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AR.flHÍYUl{
Ezt trt,ók Csen5:el érőt ro éuel

TEtlEt{É§zEK
Pirkadat,t,ót napnyugüáig

A í,ehéní.artók nen panaszkodhatnak az idei
májusra. §zemláüomásü "megemelkedtek" a kaszá-
lók" kevÉs legeltetéssel jóllakhatnak az út-
gzé].ekre, semlyékekre pányváztr{1 jószágok. A
csapadékos időjárág kedvez a zöld takarmányt,
termegzl,ögazdaságoknak.{AI-ucernarendek
nehezebben száradnak ug,yan a mindennapos zu-
hancsok miatt, de a hogszú aszály után egL
saíve regdlyén senki §e sajnáI.ja igazán,
hiszen mégis cgak üöbb a haszna, mint a kára
májusi, aran:faí. érő egőnek.}

Á csengelei Aranyhomok Ternrelőszövet"kgzet-
ben több mint 3$O üehenet fejnek naponüa, n€m
csoda háü" hogy várt,ák már a negváltó májusi
csapadékot" Igaz, a sok eső külön bajt, hozol"í,.
t{em győzik szalmával a karámokat. A tavagzon
héí,száa lengyel marhát, eregztettek a s7rrr§an
összekalapált sopákba, hogy neghizlalva to-
vábbadják az oIasz keregkedőknek, g ez várat-
lanuI megduptázLa a borjúhizl-alók nunkájái".

llell Rudolf kesergeüt, anikor gépével a
tr{gyázáshaz kégzülődöt tl

Összevágják azonnal az allrcü mut,aüott az
egymásra ugráló, hancúrogó bikákra ngm
győzzúk szalmával.

Szergncsérg "gérnával" m6§: győzÍ-k, mert
szépen gömbölyödnek a fekeüe-tarka állaüok a
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téesz hizlaldájában " hzL már Kiss HiháIytól És
Fehér Jánostól l,udtuk fi§§, hogy az öt karámban
háron híján héLszáz jószágot etetnek, s mínden
ráhizlalt kiró sú1yért forinü ötvenet kapnak"
Hégyük közül aznáp éppen Balárs Ferenc val.t a
pihenős.

A jószággondozók napja etetéssel kezdddik,
alrczással ér véget, és pirkadattól naplemen*
r.éig tarü. Tonnaszán hordják a takarmányü és a
trág"yát. AzL is nregleshettük, niként terel.ik
át a karám egyik "fakkjábór" a mágikba a bi.-
kacgordáü. Traküorral el.húzták a kapu gyanánt
is szotgáló eüeüővályúü a karám oldalától,
rajd gunis kocsival" géppel folycsót alakí-
tottak. Ahová nem jut,oüt, oda köüeleü t,art,oü-
tak., s a bikák mind át.viháncoltak a frigs
alomtal beszórü óriás rekeszbe. Látván a fé-
lelmetes gaemeket fcrgai"ó. hajódudához hagon-
latos hangokaü eregztő jószágokat,, adódik a
kérdég.. hogy a gondazók félnek-e? Yálacrzuk:
nincs miüőI, merü nrindig kéznél val-ami ütleg,
s a rakoncátlankodni vágyó bikáknak az orrára
koppinüanak, anitői a üöbbi ig meg§E€ppen"
Ettől függet,lenül rregeseül, a múltkoriban" hogy
az eg7ik állat elszaladí, és farkasszemet né-
zeíL a libagondozó Kungzabó Tamásnéval, kiben
akkor esy pillanat,ra "negállt á.a ütŐ" , d€
§zerenc§ére oit termettek az erős férfiak, és
regfékezték a karámi illemről megfeledkezetl,
jószágot .

A tervek szerinü csak addig maradnak az
állatok Csengelén, míg el nem érik a kívánü
súlyü. A napokban mérüek közülük néhányat, s a
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súlyból úgy ít élték" a nagyja már iii.i a négy
mázsál,, g ha így gyarapodnak.. mint azt febru-
árüól teüt,ék, nemsokára jöheü értük az olasz
gazda. A csengeleiek példájára Kigtgleken és
Balást yán ig váJ.la!-üak bérhizlará§t. A r.[a-
gyar-§aovjeü Barátság ég az Alkotmány Tgg-ben
próbálkoznak a "nrezőgazdaság nehéziparával", a
szaf va§marhatart,ágsal .

Közí,udott, hogy a üehént,artás nemcsak el-
határozás kérdége. Sajnos tudják ezt a gazda*
ságokban is. Több példa bizonyít,ja, ahol nem
hozzáértők vállal.koztalc, ott kárba vegzett a
befekeí.etés, hiábavaló volt az áll.ani igyeke-
z.eL, a tehenek keveget tejeltek, a borjak nem
szaporodtak. Az okokaü fölüárták, és sumáza-
l,a: a föltét"eleket kell. megteremteni. Helyet,
üakarmányü adni a jószágoknak, és mellé,jük
olyan lelkiismereüeg pásztorokat, akik szere-
t,ik az állaüokat,. Ennek híján bizony apaszüa-
nak a tehenégzetek. t...}

Az idei tejtermetási v§r§Eny díjainak ki-
oszüásakor mondotí.a a köszöntői

"Hegyénkben a §zaryasmarha-í,enyészüés az
álat,üenyészüés jelentős ágaz3la. hz állatte-
nyészüésből gzármazó bruttó termelégi érték 2O
százal-ékát adja. (...} A nagyüzemi $azdasátok
fajlagos termelése 1O-í.§ százalékkat haladüa
m§§ meg: az országtrs ái,lagot,. "

yan mit féltenünk!
}lajoros Tibor

{Megjelenü a Délmagyarország 1984. június 5-i
számában} /rövirtít.ver'
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A KöZEGÉSZSÉGüGY CSENGELEI TöRTÉNETE {II. rész}

Lz 19§P*19&5 közötLi idősgakból kevés do-
kumentum maradí fenn, ísy a csengelei r:rv*sok
neveiü jórészt csak vissaaemlékezésekbröi íud*
f-uk {hiányosan} kideríteni.

Lz 192ü*as évek végÉn már, míiködöíí cir" Tmre
}iihály" őt dr. Si-:psiclr Béla, majd dr,. Eördögh
Ist,ván knvet,t,e11. 193ó-tó18 1938-i€ cir. Hu-
nyadí János vt:It, a csengelei orvc,='=. 193S*
Ló11' tü,it*ig clr. Varga Ist,ván iel jesít,et"t,
szolgála,t.ot13. Dr. Varg:a 1939*ben t,!.sztiorvcisi
i-anfolyamün vet,t, tészLla, eualaüt- dr. Fakay
József hely*t,lesílettel §" Az 1_942-e* c*vk,en

valószínűleg nem vt:it- CsengeJ_ének crrvrisa,t majd
19,il3-b,an egy ideig elr,. Balla Tzirior helyet,t,e-
síteíL16. 1P43 őszén dr. Hagyar úezső kerüit,
üsengelére. Ő a front közelerit-ére 194/i" r:któ-
beréhen *lmeneküji-.

Cseng*le 191t4. október 2T-én kerülü a
szrrvjet csapatok birtokábala. üsengele or,vosí
etláLását - t-öbb más Le!.epüJ"és mell**-t a
kisteleki községi c}r,vos, dr. Sümegi Errrő vé*
gezt.e i ric+i gl *nesenl g.

Á halot-t,vízsgálati nyilvárrt,aríás20 szeri,nt
dr. l{agyar 19&5. júnrusában térheleL*- vissza
Csengelére, nra jd feladat,áü lg4? novemberéig
ellátüa- 1"9{7 végé|.ől közel esy évíg: dr," Br*n-
kóczy Pál vnl,t rrz ürvos. Őt egy ma már hiün-
cselekményngk nem számít ó cselekedeüéért, 1 év
börüönre idélt,ék. Ezidő alatí dr. Gaál Lajms
és dr. l.advánszky József helyet,+*esitet,t"tl. Dr.
Ladvánszkyí végü1 ki is nevert"ék üsengelére t$s
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195t-ig lát,ía el j"ít a feladaláí- 195ü-§l-ben
a Tanácsházán is voit rendelér", majd ezt, kö-
vetően t9ó2-ig az Egészs*g:házban. Emeltet-t az
erdei orvaslakásnál is folyü a r*nd*Iés.
1951-195& közöít, rlr. Baranka3r §nilre vrilL az
c'rvos. őt rtr. §ábrís László követ te, l"954. au-
guszt-us 1-t ő1. Dr" üábris ísy emlékezik az
akkc,ri időszakra:
"Áz öt szabás ]_akásunkból ket.t_őt, Lue t"udLrrnk
rendezni és sajáü bút oraink. egzköaelink
voliak ;r rendelőben is. ". 1955 január köaepén
egy kanyaró járvány söpört végig a falun. §ót
éjszaka és három napön át alig szálltam le
Túri Jóska bácsi kocsijáról - avval jártanr a
havas düiőutakün". Ákkoriban nem igen rrnit
újság, rádió (teiepes} is alig. Lz emhtlrek
nagy{fn *lmaradot,t, gondolkodásfiak volt-ak. " . §ok
o1yan gyermekbetegség volt, amelyik a rentl*l-
len., rrem m€$felelő t,áplát-ás nyomán alakulü ki.
^4 felnőtt,ek jó része is késve fordult" orvnsi
ellát"ásért }llzzám. Vnlí olyan szüiő., aki
gyermekét félve hnz*-.a hasán piros szalag
volt" - §zemmelverés ellen. " . Sikerü].t" esy Év
ui'án m*iarkerékpárt rrenrtem.,. Egyrk nap á la-
kásamon, másik nap a községtien vcrlt" rende-
lés... Siker"ült elérni,, hr:gy §yósyszer+- íart-
haLiam mag:amnál - És a legsürgősebt_, dolgcrkaí
rögLön kéztle adhat tam, nem kellet,t minden
eseLben Kisíelekre uiazni. . . Sokan sziilt-ek
otthon: F. Kálmánné brrrnkban és farral *lőr*
szűiLe ne§ ie gyermekét; petróleum iámpa í'é*
nyénél veze"Lt"en le a sr:üIéséü. Hínden nehézsé.g
ellenére a t,anyai 1akosság elmaradcitt, élet-kci-
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r,ii'lménveli *:l l+nél.t: is a 1ehet-őséE s=erirti-, ,^) ,
i. i s.-,:i.árr. ;,ipir_, j_t.*rr .ie] *rrf_. nr.J,{ a2: f,l.\/i:si r,Ízs;]a-
l .-.'li,r,,it, pS r.gyekt zt.ek irt:t,;:if.i.ar, i ,1 i.arláí.5a i -
íili*í. , , Ás isknlai nétrrreve]_6 ós *g,Észséeú,gyr
61 ii_'iaqi;l5gi§ _ a i,anit.ók, il 1,1;.ill3píi nruni<.i.ja i-rvi_!ínáíi
ilu r*mLr*::,ek , a gyer.*kek $;*\/T,e n,r7 t i-.gt-.t-.abba.k:

ie*-,i,*ek" snk tiiy'an prai;lámár,a1 i s t't=il.:er-.*sr-.el:_
a**J_;r fe.],**árá..ga is vív*t§ást. jeieni.itet_.er_"f_.
t_mecjrifisé§ - s§jxual, i.,s pr.obJ_+imák_i . " . il_özbei-r a
.|,:lt-Sósrern i s treftil iezi.e+ r:I7 {-]T.wr.}<.,i e,qv*=i.í:míf,t

f iam is su i_iirrt"*t t:". Slvarr tlely ut-án kei ic.ti_.
lréxrrr*rtt- a!r*_1 rninrik*t.i,an *:,-v+si. muntiát. t_-urit_,unk

vÉg*zrri,. . . l" i}=1j i,"lnvas::án t-már:.ciris 1 . .} i.:ölr_.öz-
r,.Ünh: e. I i',j,e.í.tr,-rr, <llz"=,r.*,i.i.ern E i_5ij!^rEei e i em_
berehet.. és úsy érezLeni_ Ői.: is szereLLü.k.
Tö}rhren méitj Izsáton is l'eik:er-tisi-ek.. sői, irrég
{*i:x*keméierr is".. §aírres*n *miékt+zt.*m a i'ia-
t.;l .is.i*:c,mr.i , és naí{vnn örü l tern," hr:lqrz íreryl f'e-
l e, if.r,*-t-r.L, l, l i '" J Í

,,-1j,,

l,ir,. U..r..r.. F'*T,t:Lrc - llo1nár rl.iháiy
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Forráso.&,..
_rJ. Deut sch Edéné {Frit mon*st r-rrr:-} ?tssecrerm-

Lék-ezése rgg4-ben.
12. llutató I93B, 4445" .*fr. ira,t ű§lft
13. }lutctó r94I. 4:Ecxt,, 48. 6_ §r. ir. C5líi,
r4, Hutató I939. ő8. s?_. i,r.a* CS}ít
.r5. Hutató E939. I?3. sz. ira* {*:§}í&

16. Hutató 1943. 44a8. s:;. iraÉ CStrl"
17. llutatő 1943. őő3t. sz. irgt tstfi
zB. KisteLeR történet e (See5:ed tggr} 35?.?,
.r9. i . m. 367. p.
20. Csen5,elei halo* tuizsgálati nyi lrrón*ar-

t<is zg43-tőí {II.sz. háaíoruosi szol7d.Lats
er. Dr. fitíLlrts Lásgló letrel * { rgg,4.fellr .?. )

Á SZocIÁLr§ IGÁZ§ATÁ§RóL É§ Á §ZoCIÁLI§ Er.LÁ-
TÁ$OKRót.

Törvényeink között jelení.ős heiyeü fogl_al
el az t993" érri íII. üv. a szociális igazga-
t-ásróI- és a szociális ellátásokróI.. mely
1993. február í-től haüályos. Á törvényből
-<zeretnék ismertgt"ni néhány szakaszt, valaminü
a tapaszt,alaüainkat, "

Fonüos meghat árüzás a törvényből l üscl tirl;
e5y házt arttisban St,e.ti;tteLszerűerr e6yüt t tn}e_ó

k-özel_í hozzátarto;'*ők, E megfogalnazás a c§a-
ládok jövedelmeinek összesíüésekor számoüt,evö.
It t említ em meg., hogy nagykorú és jövedele,m-
rel rerrdelkező gyermek is a családba üarüCIrik
{sokan ezt kifogásolják}"

Áz öregségi nyugdi.j minimum jelenteg ?4S0 Ft



mrrly évenként, váltoaik. Egérü említem e me§-
hat"áprrzásü., merü a léi*fgnnüardás ve*zél"yegd*-
üése - sok más egyéb tényező rnell*:üt - kapcsán
a f,enti össueghatárt kell a]-kalmazni.

.4 s::r:*idI ts et t<iúás §r;rmőja lehei.: pénzbeli.
itleív* dgrmÉsneüben nyújt,otí szociáJ-is *t].á-
tás, valamint_ s*emólyes gondtrskadá§t nyújüó
elláíások. Áz eliátás*iknál ferntos." hogy a jö-
vedelmi visaanyokat- minÉl pontosabban fel
t"udjuk mérni- Yannak ol.yan aküív nyugdí,jasok"
xkík a nyugdíjuk mellé, míg egészségi áltr_apo-
íuk e,ngedi " *gyéb jövedelmekei, saerezn*k.
Elöfrrdul olyan eset is, anikor súlyos eg6sz-
ségkárosodás köveíkeztében nenthogy kiegéxuí-
{.eni nern tudják nyugdí,jukat, hanem a megfetelő
gyógyszerek megvásárlása is gondoí jel-enü
saámukra.

§tyen és ehhez hasonló eseiek ellensiilyo-
zására lehetőség van: k-öz6yó6y*i tatá=i iga-
ao1vány kiadása. á kimagaslóan sok gyógysaer
feJ.hasanálás *llengúIyozására: amenyiben
rásznrulü_, 1éi.f*nntaríása veszélyezüeüése
nél"kiit n*m képes viselni a üerhekeü. Áz ön-
kormányzaü a kiadrri.í igazol_ványok uüán térí-
t,ést f iael" a Társadalombiztosí t ási lgaagató-
ságnak" Tapasztalatunk az, hogy vannak nJ.yan
id6sek" akik nem kérik ezen támogadási formáü"
Kérjük je3-exzék." hrrgy segít.eni tudjunk!

Héhány gondolaü a * eme* ést se4iál yrőI ; "Á
i.et*piiJ.és önkormányraü képviselö-tgstiilete
t"emgüési segélyt nyújthaí. annak, aki a meghalt
személy g]"üemgüt"eüóséről_ gondoskcrritrüí, annak
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elI_enére, hogy nem volt köteles., rrasy darüásra
köteles hozzátartozó vol-t usyan., de a üe,medási
költségek viselése a sajáü, illeüve c*aládja
1étfenntartását veszÉ_lyezte{,i"" Á képviset6-
testület hel_yi rende].etef. a]"kottri-i e {émában"
relyel, jel-enleg is alkal-mazunk. §nnek gllenÉre
vannak_ akik benyújtják kérel"müIce,t "hát,ha ad*
na_k" alapon" §'elegl§s*§ adminiszi,rációt,óJ- ki-
rétheünék meg a hivaüalü és saját magukal, is"

.-i gyerme}+-neuelésr' *.á*a6aiá*ró7- t §yermekrre-
velési üámogaüásra jogrrsult aa az anya i].leüve
apa, akinek gyermeke a 3. éle[évéi. bet"öJ.tödt tl,
de a 8. éleüévéü mÉg nem ért,e el, és í8ü nas
biziosítási idővet" rende!_kegg{t a Eyyerm*k
szüleiése elííüt,- Jövedeimi viszrrnyainát a7
i;ppgségi nyugdíjminimum háromszorosát* nem dri
el au egy főre esö összeg. Hunkaviszonyban
eltölüöt ü időnek suámíü.

Á szaciá3.is *lIáíások felsnro]"ása ktirán*-sgm
teljes, az emlíüe{i.eken kíviil més gak más
formája is van" melyeö h*ly hiányában n€m tu-
dok felsorol.ni. összegeave megáltapíthaüó: még
adódik néhány eseüo amikar a segíüségnyújt"ást
kettő informáci_ó. va§y ;r l.akosság kérésén*k
hiányában nem íudunk va#y nem kellő időben
tetjesít eni " Á szociális ellátásakaü igyekszünk
rietőbb, minél ponüosabban., g:yorsabban *lin*
Lézní negjegyzem. nem könnyfr feladaü a
jogszabályok és az emtreri humánum kereüe,i kö-
zöüt-.

Á csaiádokaí" ;l saociális *lládások megá}-
lapír-ásánái komp3"eüd*n keze!"jiik. bgieérüve a
kiskorúak yasy az i_dögek prCIbl_émáiü is" Ta*
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paszüalataim sz*rinü ísT a legcélravezetöbb a
segíüségnyújtás"

Á szrrciáI"is igargat,ás és an ellátás terén
csak úgy tudunk prrntos_ é* jó munkát végeani,
ha a lakossággal összeftlgva poní"o"* hel-yae.üe*
lemzést készíl"ünk és *rzerzünk be minden c§a-
iádrúl" .akik eaeír fcrrmákat igénylik.

Kiisziinet *:med fejezem ki az önkormányzat"i
üagoknak, akik 6szinüén és segítökó,§uen

sokszar éjszakába nyúlóan - vÉgighallgat"i"ják
elői"erjesztéseinket .. segíüenek á pont,osabb
döntésben *

Ázt" *,"zereí.ném, ho§y községünkben összefog*
va.. rnég pontosabb 6s jobb nunkát végeznénk a
*zociátis igazgaüás t,erén a lakrrsság jó köz-
érradén*k bizünsítására., megbecsülve minden
kortrszüály saorgaJ_mas_, kitaríó munkájáü"

Tóüh ígt"vánne
, 11.1+ aai,-í<i l Áá'l íir,á,:,

HI A. FELÁD.qTA Á IiÁLüGAZDÁSZNAK?

Ezen feladat,ok körét a K§H 141,'i SZJ. szá-
m{rrr., min1- üzletvit.eli t_anácsadást_ r-ar"tj;r rryí1-
r,án. Flegbízási saerződés keret"ében az alátibi
kgnkr,ét feladat,ok végzésére vá],1alkazLam:

Á]-lat,",,enyészíáshez és rrövényt,ermeszt"éshez
fűsődő s=aknaí t-anácsadás, t,ájékozt atás;

elősegít,i a garctá],kodók És sraküanácsarlók
kögötLi kapcsol;lt- 1iátrejrit-t"ét*;

pí;rcí inf'cirmác!ó;
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terírelf-etés saervezés;
szakmunkásképzőkke1 6s szakközépiskolákkaJ-

való kapcsrrlat.tart-ás ;
+-örványekrő1, rendeletekrőI tájékozdaüás;
iermelésí tevékenységről falusuint.ű kimu-

t aiások készítése.;
információk a íermelők üermelési szándéká-

ról. a várhat-ó termelésről.;
a "Falusi Bank"-hálózaLtal kapcsolat tartás;
akLuális hit,el információk,:
helyi f*jl*sat,ési elképzelések véleménye-

zése_l
hideikér*}mek" pályázatok döntéselőkÉszí-

téséhez véIeményezés:
szakmai tájéktlzLatás a környezet,védelemrő!_"

különös fi5yelemmel a kémiai szerek használa*
+ -a_^Ucrl.d;

st,b.

újabb ieérdés a fat ugazdászhozl Ki számít m**
oő8:audasá§:i ki gtermelőnek?
VáLa*z: - áz a magánszemély, aki saját gazda*
ságában mezőgazrlasági kistermetést, folyi,at .

llezőgazdasági kisLer,melésnek minősű1 a nö-
vényt,ermeszLés , &z állattenyószi_és.. az át_lat i
t ermék előáliíLás, az erdei és mezei mellék-
termékek, erdei magvak és csemeték előállítá*
§á, gyűjt,ése, üovábbá saját íermésű mezőgaz-
dasá5i aiapanyagnk tovább feldolgcrzása. Á
"sajáü g:azr}aság" legfőbLi ísmÉrve a r*ndelk**
zási .jog. ísy kistermelőnek minősü]-trel a hé*
relí földön {épütet-ben} gazdál-kodó személy is.



Fonf-crs. hcrgy a kíst,erme}éi nem munkavis-ónyban
végzi ievékenységét.

Á t.örvÉnyi szabályozás egyár,t elműen a t"er-
melésb*n való részvételhez köt,i a "kist-erme-
1ő"-i megje3_ölést,, kizárja t5 körbőt azokat,_,
akik csupán á mezőgrezciasági kist,ermel óshez
kap*srllhaüó t,ermékek ért"Ékesíi--ésében vesznek
részt.

Á mezőgazdasági kisLermetés t-ovábbi krit,é-
riuma, hogy a?. alapt*vékenységből származó
árbeváLel éves szint en ne hal_adja meg a 2

mi}lió forinlot. Amenyiben a magánszemély á].-
üaI ferlylatclLt, éves árbevétele több, mint, 2

miltió forint_, akkor "automati kusan" egyóni
vál]_alkozónak minősüi" Ugyanez a jogi síáíusz
itte*-i meg azt* a mezőgazdasági t-ermelőf--., aki
vállalkouói igazolvánnyal rendelkezik.

(folytatJuk) Tóíh Tarnás
i ^1 ,,a.,-.1Á*q

KISHAiü{K. FI§Y§LEH!

A család-és nővédelmi üanácsadás hel"ye meg-
válüozoüt .

Áz új cím: Szeged, §dtyom u. á"szám dTar-
ján-t*lep} "

Terhességmegszakí{.ásra §-tó3-
jeI"enükezni 

"

td 6ráig l-ehet.

Hencané §úü Julianna
vádőnő
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tíi, nden étlben_ t,an t,fí3 1-,l { ,l_rr_r_.;i nnp , cnir F-crr a s},t+-
refr,t:la- e5y csoii,ar uir,ággnL,p-edr-;es,la,eclhetn*ie- ta-
nril,ai k:rtdh-. líegtsös=őnz F ne]e i & o_ sap"*solz, ttlr}ást .--- U-,-

antit k:apiak, {r s;?eretetet, a bi.ztató nrcsoijt.l-
k_c.{. i'íinrlen tanár sgemében ntt bújte p63 .tr_is

F.önn-1,,c,sepp, *.mi htuan3dtj*" hrrsg jótesi,§_ rue-
í?_i .I"_. ha n * qrr_i t tlánr,ai h *nntl+Z na}"_ r.d, f uts__ Mi nden*-,- a}*

5:yere}t és s.::*r&,esiitősé6ünF" nri,éiien, ts }qr"t,iinun&,
fJ t r,7_r}_árnk.rt+,{-: snr+*5 rttr: br__ll- rit,6sri_6trt !

r',fa5,crny lfiiir 7" il-



--?

HURRÁ ?, ! GYERÉKiltÁP! ! t ! ! t

e*O

Fíájus 2§-án van ,az iskotát,an a sy§rmekóap. Á
gyerekel.: eEÉn á náp{]ír boi dag:an jálsaanak,
, , --.-,t,ref'áIkoznak És suivesen l'ersertyezrrek esymás-
sal. Á sok-sok érdekes jálék és versen}r sok
igazgalmai is ígér. Á gyerekek örömére zenekar
és fagyi LeszL változaLossá ezL a napot. I}é1-
után fárarlüan megyünk haza., de reméljük, hogy
j+:vőre is ilyen jó gyerm*knapLlan Lesz részünk.
}linden gyereknek botdi:g gyermeknapot" kívánunk !

CSIBE

SüLr-Pü§rl

}í*5jelerrt a sul i-posta! Saielesen r.;cirjuts_ ész-
reerételei*ef+"gt , űzeneteitekeú. lre5yéter,
rgénybe a suli-pcstát/

űS_rBE

felhasgnáIására}
'fojásfehér je
íz]-€s szeriut porcukor
ffa saínesgü akarunk késríüeni, leheü beie
üenni. a§y kiskanál, suörpöt {málna., szamóga.,
cil,rom}" §üdőlemearÉ kinyomjuk és saép rops-
gósra kisütjiik.
Jó étvá§yat§

Cl
LJ-HABCSóK G)

{ Kimaradt" t,cjásfehér jék
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SüLI-SPüRT

Az t994-ben rend*zet,t kéziiabda és a+-]"éíi-
kai diákolimpiárr a csengelei versenyzők elő-
ször körzeti, ma jri az <:it el.ért-. sikereik
alapján megyei döntőkön vetLek részt. Sz*geden
rendezLék meg: a kézilabda megyei döntöjét,"
melyen 9 csapat*. mÉrt-e össge erejéí-. Csengele
csapata vereílenül tet.t megyebajFrük, büszkén
vet,t.ék áL az aranyérmekeü. Á csapat kÉpviseli
Csongrád megyét, az országr:s eiődöniőn. Á f,sa-
paL tag jai ! Zelei Ferenc, Sisák fisaba., Ha*
raszli Zsolt,., Vígh Tibor, Vágó Péier, Pálnok
József , Fapp Ist-ván, Kovács Sz i lveszt er., Nasy
Gábor, Ábrahám 6ergely, Vincze Ferenc. Edzől
Heirn Géza tanár bácsi.

Hódmeaővásárhelyen rendezt.ék meg az ai.lé*
t ikai diákr:limpia megyei dönLőjét , ahr:i a
csapai i:la§}ün jót szerepelt. ILL is ők nyelr"t ék
a megyei v*rsenyt, ,l€ az egyénr versenyszám-
ban is a csengelei diákok szerepelüek a leg-
jobban"
{ l, J t -al. Y1gn lI[]OI... l.
Csaba.

Haraszt,i Zsolt, 3" §isák

_{ csengeiei csapat t,agok: Yígh Tibor., l{észáros
Ferenc, Harasz*-i Zsolf-, Sisák üsaba. Ábrahám
Gergely Eclrő: Fieim üéza t anár bácsi . kz ür-
szágos döntőí §udapesüen a iTépstaditlnlran
rendezik, ahcrl aa t:r.szág 2* legjnbb csapal*a
vesz részt.

Reméljük, a t,ovábbi tlersenyeken is sikere-
sen szepepelnekI

Haraszti Zsi:lt 7"nszi..
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Lo5ik*i feladct; ffúl,Dá§ ,,il*ütí

Szurtd't ,ir- ü#t til"r*odÉa, fuo,díy §€i3." néhday óra
múLt,q. tnduló íírha;róunl rr*erri}e a llr:ldra" Seb*
t iben össaepa,b-olt hát" sűrite"t* átelnrtsger*,
íyufát. cstt la$eisen* i tér&ép,e*, rrérri uizet . . .

De nré5: *ri*l#tt elftó*eüí* r;oiner ft csoma6tllós-
sol, ,$elébred*, ,$ ir"tjó;:anoderg rddöbbent. hoá§
aZ áL onrban össgr:ja-Ég zite*. t dot 5o}t ^la"öeöÉ t urll *

olycrr ?'-§, amrneR, hc rle:tóbtrn o Hold,rrl landol ,
semnti hasrrrdt rrem pehet É e uo l n,e.
ilit_ vit"t" vrr]_na feJ.esleg§§en rnagával?
A megfe jl,ésekeü az iskola folyosó ján t_évö
posta}ádába június l0-is kérjük bedobnmil

Búü§úZIJNK

Búcsúzunk a nyoicadikosoküó1
Sok szines virágsal,
Búcsúzunk t őIet"ek
Egy csokar bokréf*ával.

Egy csokor Lrokrét"át"
Ádurik mi nekt,ek.
FogadjáLok ez*-
Sok-sok szereLet.iei.

F-urucz Ánita 7. b.
D ü t] nn ü í] i] § ü tr D ü n tr il DBE tr tr trnüű tr tr t]nn n ú n n n n nn n ü n n n ü n
SÜLI FIRKA
t{észí t i {i <IS. I B. E. . tt {l*angel <li íí,i cr},: Bcrr.i.l i-
F:rtrraeiil *' ^-.v,, *

ös==eáL L í L ci r*.:: Ftlzó §ót <r ?, b.
M*.Ja j eL *ni- k * {)s *rrg*L er I{r órri_ lt <r rrr.eL L 4-i. l at ak ént
n n núfi ü n i] t] ü tf n ü n n ü n nn n tr n n n n n ü nnfi D ü n nü ü n n n n n n n n n n
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Á HÁJÁLIS YERSEI\íTEINEK EREDí-iÉN§EI

Aszfalt rajzver§eny
I. Tóth F_enáf-a és baráíai, ítt. §*zó Anet_.t. ás
Pi.gniczki AneLt, ii.:éí T. dí.li
II_ Hencz Teadóra és Sü]_i G;rl,ríe]_ia
iII. Kuklis }Iariann, ill. Sisák Edii' és ;§isák
Erika (két III. dii}

Kerékpár ügyességi ver§eny
Fiúk:
I. Haraszt"i Zstilt,
iI. Csókási Z*lt,án
iII. Haraszti Rtrland
Lányok:
I. SüIi §abrielia" Hencz Teodóra (két I. flí.j}

Aut ÓYer§eny
Az 15üü cm* aIat*ti és versenyautó kat,egóriátian
Csáki Lásu}ó lett- ;r győzles., így az abszcr!út
bajnok is ő leüt. §zívós Ándrás az 15tJü c**
felet,ti kaü*gór.iálrarr ért e} első helyet.

l{otorversen-y
Á kevés jeleníkező {2 fő} miieL{: elmar-adt.

ía&,ács Zso,i t

úsZÁ§§KTATÁ§

A nyáron gyermekek és felnfrüüek ré*rx6rg úgrá-
soktatás indul a kisl"eleki sürandon " Az elgő
t--anfolyam június 1&-án keedődik. Jelentkeani
Takács Zsolünál ]_eheü a csengel.ei iskir]_átran.
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F]t}TIiá7,j" É\i {_Y- r,ész)
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k+:ri!i-,t: 
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nr*,* .,1r. üít.;ili*

r,isz*ntséglriJ L i f,r_rkarl§z-
t.ia i , m*ri ytii.íl ;iz itr .[*etis
vairisá5,..rs i,;l,._+i,,* *s .;tir.e
\/-+ll i+= l r,tr :.i li+=nilÉ.r. Áq, a

br_lJ] i.:iiiső sz.in*:, ;i,i at,t, , b,z
e.*vik kenl,E r-sz ;:n,:r i t-.ás
aikaimávai a?l , n,-lL:i-it.;,l
l-,a-_-_- ^l_:ltjl1l]s d\ ! .n

---_:-Ljji _-,,-j!_
ttVF1,1}tl l P.\-/, l k

átrelz: l i.: _ rie í,_',

í'i_l i,-i i l*:e-
ú;r;:. lfiel.s*

oJ van k*-
nyeret ar_l ., arn i L,ő r hx
els=üiik, hat.ása .;r.iikr+
mt*gmarad . " hz én Lesi'*m

A_z ..iii"-rsíol ok is ,:s.:k d.z
iit"r.ll-st: tracsr-r!,Éii l:,l-t.,..lt.t_.ék me€." hi:gl,ai"r trt*htli,ik
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Június 8. a Szűz }lária Szeplőíelen Szíve
ünnepe. Tudjuk.. hnsy ,1-9l"7-berr Fat,imában háronr
gyermeknek il-ucia. JácinLa és Fran*esco} mt*§-
jelent a Szűzanya. Előtt,e e§y angyal kÉszi-
t.ette fel őket: me,gáldnzíaüt-a" imára t,anit,ot la
és velük együt"t mr:ndta a Rózsafüzé,r,t,. }íájus
1'3-án jelent- meg előseör a §zent" §zűz. Lucia
kérdésére: "tíit, kívánsz LőIem1'" eaL választrl*
ta: "Jézus fel akar használni t,éged, htisy
az emberek jnbban megismerjenek és megsz€r*s*
senek erisem" }Ieg akarja alapitani §zepl"őt,el-en
Szívem t"iszt elet ét, a viJ-ághan. Én sohasem
hagylak el tÉg*d-.. Szeplői,elen Szívem le,sz
menedáked és utad, mely IsLenhez vezet,. " Hai-
szor jelent, rneg é5i Édesanyánk, világot- érint,ő
üzeneted adclt"t: mesmondt-a a második világhá-
borút a szörnyűségeivel együt L., sőt a harmaeiik
világégést" is: "h*§y *zt megakariályozzam, el-
jövök, trogy a világaL fetajánlják az én §uep*
]-őt elen §zívemnek és aa elsőszomabat,i #nsesz-
i-elő szenüáldozásL bevezessék" Ha t,eljesítik
kérésemeL az emberek megt.érn**k és béke lesu. "

Június 1§" Jézus §zent, §zívének ünnepe.
_Aiecogue Szent H;ergitnak jelent_ meg: az Üdvö*
zítő és megígérle: "Plegáidnm a házakat."
amelyekben Su ívem képéL tisztelik-.. akik k.t*
lenc hónap első pénlekén megáld*znak.. " az, én
isteni szívem bizíos menedékük lesu

Június t3. Padnvai Szent" Ánlal 12üü-as évek
nagy szentjr*, *gyháztanit_ó. t{ár éleLében sok
csoda töri,ént pl. a halak tódult,ak prédikár:i-
óir- hatlgatni" Á keddi napokon as ő közbenjá-
rását kérík az imákban" Frányd Kár*rlyné
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FEJ§ZETÜK ERIN§ TÖRTÉNETÉBŐL

A római birndalnm karából származó források
még nem eml.{+_ik meg: Eritrget," a bajor nemzeli-
ségí íöri*énetek első fcir,rás;li is épp csak
utegemlítik.. mint t-elepülést.

Eiőszőr a 8. század vége körüi emlíi,ik
írásban a telepüIést. á ó-8. századhan kiala-
kulí bajor hercegség a Frank §irodalom be-
fotyása alá kerülí" Á. frank elnynmást még an-
nak ellener* is *! keliet"L isme,rniük.. hoty a
hercegek a királysággat aÉüno§ mélt.óság.-lt
vivlak ki. Á függet,lenségel elveszítve, a
78B*ban elszenvedet-f- vereség után a ba jor
herc*gség beÉpült, a Frank Firadalomba, ami
*gyiiLL járt az uralkodói és hirLr:kv j-szorlyok
megváILnaásáva1 "

l{a is vannak bizonyít"ékok arról a Hármas
Eir,i,ok jegyzékrőt, Fely szerini a Salzburgi
Püsnöksé*r_ Passau, továbbá a niederaltaichi-.*iJ-*,

knlost,or is a frankok kezébe került
Á Hármas Birünkjegyxék köaül ketLőben is

emiít ik Eringet.: ;r passauiban és a niederal-
t.ainhíban. Á Duna környékén, a?. alsó rnn vi-
dékén Iévő birt.okok az Inn fol-yóíój- keleLi és
nyu.gati irányban különülLek el . A kelet i
irányban lévő terület,ek magukban fogtatták
l{eilbachot Obergnél {Felső-hegy} , 3z Ant,iesen
várai{. és az Áurolz saékesegyházat. áz Inn má-
sik. ny,J$a+-i résu érg eső birt okokaL Volfa-
kircherr és Ering néven jegyezLék be.

HÉszáros Aranka
tftLytcrljuk}



TI§ZTELT C§EI{GELEI FsLGÁReHl

Á Kőzösségszol.gáIat" .{tapíüvány segítségével
a csengel-eiek egy l.enni akaró csoptrri"ja fe]_-
nnérÉst fog végezni. fal-unkban. előrel_át"haüril-ag
a június hónapban" Ennek során a csert5eieieF-
áL t al c csen5:el el prr:bl émtiie-rót összeállíüot,ü
kérdőivet kérünk kitölü*ni" Ftinüegy *SCI család
részérg fogjuk erekeí eljuütaüni. á belterülef
részére *a*mélye§en., a külüerii]-eí"re pasta úr"-
ján"

Á kórdőíveü névüeleniil ke].l majd kíi,ölt eni "

Ez a nagyszabású felmérés {ilyen még nem vCIlü
soha a falunkban!} kiüiinő le}r*üííságet biztt.sit"
a helyi protrlémák és i-eheüö,ség,ek felüárására.,
és az eredményeket hasanosíthat ja majd p_t., az
új önkormányzat, is"

Kérjiik a kérdőívek kitöltésével segít"*e a
felmérést", ezá]"ta}- a falu fejl.ődését í

}Irrlnár í,tiháty

Fofir KR,ó§IKA

Bajnoki m*ccsek:
1PP4. ápr. Z4- űs*ngele - Pázsit- §E 3: ü {1: ü}
V.-eaet t-tl: La*ko 5ü néaő
űsengele: Bencsik., Dónzi, Kiss.. Czeigersch*
midt", §zőnyi, §zticsérryi f-TÉ-r*-h Gy" ?ü'} " fijuri*
csin.. Franczia, Pigniczkí {Kun-Sze,tió óR) )

Szabó F. t_Víg:h Z. ,fó, }., líalnár.
Á t,avagzi szezan legjohb jái*.ék_ával rnagabisr;os
győzelme*- arrrt tl:nk. Á 'gólkülómbség na,gy*bi: is
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1ehet*e'r,t, vo]-na.
§ólsgerzők: §zécsényi, Djuricsin, l,'igh Z.

1PPd. ápr. SS. Állateny. Főisk. -üs*ngele 1 : 2
l."ez*t te: §zomba{hntyi íüü néző
fisengelel Kuf,sora" Dóczi, Kiss, Szőnyi
*sik ?§'}, Király,, Pigniczki {Szécsényi
Vígh Z.. Franczia. Sza}ró F. {Dnrng:i óü'}_,
I- - i,iolnár
Á két kulcsjátékosáí nétkülöző űsengele
bizt-CIs győzelrnet arat,otL a jó erőkből
vásártrelyi fiíiskrilás *sapat felet,t.
fiseng:elei gÉlszerző: Tóíh I" {Z}

{O:2}

(Ben-
25,),
'l'et,h

maga-
:a 1:
d-L l L|

ípp4-máj-s. Csengele - Baktó-l,tetálL 2:a (1:o)
vezette: szirmai íüü néző
üseng:ele: Kucsora, Dóczi, Kiss" Holnár, Ki-
rály" §zécsényi {§zabó P. 5, }, V.-ígh Z. ,

Franczia {Dnrrrgi rü'}, Pig:niczki, Czeigersch-
.midt {ts-un-Szabó 85'},, Tót"h r.
Á szépszámú közönség e]-őt.t a '"1avros" mérkőzés
visseavágóján, parázs jelenet,*kkel tarkított,
mérkőzésen bízíos hazai g:yőzel*m szület.eLt. Á

38" percben Caeíg:erschmidl legurításál vígh Z.
25 m-r-ő} bődül*+*,es erővel kütdie a bakt ói ka-
puba (í":ű}. A 8S. percben Víglr Z. parádés be-
artását Tóíh I. bólínt.ot,üa a kapuba. A meccsen
két. baküói jáiÉknst kíáltít.oííak , áz edzőjüket
pedig a játékvereíÉí kivezet-iette"

íPP4" máj. 1§.
VezeLt-el Fapp

ópusztaszer - fisengele 2:2 (ü:1}
2üü néző

Dóczi, Kiss, Djuricsin_,üsengele: Kucsorao



Király, Pigr-riczki, Kun*Szabó_. Tóth Gl,., l,'igtr
7 . Tót,h I. _ ;izabó F,
A megye III. oszi.ály gziist- rangadóján a tar"*
t-.aléi.:os Csengele minden *r,*jévtll a győzel*mre
tört-, ami már, etérhreífr közelséghren is vait,- ü*
két védelmi hiba után S:2-rő_1 kí*gy*rrtííet.t" a
L^t-.: 

--^-^itrEr}r UsdpdrJ.
Csen5elei gólszerzők: Tóíh I. ", Vígl,r f .

t994.máj. 22" fiseng:el_e - Fusrt asger ó: 1

VezeLLe: Ler-rglr*i 1í]ü néző"
Csengele: Kt-tcscra, §u ahró P. , k-is=.-. Czeiger-
schmidL, Kiráty, Djuric:sin, Vígh Z, Franczia.
Pigni cq,k-l - Tóítr í , }ti:irrár -i ,*

A hazai csapat, ü: l*rő1 ó: l*re fnrrií,t,ot*t" az eJ.-
ső félrdőben. Ezek ut,án a puszLaszeri csapaL a
második iéirctőben nem vr:lí ha,jlandó kiiiiini.
Csen5elei gólsa*rzők; Pigniczki {Z>, Tót"h I"
(2}., Franczia., Kiss,

i994.náj.Z9. Ba]"ástya * üsengeLe 2:2 {1;ü)
tr'ezet.t e: Gábor 20ü néző.
Csengele: Kucselra, f,tóczi. Kiss, Dnrogi, §zőnyi
(- Tói.h §y. 3O' , trelyet-t,e: Kun*§zabó 65 " } . §sabó
P. , vígh Z. , Franczia., Figni*aki, Cz*rgersch-
mrdt-., Tóf-.h I "

az 55 percben a hagai t:sapat 2: ú-ra vezei*it"
.4 75. percben Vígh 7,. 25 m-ről szabadrúgás
góitai szépít*tt"" A 89" percben Vígh Z. jr:Lrb-
oldaii beadásái üzeiger-schmidL aa 5-ösrő1 aI-
iózva kiiirlt-e a tralást"yai kaprrLra. Ís}, .* egyik
pont-. megsízérzésév*I sj.k*rült- megőriani a Lava-
lyi második helyeaÉsiink*:t. ffun*§;rabú Tibc,r
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A VÁLA§ZTÁSüK fiSENfiEL§í HREDilÉNYEI

Aa első f'*rdulóban {május 8.i ae *gyéni je-
lőltekre ?13, a t,erület"i listákra ?ü,{ érvé*
§yes szavazat-ot, adt,ak le. Á csengelei első
hár*:m helyeze.tt Hajdii János t}lS3P}, üzsvár
Z*Itán {FKSF'} és Dr.Eke Károly {KFlttF} vcrlt,.

Á terülef-i ]_ ísf_ákra adot-t- *zav;rzat-clk így
,:szloLLak meg: :

{. Fiirtq+| Lqt, l{i.srr.:=daoári. 1§1 9zcLv-i tl 9 _ - J ll

2, lr{ar:rrclr. Sznrict..|.ist cr. Pctrl t7§ gzarr.,r.
3. Idér *szl érrytl+rrr. Néppár l t}1 g!.Jv.
4. Szclt,crclderr,okr at- ák Szörr. Sa §g.lv.

S. Fi- crt r;rl Dérnúk r crt ák Szór,. 26 §3.1"./.
?. !ríunkásp,.-:.r,L 22 gzcrw.
l3. Á9rá:"sgőwa,t eégi 1a §=ítv.

liarraeiil { k-i ery^?á^^árr { R
9.Mcrgy.Suoci,áLdern.PÓrt 12 gzt_s.w"
1O. I{öztársclság Pár,L a sz.Jv.
11.Mcrey. rgcrzság és ÉLet P. ö szőv.
12.r/áLl.:Lkazók Pár,L,la 1 szcrw.
1l.3, K*n=é!,v.rt Lw Pár l O §zcv.

.{ második fordulóban (május 29. ) hárrrm
esyéni jetőtt,re lehetett szavazí}i. Áz i?58
vá"!"asztásra jngosuJ-+- á j_lamp*igár közü]_ &99
jeJ-en{ meg. Á választás eredményel
L. Hajdú ,}árros {FISZP)
2" 0zsvár Zolt án {FK§P}
§. Fászt i TóLh Gyula {SZDSZ}
A t]si:rr§rád megyei 4. sz.
összesít".eít, eredménye:
1. Hajdú Jáncrs (1-1§ZP}

2" Fászt i Tót"h Gyl:l"a {§Zn§Z)
3- {}zsvár ZolLán {FKGP-)

27, !3 ?{
24, *§ ,Á

12, g2, .Á

L2, a0 .Á

s, a1 y-
3, eig ,d
*" 12 y.
2, E;s ?d

2,ss %
1 :7í1 ,t

t, t3 ?a,

fi far; -/.

ű, L+ ,Á

ű,Á

21{ szavázat
191i suavazaL
91 suavauat

vá}aszt ókerület,

S[l72 §Eav. {iü, 68 Z
őő?l- §aav. 3ü,59 Z
Án<jl +§(J ó Lr.* 5:.4 d, v, . 40 , t lJ /§

Franczia jenffná
,s. wáL crggL ás i rnurrkclbi z tL t- s*íg wez eL ő.i e





-2+

§ÁRÁIqTÁLT ÁR!

Á fötdműve,lásügyi miniszter április Z?-én
m8§ jelent-eíte ae *tk*rési búza ás a takar-
mánykuktlrica garaníáld áron t,ört énő felvásár-
].ásának felt"ét.*]"eit. {Hagyar Közlöny} "

Á renrleleí értelmében a fe,]-vásáralha{ó
mennyisés És ár a következő:
Ét-kezési briza 2, rl tcrnna,/ha 82üü Ftlt-crnna
t-akar:márry kukorica 3.2 íonna/ha *5üü Ft,rrt onna

hz állam minrlen t,ernnész*tes vagy .jogi §z€-
mélyt"őt, jc,si szemé}yiség nÉIküli gazdasági
va§y eg:yéb íársaságt"ól felvásároJ.ja a ga[r*-
nát* ha t-ermelő *rre irányuló igényét, trlíza
eseLéberr J.PPü. júli.us 13-ig,, kukori*a eset,ében
auguszi.tts 31-i5 }rejelenti a megyei f*lclmiírre*
tésügyi hivat,alhoz {Szeged, Rákóczi tér 1.). Á

két határidő jogvesztő." Leháf- akr l.:ésőbb kíván
álrri ezzel a leheLősétgel , 4z gyakorlat,itag
kizárja magát.

.A f'elvásárlásnak igen szigorú minőségi kö-
veí*Irnényei vannak. Á minőséget az erre kíje*
tölt j"abora{nr:,iumok végzik a kvót-a jtrgasutt-
jának a t,erhére.

Á j*tenlegi terméskilátások nagyon Jók a
ka]"ásarrsrrk ese,t,ében. Ezért- céls,aerű minden
t.ermelőnek arra tör*kedni, hrrsy a meg'r,*rmeit
íermékát bizt"onsá§l:§an ludja ér,tékesíteni,
t*irát nrég ídrjÉb*n szer,ződési köiní a felvá-
sárló sserv*ueíekk*I.

Á fen**iel.:}:en ismer,t*t,et"t állami f*lvásártás
nem bizLnsít, piusz profir-.cit., csupán ,au eset-
ieg:es f'eles}egben jelenlkezfi kászieíek leve-
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zeLésére szoI5át.
&z érdeklődők a falug:azdásztroz

gyei földműv*lésügyi hivatalhoz
bőve,bb í'elvilágcrsít"ásért.

va§y a me-
fordulhat,nak

FI,! C*ongrád }tegyei
Földmiívetésügyi Flivaüat

FÁLYÁZÁTI FELHÍVÁS

Ér,tesitem Csen5:eie földhasznóLóit, hogy
me5jelen* dI }t"örnyeeettlédelrai és terijle{_fe;r-
Les;:Üési, i_lclcnrint a fötdműuelésügyi nrinrseter
páLyávat i feLhíuága. az ígg4. éui ,főldhasrná-
l ot tczi í<,apcsol otbon.

E3ert pátyárat lénye5e, ha6y aeok a föld-
has*ndlóla, aiei.lr a közigaz4aiási hattíron bei üt
fől det hcsenál noF_, rlissfa nenr t érít end"ő *cirnp-
5:cr*tisban r,észesíühet"ők az al<ibbta,k s;;rerirr* :

- seántó, J+"er*, $yümöicsös, §főtő rrrűu*:lési
d5:a& utcín r$5o Ftlhektór

- gpep frét-legelő) ulóa 7or' Ft,tr.r.eh-Lár.
á pdl yrizai lter*t ösgaedet lra|áraz pte6:r utl-

gyts tr l*5lu{rrlsóAnaF- nem L,i,a*os, ht:áy jui t ! !
áz t5én3,iü.h,et a het yt Po1.5:drnrest e?= i ítir;*t eil dt -
tral btgtasitot * H§áriéP-aF-on adhct játs- L,e ü
hel3sefnen.

férem, ho§} e,;7.en felhíuds* isnrerősetuel ós
s,ar:nsz,§d jaitlal is irrdagscr.l

ró* h íanids
jFat u§neríósa
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HíRtl§TÉ§EK

€5. oö$ Ft ért éAü, c§€n6,el et f öídt erül et uá-
srir l ásárr;- jo6rrs{t ó .h-drpó* t d*i ;le53l*t ktst el g-
ltt re cserél né}"-.

Érde.kl őáni }íésxór"os Jóasefnérriil lelret § és
r5 ónn ts"öröt* a jü4 *r5 t.elefrrns*rimon.

srt,esítem a lak*sságat-." hogy a üsatorna u. 2.
saám alalt" megkezdt *m adótanánsadói és }.:öny-
veIői t,evékenységemeü. Esiénként, személyesen a
ferrti címen, rraptaznen a §Bó 1,32 d*lefonszámon
vagyok elérh*tő"

fizakó lldikó

Hinden gzambaton 17 órától bográ*sos pörköIt
vacstrrára várom kedves vendégeimel. a }rr{Y á1-
lamás melleüt i i"üalbolt ba- {leüüürt_ökig elö*
rendelésü is felveszek.

§zlobtrda Ferenc üulef.vezeüő

Értesi*€r§ tr tts;ltelt la}aassríg-ot, hogy .117574.

;crnaúr r-t őt t ePrerf uuarr:trdssal bőtlül * c t etlé-
&-*nysé6erri. Vőtlcloar n*t tó i§ tgnc teher száL-
t {t risdt &.üi - És beE f őt rlrin e6ytrrán* .

rót h TiLror
tlái L aL koe.ő



MOITIICH
l3kszíj- ós görgőslánc kercskeclés

xíruÁlATuNrgóL:

l llkszíjakat l l'-os Görg(ís liillcokat
l Kolnlrájlrszíjakat l 3/4"-rrs Görgös ltíltcokat
l Átlalloltszíjakat I ltz'-os Görgős lrilrcokat
l Gellcrátorszíjakat I t]ultlex kivitclllclr is

l vezórltlűszíjirkat l 'l'rilllex kivitcllrclr is

l variírttlrszíjakat I |ratcltt szclttcket

Száll íttiszalagokat

szál l ítóhevedereket

llortschri tt védőujjakat

MOLTECH_GUMEL
ÉXszí|- és görgőslánc szaküzlet

Szeged, Bólyai u. 10-

l'BL.: 06-62l3L2-99B
l 324-2Bo
l ltz,ozt

FAX.: o6-62l481-564
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§arancia felelőssés-, űascü-} lakás- és va*
g:3,onbizt.nsítágt kö+-het, Csengelén, Részl*t-es
t-á jékozt,at,óva1 ái_ iok a t.:lsz*-eIt. ügyí'*l*k
rendelkeaésér,e. §üli Lajosné

ielefon: 38ó *&lt

VútLo[crnr faéá És .,ta**" ;"luétele&, }r.ésaitését
f es&üelő&., t n}+_odal nrcrF_, *sal tídt eseményeF" st b. -t.

?*t ő ciki+e&e{ drusitolo.. dnratörf t lm kidot ?or-ás
á ?r&p rrlr:t t r8 Ft.ltrép ciron" Nrlcsa Jáp'usrré

ffistgleA, f,osuth u.34, telefnrr; 3ő4 5,4I

Simstrn kipuftlgdk 
"**" 

-*r*O Sinnson aikaü*
résuek" rraJ_anrini ETZ 1§{} és ETZ 2§1 notorke-
rÉkpárokho,a kipufogók a bolüi árnál oicsóbban
kaphatók a gyártónál: Yarga Flihály lakat,osnál

Kistelek Tanya 345- telefon: 3Bd t91

!linrlen iipusú *=ir.tty* ja.riea*áí és fletújít á-
sái*. ü*vábbá tráziájí, gépekh*u való alkat,részek
gyárt"ásáí {fng:asker*k st.b. } váilalom. FB-gáz
s*abvány*s csat]_akozó {pörkölőhöz sLLi. } á}lan-
Ll1.Jdrt r<.<!Fllrd, r,!.J. üénes Eaiázs vállaikozó
Csengele,Felszabadulás u.3. Lelefon; 38ó ü17

nnt]nnnntrDnnünnDnnnnnnüüünnBnnnnnúnnni]ünnooooro
C§EH§ELEI KRÓHIKÁ rn1,ormáci ós hctrri L crp

vi aá, ^. .1eanaal ai Pnl aát.őr Ccr,r,or!

FaL e1. ős k i <rdó: Í{u.s'ür cr Pét er
Su*rkgszLŐ: MaLnár Mi l,rcily
§zer ]<eqz_1. ő=áryi í]ca.,n*|. r. F+l- er=crt,._rduLás u. 11.
Sok- z.jy.sí t 3 cr: ÁL r.rl ános rgI:oL <r., Cst+rrgeL +

§aks gÉr.*itír=órt í*L*Lős: V.-rr91 cr Lás-, l-őné
n n n iln n n n ü n n if n ú a ür] n ü ü n nnn n n ü nilü fi n lj fi nü n ü ü ütf ü ü n n n


