: nem
magamnak kí*,"-ánok ú j fuvarokat szerezni, ;ie-
lenleg setn 1ranaszkodha+-om emiatt,"

(-r -l_y}



Á CSENűELEI CYóGíSZERTÁR TöRTÉIiETE {r"rt*sz}

Á 5yő5yseerésae* röuid múlt ja

,4z ősma13:orn&, 5lyó5:yf t risd{ & { {il t osolq ué-
5ezték-. Aa Árpád.-ltázi ktrdl yoF. F-arábarr ü
szeraetese& győ5yítot * c&-. A I{II-XíII . százrsá*
ban *öbb kór;l"áz műts-ödö*t, de c tatór járás §o-
rán *öbbség:üts- etpuset ul t, újjáseeruer.ésüF. .TP.

Béla tdejében ind.ult.
Á gyó1ysaertára'k kezdet.Ie5es elats";ait a

szere;etesrendeR, krrlostoratban kereshet jü,lr_" A
"Budai lönuénykönyu'"-ben { re44-r4ez} 8

1yó1yszerészi *erlél.r"en3sés seabál-yozására már
uaft paTtg=afus. Áz Ánjou-kirtílyoR zdején jőt
k-épzet t oLasz orr-ro5-5:yő5yszerészeh- működtek-.
Fíátyás &_zrály e5:yetern felátlításót terue?te
Budán, Qz eltsépzelése nem uóLt uolóra, de uan
adat , F"o6y uralk-odása. ide;tén Budán már "pati-
F_ós" utca Létezett néháav patik-ót-la.L.

Sruos-5yó5yszerészi képesítést Némei arszá5
és líolland.ia e€yetemein szereztek, A reformó-
ctó ícordban a holodó szellemű ismere*e}r Ha-
d,},d,rorsaá5on ig terjedteh. Hétiusz Jul,:.ása Pé-
* er Debrecenben nyomdát t ét esít . flgrbnr iurna az
első meÉy&r rrgeIrlen me5:jelent füe:ests-ön3ru. A
""Le§ Sani.{arta Ferdtncndtna" {1644} dí gyósy-
s zer t tir alo- műkődés ér e uorrc i ko ző r ende l &"ggés e}"-e t
tortOlmc,z. A "Le}l Saniicrric- Ler pr-lldina=' i1678)
már a 6yó5ysgerek előáLtítá*ó.tlrll, ü gyó5ysze-
résai fetelőssé56el ts f,:stal}eozili. r7ao-ban
16 5:3ó5yszertár műlq,ödöit, §??o éuben a nc5.y-
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í77e*b§n ű d3ó€l3s'asrésk"épzés. Epgn tdősaaF"
jel*ntős íJ?.x)§§-syó5:ysaerész e1yénisé6iel Pripai
Fáriz Perenc. z7z3-i5 a €yó1yszerésael sarrbad
ipar uol- t "

.,l,e r$.48*as sgrrt,adsd5harc ide;lén horo* * irr-
tég&edéseh, rendele*el+" az e5észsé5ü5,y i l lettle
€ 5:yóg:yseerésuet fe_rt ődését }+,irlántáh bizLo-
si*ani . Az r$5_r , éu eLőtt en€eclélyeeet t
53ó5ysrerÉrjraF-at fi hatósá5 ú5yneuez*:*.i reáL-
jcr6rinc.b- ismer*e el {öröb-öLhe*-ő és el irie6enit-
het ő nra6círrt uL ajdan} .

Az La?ő. évi XIY. l,örvény e5:ysé5be faslalta
nr e6ésasé6ü5y k-űLönbőző á5,ait, tsinrondta.. a
gyógyszertárak közegészségügyi inüéznrények
nmeive& az últam felü5yelete aiat t áí lrtaA.
§aabdl yor_la ú j 1yó1yszer* árala- 1ét esit ésé* ,
nreg,srüntette újabb redt josú 5yÓgysaerdtórn&"
arlonrdnvoeását. "{ nyilt for5atnrú 6:yó6ysgert<ira}+
nieÉ leit rnlé;r}eedett íiói?, iI l.etue kéai5yó6y-

e6ésrit ő rendel&"egései sgabrit ycrták & s§ó5y-
*zeTt<írtrts- e5ysé5es műkődését a nreísodt}z" uiLá5-
irriborús éueki5.

Ig45 ete;lén a Népjólét i }ítni.setéri.u*r ha-
ttis.b,örébe &"erül t aE e5észsé5:üayi és suocidlis
el lá*ás. rg4g-50 étlbep_ {l 5yő5yszeripcr, F_e-
res}tedelen és a 5yó5yszertrjrciH dl lanrosítdsa
tlolt r meírrlaF_ult ae E5észségügyi t{tnisg*értum

ezael a 5yó5yszerészet az e5:ésr.sé5ügyi
pii nt s.g* *r hat dsleörébe F.erü l t . ,4 5:3ógys3er t áro,h_
e63sé6,*s trdnyi* <i*dt & főutírast és me6yei
Gyóg3srer*ár V&LL*l-atak, ué1ez!ék-, mnlrd a me-
syei t aná*xo&, hert ásRörébe ts-erij l, tl* (l mai



Gyó5,ysaertdrt Központok- { 1g§7 ),
.{ hatu€íl&§ éuek-ben a *ernreLőszöuetkezeti

moa5r:ltlm, ua.Lamini & tórscdal ombiztostttis íii-
*erjedése a Zak-ossóg széLesebl, réte5Ére is
tndoleol ta, ho5-y tszs teLepüléseken is tétesi*-
genele 5yó531szer t ár at .

.{ esen5"elei gyó6ysaertdr

..4e rg6o*rrs éuglr"ben {rg57-6a} a Éorm<iny ts
jelentős össee5íet. So nrii,lr.ó forintot biato-
sito* t a. ?'{ g,ppg:3,"epfi?' 6yó5ysrertári háLőzat
f e_rl e§zt ésére.

Csen5el e lröesé5l rli l l c,mrisit risa í959* nol,Érm*
ber 7-én nie6,unldsult, ezután terue,aáe a közsé1
ueaetése o l,a&.ossá6 igénylése ato'pján. hoáy
rg6*-ban,e }iöesé5:fe.rt eszt ási bee:ét erets_et *rrr-
t ol éAol jtí}e 5:yó6y=zertár épí*égére. -rst6í-bÉn a
*eruere, el.hésgül tefe, {See?edi Ferueeő VóLLaLal }
ós I$!őa tauaszán kezdőúőtt {3,a építF_eeés. rii-
pitel ező a űSOffrÉP tlolt " "r{ 6yó5yseertdr nre6--
nyi t risa 196á. notlearber. z- jén t ör,tént .

He1edűs Er.gsébe*

K0KÁRDÁS }lEl{ET

A csongrádi polgármester szerveaésében a
Csongrád megyei 4. számú választtási körzel,ben
március í§-én "Ktlkárdás menet" vonult végig,
f,sengeiéről indulva- Á ke,vés prnpaganda, 'rrasy
a drága benzinárak miaüt" a köaségünkbfr]. indutó
? kocsi kögöí.t csengelei nern volü" l.t" Ft.



-2ű

FoüI KRót{IKA

Edző meccsek:

1PP4.febr. ZT. Jászszentlásztó - üsengele §:lü
{1:ó} üsengel_*i gólIövő: Kun-§gabó {3}, Vígh
{2}, FIalnár {2}, Figni*zki {2}, üsókási T.
1§P4" márc " §. űsengeJ_e PuszLanérses L:2
(1:íi üsengelei gÓllövő: Pigniczki
í.-P94. márc " 1{- Puszt amérges Csengele 3: 2
{2: l} üsengelei góttövő: üzeigerschmidt,
Kun-Szabó

Bajnoki mérkőzések:

1PP4" márc- 1P. Petőf'itelep Csengele 3:2
{2: 1} 5ü néző ilezeít el §er-a.
Csengelel Kucsora_. Szécsényi (Dóczi 7ü" }., Kj_ss,
§aőnyi, llnlnár, Szabó P. (Kun-Szabó §üoi,
üjuricsin. Yígh Z., Fí5niczki (Tói.h Gy. /ló,),
űzeigerschmidt, TóLh i.
Á t,avaszi szezon első bajnoki mér-kőzésén a
jugoszJ_áv v*ndégjátÉkosi;kka1 megerősített, Fe-
t-őfitetep visszavágoíi, aa őszí vereségérí.
Gól]_övők: Suszton, Tóth i11.Tóth I.,!'lcrlnár.

1PP4.nárc" ZT" Csengele- Bardány Ir. 1:ü {ü:ü}
5ü néaő veueL*-e; Tót-h 6.
.4 mérkőzésen a ját ékot, a sxél igen nehézzé
t et,t e mindkéü csapaü számára. Csengele megér*
demeilen iartndt-a it thon a kéü ptrnüot Yígh
Zoltán góljával.

Kun-Szabó Tibor
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Kérdezt ék - ut dna.lán t unlt. .

HOVA KERÜL ÁZ ÁLLÁTÜRVÜSI RENDELŐ?

Egyik r:lvasónk üurlclmása szerinL a művelődési
házba kerül. Véleménye szerint- ar nrvoshnz
érkezők állat-ürülékes csíznái,kka]. be fogják
szennyezni a kult,úra házát. Valóban *t,t- lesz*e
a r-endelő?

a felve,tésre Ladányi Imre mérnök rrálaszo}t".
Elmondta_. hrrgy az állatorvosi rende}ő v;llótran
a műve].ődés_i házba kerül. mivel a régit *1
ke11 bont,ani , hz épület t etőt erében kap majd
elheJ_yeaésü. Á lépcsőház könnyen t akariiható
lesz, há beszennyeznék az állatorvoshoz érke*
zők. ha orvü§ iegLöbb eseiben nem iartózkcidik
a rendelőben, igy az üzenetek elhelyezésére
egy post aládát fognak az épület bejáraiánál
elhelyeizni. Véleménye szerint ninc*s olyan nasy
prob}émao hogy ne lehetne ott, a rendelő.

],l. tl.

I/§NpÉGrdBó F..{l.,4ror

SZALÁ}tt A LA Á§QIKA
Hozzáualók"t _r Ecnto mcrgarin, 5o dts"6: cu,tor, 5;ú
dk-í háztar*ási kelesí, 3*4 áln-€ ft,arb"aópor, €o dk5
L}á€otü dtó. 3 di *ej.
El,h.éseités; É5y fazéF"ba beletesssüF" a r*trr.§,€*
rini , c.uÉ:r** . laaíarrdt és $ tejet. Ee* 3-4 ífer*
ci5 tőaaük" utána belerclejuk ae aprórcl drrrn*
boLL ,h"e.&,sget és dió*, ísy t*uább főzeük r$



,4z

perct6: ril tandá &*tlerés mel let t . llele6en ru*
ria&t+_ó far*rdl;uts_ porcu&,orral nle$hinteit gsir-
papírCIn. Finonra,tlbd t ehet jüF,, hc ét eso&,ol áúét
és magxolát is teszümk a masszóba. Xészíthet-
.1üft c:styalappal ts. ág ostyrrlapol főzés etiítt
benederesíte*.l. F-onyhoruha l+-özé tessgjjF'. Ámí5 ű
ín6r§sa,{l íő " a.Z crsl yol apolt me5puhuLnak. Á

F€, nrcr;td felte}ter;tüir,. Fia ts"i nűtt, ferdén sae*
l et e1.;tül+..

KóKüszK§cKÁ

§orarit,alóF_l 3o dk5: cuRor. _r tajás, 6 d.|t-5 fiar*
5:arin, 3 euő}ranál mág" í c§üfi{rg sütőpar , 4Z
rtk5: lisgt " e dl te.l. á nág: r$ dF-g nrar5crin, 6
*tlőF"crndl tej, 5 d&,€- kakaúpar, E5 tl&5: culc-or, í0
dk-g kők-uszreszelé}-.
ELkész,í.tése; á cuRrot & to3tixsc.l r mrrr6arinnal ,

mézzel habosrrr &euerjü}t,. Ha;l-gártdjuF- a lisettel
elF-euert sütőport és a teje*. .ről össee&"er,,er*
jüts_, z,síroaott , Liszt eaat t tepsibe őnl. ji}k és
leöeepesen forró süt őberr nre6süt jüR. Ha F"r hrit * .

Rocíc,dra uá1juk, a mázb,l for5:at;rule. Á r9 dAg
nrar5,orin* 6 euő&andl *e3ltel, az 5 dks kc.ktró*
porrat " € €5 dF_6 cuF-aral jóL öss,eemelegít jüb"
és a ts-ocJedra uőgcltt *ésuútit nre5,nrtíntjul+" bertne"
Utána ledF-useresgelé,hbe fclr6lct3u*tr_. Na5:yon &.t-
aciós süt emén3,1.

Cgakó _Iídrted
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HÍRDETÉSEK

újszerű állapotban lévő (85O km-t futoí} §im-
son molorkerékpár eladó. Érdektődni Á:,vai
Kálmánná]. és ieleségénét lehet. a Ptrl.gármesteri
HivaLalban 

"

BEüü

ltinden szombaüon 1? órától bográcstrs pörköli,
vacsorára várom kedves vendégeineü a }í./iY ár-
Iomás melletti it albolt ha. Csüt"iirtökig el_ő*
re*de}ést is felveszek.

§zlobnda Ferene iiz].el,veae,üő
ünn

Értesítem c. t i.s;rtei t lal+"oss<í5lat , hog}. rtl§4.
január r-tői ieher3t'1-1porazással bőrrült a terlé*
Renysé5"enr. VáLtalom net*.ő 8 ton* telier s,adl*
Lítását .hüt- és belföidön e6lyardnt.

rót h Iibtlr
uáL'L aL b-rir:á

Virágűzlet*emhen megkezdtem á műsoros videóka-
zet,t ák köIcsöngését. Akció, r:íg jáLék, sci*f i,
mes€. horror és kiasszikus f'i]_mek közül válo-
gat.haü. Íze].iLőür rréhány főszereplő: Silvest,er
§t,allnneo Kris Kristcrferson,, Harrison Ford,
Shirtey !{aclaine " Chuck Norris" L,atinovits
Zollán, Bud SpenceF, Luis de Furres. üh;iri*s
Bronson" ülint, East rrood. Tony Curtis. Helenie
iijabb í'ilmek! Napí kölcsönzési díj 12ü Ft.

Novákné n'íahányci Erzséhei



fiarancia í'el*lősség-., frö§co-, lakás- és va-
gycnbiztosít"ást köthet" üs*ngelén. R*iszlet-es
i.á jékt:izt"aüóval állgk a iiszi*It. ügyfelek
rendelkezésér,*. §ü}i Lajosné

t,e]_efon: 3§ó ü4/t

VáLtolonr fotó éx .,ta*ri" r*tuáteleF- késgitésÉt
{es}+;iir"lő&_, I ats-odgl mcle, csal díJt esemérr3e.b- st b. _}.

íEitó ct}e"AeF"et órtr#ítCIíe. Ámatörf t lm isidol 6arás
q nap altrié _r8 F* lk-ép úran. l{acsa Jánosné

ltisteleit" f,t:suth ?,i.3"í. ieleJort: 3ő4 54í

Simson kipufogók 
oU"" 

**reb Simson alkaü*
részek, valamint ETZ 1§O és ETZ 2§1 motorke*
rékpárokhoa kipufogók a bolüi árnál olcsóbban
kaphai.ók a gyárüónáI: Varga Hihály lakatosnál

Kistel-ek Tanya S{§" üelefon: §8d lP1

F{indt=n íípusú *=i.r"t rv* j*rriea*ai és felújít'á-
sát,, lovábbá házt_áji gépekhez való alkat,részek
gyár,íását- {fogasker,Ék süb. } váila.irim. FB-gáz
saa}:várryos csaLlakozó {pörkötőhöz stb. } ál]_an*
dóan kaptrat-ó. Sénes §alázs vállaikcizó
i}sengeIe,,Felszabadulás u. 3. t.elefon: 38ő ü17
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C§E!{GELEI KRÓfiIKÁ 1ní cr rtróc i ós hclvL L crp

Á Fn1 üáf ár" í]e^hArt l árn.,aal Ár r,rrb I ttr,i ttvPvrÚ-*FJ*

Kr.rdj a: C=+r,g+LeL roL gái,őr Cs+port
FeL+Lá1 s kicrdd: Itueg-lr(r Péte:-
§zerkegzi Ől !r{oLrrcir §lÍi- háL y
§zerk+--z] őo4.:: í:éér,n+l a FeLsz<rl,;crduLás u.11.9 - " -,
Soks zc'r,Dsi L,1 .:1 ÁL t aL ár,r:s Tsk-;L rr, Cs+rr.,JeL e
S<rks zó? ó si L ásér,t f'eL eL őe: Vfl-r §a- Lós=L óné
nnfi nnünnnnünnüűünüüünnnnfi nnnünnüünnnnnnnnnünűü


