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ONx$fr§áfuyZ.ATI üLÉ§

Á;r au5us.gtus s-t ön&.ormdny;:Éti üiós s::o&-á-
sas J"-ésésgel ind.ul * .

§tősrőr a pol6drnrester dr tar*ott besednro-
tót a"? Elrnúl-t ütés ótrr rlérrr.efuc f tot t felado----U, - J

* oíeról . §bben e[ ntondt a, hosy r,és;rt elet É hat
önkarmdnyf,a* pal6idrnrest erér*:el t rlr,t ot t megbe-

,Éro* &lt l ét rehagngle_ es]l r.,ighas*nosdi dsí t drsu-
t{rt&t, cítt {r ffuna uizét ;{lsos.aidn ip"eresgtül
dt errel ő sziuat n 3iú,h,.h,ot ű Don6ér *sct orndbc
seiua* *yúrnú. ísy bdaha*nrink bennr:. hclsy ű

enrelltedne-,.{ .lt"épuiselő*tg,stüt** Leszrruaata ű
résauátelt" nrtrlel c ,b-ésőh,bie.b" gorcin nü5.y*
méruű .kől t sége& l ennéneJe- io t el je,s ber,uhti::tís
_rro nri l l órd Ft -L,g lqerül ne_}. A rrtt önRor-mány-
aatunA régetleteie nét.&-ül is "$}e5, frr5 épüt fti" ,

ntiu*l ez :'*rsaá.fn.* p},öst-e&.
á t cptíbbinp-bcn c pol5drm*st er úr, bgs;rrjnrol t

{l t.érség orsa*i6r5:yűlési &-éptliselő;énelr ldto5tr-
t dsárót . lltrjdú Jiínos bejet en* et * e, hosy §ts-
tele&-en til laridó irodó* rtttl*in nyi*ni, ahol dI

ts_örn3eaő ftö;:sÉ6el*, probiénrdielrll résgle*esebben
sir*reÉ ne fcl5llal kogni "

ilt:ssa hir, hrr§y c la"tsr"unnrajxat űt púíyáeaia
*l te*t rsm+$* utnsí*e,rr. Áz út So rrrillió Ft-bc,
ts"*rül rte, és *rsád6osan csaR e5€ rrrr L l io uon
csclo, bíetosf { r,a-

,,{ képr_.tr,se[ő-*estület döntés* a.Lo.pjáir. űz
őseí hóncprlhr a 4 f ő nrurr}aanét t?-ül t }a"grül trl }+-rrl -
m$Édsrtr gr *i}rn<lterpín hörütz partsosii: dsfuafr,
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i l let z-,e o két s=olgrilct i l*le_ás nialr:*dtrj,slrinr:F:
munkáihoz. Á uol- *. pár,tháabr:n l*er"ül ts,ir:i a}*",í*

tcísro, o ir-ét s;Jcll5ritati taF.ds 6$er-r:r:t-; Ft &eru-
h,órássaL _ ntel r;h*= {1 ?iár I-ők JÉü. l)clcl-Jör-}. üL){}

F t -t qL 3artr l aci}a, hc::;ti -

Áz ú j t c}r ntl É e*reli? á* rtririsduri l &np*stl i rrt bcrn
i5,er- so&_ prcrLriénrr-r nte;-ül t .f et {nrfrs,*r*lat, esuté-
til,.ai sib. -}, is} tr műsgaki rítridrjs F.éi ,:idrrt-
É},i h-rba;e§ygé,h ;ne*l ie** tiJi,i:ón* R}e§. á hibtí.it,
F,i iclr.,i tásrl zzt ú,n l ghet *:ró & htrs;rndlaÉbnt:é*ei i
ei;i<irás lefciy**tctsdrcr. §üiörr r?,rit t&a érte
L,aaőr_y,i_ ,rnrr+ nrórni_ii:ői . c,ts"i a ntűs,.zah.l .f elügyc,_
Lette7_ ut,Lt nre$hf;:t*,*r. üt: p§Ecttiu,t a s;:;enrr"l"irl,f;;-

ak_na { e. l jesen *.p1a,* #r s;,Jdnrlr:ttr:.i *lt l *t * *t*sUe-
Lósít uc {'bdí;:). ánienn3üib*n í^t Fctrrhn:r beindul ,

ú5:1r deremh,*r, J§*id, ű §;?*?";r$*és s,eet-int Fcr&_dcs

Zsot i ü::eniel i e{ t fi }tön**rlt drat és n ruépműr_:el ői
iel nánt rlbn* i,a eI } ál in

,-t je69r,í úr etőterj*rs;r*ésEihen r:g eE,s,j.féi-
ét,i- 8,a::dáiir.ocfrisr,ót s;ról r, -.,t té*tc trírg3raltísa
sni,án nr*glát tcrpdtrisrc i*-rrült. }ro63 & *#la"örjésl
és .b-orban*,:r,t dst f et trd*t ak időcrrtin3r:san t et t *.L:

r,é5,reho.j* tra.
á ir-épeltse,lő-i*stüiet úgy di}nt.iÉt, h*s*u *;:ok-

tL tarÉ{í§r,rr sr_riru.í ó x*;rüiőR, cr&:i&, rendsíer*s
s,.,'rri.á/ f s: *t*xélvt_ierr l^ds:,egr.ilrre& ic hotráta.r-
tozők" r?-ei?r tántr:5a*3rilt" ő}+*t }, € fttf,i rete* t sd}-

aéLy öss.zeg* trir irr6tr*l*rru&_aÉ Jo.5Ja *erh_*li.
.,i l*_örr*t t *r*;5F;ía*t É jar;nstatdt , *ri:g;rertn*

a bel t erüi et i- míill*:tz*:{f}t c sy.Jr,íilrrr,3t dst me5arl:a*
Qzlyozó a.la-crdti i yaF- { r"ín, f e.,r"-r;ő renc3őröiti l ó* *-
sítését *-érte, & il-épr-lts*lii-te'strile* elu*ast-
tottc. Heiyette ü ltépr-liseíőlo- ű?t jarrtrso{tri.L:,



}r.n53 rr §istc,ie&.t §endőriernp,tt<inyscÍ5"ha:r tarto=d
őn}sorínri,n1ll3d* cilt tledi§ene&" e6iy É rrrf tpaxnt " nrel y-
heg űsgn6*t e 3.i" {irlf Ft -t:t r:;<íni o* i _íei .

iJt oL só rraai renriz oont ts"ónt s,gots_tisos rendts-í-,-'*f - * r-,-

r_,iili, il lete;e ril.tanrló se5:élyeF" *lbírtiltísdhog
nyri;it n* t áE l ásfo6l c t rist a;r #rrkonrrr*ínyrat " ffi nt -
esy 5;cr"r:pcl Ft lherüít F"iosat,j§r§,, nétrriny &.érel-
rnet nre5al ap,sxrr| l nrrstí$uF- mttrü t r,lt,ss,?aut asr. t 0t t ,

tsntertle fi t:§űt*idc,ir" rlciós rrnyn5t helya*Éét "
ör. ííc'r1a Fgrgrrc hd::icrü§§ *lőtenjesrtet t

€8:y §Eer;rődés tgruere*et. nrely s;Tertrrt §:3e,-
reá aé É?§4il*laigdp rlLrti a }írt*rus 1- . u* +a e3, serjnt
al crt * i irr-5l** t art* {i,f orx}í}§i renrjeE, őr.,ei rg3üt i .

fiö;:eI nrtisfél órris uita után (J tsépliselő-t*s-
*üiet ú6li dönt$*t, h*5y rsugusrtus eg_ét fn3y_
* a* ja ci t ánrtr t tín6:ya l dstii .

r{,a Éirr&"ornrdnyi:ot ha3nali = ór,a utdn fe3e=te
L,e ,s ntrrra*oat üiós*.

ff*r.le"ai íg* urám
,5lr,f!lJ1 <É l n

ÁRCltÍY§rt

ffgt dr*ci& üsen5elÉrőt 5 éue;

ÁUTóVER§EHY C§EH§§E ÉH

Tegnap ögszeü}í. a *sengeJ-*i üanác*. Áz e]_*

mútt lret"ek eseményei közül jelent"ös 3,épés a
falu dleüében, ho§y megvásárolüák aaokaü a
csijvtrket, amely*k a f§ldgáa bevga*1,6sóhea
saükxrigesek" §küóber végéig ia fogadó álltrmás
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is reglesz., a kéí vásárlás kö}tség* kevés hí-
ján eg,ynilrió forixt. Á laklrsság viszonü már §
lilrió 3Oü ezer fori.nüoü adot t" §ssze köaiisxégi
célokra, a pénzhiány teháü n*m *lcc}a grrndaü" A
fót nem haszná}.*, össr*g l_etét i jesy farmájában
kacatozik"

Áz ifjúság heJ_yzet,ór61 már kevéstré vrr]"í
rózsás a kép" !{y*l*an mondt,ák et v6leményüked"
s egyet,érüeÍ-ü*k abban., hosy }riába adotdak
az anrasi f€TdÉTgleE. Ea -ninEs g-3 ,rr,, if júsási
szervezet, amely a *rórak*xá* me§§aeFvezÉge
reltett a fiaüal,tlk nev*lésév*l is fogl gllao"*
na. Így frrrduihad elő" hosy az anyagi javakban
nem szfrkö}k§dö if,jii csengelei,ek id#nként* aut,ó-
és motrrrversenyü rendeanek a főut*án" méghnaeá
napszaküól függeltlenüt" akár éjszaka i*. Er .a

jel-enség a kürze{,í megbízaüf" rend#'r munkájának
krir-ikája is egyhen"

( :íegjeLelr.t *, Délrrrag*trorcircií{i6 í§Bs. saep*emlrer
g8*i s;rárlrcibcrn}

TÉNYEK É§ KÉR$É§EK
* E]-mélkerjÉ,sek-

Teny,, hogy aa önkormányzaí nem járuJ"t, hozaá
a gyorshaj+-"ásokat lehe*-eLlennó íevií akadáiyr:k.,
az úgynevezet.t- "{'ekvő rendőr"ök" el,készj.t"ésÉ*
hez_, rner-t- ;rz 5ü er§r í'orini*-ba kerü!_ne. Fle,lyeíte
Lr"aif'ipax készüiéket, kíván * ile}epii.lég össze*
t-'ogásáva1 vásár,oi ni .

Kérdés, hu-sy ha a hat iel*pülés vesa traf-
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fipaxot,.. áu egymi]_1ióba keriil , áá egy t,elepü-
létsre jur-ó t_öbb nint 15fi.fiSü FL a kevesebb?

Kérdés" hosy amit Eringre kölíöt"t, már au
önkarmányxat, amióta t-*stvérfalunk, }eLt vol-
n§-a áírfiak a pénznek fCIníosahb heiy* itthorr,
hisz az össz lakr:sság Érdeke lenne pI. a fa-
tuLiéii száguldnzás*k megsztinlet.ése", t"élen a
havarr ut-ak takaríLása" Nem i*í-t volna*e hasz-
nclsablr err€ kölíeni ,a pánaL, miní ho,gy az ön-
knrmányzaíi Lagr:k és a hivat.al dnlgcrói évente
nyaral,h*ssanak nsaládjukkal együt-t,? Igaa, hn§y
á }akossás is kapr:lt rnürssákat"., m*rd i:lvas-
hat i,ák a "trősköit-eményt'i f'él óven kereszt"ül"
§e vé].eményem suerint lra üsengele, és nem az
§nkclrmányzat. {esívérfaiuja Ering.. akkor mindig
nrág és más mehetne a "test,vérfaiuba". nem ke*
ring*ne-e több "hrőskö]-i.emén]r" a lakosság kö-
rében. hisg az tilményeíi*. mindig más mesélné?

Tény, lrogy nag},f,rl tetezelá Ez a módszer,
h,:gy évent-e me§y §€y §Eenrély f"örLöttődrri, hogy
J"eg:y*n nekünk i"s könyöradomány "hőskölt"e-
m+*ny" fnrmájában. Ápropó - könyöradamány! }la
kapot,í fiseng:ele ruhabálákaL, miérü csak az
egyik körzeL *rlr$§a adhat ja a rászr:rulóknak? Á
másik örvos körzeLiáben i-linüsenek szeg:ények?

ElmÉtkcdh*t-em, hogy mi lesz a vá]_aszíások
ut án ezzgl a "bűvtrs körrei "'i Évről Évr* iíthon
keIl tö}t-eniijk a nyarai!

Végezeti.i}: íény" h*gy ők is hiányr:ini fog-
ják ma;d a "fekvő rendőri"., ha a rueleg rryári
éj*zakáküilr rrem alsaanak a száguld*zók fákcsi-
k:arg:at,ásait,ól.. a nyitoíL ab!akak mögött,.

-m€§**



V ÁL.4sZ,4Z ",§iffálÁEpÉSffr""

Ázon csci úat;k n,er*léberr fo$rrA ttrl I** . rrAiF:
mór t öLrt, ér_,e !áraníí};1nflj€_ {T,ffr:rr, lr*5.y ;l{i t gs* -
i;ér"F,ögsé5:, iaapr:scrl c* *l a,i*"uí jeln t?i §rtn5 S_s

r]serrd,el e .b,ö:röt t - El ős:::őr" mt nd*n&i hrj.*ód*rE:t t {:

uendéELdt ó*t ót , cicl l rj* r:a. lr+6"v a, * öbbi ltt_i;:,sés

is beít ra'n ,}ei er:ci$ot t , g:$yr,{: * öbí:en beia"epcsn,-
t ódt un}+__ Dr. Vargáék. §encsii"!-ri}é-, ű;:amb*sÓ&" s;:é-
pen in-aítt:t tá&- el a *:r-rpr_,sr, lrrttlt " §*irlir_á*sÉl,t í
br,rsi7;:'r,,i fiűtí3lfir fi3*T,e,h töttFre*te tsitláw nap;rrf t

Er i-rt€tlrln. §aie;es l,en*í,*ig:l tit ás* &npt al+_, errlt tt*;
nll i.s-

I;crl * aF" el l errs::ői * t *st elér&:őeségi }t,:pr:*a-
iatno.b-. a§ót,r rnár ts-örrjtiiiin" is jót ére*,téH i-,int
írl€iJkrj.tr. §;rdtles:réd ur_rn fr,?q}§t i*5 *:3*Jr" &"öröit,
ah-ík, ut:ií rrnri, t 3"len ntórirsn t ön.Jrre rrts-nr jrii: t erríi i e::t
C. Fapc-sr-r LaLtrL -

§ennytbe p"erüt EíI tj. _fal un.zia$i Fts:r*,;ibclp-

lc,nnc,,&l-* ők ,sz,;za"L d§, lro5,1,1 m*nnyiü $r er a !Q-
í zsnryk? Fe ll mer, ii i ** €r?_ tr Aér,dég cl Jqr, -í t i. ltu s clkbnlt 

"

b-o 51; mt: irnli i L,e &-ei, ü L a 3 Tictpüs "'ítv&l, {i i d.§i o' (t

ts_épurset#"."-ne.k és & r-,enrlé§ídl*ó r:satri,r-ír:F"n*Ai:
G:rl_dai jdlr. }ro6:3l a néir*etets" csa&" ú6lv tel jes el--
i dt d§é big* &sf * nnrr&l, pr.rs:zt * ;lt3t di",**ysi_í.5brjl ? Sk
valóhan annak suánják" §#y _fő *et jes e"l Ldtrjxn
r aétre iiv*n le_rjriitrtléitveit ts_r:;rödt, nrrrat,nrillit

42. <,űr} F* l*i.rr* l
f;érrjegt*f: tl }"-*p*sr:Ifit$t *l tengő" h*§3l atihe

P_erlji e,3l t*É flxeng;eirin cl, r:*,rrrá*!d:tátrj, *s*lddc-:}+_-

rra'i:_. ap"iir_ peE nőt * e,,&,_ei : Jí§e?"i??eh*ite,t 3*5lr-rdt a&:i
,-lF,l"_or r_,,álnsiar_;l, Pia*nÉn&; gseirl,ői| e.iJi;3et t?iir
e5llÜi t ü? 7.1.trJíIa fiüs§űr 5§ena,§*le_ ei Ír3*ds** - 6



ííí!s?, ttrldh rti§ízl_,et el ét ; l ai"lrí.-.+trinig"tir:n, {1Z ét-
*er-*r*irrá.hert. {l? .4S{,'*t?},hrj*r;- *tti- . előr"*i {J5ye
??§n? §$ít{itri jnJr, íiCIdl! íL)f)ü Ft + 4z5 Ft l:l::tosí-
tdsr_ di; eleí5: ,h,itir ü #vilt'?.r}reL *i._ tetrjes eLLátá-
§árfi9n: Le5al,ritrb 5n-S§ #3/erfitltsünh lríttrt t F-'l ú
r;t i d§i,a, * €pa§** r_rl t . dl rteat tl {1§ iríe#,en t.,en*
rrpE, fr * d§í

a ]c í r }aátr{* éíyer#&"e*,- és }sigárőtanár,-,&
I x pdr ftűpra e53t busrn3,i ss}{írtald,
g }- §*.3 nfiprü rl. }+,éprlisel ő"b- és tr uendS6e t Jo-
6iadd cstrlriclt:.b: rrolttr&" }etnt §rin5"ben-

Ld* hct t uí+_ {l t tsi:{ asii6t:{ , pcin* oss<Í8:ot .

§§#ruffr§t t sri$eÉ , mt riősé5et . _iy*rme§aein&, üdüt -
te}t, tanulttkl {ögeönet tel lcr**.gurrA mirrtígn
Eringi r-r*ndé6l át"ónak! ldt nt trtraaérAezésüts"et
$árnrlt nn rlp r.qi í l naá q pprnryr.-J hrr_*rt *+ jii} iri

utf,t É o'* me6ért e minrjrrnriyi,irnJenc}e,, ats-il+- a3
r=rr ngl §rrtrr-sotrrtot éadt pea f ü}r"/"-r--L!*-J

f{i ts ltétsaer urnliuak- §rtn6ben autdtrc[,
el d5 számíl r"lgndé€:et is fo6cd{ unie & * egt rlÉr*
Rtiasé6t F-t:prscla* során- ,t{eni tr faill-r péneénl .i

.4 ts-étr,lri5eiők- és ieteségeik-, a kiutazőh- ht,_

,r*cltr Ft ú* i &ö I t sé5 horr:á jóru l d=; t napt ah" ,,lfi

crjdnrJd,tsots-o* mindenle"i {1 sa3rit pérrat eircdjdbót
f *rlext e" Fe.É Á eépuisel Ő,k ét:e& óta }toss*ú
órőkat tötten*&_ eL uáLtaző r,énny*ntdssrrl íLz
ön,k*rntérty,gfit t üÉése&en {a 3F*le*;*i6el,- ot 2}ron}
ű f*lriér* , tI§ *mberel+_ért, t.iszteteÉ áí3,
F_ög;:önet n#t}*"üt í Ea u§yr ternrés#etes/ ! lt''an
akiknek rif ön&,ormdrr3reat brgtositrlt *o .í,l-aet ó-
strmeü,tise cstl&" rr *ermésaetes/ ,\'ent pnablérrra haut
5t?. §.:ó flt*ér* nenr t*nnt saF,rr* il fa[uér*. Éeli
.Fc)(}{} - aclÉtr F't rrnl ó&,art oi3'irrrr t is:]it,ssé6*el en



- !,,j

has=orrfro z jui ás rrrri rrcr i.it 
'Jt,§i 

t*+S6 ,:,íiiiéir * É:ep-
i_ 1st?i ííinelr_;iJ §:e,*r ;,§s::*sül inryft cl rz-rirrrnrjnnritlrvi"_lrr -

ami s.:ts-a.b, s=*r i n* s*}rg rT á rt*g i ííű!:§íi58§{!ri * i -
os ?! t_,t}.: L rJ_i:] i lazTat drrő*é í- ,-_t:: ,i s,l.;* l át ,,rr-r " 

jJ .

a P,-rL €ár,r,test ert Fitrlc*erItrrr,n, JrJ " Frr. V*-r 5áéb-
lal. cki-t s;:*nréi§É,§*ít §l-ér"t $?€#, d:J erirr5t F,ü,t-
5cir-niester á s;:éi.]§ft úsra. ,-ír:urrst:llndnr c .'e-rrt d-
p_usaF_n<rJa, da őn-hán* J€lrgn{&:e:l§st cf §rtn$i i,a-
rassci5nó l , h{}63 csaF- Őlr, +_ rrdJ<iir. i dgÉ§{iéí{)§{iTt
si.étrss::trrnt J tícr*irl ,,lmit üií ő rrrun.&:ri.ju&-F-ril p.í7F

Csen,{eie, nii is segd*ünia" sgÉ**síta,niJ
ö_=sciess*!gébr*rr }+-* l l r*rr*: i d* rl-t ci f *s;:dr-"i r,:iifl_ne,ip"

e?t a barcii sá5r,t , ég rrfntsritrjr ts " tlts-t agi"
hiszik. {r g*.3 er"trr6i trap csak c,il ér;gs n-p{rtr*
Z ós:_rF,_ a .}+"§.peli se [ őlqneF,.

Eít,ánrlm, irn5rr aZ új tes*üielt i,s tltáj*
t oi riErb ii3:r:l rl-T" {i:3t # 1í }i{rpc§ű,L drt, ű* o il*s:} t"rrrryi

;1ei.,nieF.nr*l+ trrrjjorr f,*le;rt lre{ r,i í en, s=áF élrlén3t
crini - §ieldid ieiretősé5 ntl*i l-,torr*iÉsra: rt8l}8-
'j_L; hatású * h,ör"li3i*:1**ii&"" 5n& felnőtt, g_lernrett

ítplt} t r-l,clnc enél.k;ji " i l,i.vgrr }tőrülnrénJJeie, ia,rieö* É

!1_1;c.Tif_?_?i_i_ ax*nni. }tiit_főirlre. Ezt lr§ttl G 5tri"3"_r lrr,§*
ta! Sr:,Fl*,t.. solE,:n t*t*üp-& érteí it'ir h,ef-nÉert*Át

€rT1; rJbl al;:rirt - rlzssírt k-eLl int +=rrr , srghllé t ep-ni,- U_,
(} f1oP].lye§si: ürrts_*t, seg"íüeni a fa-l_u e!"§bbre ha-
i adásáér1 1a;;zd§ *rnrb*rek*{ ! §t nyi I rrrrF," rl &"*puit

Eur,oprt or,st:ü*i{i i ,f e i É. Él j6n3,. t,e,i, el , r.e h,-r,s}.i uP-,

ho.<y c rdAa, És {: §&uüítlii ggő1,5 nresd,3e i.5**: ie*
.:T!en j ir* rlriilfu}t Jti a s;:diŐ* _ ín1y n rrjia.r,r ét{es-
rteP,- t rr l r'r 1.1rr _t .h:eiil s§irhad ir**4:yni " }r,:63 * i-iri.l+-r*

t e5yéx <rnn3,t 53r*r,*fl, ,f ei nő,t * seép ái;riéii5,Ét l

Fót }t iibilrné
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HYÁRI üYÁK$RLÁTüH §§Y LHXI§§ §ZÁLt"§íiÁffÁfi

Harmadikos vendÉgláüóipará szakközÉpiskrrl_ás
vag:ycrk, í§y a nyári sxiinidffben srakmai s},*_*
kortal.trn is ré**zt kel"l- v*nnem.

favaly áprilisban ;r fls*ngel#re i-áttigadd
e,ringi. küldöi,t ségb61 ;r Reichenbachelr családrrt
l"áüüuk v*ndégüI. Ök ajánlot,üák ftl]_., hagy se-
6ít,enek a némgtországi munkah*iy kerexésbe,n és
az iigyek ínt,éuésélr*n. Fályárat- ú*-ján s:i-kerii]_t
*gy saátl*rdával fe}_vennnm a kap*str}_ai.ní,, § neill
gnkka,3 később gl i..; kü]-diék számomra a frrga-
dónyii.ai.kozat"rt". §:=udán keményen ráá_l1üaru a
nómet" nyelv tanul ására, am_i" azérü f{dmet or-
s;zágban i;lencsaBr hiányo*nak lriaonyuli-

Jríní,us Í.T*én a csengeí.ri kütdöüt sÉggel.
ut*aat"am Eringb*, ahtrl s-züleimrnel_ an ismerős
R*i*hgnbacher család vendég*í rrglt"unk" Kéü
ke}l*rnes napnt r,ölí-öi"tenr ná3_uk, :rrajd fuét,főn
reggel áüvit i"ek a munkahe},yre. íüü megmut,aüták
a sugbám;nl."= áüöiíözt,em és rög:üön munkáha is
átitam- .{z éüíereni főrröke k;rl.auzrrlt végig a
k*nyhában,És a= éiüerennben, majd át adr:t-í a
ffipinc6rnrlk- Közhen n**m győat_*m csndálkarni &E
oszüáJ.yon fr:]_tili ét üeram szÉpségein dal,t, nlyan
tiszt*a**ág vfrn, htr§y ;r legy*lk nem tudnak le-
suál-tni.} " Egt 3**i.rni rx*ffi }ehe,É." ex{ 1át,ni
k*}1. Á száll*rdát á fe!sir t"ízgaer sgámára
aiakíüoii-ák ki., § a szcbaárak., i. í_leüve a
sznl-gálía*.á**rrk drág*r*ág;r miat"t- csak ők t udják
i"génybe vr:nni" §gy kÉtágyas sz*ba ára egy éj-
szakára 3§ü*4S§} nrárica kögö,il{" va§. Ea á sxál-
1ad.a, e§y r:iyan iiclittíjvárosban he}_yezk*dik e]-,



arelynek kb. íS szállcdája van. úsg$merl*ncék-
kel. terg*álvízű gyógymedex:éklci:l_.- t*niszpá*
tyákkai - a kör-nyáken tiü nemz*f.köri hírü gtrlf-
pá-l'ya Lalálhai,tí. §xek ;x szá_l"árldák el_sffssrri},.1rr a
g-7ógyuini vágyó retlmás b*f"tl5*kefl sual_gá3_ják
ki- Áhol én dolgoat-am, abban fől*g aÉ üdü_lni
és sport-oini vásyÉ ga=dagakat" f,ogadjáF:- tíd
vendégeskedetd a nÉmgt_ vál cgat"tltt facicsap;*ü
szóveíségi kapiLány;l" }-ranra fieckenlraugr is",
akii-ől sikgrijl_d. auLógrammtrí, szer€unefir" Eblren a
szál.iodában i*frli.Síem _le a nyári gyaktlrl"aü*t,,
e!ős=őr fel_sza}gát.óként. későbh hÍ-degkrrnyhai
szakácsként--

Kezdeüben a §yenge nye}vüudásgm niiaüt
problémáinr is akmdt ak, de *trt* ax *üf. dcrigtra*1
esberek segít"fikészsdge eJ.f,elrdtet*{e v*],em"
Kézze_l_-iábba}. prótráldák prdhálüák megdrüetní
velenn §§as§kaí. Későhb e§yr§ körrnyebbé vál_t a
heiyzeüem., §6yr{l üiib,het" érügüt*m mt:s a nye}.v*
bőt -

* hidegknnyh;{n rgy mtisíer*rza,i*ács mel i6 k**
rüitem, aki na§y ocaadágsal muf_o5;nt"t_a a. szakm.il
íorr-_éiyait; hr:gyem kei3 Jól És rnégjnlihan r:si-
nálni " E]_§6üelekt:d és hid*gdátakad kÉ**uitet -
tünk.

Különösen me§r.a§a,dta a figy*lruenreü & it**
-el,ek munkái-rng vaj,d hnuzááll"ása ég viselkedéxi
stíirrsa" Á munkát- jók,eirvííen" prtrndcrsan 6x". Jól

nen rtl_a§ítját{. hanem nr*gkóri k.. fil§slltut at"ják.
hogy- mií és hogyan ke_i.á *sinálni "

a hétvóggk*í- aa eringi Rgirlhenha*hee íj§a*
ládnái töI t"ői"t em. ahrr_§_ már áu *1sö tréüvÉgén
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annyi ke}lemgs Étményhen volt részem, mínt
iüth-on egésa nyáron.

líaszntrs i.apaszüataf.rrkka]. üér{,em haza, aíne-
lyekérü kösatinett"el tarf.*aom ;az ösgzes eringi
baráünak, ismerő*nek és a vnlü munkat,ársaimnak|

§*nggík Zrltán

Á FÁLüüÁEüÁS= R{ivÁTÁ

Áz rit"ataprÉ]. szóló LPFJ. évi X}iX" t,ör\r*ny
tS9&. márc j"us 21*ón mórlnsít-ásra került. Ennek
J_érry*5e" hclgy kihőrrit-**íLek ;l vissuaigenvlés*
F§ iogrrgu]t.ak köpéN ;l kr:vel-k*zők szerint,:
Visszai-gr*nyeihet.i aa úíalapnt a vállaikczói
kör!:e nem t.arüazú l,erm**]_§ íg, amerr_yih*n melző-
g:arriasági t.ermelesi cril]_a1 száni,ó.. kert. syü-
mölcsös és gyep művelÉsi ágban földe+- hasanál.
Á viszaaigÉnyl"Éx mérdéke:
a./ könnyű fütőnlcrj esetén lJtalapadó trüí] H-á
}i.l gázola,j esgüérr az i:talapadó ő2.5 x*a"
á gári:laj trisszaigényiésÉnél száníó eset,ében
Pü lii-*r,.*yep művelési ágharr 12 liter, r,eh*i"ő
f i_gye}enrb* hekiárankÉnt*-. Eaen i.étei § f*-
gyaszt-ói adó 5ü :4-o§ mértékável együít, klr. 15
Ft.,/i i erlr _ nlaz lrekt,ár,ariÍlént kii. iStit,* F't ( eá-
zotaj ár f"üggvÉ,nye}.. Yi*szaíóritégi, á faiu-
gazdásanál kel1 kgzdeményezn,i. §zükséga,s hozzá
a vásárlásr-,irL szótó számia." r."set,ie5 a szil_i-
gálíat-ásról dszánLás, v*tés, arat-ás stb. } gzó-
t0 számták. §őv*iibeí mín,jgrr pént.eken 7-i3
óráig a fatugardászná.l "

É jt L fl---- 
-_l,L)l./ll r.{tIlld3j

í'"*rL ug,:rzcliisz



- i:3

AZ úJ It,Eű§r{R§Fl§É§Z§Tí TÖRvÉI{YRiiL

Három lró*apja Lépet t éie,*bg qr: Ú.i r.de6-c"nr"ert*íé-

s?et L tő.?_)€,i,{=r. §rrői tr**;gtil5ettenr §cr1, 1ai flrrd-
r.,ét,t:i _ o f;ts**i*Jtt §errdőrF_cpitdnl,só$ d6c::6a*

t úsrenrfÉ§iTf t i t,e:!e.:i ű,jér_tr7t_ .

l{.i l;.en f gntosabb válr**xásrrírat_ ht. r*t"d ir?- u i
*endelkezés?

Első és .legfirnt,cisaF:b válíryzá*;, trag3r vég:r,e:
t-.+r=r,ényi =zini."ű r,eridel-ei. szafurl iyr:xra a kér,*
,:ést<ör,t_.. ilrr..§56i r,á 1 í,.c,eás, iru,g3, J-ény*gels*n ki*
t-.er-jeszt,et.,Le ;r ví.zrlmi:k kör-"ét"" púFlLr*r5".1g1 m*áha-
t-.árr:z.za. a kü}flöt,li itt. iart óakodásárrak í-etLé-
t,e ieiL._ megsz ignrii.oLt-;i a i1 lyánijr,lF i+s;i ei^rgFj-

déJ.,v kia.lásá+*.. §l*gyq;i h*{Ásk*g,tre: r-:t"a}t.a .a

kényszerintézkedtisekei.o és rrem ut,Oisó s*rLrarr
modernizálla a r+:nr:lőrségi *l.já.r"ás+_ karurrk ctr*-

m.rkrat i i.:us ig:ány*irr+*k megf*]"e].ően-
Eg-y külföldi mil yen felr*éüelekke]" dolgouhaü
llag-y,arországtrn?

Á kiiiföldi ré*aór* aierpve,t-íielrr a murri":avá}iii-
iói vízi:m , a köt,elez$. Á munka.*ljÉnak visznn,L
ezr.e! párhl:zamü=an munkav,áLlatá:"i errgei-!éIyt,
keii kérnie a, mr:nkaügyi közpir:lrt.t,ri1. Ezek bii:-
t-okában már r"igy;rnúgy k*ll ei.jár-iii, mint a $}a*

_3yar áiiamptrigár fcl.tt,atkaziaíása *s*i;én"
|íi jáir annak_- aki küXf,§tdj" t *ngeríá3"y ná],kiil
fogiaikou{,aü, i1-1eí*v* mirre_§_ iriiirf.rstj"k {a küj--
f öldit_?
- Ha n küií'{:itdi errgei3éiy rrélicüj_ munkái vál1*l"
bei-it_-.azási és i-artónkcrdási t i.] al*rrr rendel |r*í,"j
el t,*: ie szemhi;n- F;z +gyLői _1 ü ér,i.s t.art:haL.
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illetve kiut"as_ííható. é.a őt f*glaikaztaLó ma-
sy.§r áIlampnlgárt, a munkaügyi köeporrü Lrürrteti
pénxbírságga1.
üsengelÉn törl"énü-e már emiaít f*I*Iögségre
vrrnás?
- Csen,gelÉn az ids3n iár-tl-rnk ei néhánv küií'öl-d,-"- " *----

dirr*i szemben, t.ermésaet"esen érr-esítve erről a
üsongrád }legyei Flunkaiigyi Közpr:ntrr't, §z két
helyi gazdának pénaéb* ke:,ült..
Á küI"f§3di állannptrlgár medrlig *-art6zkodhaü az
országunkban?
* Fu §sy na§y$n trrinyolult kérdtis. §].őszőp
v€&yük a víaummentesságeL. Ez xéí ország egy-
más közt,i megállap*dásán alapul. enn*!": me5í'e-
lelfien országr:nként válLazik. Romániánál ea 3ff
nap" §at csak egészerr rendkívül i inrlakkal
hcrssaab}:ít juk. Víxum esetén adiiig lehet ir;t a
külfl:ldi. ameddig a vízumja szó1. Álapvet"ően
efr hár*mfd,le i*hen-,l *ü rrap alaít.i., 9ü naF és
egv áv köaöt-Li - é€lv éven ieiül i. Á ,,.,ízur*cs,-bJ ,*b]

Lart,ózki:dás lr*sszabbíthat-ó, de csak a.z előbb
í'elsrrrolí hat ári5" t ehát p}. a 9O nap alatt"i
maximunr SS nappal. i§aglrnn fonLos t"udni.. hrrgy a
tlosszabbít,ást a vízurn j-e.járta e}őtl í"5 nappal
kel1 kérni a rendfirségen.
F{agánt erü3_et,*n ellenörizhet i-e a rend$rség a
crzabáI yok bgt-art,ásá*,?

Idégem .a törvÉrryf-: "á rerriií:ír,sé€; a.z e íö**
vényLr*rr m*g:traiár,rlzct*í ideg*nrerrdrlszeti §u a-
bálynk megt-*r"íásál elignőrizheti., € célbóI a
reindőr jegnsrrll magá:-l1akásba" iitet,ől*g ilra*
.oÁnt.er-ii l el_ ne i .q he l enn i

{-r -ly}
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IiF_]. t{§; T KT RÁI\iDUt-Á§

t3i--lrrdn}.crm. minclerrki nagy i=g;lic,rrnm;ll v;*rt_a
júiiu"* ;S-ét.. éH inrlu! ás rrap.ját-.. R+,grt*i ó
óraknr i_n.:ii.tlti,ixk Eringb*. &E úi_ mi_nrl*nki s::á-
niár"a flár;rxxt"ó vi:_|.t. Á vtrrva va.rt }relyr-* ér,-
kezrre szivé]yes f'ogadLat,asi:an vo]t. reszünk" kz
estét" minrierrki a vandégiátó
t"ö i. t e.

t:s.r.L.id _iava i _t.Ö 1 -

i,iástr;lp r"*ggei a f'iirdőrr t.aiálkr:zt.urlk iiias-
i-á:"saínkkaI.. ma"ja megk:*zciődó{.i ;lu úszn{an-
f'ui v;iin azok sqzámár,a, akik rlem Lucii.a}.: úszni ,

Ezt- kör-,tlLőtfI,r mirr,letr rt*j.*iöt t. - ,a .,.-asárn,g,p ki-
véiel_rvel - a sr-r=ancll::ri Lült,{-rt.t,ünk- Á v.asárrl"api
i:sal.eili, nriJ.rl,aln ker,*"Léll*rr t.r*]. t. ++l. Hét-_főt ő1f,*>--

kez,jőiiőeir. izg*imas gir-agramnkcrn veiret-t"ürrk
tész,!-_ nélrrf-.árl *gy áilat-k*r,tbel vi"Líek el_ l"ign,-
ntlnket,.,*.rni feie_jl.hett+t"li+rr élmérryt. nyú,iíott
inind,:irrki sgámár.a" Á 1";*r1,1i néF1 vásárláss;ei t.*ií
*io aruikrrr" m*gveh**f.t,ük aaí, ;unj-L rna§urrknak *is
.:! r:s*aládriak *lk:art,unk - §nerclán §}liil O.g:t_tirára
ír jvt-ái< a cserr.ge,Lt+i verrrltlge!<*L, az ínn fr-: Lyótrr:u.
Ir{:en hnssu;sr_ia}mas út, vrr]"t.- rl+: szÉ,trl d:s íg_*.,

inegért,e ;i f á;=adíság*f... Ákk*r, niár_, mirid*nk j_

é r+:z t.i-l htrerv már- t:qa k i?.i},v n.ir'! ven hái_.ra . üsu*
ia-i:t, -_-ti __i-i-_: ii:!--i,j:i! .-i!-"L.ij1-I.ftK §ű"lr-. aZ ili,ülÍ;ü naF}, i-ifnl {' j.üLt, 

= i i]iucsuZ-
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t-unk a st.randtól- }t*gkn*aön*,iik, hr,s}, megt"aní*
Loi.tu.ak bennünket fisxni, Délr:t án Német,*rszág
iegnagyc;bb váráí náatiik ffi€s, a §rrrghausL' &z
esLéL a csal áddal_ töl,i-öLt ük.

Hásnap r,eg,gei el"núcsrizdirnk a venciégiái-rik-
t-ói. L.'olt aki orömm*l.. vrilL aki sn*m*r,ú-.:trl vál*_
Fl }.:r. 1nft_ni

F'-emélem €s,v§zer m_i ndenEinel*: l esa i J yen
szivélyes f*g;lttíat ás}:ai:l r-,és:ael és öröm*"

f,iíz,&$ő Éua í?lE - +s:r* ti l 3l

tr§KsLÁK§Zl}tÉ§I RE{:ÉPT

1"r Yégy magadhrra *gy jó nár§y isko}aiáskát!
Rakj beie minrien könyvet és a J_egf,oní*-
sabbat-, az el}.enörgöü, htrsy már az első
nap megkapd aa egyeseket, va#y j*hh e*g*,*
berr az öüösök*t, !

Z. / Előz'ő nap gyak*roid a rntlstriyt, ami_vel b,*-
belépsz ag j_skg,lakapun!

.{cr6,ori 3- ft.i t ű ü,/8 . c,s;it ri i v

ts:-i"i{Ér ÉL}íÉruY§ií

._íúl i ustrcrir ae is},_ol.:'t ár"sci $?rlla i e$l,iit t a bc-
i ct *rr-s;:ársró t { dL,nrbnrr n3,1aral * rrm.

l,rit i ff;jrrt{?§ pr*6-r*mllan" rlc:i t r"észiialr" rfttjór_,c'i
eL l_ át o$0 { { r;rrh Barzacs+nvl-ra . lre l *lent ünie_ 1 4t7,
m.éter rno €cr.stl-n íél,ő li i, sfrri uciy*ic-r. iátóhar*, airan-
l.lilíl §--\iöíryörű i+-,t ititós nyiit n tr.ijrn. Tiírl:inl:h*,n,
rne1nézt ütc n= *pát sti6; i t €íttp il *rirr* *{s ltci l rrst rrr t .

,{ t db*rLrr:n sri&. 1,1et é'íiaedő* s;3erl.,eff* elb-. ff"rrr-
cien nap fü,l,ödt iini*. L*6ir:.gn[m:rs*,bb aa: éjs=rrtscli
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n,&"ncldl }jr}€r.§#ny ual { " Áí,- *6_r.lt &" fel. adat ban a
rr rsapcá é6yi&- *rr63tina&_ be Rei|le** inennt c. 8a-
l,rr*ontirr ruhris*r*l.. tl*cincr n rtrhÉlc.bdl }s,irsüuartu&.
il uig*t" eeu r;ödőrbe. ,4nrei vi.la- i,örlrirben ű Leg-

-.ü_y

*őbb ui,a íyíil É össíti , tlv íx r-süpr:it rtyerte &

r"l*r,serrvú . §en5,e* É€ei nerlet t riinJa--

§;?itleserr el mennéF" .]r.:}tllJre ts.r
Csdtsrisi 7*?-tdn S..ls3t.

MlrRPttY TöRYÉ§YEK - I§KoLÁKEZDÉ§KüR

Fíegfigyelés a szűkre szabott szabadságrdl
Á szünidő és a héívége.. akármilyen h<-lsszú is,
m_indíg rövidebb a k:eiir:iénél.

Á véleményed meghall.gat,ása és elf*gadása
kiizt i fir
Jól je§yezd meg diáki,árs: a ianárrai viiat -
koalratsu } -. . de meggyőzni úg5rse t-udcrd!

Tisgüelet,elmél"eí,
Á ianárr:kaí t,isrí<*].ni illik. ázokaL a tanáro-
i.:af-, akík eat" a Liszt-e]"et et, mi_nd*nárorr ki
akarják vívni, senki se dj"suteIi.

n i] n ü n n n n n nn n ü ü n n§n n n n n nfi n n n fi n fi n n n n n nt] n ü n n n n n ü n

§ilL1 FIRKA
Íi+srL r. r {! Ce. í. El . E. , : Clsr,.ncJel e,- I1.1 cri"- Bo,rát,"
§llitla_i;l *r ^
ös*oe.cit '" í i.;l L cr: E.*,zó EiE].,| cr. a-"b.
níeg j eL erri k cr Cs-9rlgeL er, ti,r drrt" kcr rn*L .L ói<L et okdnl
ü ü ün n il n n i] ü n n n fi n i]ü n n n n nüfJ n n n n|] il ü n ünf} n n n n n n f] ü i:] n n
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LEYÉL Á P(,LGÁR6R§ÉG YEZET6JÉHEZ

Pol5őrőr Csoport VeeetőjáneR

Csezr.gele
Tanga 564.

Jármű önkényes eluétele uéLsé5l clopos €yc.-
*uja mta*t büatető eljárást, folyt atunP. Dudás
Perene íe"tskunféte5yháei laíeos el len.

íóthné iíoudJa Kr:trrltn csen6elei lalsos _fel-
jelentést tet i ismeret len tet tes *l len, aht
ígg4, au5,usatus re-én 17.5CI h .b-őpül a csen5:elet
bot * el ö* t par&.ot d Lezárat l an tíl l apo{ ú see*
mély5:épkocstjdt el ut t te-

Áa *LJcöuet ő o.r.c'nrrali felderitésÉben és el-
fo5dsábc.n a Csen6:elet PnL5árőr Csoporl két
ta5ja hotéteonyon uet t réset . rnelyneh Je.ösgön*
hetően az tsmeret len el.kör_lető felder{tésre
J<,erül * .

Eztiton §aer"§tném kösgönetemet Rifejeani a
hat.őrolo**,, 6,yör§, se5:i*ő§Ésg tntéekedésért J

f,isteleh, í994, ou6usetus _16.

Dr. Horuát h Sándor r. őr5:y.
bünü5yt olge*ál3.1ueaeiő

}legjegyzés:
A gépkocsi tolvaj elfogásában Árvai Kálmán és
C§óká§i Jenő potgárörök mííködüek közre.
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úsz*irai§püt,yÁFí ERIti§BEN

.A Ném*t crrszágban lévő t estvérközségünklren
rryar-altunk e,gy hélig az álía}ánas isk*:la ta*
nulóíval

f,ljöt,t a várva várl indulás napja. }tindenki
nagy rsomagakkal gyüiekezel.t, a busz k*rű]..,
mínlha nLttronróI készülLünk rr*lna elköltözrri.
§zerei,t*inkei, it"t ht:n hagyva, de jókívánságaikai"
magunkkal víve elindutt*unk a 12 órá** ritra. Á
rr:kkenő hőségi:en a buszan úey ér*zt"ük ma§un-
keit" mirrü a virsli a fazékt-,an. -{li.g vártuk,
h*§y Eringbe érkezzünk- ütt, saivÉlyes fagad-
t-at-ásbran v*lt- részünk. rnindenkit várt- a vBI!-
dÉglát.ó csa}ád.

Á vezető prögram a gyerekek ú*zásnku'atása
volt". Á veisár,nap kivét"etévet minden dé].eiötLöt"
a strandon döi+-ödr-ünk, amí különösen jór eset-t
a na§y hőségben- f,uen kívül részt veLtünk nrég

családi és a falu ált"a}, §z€rvezett programoknn
is. Szcmbat, délut"án Bencgik Zoli szüIinap"ját
ünnepelt.ük nétrántsáh, a t''öbbiek pettig családi
prű€r-ömon .v*t,üek részi,. ha egész v*sárnapot a
verrdóglátó családokka]_ íöitöLtük el. lliéhányan
ö su{,mssédos Áuszír"iálra ment.ek kirándulrri, má-
gc,k kerékpár*-.úr"ára induiíak.

Á k*vet,k*zö hét, elejÉn *g:y csadálat"os va-
das3:arknt" és *gy akváriumot nézíünk meg Rudi
bácsi iás P{aríina kaial_rzcr.lásáva1- §zer,dán §urg*
hausenb* lát.*gat-dunk el" mely klr. nfi km*re van
Eringt-6}_. Egy hat-almas várat t,ekintgt,t"iink me§.-

nne}yn*k érd*kessége_" !:ogy mint-egy 1 km*en ke*
reszt.üt t,erü]. el" üsüíirri.ökön a falu és az Inn
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KE]Ri}E-I..S-K Á t §Z- tjt-ll{}Klt$Z

lr'ri l tlsrnl ltr*r ffa Ftdt y, üff ,{rürrtr}}ir:int*&- l'SZ el rröl+"*

Á vagy*njegyr*k ki_adásakrrr bj.zt ts"íürrülak-t* eIe-
g*ndfr vagynnt is hauaá? hz árverésen volt-. aki
8t}S.öüS Fü-Ér{ vett" egy teheneí.

T.gen 1g+2_ al!ÉFuíizt us 1 2- L köz,cvií]és a i-er*
melősltöv*t,kezet t,ei jes vagyonát, f'*ioszto,Lt,a §#

r,É".xri:e_, amib*,n szerepe1,1_,e!-: r:nállóan is működni
káp*s r;a§yrrnkörök. *gyciíi vag:yr:n,i,árgyak. épü-
ieíek_ 6s §ü d}i egyenkÉ*ti árverésre kijelöiL
§uaj:,\ia§ma:rha. Est*" a iisi,át minden' egyes sze-
mél_v m*gk,apt.a, amihez esy rlyiJ"at*k*zaLot- mel-
j_*k*lt ürrk.. hi:§y nire kívánn;ak iicit.áini. i,iin-
rl*-n irlrr_an rz.e--wrrnr,éqz _amir,+, rrirqr=z; ir-1 ré< ánir+-*J--*--

r*i,í, árverÉse került " sőt, ami ekkrrr nem La-
1á]_r: g:azdár,a, áz póLárverésre. Legtöbberr a
i;ehénár-verési_ien ;rz azorrnali pénzh*zjui-ást j_á^u-

ták. mivel n*m ke]"]_ t"*vább d,*J",gozni - &z is
biranyitja ez,t a térryt_", hag_r, az állatok kt}.
1.,'3-áí 2d órán b,elül,. a töhbi nem vemhes te-
henct, ,L-2, héi;en i:etül vágóhidr.a l*adt"ák. Á
vern}resek nesy rósae is r"övrd i{lőn bielül gazdá,t
cs*rél+*, á 2üű.a}üü Ft vagyonjegyei_. azérL n*,n
sa,jrrá]_f-a a vevő.. mivei a v.:gynnjegyekér-t, a
kiváini szándékazó csanori 3ü 

'1 
vét-,elárat" kí*

n{li

Á tsr úgy üudom" hosy rneg$riate fizgtőképes-
sÉgéd, bár virl_tak elmaradások a fizetésekrrét" "
i,liisü mennyj_ az eJ_mar;rdás?

Á fizeLőképesség nem ,3gy r:rősödöf-t meg, m,irif-
aht:gy szer*i{üI* vnina. §nnek *lsősr:}:b}an a
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köl+-ségek ialkat r,ész, *nergi a, növénrlrvédősze*
rek, műtrágyaJ árainak r,*h,;ri-ró *nr*}kgrlési: az
,=ka. E,zzeii szenrben az á it.*}_rink rnegt ermelL
t-ermékek árábarl a ktr]_,L.ségek n*m rérülnek ínes,.
arnit minrien egy*is rnezőg;azdasági ternigj.ii a *qa*

Ját- bfjrtén is ér*z. §!-thrq*:r pá:,.-:sul mé,s au
aszáiy*s írlií.járás.. amiir*k a hat.ására á t.ermés*
átlagok igen lecsiikkent;ek.

Közgazilasági r-Észr,ői az e"i múi t, eivek'Lien p]_-
acról., pi,.ai:g-azrlas.*§,r,ó]. csak h*szój.*=.ürrk. hr,3tlt,t"
a meziig;tadasági_ impr:ri",L-ermék*§: t.pari"r{iil,:ror,m.,

bur-sorry; , ?r: iriségf,Éléki a" me,zőgazrlasá*i t-+.r-

me!"iíh:et, m*g j*bban 1*sanr"ítcíták. rtz elmúii.
két- 6i.,5*n mcist van harmadss{trr j*3_*nifis f'i,a*Lós
cs,úseás_- arni ify,*. ar:§ltíjuíLrs 3S-ár: 1i} n§lpű§.
íz eclcii,",i 1eg}rsrsslratih l-rt rran vr:]-t.- ---r>- 

**§-----

lrrennyi mtrsü eg:y t"sz-t ;lg áütngjfrveti#l"ífie?
.4z egy f'őr,* ;ut.ó át-l"e§jövq:de.!-em na§}yi:,r} rr*-

hezen m*gFrat árr:r}rató, gnert varrnlrk akik !}e!ri

mirrde-rrn.lp dolgrrznak. páldáu]_ kert"észeL. mű-
szak. f,gy inkábh ór,ár,;r eső ,jclveci*lt*m az irány-
.=,jo_ Ez sa.jrrr:s ar *tmúlt, évihe* képesL rtent nö*
vei<eri*Lt",, .a m*aőgazclaság .jöv*deJ.t=rrrtermeifi ke-
rres=;é*re ezt- nem t*c}szi 1*hetőv*.F**---'i,*

i,iennyi mtrgt_ ale ,akíiv do}-griadk száma? Ár _i.r*-
dist-a létlgaám htgy;rn al_aku§.ü?

Az akt ív i*it..szánr jt+ielrr! *g: l_ *i}*í 1ii t-ű kűaön, t-

r,an. -bz ir,*dai rir}srrzók }éL**:ráma ar *irrrri]t_t, k4i,
ól,bei-r ,ielcirLős+n csökk:+nt, ami i,rrvabh rrem

csöl.:l.:enthei-ő. mivei hiaonyos a,-{rnin i szLrán rós
f'eiariaíi:kai mig-rcli*n kör,iiimÉn}r§iq köxr:t,t akknr, is
e1 kei], vógezn!,., lre a t"er-me]"és .j*] t*ni_,ős*rr

csökken.



,, E1

Kéü évvel ecel§üüi besaélge,üósünkknr nem tátta
kif.igeüiid§n*k a vízt"árnró *tr;rndkéní. való al-
lcalmaaását-" Vátttrzni"ü-e, au6ía a véleménye?
* A ví=t-.ár,nzó sLrandkénil alkairnaaásáí rnr:st, sem
lát"om kif iaet ödőnek," mgrt az ahhr:z sxiikséges
járulékos berr-rtrázások rn*gíérüJ-ése a nai fize*
-Lőképes kereslei hiánya nriat-t. beiát-haüó rdőn
beiiil letreteL]"en.
Á köapo,nti majnrban 1év6 t,ótlan ig}reü-e majd
kivütá1-1óknak horgászni?
* Á központ,i majorban sajnos aa idén má* senkí
sgm tud*tt" hargászni,, mivel az aszály rniatt a
vizf'*1ület íecsökkent és t ei jes*rr behrínárosr:*
{-!.L"t L L. -

Á Földkiadó Eizottság éríesíüi-e §nöked., hogy
melyi,k t erüleüet- rrszl"oüták ki?
- ,.t S'i}]_flkiadó Bizoi.tságt ót mí nár haíározaLoí
*sak akki:r kapunk, ha a t_erületeü a mérnök már"

kimért,e" Hcrsy meziígazdasági i.ermeiési, t ucijunk
fc,llyíatni és n* l*gyen annyí parlag ie,rület
{"lsengelón, azér:t a bizoi,lsággai napi kapcscr-
]_at*.ot k*ll*t"f_. fi*nnf-art_.ani. §ajnr:s pilianai--
nyil"ag sem {;udjuk a terület, jelent,Ős részéi-r,
hnsy pcinicrsan me,ly t,erüleLek leít,ek kioszt-va
És m*}yikek ki jelt:}ve közös rníjv*lós niellett.
Yz kárt:san beii:lyási:llja a csenge,Ieí föld*k
írrla jdrinosainak ht*lyret"át,,
}tiü vár aa új t<ormáaytdt. bizík-e benniik'J
-. Áz újban rnindig biuík az ember, de kérdés,"
lesa*e *rő megállííani a Lovábbi tönkremenésL.
i,iegátiitás e^seLén iesz-e pénz a Ler,meiés f-ej-
leszt-ésere. kiel;ekul** a hagai és aE export-*
piac, amiirez eisősorban hazai és külf'öldi f i-
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l--i lZer.U§,Epes t§.el,e:'l.$L Áeil..

Két évvel ezelői.ü beszél,g*t,üünk leeuüóbb" .{k*
kor elég rcsszul érezi"e magát"_, min{- i.sg-e]_nök.
Javull,-e a k*lrtélyál "l_apnd-a?

*§emmivel sÉrn \r{t*}ri-!k_ .jerü}_át.óí:b, csak iisy
vaerv*k_ rnint. a r:.r_gánvl €,s:v§frer már, ;r sr:k rfis§gi-.5 

_j -

ut-án a .jóna.l": is ji:nni k*l1, 1íesí i*g.lláLib kei-
1ene.
Köszönöm a beszél-getési,i

{-r - [yi

_{ SZE§§ü-üSEN#HLfr I ],!ffZöü.eEDÁ§ÁüI íiGYE*:^ijí"ffT

Cseng*}* t"*::üle,Lérr a Hr:u,itry*rerndszerberr is
a iak*sság l*gnagyoblr részei mezőgazdasággai
f',^,r- l.:l l k,r,rrzrr*-*. í.o'v f-r-rrrtéqrzp-t,c"q vn ] f. hr,r.--- ;l

'r,.öbhi hrax*ii-rió egy*sü3*t- hat,ására iüt, is mega*
1akult*. 19"t*t:en a Szege"d*Cs*ngel*i Flezőgarzda*
sa,g i Egve*+ii i e+i. Csen,reIe ezen iciőszakban -{ze-
,gedht+z t,;+ r,t.r,izrrí,t- _ ezér-t. LaláthaLó aE q:Ineve*
zésiren a aárrls neve,

Á f,as,fk e_!_e_int.* csekély rissa*gii La,gdíjat
í'.=...-.t*k . hzt1 9Zt{-b;ln oi==llrri i pengőben ha-

l Teliet*lt:, t__gfu ! 1t_,6it**

t-,ei arra, Frnsy még 1* évvp]- l":ásői:b is co-ak 5i_]

f r i j ér vo] t a f,iztrí-*nrlő összeg_ i9,.[5 ápri l ísá-
L^- ,1, 1,:.!-tdrr !, ;r=rrg-lrr.,,_.ri ,i, fi-r* q:m*!*-.eilc ;i íag*Í jat". _, mcr jd
a rc,h.tr$,3g i rif'!á*ió h,*t,írsár.r al.? 1P.tó. januári
k,-iz§yűiésen. ííj, fiüí_} p*ng:őbeii íraiÁr-*zt_Ák rne,q.

1927-bel: köaösi cissz*fergással" el"ig:azitr_,rt.t.,
úgynevezet,t. széis*it r:t*at' készítet,',_,*i.; a vasrii,*
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á1l*rnáshoz és a t,anyaí iskniákhou "

1§25-üő]- minden érlben négyLagú küldöt,t-ség:
kerest e fel §aeged vár,os polgármest,grét, az
á.:,tézi kút ügyében., nríg azt- 1942*re sik*r,-iilt
kiharcoltriuk.

1"928-ig az egy*sület irat ai. nirrcsenek mes.
Eíi.ői aa évt,ől kezdi.ék el j*s}.z§künyvezni a
közgyűJ-éseket, és vá].asztmányí ülések*i {ezek a
fisongrád í,legyei LevétLárban t a]"álhaíók_l. Ás
akkor"i xiláií vege*-ést ml:t-aLja, hosy sokáig
n*m tud',-ai}<., htigy hoi varr aE ered*Li alapsaa-
bály. Vit,ér Po,Lycrrrdi Imre dísat*ag: {,a rsengelei
iskolák igangat,ója} 193{-ben jelenleít"e bé,
hosy az er*det.i aiapszabályt lemásc'lta.

i928-barr ;rz egyesület * hcislsaas viía ut,án -
ir-tiiit.+" ki ;r csengeiei, Lemei-ő helvéf__ ii}ető-
leg Nagy Ferenceü harangozónak és Lemetőőr,nek
ajánlot t a.

í§33-ban a piaciér áihelyeaéséd indiLvá-
ny*zLák az állomástóI. é. kérést a várcrs elfo-
gadt,a" igy az üsengele közpcintjába került".

1S35-b*n az eg:yesület kilÉpet"l a Társarla]-mi

-,6§';T|\
...fo#*§

áe e6yesüLet persétjet
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Lig1,-esület,ek Szöl,ef,sé§ébői. Etrtr*n az élrb*=* mé,s

e,g:v szú]-észnő alkaImazását- kérrk {lsengeie na,s},
t-.er,ülei'ére r,aió,t-ekini-ei-.t"e"l . rnd*}":l ásrik í§?,:e*

r,rnt a= egv stiiiásznő íöbtrsr*r }*"evÉs v*lt". Á-,§J

poigármesi.er, 5 hí:n*p miiir;a kül_döi,í válasa;iik-,*ri
az indít-ványt- e}_r:t-.*,lsi,t cit.t,a "

i9.3ó-hran az eg;yesüi*:t ii*'Épííási köznir,irrkát,
kér,v. érlyezei,t. készpórtzf iz*iés m*Ilet t , m*r,t_. az
ei.,ző é,u,bi*n a t,{issz Lr*rmés mi;lq.,t, a hér-iők
any.:gj, iiely,zi*te válságcissá ".,á}t--. Szeged várr:s
a há'r,;-,.a !ók:ns hér i őkke1 ki ak.irt egyezni . ezÉr,t_.

egy érrr,* f*l f'iigg*szi.ef-t e az elmaradt Lrer i,-,t_.t

,.iijak m*gfiz*t,ésái,. Á tluna*?ísza Közi i,iező-
gaz,ias_á,gi ilamar,;r 19l3#*nan r,;áclió készii"láke+-
adomárrlrnzí.ií;i,. az É.{},esi!iei.neí,:, m*llyeL üekán_v-

Józsqlf kt_lcsma jáb+n., az e,3vt=*üi,.-í szék}relyén
szer,elt,*l": t'e1. Á l":ésnij3.ék*,t_. iü.!!l*b*ln t i"_lr;á.lrh

a;ái-rdél.:rizták a n*l_vi i event-e eg,vesületrrek_
l ül3?*hen dr. Hurryacii jánirs díszt_.a.g dh*l y i

c,t,r,os) i.:ezdgmérryezé:;ór,e javasoI;át: :.f.z áii.:-
másíúi a knzpnníba r.ezei,ő rit*. kil.:riv*rését",, iro,g}z

a inelrt{5eiJi-ó könnyebben tie trr,5jnn jönni ,a bi**
L.eEek+*r,f*..

19§**bren a váIas-rlmÉrry kéx,.:- i:.}l;:trdtli ü::vö§
kinevezésÉL Csengelé:r:e. amit,, í, szc+5t,tlr pt:ii-
*ár,rnest,er a követ liező hónaptiar-n '..e l.iesít is.

A t:sr*ngi=i*i ía-La,j tiriua üerinegzt,é*;lé:,** aIka]"-
mal-.lan, Á= egy+,si!}tlt.ti*!: n.asy f'egyv+*r,t,énye
v,rii..- iiogy a lioitlanként,i li}fi kg t-.isz{,a.biiza
t,ó.riet_, i rJi,j;rt_. :;ik*r,ü].t. L21 k.r.; r..*rzsra c:_;ök:ken*
t-et-nie.

,\?, ,=gvesüi,*í kcrrryvl_árra! is reirrl*]_keiret-t .

meivbol ü t,agc:k'.r,l:szér,e kijlnr;önröt.t,. Á kijnyr"*- "'-\' ---
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á!lcrmány ja"ieníős résgét, g,arclasági szakkörryvek
t,*tt ék ki. §gerveatek bőrtarrfalyamot-, köu ösen

*_i _1i- L* - - ---i----_-í- j: *--*_-t_-i5!atjl-tjiá tJEt{, LlE d, [ttJVFrrY Vt:LlLJ SiaU_L'elíe L,.

Á t,ár,sulaí. aE al.:knr t"ársas összejöv*f*elekr*
egy*dü1 aikalrnas he j.yek*n, Kt:rdás }íihály,
§zabó Niháty" §alász Lör,írrc ás t}ékány Jórsef
kncsmájában t artot-ía gyfilés*it". Á kacsmárnsok
ir várhat"ó f*rga.lt:m :,eményében versengíe,k is
;rzéri, ho§y a gyű}ásekr*L nit iart"sák, ezér,d
ing]yerr ajánloíták f'el a hel_viségekeí- 1928-ban
ideiglene§§*rt a §első-cs*ngelei isk*lában vat{
d 5ZHl{llEl V .

a rreaőiaadasági §gyesület nagyszahásu ;iraió
bálakat. r*nrlgzett._ t93,t-bőt, L93ő-bó1. 1P38-
ás í"*l+ü*h,ői van aciat-unk arrój-., hosy a ny$.ri
trónapokban ezeket rendezlek. Az 1939. ausu§g-
írrs 23*i arat óLrálcrn iovasbandérium iogadt,a a
vendégei.:et és a piacüéren tarí,:ilak ünn*pi
beszédeL.

t'lnlnár FíiháIy
ti*Lytcrtjuki

HíR§ETÉ§FjK

}lunkal*het*.ősÉs! Felvételre keresek eszt,ergá-
lyost-, t-ehergépkocsi vezeíői" és segédmunkást-

Tót,h Tibor vállalknzó
üsen,gele." §éke u.1. sz.

Te]efon: 38ó 04ö
Rádiót;el*fon : üó-óü,".3§ii 355
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HíRDET]É§EK

Álaszkai malamud kiskuüyák e_taddlcl Érdekliídni:
Yigh Aüüiiánál_ a üsengel.*. l{ájus Í..u. §á. saám
alatt-_ vag|v a 38d üS* t_*leftrnszám*n"_-_--}-*éf

Ert-esit_em a lakrrsságoi", hogy a {lseng:eI*., üsa*
t_orna u. 2," srám alaüt, megkeziiLein adóüanár:sa-
dói és l.:örryvelői t evékenysÉgemet . EslénkÉnt-
szeméiyes§n a filnt i címen, naph:özb*n a "3S6 t32
t-.eiefcirrszáixcirr v,agyok r=iérne'Lő"

üzakó I]_dikó

l,firrden sztmbaton íT órát ó]_ bográcstrs piirkiitr-
vacs*rára várom kedves vendágeimgl- a !'íÁV át*
lomás mei_leüti iü;rlbrr]-t-ba. f;süüürt"iikig ej_ő*
rende-Lé*t icE felveszek.

§rvrrbtrda F'erenc üzl_ei"veaető

Ér"úes{*eni a t ixgtei * lrr"3e-ri*gsri*

Eot - h.op:r-l r(lrfj , i15nt:rlr, ;-* ől
ieherfurrnro.,,:rissrrl től_rüi t ü t{.-.J ** -", *----__,

éq hpl $iil dÁn pp*rtr.rin.}
-{_r__!+, 

+,--,

Tóth Friba,r uáLL gÉ ltrr;:d

Garancia fele]_ősgég*." cascö*., l*kás* és va*
gyonbizLi:sí,Lásd kó*-heí Csengelén, ítészl"eíes
iá jékozt at,ó.,,ai á].tok a t"iszi,tlit" ügyf"*I*k ren-
de j.kezésére. §ii} i. L.ajnné

l-i,-dt-_*- |-,sl. 
^ll 

jll_"elt.,l í.lIlJ Jöt] tJil.+
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Y{ir l.j[Gfi ft:tó és r;trjgd Jetuételg& ,&léx;r-i.*ését
r- es&üal#$e" la&"odrrí,nrnie. r:*rilddt *rx*ilrénl,re&, s*b. .-'.

Fa* n *i Rlte&et dr,us i t üJe. ánirrt cir3 r l, nr fti drr i 6crgrixi
1) !}r-}fi nI nl l ríl F* lbé-l í-rT,f!T,í *, -,--

ffa'csn Jtinosné
xisteie&_, ficisuth u. 3.1-

teíeion: ;1tl4, 1;;4.t

§ilnsan kipufirgók és egyétr §,imscrn alkai,*
résgek, valamínü ETf; J_§fi és ET'Z Z§l_ matorke-
rÉkpár*khoz kipuf*gók a holíj- árná3- olcsóbban
kaphat"dk a gyá:r:t óná|.:

tsJxr,-o;6 }tihály lakaiosná].' --' o*r*o-*lek 
Tanya 34§.

íelefan: 38ó l_St

i.iinci*rr r*ipusú ==io.trr,: ;aoírását és fel-újiíá-
sát,. r*.ovábbá náztáji gépekhez va1ó alkat,részek
.gyárt ásáL {fog,askerék st-b. i válla]_om. PB-.gáz
seabvány*s r:sa{-Iakcizó ipörkö}őhöz stb. } álieln-
cióan kaphat ri.

Dénes Balázs vállalkazó
{is*:rrgel.e, Felszabadulás u. 3"

t"eiefonl 3*ó SlT

nf,]nnü nnnnn nnünL] ün nnni:}L]ű üt_]n ü nnnn
A CserrcreL er, P.,|..1;i,r,ér {],,,nr,r.r,i

l Á*.,.ar, 1 y',i nrri, i ,-lr,r.r

I.i ...l; _. r-**,^,^1 ai d>r. l nÁr-í,v. (1É.,f".,.i^ - , l --"" *- 'y -, -

ts'al ól 1aÉ F, .t/{^' kll-.d,alY rl pál áy,

S=ei}':+gzLő: }{*Lntir Mr)-ráLy
íl;.:ar L" aqq1 á<an- í-táf.tt+l r,_ F+L s:cllrtrdul, ás ,J. l! 1_l ,- ,, *,,

q-. 1jEr^f .a<í { i r,, Ár i crl d.ric,s: í*k.,I rt. {1r.+n,s+1.*
Srii: g3 c,. t}s i r áeér t f oI eL ős: Vcrr .Jcr Lág zl ár-,á
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