
ITI.Évfnlyam ?"szám tF_ü4. július

üR§liÁfi.}§ B*.*illüKüK Á tj§EN,3Ei L,t riIÁKÁTLÉTÁKi

i i,--'_^-.t^^--^.-/!7 ._ru J atL,l,v.._,b (tí.|(a E

1 ./+r -zr,vr,!,i -..::,;:,| ó ir.ls_.:il.rn,:i c,r,il :t 2_ ,:l,-:itr}.,.;1-1



2,-

Á C§§Nü§LEI BIÁKSFüRT SIKEREI

Az 19p3./9dt. t,anáv diákolimpia:_ verseny*in a
cs*ngelei Ált aláncs Isk,:ia versenyzői szép
sikereket ér*-ek e] .

Á J_ányok v§r§eíryein az ailéi,ák és a
1;ebdásnk másc]dikok 1eLtek_

kézi-

Á iiúk versenyében kézilabda csapaüunk a
körzet.i v*r§Bny megnyerése után Csongrád me§ye
bajnoka let,l. Aa országos elődöni.őn második
helyeaésü értünk el. A csapat, tagjai vqlt,ak:
Ábrahám Gergely' }laraszLi Zsolt, Kovács §zit-
vesater" Nasy 6áLit:r, Papp István, Pálnoh: Jó-
zsef", §isák Csaba, Vágó Pét-er., Vígh Tibrir"
Vincue Ferenc és Zelei Ferenc.

Az at.lét ikai megye,i bajnokságon CsengeJ.r
csapaía *aerezte mes az aranyérmel. Egyéniben:
I. Vígh Tibor
II" Haraszti Zsrrlt
III. Sisák űsaba
IV. }tészáros Ferenc
Á csapaü tagja volí rnég Ábrahám Gergely.

bz orsaágos dönlőn 24 csapaL közül Csengele
szerezt g meg a Flagyar Közt.ársaság Ba jncika
büsgke címet" Á Népstadionban rendezeLt via-
daian e5:yéniberr esy harmadik helyezési is
srereu t"ünk Vígh Tibor révén. Lz országos b,aj-
nokcsapat t ag jai volt,ak: Ábrahám Gergely., Ha-
raszt'i Zsnlt, }íésrárcs Ferenc., Sisál.: Csaba és
Vígh Tilror- }íirlderr sprirtágbern a felkészíLő
tanár * snr.r:k író.ia voli-: 

s-;m üéaa
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ARCttíYtltí

Ezt írták Csen6eléről 35 ér.lel

Hfr$ÉRTE Á írÁRÁnT§Á§oTi

Á. szegedi tanítóképző népmíívelésí szakkö-
rének IrL/b" oszi.á| Fog üanulói sikerrel §u€-
repelt"ek r3síí önálló vállalkrrzásukrrn" Csen5e-
lén egy f6l_ nap al_aüü § műsort- b*nyalít*tt,ak
Ie. Á á órakrrr kead6dő bábetffadásra már 1 dra-
kor m*gindult-ak a t,anyákrdl a gyermek*k § a
két órás műstir ui"án alig akaríak elmenni szüie-
ikkel hiszen "olyan érdekes és szép v*I-i.!""
{Hegüudüuk, hosy óü éve nem va,li. a t,anyaköz-
pondban hábelőadás...} öt órakor ismét zsúfo-
lásig megtelü a kult,rirterem. F{épi íáncokkai,
szavalaüokkal., én*kkari számokkal szórakozüat-
üák a szakkör t.agjai a üsengeleiekei. Á két
rgűstrrnak olyan §yfiFsan híre apnt a fat uban és
a íanyákon,hogy a,a es,Lí*:tőadásra már féI_óráva1
kezdég előt t, nregl"eleüek a széksorok " S a
színpadon láüoi,takaü szorongást-, bánaüot ,
örömö1, t,rÉfáü egyii{t" élie át a lelkeg
hai-lgaddság fi smerep3-ökkel. .d műsor végén
grat"ulát_ók lept ék e_l_ a színpadrrt-: szívb§l
kőszöníék a szereplők jáüékát, fáradozásáí. és
közelről is táüni akarüák a szűk cipő viselő-
jét, a pírn{rí}*uával" Pesüet- bejáró ='nénikéü", a
Kaffka: "Pedike jár" saav.alóját_. . .

í{em dudom l*irni a é§ Iány boldtrg*ásáü,
arrikor a kulüúr*üühon í_gazg.aüója ki jelentedt"e,
hogy óvek óüa nem fngadt-a il.yen nagyszámú a
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Ie]"kes közönség esy-egy vidéki kuJ.túrcsoporü
szereplÉsét- }tindnyájan úgy érezt"ék: érdemeg
v*lll. készül,ffdni, f,áradni, dz átlomástót § ki-
lcmétert gyalogolni" Ezek a tányok hel"yü
akarnak majd áItni a tanyán vaty falun, ahrrvá
csak alapos felkészüléssel, optimizmussa]_.,
sziJ.árd nevelői akaraütal lehet elindulni" §
az il,yen szárnypróbátgatásokból mindehhez erőt
meríühetnek"

Regős Yilmos, §zeged
népnfrvelési szakoszü. veu.

{}l*g*ielent a Népművelés 1959. júlir:si számában}

Ee* irtd,k L]sen6elérőL E5 éve:

ÁRÁTÁSI ELSŐK

üsengelén - mint, Tisóczki t{iháiy, a községi
danács vb tit"kára jelentette - az Aranykalász
és a Hanfogl_alás T*rmelöszövel.kezet föt_djein
befejeaték az araüásü. Á *zövetkezeLi- gazdák
derekasan álltak helyü a nasy nyári aezőgaz-
dasági munkákban. Á gépeknek különösen az
á,ranykalász Tsz-ben - srrkat segíüeüt,ek a kézi
kasaástrk. Itt ugyanis a su6dszórt., kisebb
íáblákon hagyománytrs a kézi tr*takarítás. Erre
ma,sü azérí is szükség volt.. mgri. a szünüelen
errőzÉs, a viharos időjárás alaprrsan össze-
kuszá].í.a, §§k helyen valósággaJ" lehengerelte a
gabonákat. Á kiizdelnes kenyércsaüábdl hősiesen
veüüék ki ,régzükeí a csengeleiek " Ftég vasár-
napakon is do3_goztak és fáradozásukaü siker
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koionázta: ide jében, veszt.eség nÉ].kü]_ vágták
te oz ú j t ermésü. A búrra, a rtrus és az fiszi
árpa egyaránl, hirldankint kéü mázsávaI jtrtrban
fizei,etü a üavalyinál "

A község másik két gazdaság:ában: a Y.adge,r.-
lés és ag Egyetórüés Termelösa$vetkegeiben
atig van már talprrn a 61,abona- }Ia az idtrjárás
kedvez, még a mai naptrn az uüolsó h*ldakrdl is
learatnak., g ezze1 ar eg6sz község üerü,I_eüén
befejeződik a ka.tászosolt bctakaríí"ása.

(Itlegjelent, a }élmag:3,arnrszág 1"9óS. jrrlius í2*j"
számábarr_l

&Z §GY11 §Z T Év (Yl.részi

úrnapján

üsndálat"os ünnepség volt, f,sengele kis ká-
poJ.nájában. Áa elsőá}clclzók angyati 1élekkel
veiták magukhoa Jézus*e. Köszönet a kedrres
Szülőkrrek, akik mesértik a }Iegváltó szavát,;
"Engedj*t**k Hozzám a gyermekeket... "; sőt aE
édesarrya és édesapa ís példáL adva !.:icsiknek
az úr, aszt"aiáhna járuit-ak. Tudják; "ha nÉm
leszLek nlyanok {tiszt,a szívűek} minL a €yer-
mekek." nem ment"ek be a ltenrry*k országába. "

Szen{mise ut"ár: körm*net- köveíkezett. Á
gver,mekek virágat" hint eLt ek a szen*_ség]i _lézus
e}é. §yörrvörűen e]"készítet"t, r.irágsát,or várta
az üit,árísxnnt,ség:etu a nég:y világtájnak megfe*
}elően. Áz tir Jézus rnegáidja azokat" a csalá*
,j,:i.:ai_., akik t-isgíelet"t-ell műkörinek közre az ő
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ünner:,iésében és ;r sát,raklroi t:gv-*gv szái v!*
r,á,*,:t-. ] akásr,tkban lT ;:i ye=rit_-k * i -

it_r-iszt-.us az ül.'t.'í,ir.iszelnt-.srsi-.eri *..e iünk !./.3.1} ,a

i,r 1ág végezet*ig"

.Jéaus §recr{- §zívéngk t-i szüet elt-e

hz Úr Jézus r_9l§*han
nyiIatkozta ki a ll*nn,t,*,:i
Áiya engeszi.elésére ,a-
jántoi,í 1eghat-áss}.rrabb
e.saköziikeí:
t" "A szentóra gyak'trr-
lar-á*. meri. ez az ci§yi_i{
rrród ja., hogy a_ i,íelnnyei
Átyának rsteni Fia, §6-
uus §ri*;=tus közve*"í t *-
sével végi_.91g;, éri'#kíí
*ngeszi-e1 ést pyú j*_-sunk 

"

§. Á sebeimhez v§gr*li*{
iit Fi_iaf-yánk áhii..ai. §y-a*
k*rl_at ái, meri e s*bgk*
*i#1 nyert üdvössÉg*& a
vi3_ág.

3 - az á1l;lndd *g3r*rrii ! ésl" §zívem Érdem*i v§.1 ,
rper-i, i§y mind*lrr íet *-elíek végieien *i,rüSket
nyer . Erízaáü*L: magaí-ok*t" szüntej_enijl §s
té1el*nr n*i}:ii"l §p_Ítr*mrr" §x o.1y üiiai.:. ,ameJ_ye{
rnég sok lél_t-k nl*m i,gmtrr. Arü akarcm_ lrogy t_i
negismerjeiLek <is f*rdáüÉáicak iraszner{okr;r" ==



Jézus ígéretei Szent Szíve ti§ztelőinek
l . M e gvi gas 7talom őket s zeru e dé s eikb en.

2. Megadom nekik mindazokat a kegyelmeket, ame-
lyekre dllaporuk szeint szükségükvary minden szükégük-
b en s egíts égükre sietek.

3. Egyesítem a me7oszlott csalddokat, csalódjukban
békességet szerzek.

4. Biztos menedékük leszek életiikben, de főképpen ha-
ldluk órójón.

5 . Mi nden dol gukat, v dll al ko zó zukat ttu g dl d o m,

6. A bűnösök szívemben az irgalom forrtístira, tengeré-
re taldlnak.

7. A lanyha lelkek buzgókkd vólnak.
8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emel-

kcdnek.

9. Azoknah akik a lelkek rrlegmentésén dolToznab
olyan erőt adoN hogy *és a legmegrögzöttebb bűnösöket
is megtéítik.

I0. Megdldom a hózakat, rnelyekben szwem képét fel-
fi)ggesxtik és tisztelik.

1 I. szívem mindenható szeretete megadja a végső tö-
redelem kegyelmét mindazokrab akik kilenc egyruísutdn
következő hórwp első péntekén me7óldozrnk.I,Iem halruk
meg kegyelmem nélájl, sem a nekik szuksé7es szentségek
vétele nélkü]. Isteni szívem biztos menedékük lesz az utol-
só pillanatban.

12. Nem engedem elveszni azokat, akik ezen djtatossó-
got terjesatik és buzgóstiguk ménéke szeint megszentelem
Őket' Fr;ányó KártiáynÉ



-§i

"\iISZúti TL.,iTÁSRÁ"

H,:li]_andiáLiarr jár-L a csengt=j.tli TóTti TRáNS
kamiirn ia . Á strför: _ Vi=r-es F';l1 ir;a rtár, *li-,*-, -, J

r,,rit- - csak me.gnézLe a Lengerpart-.üí- i,s. üe a
t-.eher-kocsi val sehc,]- sefir 1ehet.et-.t-. L]arkü]. !1 i,, sőt,
*:- i_a_ ,! _,-_---_laj- j- 

- i_:----_:i--* --:-_1-:1illrPq, HPl_ ttrará*l-tsrlrllllr l\ á Ríl1,1lVHNPrl r l l,k.tl l",-,o -"'l *"'"'

Egy hirteien öt ]_*t-t e], en5eilét1,+-. k:ér,i_ i.őlük"
h,--,.rv 1e!'énvkéD§zhes§e ők*t-. Azok a íénykópe*

^-,, l .-

zé= i-if_,án l.:éxaseg+=seln *lrgeriéJ-yezt--ék a puar"kci*

i ást-.
Á t-eng:erp;*r"t, megsz*mlt*Iósre.+ u*-.án s,=í'öriiniq

i iieiieimes€rn eiköszijnt. t,ői;iii: ".4irf' wi*rjer-se-
hen". .{ ké{ relndőr {*rx,É igaz e,gy i.:ics:_t,
t,ör,rle: '"\iisu t:ni," 1§t,ásra ".

I'lé.g mon.1 ja va"l*ki. }rcrg3, 3
!j__--_,!-_4
l.{.U, lll;íJ l V,^ *é--

a

}"

má.f Var. nFm 1., ] -

-ffi

lT
ll

.l
I,".

B
íí

., Ia,
p' ;lc'r' " l|

l

".,"jltl,m-

iIl-, lrj: Ve.r,as Pii-L



- t(-i

é h:oZ§űtrSZSEüüűY CSEN§Ei,EI ToRTpi",jETE I"II.

tü5ü*ltJa3 köa,:Lt, dr. Tal.:ó Zsuzsa vn}t- ö
csr:n,srelei {il-1rös. áz ti rcl* ie alaí..t,. lQó2-tr*r-.**-'--r> -----J* j '--

.rrllák: át, a }relv r .gyúglysze.r-i_ ár-at, É*- ;:lz Ú.j íir.-
ircisi rendelői-,. Ezáit,aL az or,w. c'=- a fta,lu köz-
_,*-,i .:jL_ !_.^_--,:,
}ri_Jrll,."JL!LJ{:! rir.,r,r_rl_**, &Z *rdei arVcisiakáS m*gsatln1-
( iiJi',,i-be.n lebont.,;t.i,ák_r _ 19l,}3-i_.ú L i Q,i,2-!,r ilr"

r;,_ t .i _-:,_ --_ t i ;,. -.--- -_;'.,.]-_ 
. 

... '

UI'l]rsZ .;úilL{tr! VülT-. aZ Or!'ns. !' lSsZ;ltri-!_i.Eí-.:€,zes{)-
hen ő azi, r-,nr+:,,It.* ki.= hogl- a7 r.iJ,v(i-6r,k: !lö?íil ő
r.,:ri t.crt,re . .leghnsszahib i ijÉit tlsen$e,! t:n.
19'iZ-h,en dl," Takó Zsl:zsa hei.yt-t,t,esít.et-t " mr,rjd
i*"?2. ni]liernrrtlr 1ö-án rjr,. i'arg;l Ferenc 1ei_.t. á
kö,t-z*Li iipvl:fs. .ai.:i j*j,-nles i- ,jiiái-.ja í'+l.,t-
elaíáí.. mii"ri IT - számú házrorr.,:,s.

19g0-ben ]ehet_.ősé_q nyí lt, az o.I-.vrrs! szoj5á-
i;rt, tiővíLósóre. igy kerüit. második:

Ár Z. s;liimú h.d;:"l,arl-,*si perrdt;l ő



1i

I

,j ? í s,-.=ritltti i}i,l:rt*r,:;ir.;t t,*rti!*i t:i



- í-2

Iázsné {i,íárí néni} volü. hz 192ü-as évekLől
Juhász Ant,alné {Varga Rr:zália} volt- a bába. őt
leány;r. fisókási Györgyné (Juhász Tlona} kö-
v*LL* aa l"930-as évek végétől az 19óü-as évek
elejéig. Á hívatásos szülésznői.: mellet,t kép-
zeíIen bábák is működtek: K" Józsefné é,s l't.

FáIné, Hr:zzá nem órt ésük miat L haláIesetek is
előfordr:]_t,ak.

Á szülésxnök m*lle,t,t- Zötdkereszt,es ápolónők
ís működLek í§Sü-Lól. Több más rnunka melleít
az anya- és csecs*nrővédelem volt, a f'elarlaLuk.
Egy 1$3?-es adat szerinL Szegednek két v+*dő*

rlője rrclü. é, tanyai vériőnők körzete a szóí-
szórt,, nasy kiter jedósű L.anyai Lelepülések
miat,t srik ut azási időt vet t igényelt , a mtrn-
kairtejük 28,3 z-a ezzel f-e_]_t eI2+.

Á csengelei egészségház 1947-ben késaüli,
el. A védőnői t-evékenység állandóan bővült". A
íerhr:sgi:ndozás melleLt 14 éves korig a gyt*rm$-
kak egészségvédetme is hozzájuk tartozik.

&z első ns*ngelei védőnő Csóti líargit, vcilL.
őt űyr:vai Fg"anciska. Turi Piroska,. }lagyar
Ibrlya. Kapásné űjvári }íirrgií, Kuli §ándorné
követ-te., majd rövid ideig Róta Béláné hetyef*-
t,esítetL. Á mai v6dőnő. Heiri:gné Grit JuIiai-rna
l_P?8. június 1-t.őt végzr munkájál-

.q r.édőnői sat:igálai 1-95ó-t"ót rerrdel_i.:ezik
nyilvántart,ással- a szü}e*,ések alakr:lásáról.
Ennek alapjárr nnegállapít.haíó., hogy a }egut"o1só
ntt*hnnszülések l9ójl-ben történt"ek. A követ,kező
oj_da]-nn ialá]-tra,t"ó t,á}:}ázat _jelmagyarázat,a:
Á - év*l<nám, § - élvesaül-etésr:k szám;r, C - c§e*
csemő ha]at-*ak száma, S * tit.*-,lronszülések saáma



D
:
2

:

:

i,
195ó
t-9ő7
1958
1959
19óo
19ó1
tgő2
19ó3
t 96{t
1965
19óó
L9ű7
1968
19ó9
t-97ü
t97L
L972
1973
Lq?4,
19?5

B
89
ó1
&2
óo
67
57
Jc,

35
35
e7
38
{ló
43
ü()

3ó
18
35
Jc,

&2
ll5

D

8&
í.6

ó
tü

lI
1
2
a

-)z

t

?
?

;
1

2
L
ll

ÁBc
tq?ő 44[ ;
t"977 4l L
1p78 45 t
L9Tq 3& 1
198ü 22
1981 1lo 1

19s2 33 2
tp83 ztl
t9B4 2L
1985 31 1

19Bó 2t 1

19B7 ?1- í
1988 23
19s9 23
199o 25
L?91 2ü
1p92 1ó
1993 24
1994 I. félév

14

Eazel a közegészségügy csengelei t"örténe-
t.éü feldolgozó srrrozatunk végeLért. A fogorvo-
si szolgálat, t,örténet ét" egy külön ianulmány
fogja feldolgozni.

Dr. Yarg:a Perenc - }íolnár }IiháIy

Forr<isok:
22. (i. E. : tii or vcl§i r endeL Ő CsengeL érr (DéL rna-

gy.!rorszóg t992. áp,ilis a., 7-p.)
23. I{özgyŰ[ és 5'2§/L917. §z. hcr-t . CSML
24. JeLentég ó m. kir. d)rszógos l{özagészségü-

syL Int ézet í9S7. Ówben wégeat t munkój ór ól
fEtudcrpest íg3a. ] l'§6. és í6a. p.
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FEJEfiÉTEK §RIl,{# TÖRTÉIIETÉBŐL iI.

Az archeo]_ógusok kut-at,ásai szerirrl az V.
század másadik Í'etát,ől bajtrr t-elepesek jöt Lek
e t érséghe,, akikct e,gy Évszázaddal később íre-
veat.ek *} "traju*ar"-*knak- A kora középkori
kut,atások szerínL ez a telepütes Re5ensburg: és
St,auhing t"ér,ségéből nyug:ai.i irányba haladt. .4

t,ört énelmi feit árásokaí a "Yit a Sanct-i Seve-
rini" mondája támasztja alá.

Az crrszág Duna és az Inn folyó közöLti
része {&7ő} a rómaiak fennhaír_rsága aIá tart-o-
uot-t. A rórnainak vissaavonu}ása lehei,ővé LeLt.e
a germán törzsek saámára az újalrhi ierülethó-
dít"ást:kat,. így kerüIt birtiikr"rkba az auszLriai
dél-üuna v"idék , &z északi Álpok-hegyhát és még
t,nváLrbi más helyek.

Á római hatalr:m r.égáí jelzi visszavonu}á-
sukt Teljeserr az*nLtarr mégsem szünheteit a je-
lenlét"ük., mive t igaz kis hányadban
visszamaradt- római iakosság t.art-ot.ta fenn a
r,ómai pénz veréséL, a már kialakult, te}epü}és-
És gazdaságszerkezei,et,, éppúgy mint a római
úirgndszert-" á számukra legmegfeletőbb he]_yen
hozták lét-re az *iső g*rmán településeket. .4,

követ keu ő ávgzágaclakban megőrizték a jeJ-lemző
rrra]_kodói jegy*ket., nríg a YII. *VIII. százaclban
a hercegi hata]"om mellet L kia}akulhat,ot,t a
írinyleges ura]"kodúi* és biri"okvi"szonyok.

}íindezek a t ények Eringhela is köLődnek., ami
art- jelenti., }rosy i,tt, már a korai ár.századok
óLa esy L*r j*delmes. zári-.. i_el jhatalomma]
rendclkező hercegi t,ula,jdiinos rendszer alakult
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ki. A kii}önbözö f*orrások t rányeit összerieíve
megá}lapííhat"ó., ht:gy Ering nem § VIII. szá-
zadbarr vasy a VII. százací végÉn a}akulü mÉs
t-mirrL a}rogy ez** felt-é|elezni 1ehet ne egyes
í'orr.ást ört,éneiek nycmán}, harrem már az e]_ső
évi*i=edgkhő]. fenrrmaradt. ba*ir:r i-.ört,énet,ekb*n
lehet hall;lrri rój_a.

Á bajor hercegségnek a Frank §irt:rja]_nmb"=
való beili*szkedése sor-án hosszú ide-ig n§m
maradt dokument ácró Eringről. Bár a 8ül} és
1üü0 körüli irjőkrői sincs pc,ni.r:** ad,at." de
jólteh*t mindkéí évszázadban az ország kiépí*

az Inn folyó meni-én és Kirnbach kör.nyéXén is
jellemzfi vi:lt,, iíi- is, mint- násho1 az ország-
ban.. a folyi.onosság szellemében lörr-ént.

t{osy Eringei, mennyiben érin'r.,etíe közvet.]_e*
nü} az ezredforduló íájékán a magyarok kaiarr-
dryzásai, errő_l.. nem pzói a krónika. Pocking
t.érségében a magyarr:k lródító t-örekvéseil a lra-
jr"r h*rcegi f.art,nmányban a masyar csapaüi:k fö-
löít araíot,t győaelem gért-a le dSü9}.

Á m*gyar,:k közvetien hábarús ínt ézkedései a
bajar iart ományb*n homáJ-yosak. hz earedfnrdu_ló
utítni időkben ko=veíet,terr jelent,keztek a há-
bar-l,rskr:dást:k hat,ásaí. Á magyar hódít.ásnk *llen
irányiiló küad*lme{' a hajnr hercegség irányí*
t-ot-t,a- Á Karolingok biroda}mának szét,hrrl]_ása
után ism*t §rrát}ó egység lei,í. llr:zg:a]"uruk je-
lent-ős erőfeszít,ésí és nagy emberi áIdouai-ot,
kivánt .

t_f'oL,,yi-cr-ijuk)
}tészáros Áranka
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á FÁt,ü§ÁxrÁ§Z R*VÁTÁ

F'*iytaí.jrrk az előző számtian fettet,t- kér-
désre a válaszL. Á t,örvén3lr *]-őírásgk szerint,
az önálió t evékenység*í vé,gzők" arióköLeles
jöv*delmük rneg:állapít.ása vógeli't" rneghaf-ározat,t,
nyil-vánlartás*k vezeiésére köt,*le,aeüLek, Ezek
a nyiivánta:"íások ao alábbrak:
* }:*véieiei i-ryr}vániart,ás
* bevéteti és köILségnyilvánt,art,ás
- pénzíárkönyv
- napJ-óflőkönyv"

Á kistermglőnek au aJ_apnyitvántart,ások
közüi választ-ási jciga van. }l;lga ilönLhet,i €i,
hngy - miut,án "h*mérle" i,evék*nységének vár-
trat,Ó je1!"emzőid - mityen nyitvánt"art,ást" vezet-
a f*-ár,§},évben. Á le5*gyszerűbb alapnyíiváni,ar=-
tási ft:rma a bevételi nyilváníart*ás, EzL akkor
hasaná1 ja a meu őg*=,Sasági kist.*rme}-ő" ha adó-
kö**,eles jövedelmét úgyn*vezet"í "dik{ált" kul-
rsnk" aiapján kivárr ja kiszámít-ani. Il;reri
nycrmtat,ványt ma§a a kisi,ermelő is megszer-
kesr,t"het. Ennek segítésér"e íekint se mes az
aláLibi t-áblázaLcrt:

§EVÉTÉLI HYILYÁHTÁR.TÁ§
Sqrr- §á- Yev§, fel* Eevéí.el ösg- }tegjegy-
szám üum vásárió ]§zege {Ft } zés

L.

,i.
§.

4_

if$. 1E.

ü7- í$.

<- 
^ 

Fl-: P4 l

g5 61";erL e T. 2,
Ár,Ész KL st- aL ek
Fick Ss{rLáyni -
gyór, Sz eg*d
<-",'}-,.,r1 l ár i rr{rl-
éáűri,| ..Sá bá*.J-

5594.

{ FiÁ?íl
.!_435ü{].

1 üt]Oüű.

#§u e§err:



Azok a mezőgazdasá5:i kisüermglők is köi"ele-
zett ek bevét eleikről nyi lvánt artásL vezeltni .,

akik - az adóhat"óságnál nam jelent,kezt"ek he,,
adószámma} nem rendeikeznek * nyug:daadásra nem
kötelezef.t ek" Ilyenkor a fel jeg:yret*i" bevéte-
1eket nem kel1 okmárly*kka} igazolni.

Ámenyíben a mezőgazdasági kisíerm*lő n§m
tarüja nyilván bevé*-eleit,, úg:y nem jr:g,:suit az
éves árbeváíelébő1 1 milrió Ft t1994-beni le-
vonsására !

iÁ L 6rí,ái cL ków.sl kező gzárnb<rn f oL v| crt i uk ! ]

_.4 permet eí7é,§i napl őr őL

A g,lrgE3" {,r.3§. } Ft't r€ndele* tel rrró*iosttot t

5ltg88, t IV - eő. } l'íÉlt s,erinrú rende l et 55. sgd-
}a_asgánotr+, ér*elméb*rr n *ernrel# nrtr.den nöe,én3,i-
rlédősaerr"el uő6ret t }ee:rel ésről J+.ci* el es perffia-
* eeést napl, d* rle.f*t ni és azl ae i l I ei é&"es hn*
tóxd5naF_ el l*nőr::ésF_nr Llemr-rtatni - Fermelő €3,
c}ct fritdet , erdőt lno'sgnáL, nrielényt iermesei ,

nörlértyi ternlák+ts-et feldcll €Dz, frlrgalonrba hor.
iárot tlas} felhaszntit. Áki az árusításktrr nem
tudja a perm*tezési naplót felmuüat,ni, annak
hetyszíni bírságnü kell fizetni_. íll*f-ve §aa-
bálysért-ési et járás kezdeményezheífr e]_l*ne !

Fer,met e.eési maptú nre5,rendel he* ő & f,alr.l6aa-
ddssn{í i, t l l et ug }*-aphtrt ó ű nőuén3.,r:édősger, é
árus,í. tó bol * *,tr-han.

ró* h Ta.atds

frrl u6n:reíásu
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§RÁFI Kü§I,!{íYÉ§rBöL KEFEKöTöT ?

ír*üen }-átja lelkemet,r na§yün nem szereüen,
ha valaki magánprnblémáiü teregeti ki abban az
újsághan" amelyikn*k do}go=ik" Pedi_g most ezL
ke!_l t_ennem. 2§ éve grafikus vagyrrk" Á t{íí-
vésgeüi "ü.l-apíüvány és a }íagyar átkot-ómfivészek
§rszágos §zövgi*ségének tagja. Taníl.al-t_-am"
népm{ível"t,*m, hazai És nemzeLkiiai kíállításaim
vtrlí-ak. Leguí6bb is esy kerüle{i művelődési
fuázban dolguztam. "Onnan letüem" munkanélküli.
}tint- trlyan., a rendgs "féI"-évi *egély uüán
jövedeJ-empói,ló támogatást "Él_vezt"em" ezidáig-
Több levé].b*n kÉrüem képességeímnek megfelelő
munkát-., elftrglalüságnü"" de a Folgármester úr
nsak ,isy,, mint a H-ulturát-is kuratórium nag,yu-
fá. még vál"aszievélre sfm méti.at"ní-t-. Két,-három
levelem váIa*zakÉni a szociálig trszt,ály ju-
f-almazntü §-S ezer forinti'al" Egy szivinfark-
tus és rrgy hasnyálmirigy-míít-éü ui.án bizony jól
jötr" De megélni nem iutlt-am tietől_e az igaz.
§gy könyvet_ írtam leguüóbh., elmelyet a Kassák
Kiadó gondoz. Á kisregény nagyrészí Palotáról
is szd]- " }tés *rkö}csi t ámogat ást, sem kapüam új
és demkaratikug - tiberlál"is önkorurányzal-unk-
tól" §em úgy a HunkanÉtküli köapont-- illetékes
hivadata- Egy év után i'a]_ál"í '"munkáü". Á Kefe-
És §epríígyárüó Yállalat"náI " §etanítatt kgfe-
kötőn*k, havi i0 eze,rért" Ez már diifi" }liután
ti]_t;rkozt-am, érvelt em, kértem a pökhendi és
Érzékellen '"t"ispt"visetőt", majd f6nöke is úsy
dönüii{,l"" ho§y munkakerüIő vagyok és nem mííkö-
dök vel_ük együít. Ápril-is í-üői. megvonat"oti
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csekéry i-ámogaiásgm_ amivei ,isy ahrrg,w eívegtr-
t-áltam e=idáíg" Ísy j.avui a gi.ati.srtika.
Csökken a munkan§lküti*lég. tsravd §rrrcss, üzi*
bik úr., Pá_línszki dck"L*rr-*lvtársl

}lel,lÉkgl§m a tdemreükiigi és Píelgyar Ki-kicsn*
da 98t " trida,lának régz3_etd{. a "kíköavet ít"fr"
papirt, ilel,y hiányátiaír $Em kög3öm" Hegtekin***
heiő a .*zerkesztőségberr nrinden nap 9-í? dráig"
Betépődij nincs-

Ja_. az aláíróí- azért nnegemlít-em,, megértiem*
li: Czidra Balázs ügyinüéző úr {íTT-es kirgn*
rlr.t l_írrég,)

Áldja meg mindahányt az úr"

Yáczy §Épcní Tamás
abszi",inens

(:-li"],+r

§§i*íffiffitiffil--tl

á yerr-t i, t:i}tlr"gt n P*l otr_:i, Fa!1rir cizr:ű Lap el ső
száruál-rilL l",a.* t rlJ:: ti* . r{ lrid ii jgá€u*Iz"L,crn d l t trl, rihian
,:seafrei,*i prr,foté.mci&F_al seaRtun,b- frlgltrÉF-g;rnt,
de Ú5v érie*{enr" lio5:li Vácry Jdpr:nt Tcrucig {,:&:i
e$"t-.lLlen cr Fa"i rit nf Fot gar rifiués;:et i *:rer&*s;rt ö-
_le; irclrti};:lrE É*l"t ép_*t*_l * *rtr:l sd.gqr* i ehr-:t s:lé*
fi?.r rr Ji:?. it t s -

*::.-;;,**

ffi,;T;gt:.ffi
§*\,SS*li*
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lZ E€_rNG.r ]Y_r§dlvDüLÁ§BtiL

í9E4. júntux r7-én rr korn re66l*lt ór<í}ebcrn
trrdult Jtis cscpaturrH a né*r**ors,::ágt Erin5,be.
.4:r aut óbusa laényel nres és öszFr:nrt'ort os tlol t .

rÍ*ts"ö::ben l,trc'ejqg* mesél tün}:", rladeóetun,b_ és
63lcirr3ör&.ödt ünF- dfr et én,k t drui d s:lebbnéi -seebb
i tijalrbarr. {i ssé *L csi 6ázot t art és né*rt ts-ésésse l

tiirr.h" me6,e§te ^fér 8 óralo-clr. iíinden}s,tt tlártoF, a
tlendéallátd& és saáL ldshet3etl+.re F"{sértek ben-
rrün.ke{ . Ell.zel nre6,}r_e::dőú.ö*.t a t,endéíesh,edés.

lírisnrrp déietőt * és rl k-ora délutá* csclódr
qsrc6raruclkon r;ettiinb, részt. Este 8 ár-aF"or ts_eg-

{tődö{ t az ünnepség az osztrct}a*-bcljnr sdtort,on.
Jei le6:"?etes táacok}-ol és í:errérrel gaórak-azlat-
j _!- L-_-_']_!_-j
f, (J}\,- tJtr|taa{Ztt,t(-Ht .

Vagárnap déLel-őtti ünnept Se? tlrlnttl á<nn
J*--

minted,y áL1 e69esüleiet Lóthat*unR, alstíe népuí-
sel e* be öt t ö3rlg , genesaő mel l ei * nrene* el t ets_.

l;l öss::eÉ3űl * únnepi sered- {t t enrpí omhoz 1.1o-

nult, ahnl szent*ldge keretében feíar_rattd&
§ring gdsgln;rdt. Á mfi6,yür csa.port piros-fe-
hér-:rölrl s;rc.l a5ján "üs8rr58l*- §rtn6 a. bar.dt-
sti6ér* " feldrattai Fr.Ir*r5,áné Jldt.b_e .b_ötötte
_feí íJz ,i j t cbrr5óra, rréme* ül k,í-uá*ua rutndq]L
jót . Áz üarr*psÉ6 ut rín nre6eb,éde t ú ünk a?- üft-
nept sdtnrbaa, rrajd ú3r* f elvonrrlds }Eörletheaet t
az trtcdiaon. Ár ünnepsé6eF-en &b- efer f ő uett
nés.a* , r!k"9!!tia*ató rlalr 11és3tl-.,e,r*;őts §aert)e-
z*t t sé6e és fr-$yel nre.:r** i sé5e. Á e5-s,: ' C-os rne-
l e5lben hőstesen rlise l i, él"" c, néputsel et i öl a özé-
&ü,b"e,t .
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ltétfőn me5:nértüie" Passnu udros neue:]etessé-
geii. Dél u*.őni r.,tísár,í ás gár*a a. ts"irdrrtlut ásun-
la,at, nrcltd a uendé5tátd}e"ntit e,acsnrd§tunlt.

ltt*dden reggeL 6 óralqor Jeős,&intürrts- el rr ueír-
dé1Ldtó,b"tór - Ferrót jü,h", ho63 * bcrtítt ts-opcsolat
nrég so&,rir5: fennmgrarl és 85:yrÉ többen ut{ríhdi-
nai+" t l yen és ehhee hr:san [ ó iinnepsá5le&,re " A
búcsú penceibea a5godal ammcrl ha53lt uk oL t a
Var5a hd*aspdrt dr.Var6rr be*e5sé6* mtait. Ee-
mét jüi+- rréhdny nap irrúLua újra laöe*ün&_ Lehet-

§rin5 g&,dr nérret, ats"rir fn,:rrr*ttr " LJtt1y nrds
ndció l enrte, t tsff* ele* re nrél t ó csel e,b-edet et
vé6ee. ;4 Csen6ele*§nin6- iirrpcsoi.ai példanrut atás
& {öbbt .ttö=ség sz7árr,őra, ho5yan lehet ön=.ette-
nüt ts jót tenni. Hi ttttS?íl& Uaf,a Erin5nek, eb-
bőtq Senrmt/ F:ern szegény embereF- Lak-ják. .NeF,ünF.

csen6-eleilenets_ mti jetetihet9 Jó példát adnolr
tltsel l+"edésből , ember i hozzóál l dst,ól . Lát hat t uh
ü t isrt n, readezet t ialut , €t ptecírsé€El , t
mtnősdgt és ésszeríi munh,dt, tr s=L-lr.5:trlmat. l{em

utolsó sorbgn Zehet ősé5et od. az ide5íennyelel
t anu l tisártr.

Tóth IsLuánné - Tóth Tibrlrné

KUN-§ZÁBÓ TIZEI{E§YE§_RIIGÓ §AJ§aK LETT?

Június hónap eJ.ején §zegeden rendegi.ék mes a
fi**ong:rád megyei üiaenegyes-rúgd versenyt-
mint"egy dS nevezővel . hz, eJ.sö h*lyeaeüü a fa-
].unklréli Kun-§zatró Tibor Iett, így a szept,em-
beri országos hajnokságtrn ö kápv_i.selheüi me-
gyénket. és küzdhgL az elsff díjért", aE Opel
ürrrsa-érü- Fl. }í.



HíRl}E§É§EK

Ért,esit,em a lakosság:ot,_ h,rsy a i-isengu-}_e,, Cs"a*
i-,or,ira u. 2. szám al_at,t megkearllem ;rdót"arrácsa-
,jói és kcjnyveiői t,evékenység*m*f*. §si,Énként,
személvespri a f'enLi *ímen. nanközbren a 3** ül 2
telefonsaámon vagyok elérh*i"ti.

üuak* ítdikó

llinden saombat,on iT órái.dt h*6:rácsos p§rk§lt
vacsorára várom kedves vendé.g-ei mef- ;_r Ft{Y át*
tomás metle,üi'i iLatboli-.ba- üsüi,iiri,.ökig eifi--
rendel6s{ .is f*}veszek.

Szioboda Fer,enc üzietvezei,ő

i{jrt*sftent rr tisgtelt la&<:ssti*
Ér-sl: - Jrogu ,Ttor}á, iar-uá't" r-* irtí._.* - ? .,"(}_, ,-._Jlr.|

*eh*rftrr;nrogrissai bőrlüi i ü t e-
r_róJ+-en,ugógenr. t-{ll i t3t r.rnt ?1_#t t ó ói- *-""-?-''-Ü'_""'

Écrrirrrr t*her **::áíí dtd,sr_it }tüt *

és bei _fötdön e$lltrnrin*
-! 

{_rt r," I' l rJí)l-'r_)ű L L t7 L í-1r,,?n

n

fiasi:o-} iak:ás- és va-
Cseng+lón - Rész I*f".es*,- *--*

i.i szt.*l t. ii.r"vf,'e:1ek rÉ.!}-
!:ü.t i í a,jpne

t,*i*i"r:n: §t}ó Li+4

Gararrc ia fel*lősseg*,-
,gvorlbtz*-osít.asL kilt.het.>_: --,-

t-.6 jgi.l1r2t_a Lúva i á j_ tnk ,t

deikezésÉi:e.
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rát iül§Rt fntó és rlidgó felr"létele}+ ,b,ésadt ését
fesküelőts_, lcllb_odclrrrcA, cxaládt eseményeF_ stb_ ).
Fclt ó ri iela,eitet tirus { t oie. Ána* örJ i t rn ia-i do L gozás
É nap l:latt r8 Ft tle-ép áron.

htncsa Jdnosné
ffisteleR, Xr_rgglh u. 34"

tele.fcinl 3S4 54.r

§imstrn kipufogók és egyéb §imsan al-kat -
részek. va}.amint ETZ 1.§S és ETZ 2ö1 moí-orke-
rékpárokhoz kipufogók a bolii árnál o].cgóbhan
kaphaüók a gyártónát:

Yarga }1ihály ]"akaüasnáI
Kistelek Tanya 34§"

telefon: 38d 191
dQo

}linden t'ipusú szirrat,tyú javíiását és ferújír.á-
sá,i", inváhbá- háziáji gépekhez való alkatrészek
g:yárt,ásáü df'ogaskerék sib. } vál}alclrn. PB-gáz
saabványr:s csat,lakozó (pörkölőhöa stb- ) állan-
,l_:-__ i,_-L-i -aL!l-r{i,!l }§.<tplt{á i-l'-r.

Dénes Balázs vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

t-.e1eflon: 38ó 0i7

nnnnnnnnnűnünnünnüüBtrnút]DnnnnnüDnnnnnü§nnnűnnü
üSEt{ffELEI KRóHIKA rní' arrrrócL ós hcrvi L .rp
.A lrnl ilÁrí,F í--'e t l ámr,.lnt ál -,nt, i ^-,i.,-,f,,*- -
t(i crd,i .:r: Cserr.,qeL ei PoI- gár Őr, 69r*,por t
FaL,eLőe ki.:r.dó: Í{r,rc§ör{r Pét +r
S=+rk+*zl Ő: HdcL nár h{r" hÚL y
5{?+y,llarvl íi<Ért, (:e*r,rye] + FoLszcrb.rC,_rLÓs u. 11.
§oLgz.*lr ö§í t j a: ÁL r a.l áncg Is}-:c,L .-r_. Cse,r;gaL *
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