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ÁNYÁK NAFJÁRA

Ányám, Te drága kedves.
Egyszer Te is vcrltál szerelme-q.

fgy szütettem a vílágba..
Testvéremmel nem hiába.

Ki,skr:runkban ug:yán rossrák vollunk,
De arccidra sok kis mosolyt, csaltunk.

§ bár az idő múlik felet"Lünk,
í'li Tég*d örökké saereíűnkl

t-jzakó r}dikó



Á üSENGHLEI §YÓü:Y,§ZERTÁR TIiRTÉNETE {rI. rész)

űydgysaertár uezetőne&- Fekel,e László
5yó6ysrer,éset fteL,ezie tsi a űyó63saer*ári fföa-
pr:mt i5azgatőjc. ,4 hetyi közcissé6b* 6yor§ún
bet l l esg.kedg* t tL csal ád, la-özuet l ensé5ü&-leel ,

lq.edrlessé6ülets-eL jő ts"apcsol otola_at t ergmÉ et tets" 4
l o.ta,assri55a l és dI b.özség elea*t őt ue l í sy
t isat *l et et és nre5becsül ést &rrpt a§.

FeF-ete 6yó63szerész o F.özéLetben i5en ats--
tíuan teué&,eayketiet i; a Hazaf ia.s l.iépfront , uű*
lnnrinl a Xörsé5i Víznű Társulrrt uere*,ője rlolt
több ée,en d*. Csen5:ele íandcgdntrA é* /é5re-
ha3trj §tgtlt!.sá6áno.h- is tagja rlcllt.

r*ele ú,at5*zatt felesé5e {Éuif+"e}, o,F"i* nttn-
dents-i t ts,at *l t és soib-an saere* t ets- fr*drles
e6:yéntsé5:e, türelnte r=rtigt t . Három t*&crl,ásleorú
5yermeF" jó édescr-y ja r.,ol t és mun}q,a niel l et t
uége*t"g eZ ű 5yó5yszertár i crsseisft ens * an-
folyanrcr*.

.4 g3lógysreriúrat Gyú1et Péterné frdus néni}
t alaar i * ot t a rg6z-L őL 1975, júnir-rsdt #. .fun63 §ge-
ret et t e l , .5,t:ndossó €6et ápol t ű. G. r;i rd$of+"aÉ , ct

RerÉet , * régi szép róesaboF,roF-a* -

á Pel+-ete {:§alári szép éle*ében snjnos htrnrrrr
jött a tragódia, Éuike bete5:sé6e és hnlálcl.
FeF"et e 63ó5ys zerész d* he t yeeésse l D*sg&re iee-
r,ütt íűsaLádi &,apcsolata Sze1ed}tez kőtötte *

i5:y F-özelebb icerüli j. Scrjnos hc,mcroscrn me6be-
t e5:ede{ t ós nre5:hal t 

"

-r57?í. nrd;lilsdtdl és ;relenEe6 is a áyósy-
sgertdr ueze*őj* Heíedűs EreséLlet dí_..ló€-}isge*
réga. .rs?J . ű"u€u*r:t usóbcrn ue* t érr fel íót h 11-



Tó+"hnó és C]vúgeirré ilegediis ErzsáheL

t-,clrné* {"{.scrAógt i i orrel,J, rr,.lr"i Aát éu r,it dgr

e, }]ó6115;76,r, t rjr r. css:: f, s::* +.ris i l"-*1pes i t és t s ?e!, -
3et t . ;rr*jrl f*13og. *xp*eiir'llti (í,.ss=ts;t ensí+éir*
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J--r J-

l err l e.5, i s '+"er{lres niurr3tct ár-scrn.
r<!7Ei- itirtiusátói és n?ost ts 1 aluógvszert.ár..aJ l L, - 

,J_, -U_,---*, ,,*.

t l7.!?_arTitó j*'(_:sdtsi fst il.Ínné, 1.1l".z a= űgsi1.i_s:]ten_
se§ GíE:i i dős;ro.1i"a aLa+- t r"hel r_iet t esitet t m"
ííi,.et. srrÁ..rat se4li t le o
ro==*+ íii rrr,:t-r*i,: l,n l nnti ni

----,l_E \la , E tr\ ,_/P a, PH ,-/ ,, p p
._l_, -úJ

rc]8 t- rclfrE l+.ö ziit .i i
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Cseil_relén- §l+_}:.cr a taArrr,ítás1 lirylle4].íi5 Pét r.r.né
.,é**=t*- lrei v** tr: toj..ar,itónői rnur{&;{ib..in r,r_it.;ztJ

zde.t61 lía6r:n3l lí*nyiiér,*nó ts d*ll6r:at:t t .

í!}?*" rjud,Eri§3t ?rsá* Ól r.983. dtt.d-tr§::t usrii5 r.loí * fl
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Á gvógvszer.,t,.át, Éi_lul e l,,:

lrrisná íFr_-l.i| 5r.rt,nl_ t {1 -l - Ig?6-bűn még rréiirinli
Frónapor, doL5orr1 t . rJ S=egedre köitljíése irtan n
{JvÓ5:ysaertári Xözpoat G0 l eílus i- Laboratóri_l_r*tqil,a
.h,*r,ü i i .

§§í,}ő ülr5r;5531usában b_erd+_*: mun_k_á3át §iit h

Zt:l.*rinné i§rrbt ,T|tli,h-ó). líegszerezie ü s.1'd63-
§:íer.trirt *ss*t*:l*e.nst &,épesítSsi - ő u si?ánri d,J+"

és s;rrim,:ie_ "&iudíó ixnierőj*'" t,,{rl t. T.!;gJ. nrii;tu*ü§
sr:g{ t et t e .r +rvó-qr_;s,eer á cír nrrrn,há írit" .-,*.:l-*íJ-!..L]-:+r.'.-.**.

-T,98S ar;Éíusít **t;lhan §t s t e í gl+"rSi iisen5* i elr e
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í;rliir,_orri } rtlÁpr.l<rr^rl ár, i rr:l<;;:,1 g,,>},rrllq..-''..0.i.-Ú.yÚ{'r..'Á,
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}e-i t-sntere* es " t i s?t essé6es munkli jriurr.i i 5veF_c:l-
ne&_ r,éxxes*t l nnnt t::Trrt cin is crrinrrit r:LZ e6és:r-
sé5ti63,. i*uétsenys66n*&" nreiy segit i a bete6
entlrer l_ a, s}ltiÉ,l,u l ti.scÍ-b,rn , i á á r.t r,,p r:l;És::sé6l+nets
nie6t nr,t risdöan -

}le5ed{ís Erzsétreü
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ÁRcHÍYtlt"I

Ezt írLák CsengeJ"éről 23 ével

KÉT §ZöYETKEZET,"!{ÁZA§§Á§A" c§Et{6§LÉil

Áz elmúlí" évi gazdáJ.kodás *rredményekénü haü
közös gazdaság jutotü idén szam*rrú §or§ra;
szanálásra. Köztiik a csengel-ei llonfrrgla]_ás Tsz
is- Ánnak idején a szanálási trizottság azt
javasolüa, hosy csaülakazzúíl a gaadaközösség
az Áranyka].ása Tgz-hez. Az emberek kisgyiílé-
seken, e*t"i besr6lgetégeken többször megvi-
taüták eaL,de nem üartoüták szerencsésnek- így
aztán a kcrrábban összehívott közgyfflésen
144-en szavazí,ak a Yadgerlés-sel való házag-
ságra" ltindössae í8-an üartodüak ki a% Ár;rny-
kalágz mellgüt, húsaan pedig gl_Lengzüék au
egyesiilÉst".

Á járási tanács vb a közelműlüban üárgyerlüa
a c§en§eleiek helyzetét, s rigy dönüöüt., mie-
lőtt javasc!.ná a mííködási engedély megvonásái".,
mégegyszer. alaposan yitassák meg a közös
gaadaság üagjai " mil. szándékoznak tenni. Igmét
kisgyiíI.éseken beszélték meg az érdekelüekkel,
majd május 24-én reggel d órai kezdette].
közgyfité*f. f,ar{o,Lüak. Ezen a llonfoglalás Tsz
üagjai közül ZCI8-an jel.entek mes. Titktrs sua-
vazással., Z§?-en úgy dönüöt,tek, hosy csaüla-
koznak a Yadgerlés Tsz-hez" 1P?§. január
1-éve]"" Áddig is., mivel elÉg r:asszul á1I a kis
szövedke,zet sg€nája, a Yadgerlés Tsz gzakve-
zet,ését kórt-ék fies" hosy e.bben az eszt"endőben
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náluk is ].ássa el a i,enniva]-ókat,"
A végs6 gzót az egybeketósrőI majd a Yad-

gerlés Tsz tagsága mondja kí- Ile az már biz-
üo§o na§yon elönyös lenne a házasság, hiszen
nem kell külön-külön berrrháani., épíükenni,
öszpontosítani üudják az anyagi erőkgt. }tás-
részl, pedig, mivel a llonfoglalás eddi,g §em
üudoüü elegendö munkát adni üagjainak - s így
eljárüak üávoli vidékekre - ezuüán otthon a
faluban a megnövekedet t közös birt,okon eg6sz
Évbgn munkalehetőséget üalálnak a t,agok.
(}íe6j'el eiT a Détmcgyarorszá1 !969. mtí;rus e$,i

számában)

TAl{íTó}tő A TAt{YÁll

I{e,m t"ört,énnek ii,t nagy dolgok. A mindennapi
munkájáü végzí az enber ennyi az egész.
§zereüem a gyerekeket", szeretem az embere-
ket.. .

}lorváüh Ándrásné taníüónö e]-szólásait
jegyezüem. ísr egymás mellé" Hem szívesen be-
széI magáról." {.""}

§zeged sziilöf.t,e, §zegeden v6gzet t 2§ évvel
ezelőtü. fisengelére kerülü a Yadgerlés isko-
lába- lla van beszédeg név., ez a?,. 6 így mond-
ja.: "fajtiszüa" tanyai iskola volt akkor. §em
gzemrehányás ez., merü szeret{,gl mondja. Éle-
t,ének 1§ éve ide k{ii.ődik" Kényszeríi.6 körül-
mények szólíüoi,i.ák el onnan. ..
íEésgle*e.|s cl'g -196.9.mrijus 3"r-én a Détr.O6iyar-

orszá5ban me5ijeient ciR,b-bőZ )
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BEi{UTATKüZIK fiSENGELE-PUSZTÁSZER FALüG.{ZDÁSZA

BemuLatkozáskéní had álljon
i+-.*- az L99&" január 31-án be-
adoit", a kíválaszlás at apjáü
képező szakmai önéletrajzom.

1951- au§uszt,us 2ó-án Kis-
teleken szület"üem. Ált alános
iska,lai íanulmányaimat a
c-<engelei Erdősarki Áttalános
Iskr:lában vÉgeztem. Gyermekkürüm nehéz és sze-
rény körülmények között, ielt r*1,, mert- volí
időszak, amikor minri a négy Lest"vér*mmel is-
kolába jártunk, és édesapámnak nem adüak murt-
kalehet,őséget.. Szüleim szorgalmának koszönhe-
t,ően mágis bejut ot Laín a Kiskunfélegyházi Fle-
zőgard"asági Technikumba" ÉreLt ségi ut,án mint"
öszt-öndíjas fevéüelt. nyerüem a Hódmezővásár,-
helyi ÁllaíLenyÉsztési Főiskola nappaii tagn-
zatára. í97§-ban jó eredménnye1 á1l1amvízs-
gáztam. A diplama me#szerzése után a szporruo-
ráló ísz-ben, a puszt.aszeri FléLvezér }l6TSZ*ben
kezdt,em me:g a munkáü minL gyakornok, majd áI*
lattenyésziési brigádvezeLő, majrJ később
szaFva§marha t,elep vezet,ő let,lem. Át.suervexés
után 1979-bren takarmánylermesut ési ágazatveze-
Lő lcütem.

198ü-ban lakástűs alkalmával menf-és snrán
sútyos sérülést szenvecit em. B*íegxégbői fel-
épülve az akkrrri egészségi állapatcrmnak m*§*
fel"elő munkát" adt"ak, ísy kapcsalL munkakörkénl
megkapt am mindazon munkákat, mely*t- ágaaat-lrrrz
közvet,len rrem letret" kötrri. isy a földügy, mun-
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kavédelem és }lázüáji Bizotság elnöki t,eendői
Lart,ozt ak a hat áskörömbe. Későbti a }lázíáji
BiznLt,ságban végzeLí munka alóI felmentést
kaptam, de ugyanakkor kisebb beruházásck {me-
lic:ráció, rekultiváció} irányítása hozaám
t"arttrzc,t t,. Fíindezen munkákat nasy szargalommal
végeztem 199ü. májusig, feInrondásomig. Egynl*
dalú felmondásomra azérf- kerül*- sopr mept- az
akkori isz*elnök megítélésem szerint, nem en-
g:edte, fékezte az áLalakulást.

}lindezt iát,va már az L9a7. évi I. földLör-
vény alapján 1988-ban.. Csongrád meg,w§§gp elő-
szőr én kaptam víssza haüározat,ilag a szülői
föld egy részét". F.aL a területet bÉr,lerüle-
tekkel, illeüve utóbb kárpótlás r:írnén a je-
lenleg mint egy 30 }tekt-árra növe].em.

l{indezen fizikai munka mel}eit" szervez*m
saűkebb környezetemben (30 fő} fe].merülő kár-
púdlási ügyek {15ü kárpót'lási borít"ák kiLöl-
tése}, meaőgazdasági t"ámogaiások {veLási.
aszálykár" syeng]e Lermőhelyi adrrií.ság stb. }

int ézéséí-
t993-ban a Hezőgazdasági Fejelszüési Álapra

nagyszabású telephely létesítésér* pályázatot.
nyújtoííam be., mely pályázatoL elnyertem. a
munkák Lervezet t- szint-en haladnak.

hz önképzésnek mindig nagy jelentőségeü
t,ulajdonítat"t,am, isy 1991-ben "szarvasmarha
t"enyészt,ésr*" szakér,tői Levékenység:re jogositó
engedélyt, szereztem.

§aját, köItségemre részt, veLLem a F}t. szer-
vezésében "é,grárkülkereskedelem" cimű tan*
frrlyamon.
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Eddigi munkámért civi1 lét emre a "Haza
szol-gáIa*-áért" Érdemérem ezüs*- fokozat,áí kap-
Lam.

Egyetlen párdnak nem vagyo}r
voli,am t,agja.

és soha nem

Tót,h Tamás

TóLh Tamds fotu6ordász a toudL,t,tcts_ban l-cpunh-
ban is uáLa,s;r*OL az üáy,lr"örébe tartű;ló .b.érdé*
seJ+"re. Áz etső &_órdés;
Hezőgazdasági kistermel-ő (ngm váIalkozó} jrr*
gosult-e a ügrmeléshez vásárolü eszközök és
anyagok ÁFÁ visszaigénylésére?
VáLasz: Ig:en be kell jelent-keznie az
APEH*ná1 úgyneveaet,t, ÁFÁ körbe. Eővebb üájé*
koztat"ó*_ a üsengele, Felszabadu}ás u. 1P. saám
alalt i {vo]"t" presszó épület,} irodámban §rre-
mélyesen adok minden pénteken Z-tő,t 13 óráig.

O§§H§ELEI R§K{}RDGK

Ányakönvvelető: Csengele első anyakönyvveu§-
t.ője Takács }tihá}y népiskolaí igazgat ó-tanít n
voit,. Á működését, 194ü. március 1í-én kezdte
meg az iskoiaigazgatói lakásnál ima I.számú
orvos épülete}. Helyettese Orcrsz Ferenc volL.
Építmény: A legrégehbi ma is álló É,pül*t az
állalárros iskola udvarán Iévő öreg iskrrla.
l89ó-ban készülí el. Á legmagasahb épíLmÉny a
vízt,orany_, 39 méíerrel.

H. i,l .
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aGYHá.Z I Év ( IV. rÉsz}

hz *gyházi év leghossaabb
része az "ávközi idő" má-
s*dik szakar*gir,, amit- "zöld
farsatrgnak" is nevezrrek_.
jézus menn yLlemrn *t,e 1 é*_.ő l
adventig t_.ar,i,, E,z. a hcsszu
időszak ai}.:almaL ad arrá.
hogy a -§zenf_.Iélekről, Szent--
háromságról va§y Isten bará-
*-aíról, a §zentekről is nreg-
emi,ékezzünk.

Tud juk.. hngy vasárnap
vcrtt, Jézus f"elíámadásán.ak a
nap ja" Ez mr*=gvált,r:u tat, ja a
szomtiat,i úr napját", aaaz a
hét" uíolsó napjáü. meri- ad-
dig: szombat- rrolt az Istennek
szenielt nap"

hz "lijszi.rvetségben" mirr-
den vasárnap egyú+_t-al lrrisvef- is, usyanls a
szent,mise'átdc,zaLban a Flegvátt,ó újra" fi€t újra
l*tátdozza magát értünk:
"Ime, hit"ünk szent, iit'ka! Ha]-álodat, hírdei,jük,
Ururrk" És hitt"el vailjuk feltámadásodat, amíg
*:1 rr€m jössz. IsLenünk., ezL az élő és
szernt áldclzatot- fö.lajánl.juk neked. "

Á lit,urgikus érrrrek az alapja az Úr napja,
vagyis a vasárnap au örömnek. a piherrésnek, őz
imának a napja kell, hogy legyen. Ist,err er.-
kö}csi parancsban adi,a az embernekl "Uradat
Isterrgdet- i mádd., " hz úr napjáL sz*rrLelld



me5!" Ezét:L köüelező
hai 1gat,ás.

a vasárnapi szent,mise

Krisztus megdicsőülí tesdt,el húsvét uiárr a
il0-ik nap a Flennybe ment,., 1ü nap múlva, atrü-
gyan megígérle, elküldte a Vígasztaló §zent-
lelket-.. Ez an első pünkösd szint-én vasárnap
volí. Ámikor az apost,olok a Szűzanyával egyiit t
imádkoztak., lát,hat ó {iüzes nyelvek} és éraé-
kelhet"ő múdon a harmadik ist,eni személy mes-
erősíteLt-e őkeü, az érLelem,, a ludomány, a
bölcsesség, a jámborság., a íanács Letkét. adt a
nekik és b*t,ölt"öt,t"e valamennyiüket" az isíen-
félelem Le].kéve]..

Á Szenllétek nagy és ünrrepélyes kiáradása
azőLa a bérmálkclzás {megerősít,és) alkalmávai
törtÉrrik., ha komoly előkészület,Lel." a vallás
gyakorlásávaI bizonyííja a bÉrmálkozni akaró a
hitbeli nagykorúságát"

Pünkösd jelent,őségéL bizonyftj3, hogy keL-
tős ünnep. Külörrtiöző népszokást:k pl. pünkös-
dölés is kapcsl:lórlik az ünnephez.

A következő vasárnap a Szerrt_háromságnak
szent,elL nap. Egy Isten van., aki három sze-
mély: az Átyaist,en teremlet,t,e., fenntartja és
kormányon%a a világoü; a Fiúisten megválttrtLa;
a Szentlélek úrist_en megszenteli" Á me€iszen-
t elő kegyelem áit-al az Isten gyermekévé üeszi
az emliert"- Á három személy §zerei-eLegysÉgb*n
alkotja a §zenthártrmságot. IT. Járros Fál pápa
a 2Oüü. év jubileumára fetrívja az emberiséget,
az igaz Szer*t et, megélésre: önmag:unk egymásnak
ajándékozása, nem kihasználása., hanem a másik
szolgálat,a _. segíiése. Frányó Károlyné
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"Bül-T* V[}LT Á DISZ,KóBAN.

§teonl,dra mór r*indenl+_t {udo*r<íst sf"eráe{t o
mórci rrs r3-i iitszts-óban t ör t rónt eta-ről .

,4u e5:ynrdst &-öele,t ő pént e.h est é}aen mrlr hi*
alakul,i áör.esköeőnsé5l jót érez*e nr<x5tit. Nem
}ecrt 1t:* * nets-,ála rlr.dé}+-re ut azni, ho6l],, srórak"azási
l ehet Ősé1hea jussana,fu" _ít t hel yb*n eet me6it a-
ldZtri}c," nripel st&_erütt olyan l.tíuatdsos disz-
F,dst taLáLni " a,lr.i terenrbérZetes ale€otd<issoi
uál l alta a f iat rrl oF"rral", a s,zínuonrllas ae-
neszol 5áLttrtdst . Cü-n.

és tdrsatH csoporto§cír o tereniben üue5eAet,
seé&e&-et dobáLtats-, törtel+,, és ualaRi. a disr"F"ós
rendezőinek pof arroleat adot t . A ts_ét srenrrÉl y
trecsületére írhatő, ho6y a csoportos Lrclhé{ őh
uáttaí.iúk f öL. A ts_öuet k-ezőkbez:" e€yeztem hi
r-lelü&,l űa e§y jauít hatat La,nrrú r.,ól i sgéft árát
me5térítt,b" és & többi me6ron5-dtódont seéR-e{
sajdt köl *sé6:ükön és nunHdjrrhkal i.l-t jaeliÉ jdts_.

Elzt. mdr me6 ts tették. Ezú*Drr kérnelc, lircrcsdna-
tot a f alu fiat aL jaitőt és a rendeírőh-től .

á dtse,lz.ds határozat1rrn idetg gánünetgt*eti o
t tinrnrul atságot .

ltenrélen rrirrrlentst leuonja 0 tcnul sá5ol cL

iörtérrtekből . és elbrijhatnal+" <r föLd al-á azoh-.
*&"i.k nem ucíl llrltd,h *eiter&é;,i a j|elelőssé5et.

Fahdcs zsolt
F-őenrür:elődési ei őadó
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KEDVE9 AaTóZó ÉS fforoRazó ?IÁTALüK!

Beh-öseöntőt t tL trrL}Qsg, e€:yr"e többen t;elsgtF-
ető járműuül<et, ho6y ts"tprdbdl j{its- telrerbíró
}_épességét e sebessés tehtnte*d,ben.

Közsé5ünk te6ré5:ebbi utcőján a Felsgabcrdu-
Lás utcán i1en na5:y sebessé5:6el hal adnats-.

Gyermel+-eini+" ts - bár napontc $r.,ju&" őket - kint
lut kór,ozncJe. ját sarrnaR a hóaak e l őt * . Ők nrég

toLiin nré5:senr eLé55é előui1yáe:rrtosale". Hi szütők
rro'€yan f él ünh a bal ese* i ől , htsaen l e5ldrdgdbb
kincsünR fl 6.yerme}eünk.

So.ksgor tapasztaLjuk-, ha€y au*ósok,, mo{n*
rosole olycn ne6y sebessé55"el &,anyarodnaF. a
Bélee uteába, ho6y a suereÉc§e óuja őF_et a
uillanyoselop kidön{é§éüől {bcír már srre is
tloli péLd.a}. Mi lenne. hc nenr tu,1.nána"k időben
me5áLL,ní " cnrt lo"étsé5.es a sebegsé5 nriatt.

íérünk bennetele,et, §3ir.le§i:-edjete.le" lassabban
nőzlekednt - c,.hinel+_ mé€ nincs ma;td lesz
5:yernrets-e és ő is a1gódai fog a testi épségé-
:_ ,el, t .

Fiatnlo& ? ezeíz f etüL 1ondaljato,b- e.z idő-
sebbets"re is, őti sem Jteduel its- cr bet t erüZ et t
rohcnáso}e"at és fé.k_csileor5:dst, anrit néhc mű-
ue l t eia""

{érünje bennetefe,et, k"őzle.k"edjeá*k, lassabban,
óva1,osabban " mer * tinri, k_crr íned:t ör t éai k il btrJ
mór F.éső l es:ri

á sgülő,b" netlétrgn;
T'ó*.rL rst tldnné



Á KöZE§É§ZSÉGÜGY üSENGELEI TöRTÉNETE {I. rész}

üs*ngele 195ü e].őüt nem v*lt, önáIló t,ele-
pülés"" íg:y t ördÉnef*e ezerr időpontig Szegedhez
kötődik. 1fi*9-ben Felsőközponton {ma: Balás-
tya} közigazgatási közponLot, hoztak létre", ami
orvosi lakoL is magáhan fogJ.alL{ . Á csengeJ.ei
lakosság ezá].üal usyan közetebb került- az ür-
vosi ellát"áshoz, de még ísy is nagy Lávolságok
maradüak.

Szeged város t,anácsa is érezte a üsengele
kapit ányság el látat.Ianságát , ezért 19243//1909 .

számon előüerjeszíésü Let,ü Szeged város Lör-
vényhatósági bizotíságának közgyűléséhez. Á
javaslatot, 19O9. július 7-én LárgyalLák, rnajd
a 3T2/t9ü9. számú haíározatban kimondták két
új ker,ület i orvosi állás szervezéséí., az
egyiket, Csengelére. ísy Csengele kapitányság
önálló orvossal Szeged I I I . orvosi kerü]_et e
1ett2.Ahatározaüotabelügyminiszter
Lőű7ű/L910. számú rendeleLe jóváhagyta é,s aa
álláshoz évi 4üüü kor*na állami támogaüásí
hizíCI,sít,ott, melyet- _ í923*í9 a város
zavarla]-anu1 megkaprrtt 3.

}lár az 19ü9-es közgyűlési határozat ki-
mondt-a, hog:y az újjt:nnan szgrvezet,t orvosok
rÉszére lakásokat épít-tet,. Á csengelei a,z erdő
melleüt, épült fel. Nincs adat.unk azrrnban arra,
lrosy az mi kor készült ei, de az akkor-i
viszonyokra való lekint-eLtel felt,eheíő, hogy
már aa 1910-ben. Egy 1918-as törvényhat,ósági
bizot,tsági haLározat- a kült erületi egészség-
ügyi épüleLeken it évig semmi javit"ást, nÉm
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végezt-ek, ami átt"al agrrk állaga veszélyezteLve
volt,a, de a javítandók között, a csengetei rrem

szerepe15. Á cserlse.l*i orvcrslakra 1921-ben
került sorr amikrrr már "a munkálat CIkat mii}ha*
LaLlanul el kellett" rendelni"" Á sűrgősséget'
az is mulatja, hrrgy a javit,ásra més kölcsön
felvét,ele árán is szüksÉg volt6. Ebben az
időszakban rrem tudjuk, hol lakotL aa o!:vos.
1922-ben a rendörsóg őrszobája működött a"z

orvrrs}akáskran7 t hz ]-93ó-ban üsengelére kerütő
dr. Hunyadi János egy ideig Kisüelekerr 1akoít8.
A szegedi t-iszt-ifőorvosi hivatal 1939. évi
mutatójában szerepel a következő ügyirat, meg*
neveaés: "Á cseng:elei orvoslak át,helyezése"s,,
rie az eredet i irat- hiányában rrem i,udjuk" hn§y
mit- tarlalmazott. Lz 1943. évi mut,atóban §ze-
repel e§y olyan ügyirat,, mely szerint, a
"Cseng*lei orrrilslak t,önl.:remeilt ", ma jd pedig
egy olyan, miszerinL a csengelei iskolaigaz-
gatói lakást, az orvos céljára át, ketl adní10,
Hogy az át,adás megtörüénL volrr;r; nem valószí-
nŰ' 

. ür. Varga Fereni: - }lolrrár Fliírály

Ftlrrrjsoi?,;
I. See5ed iör,ténete 3. {Sre6ed r99r-t 6a9.p.
e. §r,eged rld,ros töruén3,1hatősá5i birot *sti-

1árlak" b_őzgyű|_éxe {toelríbbtats-b<rn : Eözgvűtés}
37e/ígóg. sEőmű hatdro.r_tria, űson6"rdd tfe63lei
l,euél tár {tor_ldbbra&,-bart." CS}íl,-}

3. Kőz6yűLés 55arrg*"4. sE. h,:tdro;:a* CSffL
4. Köa€:yűtés ag§rrg.r8- sa- hc*. CSI\íL.

5. Kö=5lyűlés 47B/rEr8. sz. ha*. CSfft



* l"{5

6. tröe69űt és rő8lrgar. §;3" h*tré . f;SHl,

?. ÚLlnutrrtó a szeged.i rendőrla,er,ütetben míj-
,b_ö{íő rendőrsé5l, ű.z áílami és őnrtcrnrdnyeati
ha{ósd5n&. s a F_ö;:őnség l"észé?e aZ í§e". érrre
íSre5ed lgzz} p. 51,,-58.

FJ. .4 m. S,tr. rendőrség seegedri ,h-trpttdnysá-
gónats" ís§6.cu6:us3*us ?-én &iarlot.t ? aaa. s;rdnrd
rl.apipar ancsána.b- g. pont ;ra üStíl-

*o. A sze6edi m. kir. t isgt tfőortlosi r.i uc.taL
t,ratgtrrtrts_ nrutató;a {torlribbiahban: Hutató)
í173.9. ée,r e?5.É. §p. ü6yirct C5}fl-

í.}. ffu*ató Ig43. éui 3?48. és zzg7. sz.
t rat olt f;strL

TÜDŐSZŰRŐ ÁZ ESŐBEH

T*méü nagyat ke].let"t csalódni kis községünk-
ben, a t,üdősziírós alkal.máva}. Hem Ludtak egy
suabad hqJ"yiségeü bizttlsíüani a 1akosság
rérlzére. fgy emberek saáaai állhai,tak sorfa-
]-at" a v*rlt pártház melleül, a szakadó esőben,
mire felsuáI].haütak a buszra., hogy megbizo-
nyasodjanak egésuségi áJ-l_apot,ukrót. De *zlael
egészségi áI-lapotuk cgak romlol,t, merl, két, nap
inrilva már t üdőgyul-iadásgal mehgl.tek a körzeti
rrrvoshoz. }Ia így fejlődik a falunk, a !.akosság
foni.olóra veszi, ha§í megér-e esy üüdöszfir6s
egy t"üdőgyulladást". 

_i _í
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ISKffLÁS SÍKEREK

A víz vi.lágnapja alkalnábóI pályázat"rrt, ír-
tak ki űsongrád megyáben. Eaen Ábrahám Gergely
ó. oszt,átyos csengelei t-anuló az áltaián<rs
iskolások kaLegóriájában 1. díjat nyeri. §o}-
gozat át a DcrrrgÉrről írta- Ág e] ismerő ok]_errél
mellé egy szép ezüstérmeü (valódi eaüst!i és
óOüü Ft pénzjutalmat- kapott,.

Április 1ó-árr Kishomokr:n vo!t a polgári
védelmi veüélkedő megyei dönt,ője. Á felmenő
r,endszerű versenyen a 7 LerüleLi gyiízt"es c§á*
pat vet,l részt. A vidám, hangulat,os vetélkedő
9 órától 15 óráig üart,r:íí- Nasy örömünkre a
csenge,lei csapat- a III. helyezésü ért*e el. Á
csoporü üagjai volüak: Béres }1árüa, Bozó Bé-
la, Bagi Kriszt-ina, Sémes László, Kővágó Éva.,
Szabó lldikó. Csókási Zoltán és Hencz Teodóra.

volt,. A felkészülésheg sok segít"séget k;rplak
Kerepeczki András századostól is. Köszönjük a
1elkiisneret*s munká jukat !

, Varga Lászlóné

K§ÉESzrÉ§ J-I,,Éií*Y NyEfr rESEr

Az ápr t l is sgómunio"ban me5ljelent ts"eres,etrpJ-
r,ényre 14 hel3res és í ro§§É? meílejtés érke:rett
be. A sorsol ásc,rr Nor,á&-né Víahányő Er*sébe,t
ajáradék-csama.6ját Konúesz Lósgl"ő. Var1a l,ósg-
Ló'né dijáL üémes Eresébet és Vígh .4ttila ju-
ta'Lmát Forgó Jercőné nyerte et"

á §aerk-
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KABARÉZTÁ,K Á rsL6ÁR§RöK

Á rádií5bó1 kíebrudalt, Rádiókabaré §zeg,eden
üarüoi.d előadására kiilönbuszü indíürrt,ü ;r

csengelei ptrlgárőrsés. Á közei. 4 drá** mü*arban
olyan igmerü személyek lépi,ek fel, mint pér-
dáu]- I{agy Bandó András., Ihos József, Hádas
fiyörgy. lísrrüics }íá{"yás_, Bancz Géza, Juszd
r,ászló, Friderikusz §ándor és Farkasházi Ti*
vadar" Különö§en nasy síkere volü két tizené-
ves fiat,ainak., akik kit,ünően utánozüák az
isrngrt pcliüikusok hangját -

Á közönség kü]-ön műsorban is részesült"
Ugyanis egyik polgárörünk mindenkit mgnevet-
íeíeüd - a nevetésével.

A kiruccanásnn egyéb érdekes dolgok is
töriénüek. Volt aki. az igazoiványait veszt,el-üe
el {időközben megkeriili,) ,, volí aki édesdeden
aludi. a műsor alaüt és volü akiknek nen kel-
Iett a kel{1}bimbó.

Á mfrsorhan "lrrzajloüü "falugyíílésen" hang-
zoü{, el Uszüics Ftáüyás aliag §rsós Yendel
elffadásában a köveükeuő Iocsold vers:
Yan nékem,kéd tojásom.. pi.rosra van festve.,
lla Én r*z,z*L meglocsollak_, el is mehetsz gyes-re,

A műsrrrvezedő így köszönt" el a közönségtőI_:
Ez a miísor n*m jöheüeüü volna léíre Csúcs
I-áspló nélkül! ügyanis ha nem rúgják ki a
kabaréi, a rádióból " akkrrr ők sem indultak
volna országjáró i.urnÉra.

YÉgezel,ül köszóneü iitei,i Csókási Zoltán
vállalkogót*., aki a busaköltséggel is támagaü,La
a polgárőröket. llot nrir tfi hái y
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BúilSúZIK Á KüRNyIKA!

Héry megrendüléssel t udat r:m, hogy másfél
évi szenvedés ut,án a Csengelei Kornyika elha-
1álozott.

Eredet iler; sok humorl és töbh cseng*lei
vonaf-krzásr1 szat-íráL szereíLünk vo1na közölni.
Ez egy darabi5 m*nt i§" majd jrrt-üek a sÉrtő*
ciés*k, megbaLránk*aásrrk" Yott, aki bíróságga1
is fenyeget*őzött-

Hád kérem nem várjuk fi€s, hasy benniinkeL is
betilt,sanak, mint a Rádiókabarét. Tnkább be-
dobjuk ar törüIközőt. Nincs erőnk, s* kedvünk
arrar hogy harlakozaunk. Szórakclzt"aüni" nevÉt,*
tetni akartunk, nem veszekednj-.

ígyhát ne várják a íovábbiakban a ts-ornyi-
kát., merí t,öbb szám már nem fcrg megjrlenni t

Mrr].nár l{ihály szerkesztő

§érdegté.lc. - uLánajártunk., .

}IEűSZűI{IK Á TEI-IETő I,iELL§TTI FÁRKSLó?

Olyan inf'ormációhoz,jultitü saerk$szt,őségiink,
miszerint a lemető metleLL lét"esíüett. parknló
mes fo6 suiínni., mivel kárpói.lási ter,üleínek
lett kiadva. Á fe.lvet"ésre Bencsik Ferenc} a
Földkiarió Bíuottság elnöke válaszolt :

,4 helyt" ÖnÍt,armónyr:a.t F_b.girp orarty&.orond{ tl ,á.-

sdrcrl * tzezat ag ellaépaetáss*l, hodly a F"örsé5
nű&.ödéséheg" f ejr ődéséheg sxükség,es , l+-inl rl-
F-i t arrdó k"ögt eriit e-* eJe" artrny&"oronc fedea*t ét
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bietnsd*sa. ág Xépa,,ts*lő-testüle* ncrpirendre
ts tíjste {# €# {1re?r}1&-oronónól t,al ő aönt,ést , de
htr{ tira,aot t el ltéprel ése&" het 3le* { lrat ár*gat l lrn-
sri5i nruta.*&_*gt_.,t t . Jcrrleslathént _fele;etet ten, ho6y
hrrsgnos ienne,rr me5:l éuő r-;,ran3&irron€ készle*bőt
& {enre*ő terütetét bőrld{eni. Á jauo;sla*ot el-
r:e*e*{é&-, nondtlán, cr tenrető e6yh<iri tulajdon,
??§Ér {ril *n}eormdn j:aűt f eladata azl, bőu{teni.

á fentte& a}arin a tenrető nrellettt *erúaetet
rés,acrtrny-tulajdern_ba kíjelőIt*nr a€ oda i5ényt
belryrijÉ d sgenrél y*Énet.

-.{ fent i*A me5:ért éséhee h*rgá*grtoatl+", hogy
amt}tor a TSZ en6:edélye3:te rr par&otds{ ez cdott
Éerüte*ea,rreffi tlorrta l+-i műuelés atól és jeten-
te5: ts sgdntókérrt urln nyiluántar*risbc,n. flo a

tulajrirlnos műuelni b-ezdi & parh-alil helyét.
csala ro§sí sZájíZ marad.

Jcr.,aslatonr a,e lenrte, ho a2 önts"rrrlnónyzlJL

mé5:ts seánna rá néhár.j aranylea,ronát, a *-i;re-
tőLL t r_rl gjdonosscl &_ompromi§§#ufir"ü jut na , mé6

tclón nie6 tehetng nien*ent fj *'enie*ői park-ol_őt,
rse* le5: a teme,áő területét ts bíjui**rrt lehe*-
ns" }í. H,

öNf,ORJfÁNYZATI {rLÉ§

Fctyó hó g§-án némi le-éséssel Rezdődöt t az
önfe-ormdn_víröt §tlrora F:öelet k-eeő ü L ése.

.4 e,endé6 etőarjr: nritr*i ncpire,nd *serére Ae-
rül{ §Or. §nne}* sordn Larlányi mérnöA úr *er-
.iesetet te ető a k-özsé5 rendeilést tere; rendelet
* e.r,rle::et él és fű*öt t hor*zá szóbeI i ia"ieíéseí*
tést. f-e5i,énye5esebb pan* ja a udü t*f,ásrrre}t,
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hoáy e?u!.őn g hnbbt Her*ele ts beépitP"etők, a
f ocípátya mö6"öt * i l erüt et *n, é*?err3tben ű?-

ö"nerős r,{ghdt őrat épitésére gÉly-€#y új utca
telehtr-rla,jdnnosai r_lál l,clkognal+-. Vár, juk d je*
Lentkeeégeftet a Pr:í6árnre*t ert Hiuat el ban , Áz
i5ér1-3e}e tsneretében árajánlaüo* .h"érünh. Á tes-
utőbbi árajánlat .lrooc, FLlm ttol t . ÉiénP uila
erol* a s*'enré*teLep helyéne&. me5:hattirogásúrrdl "

5ajnos ü i érleépetnts- e Lauul t ale- A urtl ós het 3l-
szín le5löbbszőr íleíR Lükröri ü földhiuatctl t
áttr"potol+.aé , iír- a műszak"i üíyintéző hopta {t

feladctot, ho5y a fugt-ys7íni bejárás trlkaLmőual
htrtdsd5:t e5yeetetéssel tseressen új heiyet a

s:lemdt*elepne&. lio.r- mé5 eladő telel+- a= újcrrrutrt
}ticta&{tot * családi házas terüLeten a.z ,4dy

Endre utca t,é€én roo Ftr'm2 áron íhb. I?ö.r n,2

*erüLetes*k), uo-lamint az Árpőd utca "Gcaso-
r_ltcs-sor "-hö,a kőzel ebbi. szo,b-aszán Ig.o ?t ,4lt2

dran {tetef""na5lysci g ho,sonlÓ}.
§ör;e*}reaő nopirendi prtntts_ént rl$yonc§c&- La-

dónyi nrórnöts úr ű torna*ereÉ ép,í.t}eeeés lrel.3i-

tetérőt" t.ájékarLa*la a teslületet. Á műsgtrk,i

átgdás nró"jus ué5ére, oz iinnepélyes cítadds jú,
l tus 3-Tr- trün *.eruezt,e, melyre a ies*r;ér-
köa*é6ünF" ts-üt döt t sé5ét is nre5hírlju}", ísy ű

nénret trendÉ§íeh i§ réset uehetrreF- o júttus e*án
rr*5rsnc{euésr,e &,erüt he*ő FaL 5árőr Napon,

T<ijé}eoar űt*em e. képuisetőhet. htrsy §rin5:
lo_öasé6 pol5ldrnrest€re e€.yesüE€l*üit rr: éues clla._
pít á*á'l.ak éllfardut őjára gg€,?"ue=:ei t ünnepsé5rn,
;rinttis .r8-_r5;. teő;rö{ t i tdőre nre5:h{r:dt kül döt i a

§épelisető-tes*üle* io,gjaina&" *ig tzoeaáLrlrtoző-
tnak. Áz önkormár.-yzat a aw1hiuást l+-öszönet{el



I - sgámli t-grvgzei-

II " szánrú üervezef.



eL fogadto. Gyerme&-einR me5h{uója 3úl tus 1]FFp-

f€, au8,ils3t{r§ ele;ére sZŐL,
Az ijlés lcöeben nre5jel ent dr. §l+-e, §*irol y

orszáíTyűl é*t F-épr-,,i sel őrr}*. tr3*-tngF" lc"i * ünt e,i ágre
tett jauasl*tát & testütet rrelnr tdnro6at ta.

treg}ral l"6at tu}. íg.F"dcs Zs*Lt }eögnrűe:előríést
előadő besaúmo|ójáL a uégte*t nrurrhriróL és az
eL F-épaet éseir,ől . §r:jnos dt /+_ul t úrP"ázhaz igé-
nyelt 5 főnyí s:+eméLyfi** helytl*t rnaxtrrum É fő
at ts_ol ma:rrisdra &-erül heÉ §c}r ,

§rnts"ds sgertnt írónymirt atásL adot t a *es-
t üt e* rr pol5drnres* ernele aí dt adat t h-at risitörú
seoctális ü§ye*_ intézésé}rez. Jó néhdny esetben
el ut as í t tísro ts-erül t sor ,

leet Lő rds,aorul tsá5a miat t .

a ,b"érel nre::őts" íraín

Vé1re htrt hat ós L épése}- t ör* Ént eJe a ui l á5l-
hriborús hőst enrlákmű nre5,tlclósit ására. Fót h

Ttbcrr _rü-íá uáat-rrtrr F-dgüL a* ünF-orm<ín3;l6t &

nrel l éleet L ra jeokórr §uer*pl Ő,ket uótasrt ot t a }at .

metyből o l+,ö,asé5l la&-rrsatrrgk szauazatai rrla'pjáa
,le_ttldtasgtrrt* mű ualósul ffiÉ6, 1e5:*,ésőbb a lrtr-
t rr* i ak aapjdra. Á s'enr:aact a*,-gi nrájus $-i s
t,árjuft o F.'r:t6cirnrestert Hielatgl, el"őterében ei-
helyeeei t §,Ze.L}ű.r.ódrbogbci. "{ ,ja.uo,sol t entlé&.nrű

sgdrntit laér;rüts- egy papir l apra ráirrri és 0

€yű|r őL ádába el j41 É at nt.
örömrmel nyu5*őe*a *g önfo.ormányz*t, hOd:*V {t

nrunts-anélAül t,ek írS fő) lrslal}aortatása jauft ja
a f*Luts-épet és se5it g rríeeletlegetÉgt f*[crcln*
to}e m*6oldiisában - Terur=eiih tr fastáhog uezr*tő
út *inerős nre6"L]*,tdsittisdt .

§nrbél y -Jdesef
i p.=rupő

J-aJ,--
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TI§ZTELT C§EI{GELEI POLGÁR§K!

.ö. Közösség*aol_gálat Álapíüvány segítsÉgével
a c§en§eleiek egy üenni akaró csopori,ja fel_-
mérésü fog végezni falunkban, eiőre]_áthatólag
a június hónapban. Enn*k strrán a csen5eleie.b-
úLtaL a *sen6,elei prablémtíeról összeáJ.]-íi"ott
kérdőiveü kérünk kitölüeni. Hiní.egy 8OO család
résrére fugjuk *uekel. eljut,üadni" Á belüerület
rÉszére személye§eltr á1 küI_üerüleü részére
pasta útján"

Á kérdőíveü névt elenüI kel]_ majd kiüölte-
ni- Ez a nagyszabású felmÉrés {ilyen nég nen
Trolt, soha a falunkban!} kitünő leheüőséget
bi-atasí{ a helyi prablémák és 1eh-etőségek
fe}tárására. és az erednényeket hasznosíthatja
majd pl" aa új iinkormányzaL is.

Kérjük a kérdőivek kitölr-ósével segítse a
felmérésü" ezálüal. a falu fejlődését!

. FOüI

Eajnoki meccsek:

llolnár l{ihály

KRóI{IKA

íP9{. ápr" t§. {lsengele - Sándorfalva II. ü: ü

VezetLe: Lakaüos. 5ü néző
üsengel*: Kucsora, Szabó F. {Dóczi 35'}, Kiss,
fizeigerschmi"dt,., Szőrryi , Tói-h I. ., Djuricoin,
Frannxi.a, Figniczki. Yígh Z., Floinár {h.un-Sza-
bó 7ü. }

Á rossu idő eii*nére a szép számú néző eiőtt



- 2.3

1ejáLszott mérkőzésen a csengeleí csapaü srrk
helyzeléből egyet s§m ludoíd kihasználrri.
Sánrlorfalva érd*míelenü]" vitt-e el a7 €s},ik
ponloí. Á Pü" p*rcben a játékvezető egy t,el-
jesen szabályrrs gólt,ól fosztot,t a mes Csenge-
1ét-. pedig s*gír-ője is jelezL* a gótt.

íP9.4" áp,r. í?- Bakt ó-Szilánk * üxengele Cl: 1 t_?: í }
Vezet t e: Somcrg:yi " 3*ü nt*ző
űsengele: Kucsora, D*rngi, Kíss, Szőnyi {Tóth
fiy- 7ü" }, §zabó F'. , Franczia {Dóczi 1ü" },
Djuricsin, Vígh Z. , Pigniczki {Szabr1 Zs" ?n'},
Kun-§zabó, Szécsényi {Bencsik ó§' )
A "vízílabda mérkőoésen" a löbbet- iámadó hazai
csapat, játékvezet ői segédlett,e.} magabiztúsan
íart.tt-t a atlhon a két pontot a tart_alékcrs
üsengele ellen.
űsengelei gólszerzől Yíg!;. Z.

Flagyar Kupa tnérkőzés:

1P94. ápr. ZS- üsengele-Ferencszát}ás 1: § {1: 2}
Vez*t l*: Gátior,. 5ü néző
Csengele: Ku*sora, Dóczi.. Kiss, §zőnyi,, Ftcit-
nár, f}orogí {Bencsik 2ü' ,he}yette: Kun*§za.bó
70'}.. Yígh fis., Djuricsirr, Tót,tr üy. {Szabó
Zs.Tű,}, Szécsényi, SzaLró P.
Á megyei II. osztály élcsapai.a ellen larta]_é*
kosan is becsülettel küzdve meglepetésü ís
okozhat üunk volna, amanyiben Djuricsin a
helyzeteit árt-ékesíüi,
üsenge}ei góllövő: Szabó P.



Edzőmeccselc:

í9P4" áp*. 14- Kistelek - Cst=n.gele ó:7 {5:2}
üsengelei góIlövők: Holnár {Z"}, Vígh Z. , Dju-
ricr:in, Rácz {öngól), Szabó., Kun-;tzabó.

19P{. ápr. ZT" Kistelek * fis*ngeLe Z:2 (1:1)
üsengeiei gölszerzők: űzeigersc}rmidí, í}őczí.

Kun*§zabó Tibor

r§ruFÉűy.{fió FÁLATOK

SAJTüSP§§ÁC§Á
Hrlzzáualőíz: r bö6r.e házite;rföt {ha nincs h<igi
ú *;föt , ug3}&nannyt zsír, mint t ejföl J, í/a
bö5re er;í?, í tajás, só, í csontc6: éZesztő, í
dl f*hérbor, l isat , trappista sajt , _r tajós a.

&enéshe.e.
íj.l ll-áq.rí } éqe, Ág él esgt őt m*6tsel eset jüA. ,4

*e jf ölt , ,axirt , r *ojcíst , sót , fehérbcrr* és &z
éLeggtőt össíe,b-erler jü}e, mc.frí rrnrrvi l isgt et
ön* iinJ+" horgtí, htr6y 6yer.6^8 t rÉsrt át ltapjun}r"- Á
*ésetót me6l iszterzijk és egy ,5ráa á* le*c,}a_rrrr_:rr

&eieset.7üJt. Ha jó?" me5,kelt, ltsxtÉ.íett 5yúró-
desx&,dra ön*jü&.. §irstt nr*5g3rúr.;ruft. |tajd Ri-
n3rijt jn-ll+,, t et ejét me5&"enllü&. t o;tdssal és
res;*elt sa3tat *.adr;_1n&. rd. Pn6ricsc szaggaióual
l+"is.aa5:6tit ju.tl, és ;rs{rogn.* i tepstbe tgssgü&,. A
tepstben ts*rét e6y ór"dn dt pihr"lentetjüF", nrajd
előmele5dte*t forrő sütőben pirosrcr süt3ü&".

§zak6 rldikó
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ttíRüETÉ§EK

a Csengele üanya 59. szám alatt.í 1,anyás in-
gat lan 4 hold földdel e}adó. Villany var!.
Irányár: 3üfi. üOO Ft. Érdeklődni lehet:

id. Bacsa Istvánnénát
Pet,őfiszállás Tanya 4í-fi 

"

l]nüa
}tinden szombaüon 1T óráüól brrgrácsos piirkölü
vacsorára várom kedves vendégeimgt a }tÁY áI-
lomás mel]"eüüi italbolt"ba. flsütürüökig glfi-
pendelósü is f*lveszek"

-{zioboda Ferenc üzlet vemgüő
nün

Ér{esitem (t { tsgtel * lcr}-ossdgiat , ho6:y ígg4,
január _r-{ől telrer3Fuugrozással bővüLt g teué*
ts-enysé$em. I/átlaíom nettó § tr:na teher sgril-
litdscit tsüt- és belföldön eíyarán*.

róth T{bor
tál Lal }enzó

Virágűz}et"bmben megkezdLem a műscrros videúka-
zelt ák kölcxönzÉséL. Akció., víg ját ék. sci-f i,
mese, horrnr és klasszikus filmek közül rrá]-cr-
gaíhat" ízelít,őül néhány főszereplő: Silvester
Sta_1 lone, Kris Krist,ofer§d}nr Harrison Ford,
Shirl.ey l,!aclaine. Chuck Norris" Lat inovit s
ZolLán, Eud Spenűer, Luis de Funes, ütrarl,es
Bronson, üli.nt, Eastwood, Tony üurti=;" Hgt'ente
újabbr filrnek! Napi kölcsónzési díj 12S Ft"

ltlovákné víz}rányó Erzsóhet



űarancia feielősség*, {:ascú-, lakás- és rra-
gvonb,iztosít,ást köt,het" üsengelén- F-észletes
t,á j+ákazt"at,óval ál ir:k a íiszt-elt ügyf'elek
r*nde}kezésÉre. §iiti Lajosné

t*]"efonl 38ó 04t4

Vá't íalrrm fotó és rtC*.i" ;*[uá*eIeie &"és;:itésé{
íesküuőts_. lahodal*rrrF-, *srrlódi esenén,yeje gtb, -},

Fotó ci&ke}se* d.rtrsitoh- Ámntörf i lnr le-idrlL6ozás
g. rnüp r-|alt rB Ftlh.ép ár*r,-- Nacsa ,Iánosné

rtistetelt. itosuth u.34. telefont 3ő4 54í

§imson kipufogók 
oé*o 

**rUi §irnson al-kaü-
r6szek, valaminl- ETZ 15O és ETZ Z§1 moüorke-
rékpárokhoz kipufrrgók a brrlüi árnát olcsóbban
kaphat dk a gyártónál: Yarga l{ihály lakato,snál

Kisüelgk Tanya §4§" telefon: 38d 19í_

}íinden tipusú *"i.r*tryt javíeá*át, és ferújílá*
sát-., továtrhá házíáji gépekhez való alkaürészek
gyárt,ását {fagaskerék st.b. } válialon. P*--gár
szab,ványos csatlakozó {pörkölőliör "qLbi. } állan-
dóan kaphat"ó" Dénes Baiázs vállalkouó
üsengele., Felszahadulás u. 3. íelefon: 38ó S17

nnnnnnnnnnnilnnnnünnnnünnnnnnnnnnüününnBtrnnif nün

CSEI{GELEI KRÓHIKÁ Inf orrrrác,- óx howi L <rp

A i}*L gár,őr C* <:par t i ám+gcrl di- r,ak L crp j ,-l

I{r crcl; cr: CeerrEtreL ai_ PoL gálŐr Cscrpor l
F*L*Lás ki.:rrtd: It,J4sör{r PáLer
§=erkesgtá: MaLnd.r MiháLy
Szer!:,agzt őség: üg*rr,3eL*, FeLg:za}**rduLiis u, 1í"
§.-,kg ?.ör{7*i t j cr: Á| t.rL ánc,g Igk*L <r" Cs*t,l 3*L e,

S-;ksz.-:r*ei L ci*áy,t í el gL 6*: Vcrrg],: Ló-*zL dné

fi n n n n ü n n ü n If ilfi n n ni: n ü n n ni: § il n ű nn n fi ü n ü n n n n n ű ücli_]tf ü ü


