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KI G?-ŰLT A _B,Éi{í, C§aNGELÉí{

Csongrád rn48§,e er_eged je,sÉábal. arrrak e*z-alaryugati sarkábmr tgtll el a rni

közsr*ülrk Cserr$ele Hstlgüü! már i}yxtrorrraifur rryildtoari röla.; "az a közrr*
c§]pfoi er:&:tvu.a hop a hetyén ne legyen tlre a föld.l' A íffiti" nenr éppcu dimrer6
mqjeglzést többsaör azért mondid§, met közs$ünk terüldfoek, 80-85 rzózaláie
silarry firtóhomolq 5-1ü holdas nadrfuezíj prcellákkal A{ei§zaba&lás előü, §eeged

",,aros ful{t{ona vc,lt, a tía m féleag hold kitejrdésü hdm, a a vároc urai míndcrr

lutxzolót e*ácüdő ehelte ut&r rnátoaaruk e §"ffiódéselié megho§Bzábbittri lijabb
hnrpzonöt egztac!6re. A kö:sfuet a vn§íJtáliomá§tól öt kilométerre épft€tték ki. Nern
kelld voina ryéb, mirÉ ep kis időro íár§er:rri a bílrokráci& es ery ki§óbfqiíá
t§rltl€trandeuésael megoldmri a kOzsq szabálytalmr taületi elhety€zé§* S ha a közn$
a vsÉ:útállc,ffiás mellffi, Sül kL rkkcr OsgzáasonlííhdaÉImul jobb fett&,ele** kryou,
volna afqilödáhez

A feLggbadulin &ta aközsfu kryoü e,gr tá5ar orvoei rerdelő1 e.g véd6aői lakfug
ery rirtézi kutafi. Kapofr ep pöryörii h.a tarrtermes iskola ir"

A !$itt év furilieórr a tgrácnll& úp furározoü" hory u sddigi 5 §zázslék

közregfqilerd.égi hozz{iáruiást 15 *záz,rrle{trn ffidiük Uryrrez atrrámülés hdároda
el, hory köz§qfejle§á.é§i alapból ery kekelry§lme* moágépd kell váefoolni. A nrozi

amilt w angurrírr* Zü-fu adte drő n*sornú s fleóta rúüandógr í§üködik A üüh éy
decerrrbcrélrerr a tan&:lnlés hdfuozdot hozott mq hory a köu§égfejle§,zté*i atryból
mmadi, összqget az 1959. Évi bevétellel eg,.nn a kOafu viüamg§ítá§ára forű{ia"

A Dé,lmagyror§z*gi Árarszolgráttdó Vállalü dolgozói nráfurban jelelrtek mq a

köalfuberr. A pakori ;rrya6hiáxryok etlmére a DÁY rlelgozói biaoeítotíá*" ho§
novenüer ?-fo kieyunhátou a villany kOaégürikben.

nyeí,forínín no";ernber ?-e l..#Ezaes Smrep volt a köz*ag lnlioseágánf,k. háire n

vüiary kigrui! a&korra a közrryi Xauícr -\rB íni{í rú is utaits a Bffiúázrási Batk
rdnzdre avillrrroettá*tlól rrink hlir,]ló 8?l ezer forirrtoí A bmkhitelre fizaendő t:
eaer forifr,or t$rtgd,érünk utárr nrfu t6bb eitr, 1?0 eetr forird,jaararad k§Es*Élkn€Jr

A ladíilete fqjlödést továbbrt is bizto*ítnni akrjulc A jövő évbm korper{i tüzo}tó
ezglíral akaunk l&e*íteni. upmakkor a községfqite*aési bevÉt€,l*€ az 1960.

svb€n ffitdekoini ktvfoijuk e* t 96 l -en ryógruzertár foitrfue vr{ük l&áseg*§á
$m tcrvd, vffiírák e.g ietarh&xrrögótti község teúcsfusk. Tu{iuk, ho$, arrrit

pítiinli, aá. ma,sunlmak Sitiük § azi mo{iuk: lesz még o§ur hlres a mi közr*ünk iE,

mirrt a30 kilornáerre levö, orer-ágct netd Ézdymaz!
kprdifu htvárr

VB_elnokhely*te*
fMegi§l§ni a Tmáeso! iapja i959. dec" lO-i szimában)



v*zetóje, valamini Borbély .Iozsei Cserrgele jeeróje,
i**og*" nyitottam meg e kOzg,itlésti Tojd. it3d* a azót

Kucsora péLnrek, * poigárőr isoport i,ezetőjének, aki }eazá*trolt az,

ér.,*s rr.runkáról. xesxa*uen nregemiite:tíe, hogy körxéeünkben

fi;r.id;;-**ol*ox*t u t*tore**t_ Eüsmeresét f"j"rf. ki Arvai

kátrnánnak és {]góka§i Jenőnek, akik egy gépkocsi totvlj eifogásábalr

--g-r]k;*, Kiiejezte- lrogy, írá§ segitseg aí, önkonnarryan

tánrogatás4 i&T, 
- 

* 
, 
*Áűx"tot* géF,ko§§ival ellátóknak némi

Ü-ii#gÖre*iT,a*'p ua,*- lo: $;*. *,i,i,_}:ry ::_**=:?:p

__1 _

}{EcY nvEs A püL§ÁRÓn csüpüRT

Novemtrer 23-én tartottuk ezévi közgviliésünket az t)regmalom

v*nd*glőberr. Esen a polgarórök és feleségeik, valarrrilt. ar egyesiilet

srporáorai vett*k r*s*. Á renclerrányt m,egtisztelte jelenlótével dr.

tJorváth Sarrcior, *, Kisteleki R.endőrkapitányság bűnügyr osztály-

#ffi;;;;é"-k;-*, i**r*t helli valtalkazrrk adjak, an.'rert sdntén,

Kutsora Péter beszamÜaját tartja

ifoto: Csliicu,Tfuos)
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köszönet jár. Ezutan a legtöbb szolgálatot ellató polgárőxiknek -

Flegedűs Imrenek, §agi Isfvánnfik és Turc§án Antalnak - ajárrdek-
csomagot adott át.

A beszámolót követően dr. H.orváth Sfurdor és Borbly József
kapott szot. Miirdketten eüsme#stiket fejezték ki a polgárőreilorek a
végzett nrrrrrkáffi, Külön megemlitették a feleségek pozitív honá-
átlá§át.

A hozászólasok uíarr zajlott le a veretőségválasztás. Ermek
eredményeként errgan valasdottak meg csoportvezetőnek, helyet,
tesemnek Mésáros Lajost, titkárnak pedig lv{olnár Mhályt. (A
va]asztás eredménye kisebb vilurt kavart, wM. a kOvetkező polgárór
,grülésen lemondtnm, ahol Kucsora Pét€rt rijra megválasáották cso,
portvezetőnek)

A hivatalos reszt követőerr a finom válc§ora kOvetkezett" melynek
na5r részét felajárrlásokból fiflansxíröfik. A rstÉt a jó hangulatbaíl
lévő Varga Lá§zló szolgáltatta" inryen és Mrmentve" A szépen indult
est sajnos elfu hamar befejeződött.

Hegedíis Imre

NAGYS IKERTJ MIKUIÁ§BÁL

A rendenény n4gyon szép műsoroldcal es müsorszfuno!&al volt
megrendeane.

F{agyne részleteuenr, milyen müsorsáínolc voltak" egl oldalt tele
lehetne lrni a felsorolá§u}kal. , Eg;ret azért mégis ki keü emelnem.
Na$l örömmel néchlk a népitáncok rljraélesztwét, amit a nyolca-
dikosok az izgatottságrk ellerrére ryörryörúen adtak elö.

Yolt azonbarr némi szeffezési probléma: amikor megédcedunk a
terernbe, a sok asáál láttán azt hittiik, hory vaesora is lesz. §zflbad
ülóhely azonbsn Tar a kezdéskor seín volt. §zererrcseeebb lett volrua
tötrb szeket el}relyerri az asáalok helyett,

Mindez a műsor szinvorr,alát nem csöktentettg grafulálok az
isklola első nagrszabásri báljá}roz!

híésrárcs Lajos



nÉpnx ffi ffi§T{ríj,ltsnrunón

Áz iskola "tilnckara'n kánkánt tánco!

ííotó: For*ó Gnrla)

Á Miku Ms ajándákokat osztogat
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Á GÁzDÁsÁct panőnÉ,s tanrrósgcu
csr.*,tcptÉN

Egt Németországban élő mafr)ar áUampolgár lcb. Isa ha

tri Mtr.ru lutrt igáruya lt C s enge lé,n, hog híttőházat é pltsen fe fuásárló,

válogató és csomagoló csarnokful. Ezen a rt;Mrurtleten a
talajvizsgáhti eredményektőI ftggően spárgát, sziívát, barackot,
vagl egyéb zotdségfétét hfuán termeszteni. Á saját területen tertmelt

teáésmerryiségek nem íogúk biztosítani a hűtőház gazáaságas
műkndéséi. uiért ct termelőktől is nándékozik felvásárolni
zöldségft.léke.t.

Amerryiben a ialaj alkalmas lesz spárga íermesztésre, az 5a-60
hektár naglságú spárgatelep óriá§i rnenyiségű, több mifi 2a0 rti
bérnunkóst nd toglalkoztatní. Ezen hlhmenően lehetőség rtytlik aa

otthoni zöldségtermesztésre, nem beszálve a hűtőházi, csamagoló és
válogató munfuerőről. Ehhez túrsul a telepitett gf}mölcsös, esetleg

fóliás zöIdségtelep. Ezeknek a beruházásofulak (utakrlak) a
kivi te le zá s éhez bi látú s van kamafut e.ntes hite lek fe lvé te lére., ame lyet
igérrybe kívárlnak venn| mert a termés besutllításához jó utak
kellenek. Az ültetvényeken karszerű technikával és teclmológiaval
kh,ánnak dolgoznL például a glümölcsös csepegtető eljárással
íörténő óntözése, körtyezewédö növérwédelem stb.

Ennak a hűtőházrnk a kivitele.zési íerve., épííé.si engedélye
elkészült, a építés rnegkezdése }995-ben várható. Piaci ptetyka
szin$én felrnerttt az az aggodalom, how ez is tönícre fog menni,

mint a kanzervglúr" Ez a beruhúzás más alapokon épüí. Zömrnel,

vagt teljes egé.szben magánerőből valósul meg" Áz áru expartképes
részét a nyugati piacakon értékesíti. Ha azonban mégsem lerme

gazdaságos, akkor is a hűtölruz, az tlltewények, az utak, tnind
Csangelén maradnak és ha mi, csengeleiek gadaságasabban jbgank
rajta termelni, megtehetjltk (erre azonban nincs kilátás). A leírtak
abpjóm a falunhnak csak hasznot hozlnt ez a beruhazás, de Mrt
semmiképpen niem okaz, Úgt gondolom, Csengelén is fel kellene
adni azt az elavult ganáolkodásmódot - amit már nawon sok helyen

1eladtak -, hogy majd mi csengeleiek megmutatjuk. Tisztelt olvasóim,
Cse1gele nem fud semmit megmutatni, mert szegény. -Vincs hozza
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pénze, y,in9! hozú piaca. Ennéfogva minden olyan lehetőséget meg

iá[i iagárti|i,amely a hkosság jobb megélhetését, a község fejlődését
htztosítia. Ámenyiben nem éltmk a lehetőségekkel, JőI.eg olyanolclral,

ametyák Csengelének semmibe sem kertilnek, kozségttnk még ltossztl

ideig ezen a azintenfog vegetáIni, Ezt tígl gondolom egntlen faluját
szerető csengelei lakas sem akarhatja,

Bencsih Ferenc

ÜLVASÓINHOZ!
Megint el6rkeztünk az év vágéhez, Mint az

itjságunkon is olvasható, a Csengelei lkónika a
Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak a lapja.
F;zért kérjük a tisztelt olvasót, hogy szíveskedjék a
jöv6 évi támogatását rendezni.

Az 1995-ös évben 6ü0 Ft támogatást kell
befizetnie a Polgárőrség részére annak, aki ezután
is hozzá akar jutni a laphoz . Ez az összeg nagynak
tünhet egyeseknek, de a mrllt óvihez képest
gyakorlatilag nem növekedett, csak áttértünk a
travi kétszeri megielenósre. Akinek nehézséget
okoz ez, a7 összeg, annak aján§uk firyelmébe a
községi könyvtárat, ahová fblyamatosan el fbgjuk
juttatni a Csengelei Krónikát.

A támogatásokat Yísh Attila palackozott ita}
boltjában (Május 1" u. ő2. azám) és az Erddsarki
boltban lehet befi z*tni.

Foigárőr Csoport
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C § ENGELEI T§Z-TönrBNBr

A Lenin Termelűsíiivethenet

1951. őszén alakult, Kti4pontja a D. Szabó l,ajor-féle tanyában volt

{ma az Aranyhonrok §zövötkerÉt ko4ponü majorja) Első einok §inka
István volt. Ót 1952-ben Namr Antal követte. 1955-tő1 1956

októberéig Tisoezki §ándor volt sz elnOk. Az első fOkOnyv,elö Papp

ürörgy volt, akit kb. másfel év utáu"r Ferenczi llona követett.

tvlir",t*gy 400 holclon rozsot és burgonyát termesztettek. Kisérle,
.teztek a csurniz nevű növérrrryel iso de & nem vált be,

Allataliományuk 5 par 1óbol és kb. I0 szarvasmarhÁból allt, A tsz-t
patronáta a bőripar és a kisteleki gépállonra§. A gépállonrasról
Alínási §átrdor jáít ki Hoffer traktorral szántani, vetni, csépelni,
srecgkárri,

A tsz t€iai voltak: Buicrúcz Istvármé, Husrka János, Lippai
Józse.$ Lippai Míhály, }víagony Lajos, }víagony Sárrdor, Mezdork
lvíáténé, Molrtir János, Nagy Antál, Paprp Györry, §inka Istváq §ztics
János, Tamási Pál, Tisócr.ki §ándor, Tóth Jrtrros" Vastag Lajosné.

A tsz küonosebb eredményeket nern tudott felmutatni, Csak áilarni
támogatásxal tudták fenntnrtani. Az 1956. októberi forradalomkor
bomiott fei.

Forrás : ÁImási Sándor vis szaem lékezé s e ( ] 9 9 4}

Sinkalstvó* fiLeilinTSZ

elyő ebúke
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A Március 15. T*rmelősrővetkeaet

1959. február 29_én alakult meg 18 tsggal D. Szebó Lajos, Balogh

I$ván és Molrrar Páter tanyáj liÍlőz lü,rtf}rb földtertilettel. Később a

iovebbi belépesekkel és atlarni-fóldjuttatás*il a megművelt földteríJlet

kb. 190 troidra emelkedett" ae atatul{skor l pár lóva1 és l0 db

i*ne*"t kezdtek" Fó profitjuk a lnrkorica és a rozs termesztése,

illetőleg a sefté§hízlaláx volt.
Eísó elnöHrk Süli Járros volt, öt kb. 3 hónap mrilva S4o János

kovette. 1959 ö§zétől az 1961. janufui áíalahlásig Tisóc".ki Sárrdor

volt az elnok, A fókonyvelók- időrerrdi sorrendb€n a kovetkezők

voitak : Flalász l,ajoe" Pigtúczki IVIáriá" §ándor Józeefné.

Tagok voltak (csillaggd jelólve au.al6pít9 t^gok) ,

Ar*á*i Sándor*,' Alrnű §ándorné*, nuknicz István*, Bulcnicz

tstvárnné*" id. Grrrdics Fetrenc, Gurdics Sarrtior, Háászlajos*. Kovács

Áaa*iÉo"a** Ár]ámné*, Kováce Éva*, Kun,Szabó I*1o9*, Sárrdor

lozssr Süü Jarros*, ifi. §tih János*, Sü§ JÉrnosné*, szúce János*,

ii***i Sándorf,, iq. risocr*i §ándor*" Tisóczki §árrdorné*.

A tsz 19ó1. janrr,e,rj,auan beolvadt az újorurarr lemrj:lt Ararrykalasz

TSZ_be" rnely-átvallalta az addig felhalmozódolt 22o ezer forirrt

neióssagot,

Forrás : Abnási Sóndar vis szaemlékezé s e ( 1 9 9 4)

A Vartgerles T'ernrelőszö,vetkereí

Az 1961_es év elején alakult meg mintegy 1200 taggal. 1400

holdon gazdálkodott. Az elsó elnok Balog Zoltán volt, atit lemondás

miaii VÓrös Rudolf követett 1962-ben, Első aponómusuk Hódi knre

volt, mqjd 1966-tól Forkas Lajos.
iqoi_ie lóval sáíttottat, tct. 30 par lóval rendelkeztek. 60_70

sznrva§marirát é§ 80-1CI0 eeftést neveltek. A kézi araüst 1965,ben

váltja fel a gépi. Elrícor vásárolnak egy feljavított sp{-1 kombájnt,

rlro 
"t"i*, 

e$restiüt a Horrfoglalás TSZ_e1, iry letrejott az Eryesttlt

TSZ.
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Forrás : id. Vtrcs Rudo lf visszaem lékezé.s e ( I 9 9 4}

A Honfoglalás Terrnelósn$vstkeret

Az l961-es év elején jött létre. Az első elnoke Nasy István volí,
akit Rabi lllés kovetett ebben a tis*ségberr. A lroaá nem értó
gazdátkodás miatt jelentós hiányt haimoztak fbl: l968-ra 2,3 miliió
forintot, i969-re 10 milliót.

1967-ben a kalaszosok 6a ú/q-áLtmég kézzel aratták.
l9?0. jarruar l-jén egvesttlt a Vadge.rlés TSZ-el és léfuejött az

Eryesüit Termelószövetkerct,

Aa Egresiilí Termelősaövetkeret

Az 19?0-es év elején jüt léhe a Vadgerlés és Horrfoglalás TSZ-ek
egyesüléséből. Az e]:roke a Vadgerlés T§Z korábbi vezetője, Vorrls
Rudoif iett, A föagronómus Bella Lá§uió, a főkönyvelö Angermayer
Karoly lett. Kb. 3500 holdon gazdálkodták. Az alakulási évben 230
szarvasmarhát neveltek, 1970 nyarán még 2.912.000 Ft veszteségük
voit, de l9'l}-re nrár nyereségessé váltak. 1972-Wn Vörös Rudolf
lemondott, nzúj elnOk Bella László lett, Bellát Bujdosó ebert követte
a tbagronómusi tisztségben.

1975-re a termelószövetkezet újra veszteséges lett, Ebben az évberr
egyesült az Egyetértés és Aranykalász T§Z-elrkel, és létrehoztali az
,Armryhomok Termelószöveíkezetet.

Forrás : iá. Ydras Rudolfvisszaernlékezese (} 994)

A Kelőpaúnk Termelősröveúkeret

1961-berr jött létre. Évekig a szegedi jarás leggrengébb komssége
volt. i963-ban 467 ezer forintos vesáeséggei ártak. lg64-ben közös
vezetese volt az Aranykalasz TSZ-e1. Ez évben mar a va$ronuk
2.522.000 Ft értékűre nő, duplájára, mint az elózó évi. Uglranebben az
évberresatlakozik az ArarrYkalász T§ZJrez 

Mofuár lVihály
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vÁLA§uTÁ§x pREDMúNvnx

AZ 1994, ciecember ll-én megtrrrtott csengelei onkormányzati
választáson gz t,7,73 nyrlvantnrtásba vett személy közül 928 tö

szavar§tt, A polgármegter váha§úásná 8, a képviselő vá]asztá§nal 15

érvénytelen voks voli,
Ezek uün |ássuk a részleteg eredménryeket ! (vastag befuvel a

megválasztott polgármesier és a kepviselők szerepelnek)

Polgármester jeloltek :

§ánhFerenc EOl szavauat
Bencsik Ferenc 78 sz*uazaí"

Arvai Kálmár,íÉ 33 sz*ivazat

K-un-Szabó Tibor 8 szavazat

Kepviselő ielOltek:

Bitó Jórsef 605

Vincre János 521
Snell Lajos 459
Törköly Aranka 45&

i{i. Kuklis fuldrá§ 396
Rényi Lá§alú 384
Dóne§ Ba}áas 3?8
Velkovíís Antat 35Z
Jrüásl Júrsef 35i
Háíkai Istvarr 334
ifi. Kiss Ferenc 298
Bencsik Ferenc 280
id. Vörös Rudolf 263
Czakó lldikó 255

Tóü Tibor 2Z3
Kujber István 204
Gernes Antal I9"l

Túri IstvaJr 1i6
Virágh §ándor 164
rS. Gyova+ József l59
Szőnyi Imre 138
Varga Lá§zló 132
kucsorárré csókásí

Gabrieiia l i8
Kfiz§án Sándor 81

Na5r Gábor 66
Molrrar Andfá§ Tibor 64
Tóth Katalin 54

Krur-Szabó Tibor 34

Frarcda lenőné,
a vő l asztas i mt n ka b i zo tts á g t aza tQje
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KÁRÁC§ü}fYI
KER.ESZTREJTVE],{Y

Szokásunkhoz ítíven, karácsony alkalrnáb ót most

is kdzlank egtl keresztrejwényt. Ae "Éfterl vag1,1ok"

cimű. folyairat rí" éufolya.mána.k 2. számúbóí vettük
ú,t a í€jtörőt, ű szerkesztőséguk szíves engedé-

íyével.
Á megszokott nyeretnények setn m(tradnak ell

ílígh Attiía. paíackozott itat kereskedő (Atíájus }.

utca 52. sz*m) ds Navákrté Ytzhányó Erzsébet
virágbaltos {Felszabadulús u. 26. srám) egy-egy
} 000 Ft-os ajándékcsomagot alánlott feí. A Ktnai
batt (Felszabadulás u, I9. szám) tutajdonosa.,
Kreutz Enríre pedig az egyik szererec§és megfejtőt
íepi meg ] ü00 Ft-os vásúrí.ási utaívánruyaí, melyet
a bo\tjában lehet felhasználni.

Á me§ejtéseket ü.z ajáredékokat fetajúníó
vállgíkozókrtáí és az úlság Pleíős szerkesztőléneí,
MolnárMihátr7,y141 íehet leadni }995. janaár l}-ig.

KeíIemes rejtvényfajtést k{vónunk! Kezdje az
évet rryereménruyel!

Folgárőr Csoporí
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§ I*
Vfusdnlcs: 1, Megfcjtés lI.L5.Zadar jugoszláüai kikötő magyar neve 16.?resbiter 17. Jelfogó

szerkezet 18, Nem .Ógé 1l. R"ng"tegbeli20. Bánatot kifejez 21. Kedveskelfue kövér_22 C-.sendes Z.
Rajeczky Benjamin Zíl ,,Szeretle[, mint ... szeretnekhalandólr, amíg mcg.nem halnak" (JÓzsc_f A.) 28.

7inaésí inotí zg. ... et iabora! 31. Megfejtés L 35. Jézus paranc§ai kózül a legnépazerllbb 37. Kicsi
William 38. ,..raz 39. Nemzetközi szervgzet a lelkiismereti rabokért 40. Angol kutya 4L lgen kicsi 45.

Sántóeszköz Íl.er65 csodáIkols 51. Megkavarom hangzíi 52. Angol csillag 54. Megfejtés lll. 56.

Török keresztnév 57. Fópapi saertartást iége.59. Mérónád, könry5djtemény, dalforma, e5lbázi
töNény ű). Na$ton regimód1 or. bten ..., Isten clvctte (Jób) 63. Tapadt 65. Jézus i}yen kó (Mk 1}r0)
66. A két megsállott,sármaásijelzóje (Mt 8,28)

Függ6lcgé: 1. Délszláv ország2. Kulcsot használ 3, ltt,él a legtöbb kü!|roni magar 4.Pál tanítója
naeűk ebó és utol§ó két betűjé (c§€l 2a3) s,B@eÉtt Éva 6. .,. Szent Fülöp 7. Vuk párjának nete
üsszafelé 8. Régiesen könyörgók i. Kiráty szláv nyefueken (KRAI-) 10. .., a tort,_a_Iorat 11. Ha nem

tesszülq velünk sem tönénlk á (Lk6,37)1?,. A második szolmizációc hang13. ElénkÍtő meleg ital 14.

Az ötúik paranc§ ellen vétkezik 22. Úryln (Mátyás) magyarul ?1. ...telek.(község Kecskeméttől

keletre) 25, Boglárkabe&leZt. Angol nem 28. Hólrérséklet mértete,5rsege (i§){. Monda 32, Nem

kerekdád, hanjm tojás.,. 33. Japán Úurs ytét V. Zakariás papi ocztálya (Lk 1,5) 36. Hivatásra csak

hÍvni lehet, ... n"m 41. FAGY ko,erve 42. Muzulmánok zarándqkhelye 43. Némct_Ílroly 44. Rogy
46. Rá.-,láb. és nyakszodtó büntetóeszkőz 47, PásztorptÓÍéta 48. ...-monda 49. Hocszadalmasan,
teljescn, unlísig S0.'Tegezés 53. Tanítás, tétel 54. A házastárs éd9ypja,,SS_'-na_!as]res 58. Ott ellentéte

6r. ..,-Duna (iFekete-tenger és 8 Klrpátok közti folyószakasz) 62 Délelótt 63. függ. 64visszafelé 64.

utánaolvana a függ, ó3-afi iránymutatás

M. Á.
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D oKuMENTUMoK c§EF{GELE rön rÉxprÉBór, rr.

Tenrplom építes

Szeged varos törvényhatósagi bizottsága közgy{llésének 1940/1939,
szárynú lratározatárr,ak megokolársa:

ffi,8rOKaá.,§§

S§444d 6áru4á4g, klí§y,e €ar#?ó€ar é4i#,a4wá* e úile.

élíw*#awa {a§a§r#* .t{ a,tu ÉáW@{É4é ag a#a+a!. +, #aié.,

eb€pí# áaacul átlá*a * {aée++ág Peálg, §aa, *"

*r5*varyea ,r#í€gÁffi á!l, ü3 BáJtűé S.OaO 
"r*rr"

d?aÉí#íraflrtat aÉl#rza". e§,őüerv casÉ, ry káőéeL é4r€ré§+ e&

"€#é,áíÁ,€Ftans, 
deé * 3,0OO é€rée {í§ráffiée vé,ary,, * €afw,

éaNé fre*eá.é4e .*lffi #eg#e §,a?qáÁFa, é Mdl
Éá,4éőár érHfué €4J#érí4€ílá. éaÉe, é"?# * tláw. ffilőd ér€qár"

Ré## t€#fr§#, éirrÉÁÉ r4ár4t {áé§é4r4éÉ. d*#ál, té

érréá#, ft#tt Mffir * é&iiídÁW fuíáéáy §üia&,őie €lÉ,ae

o&p*etsxaSrw od#a, üilae,
# *a*őfu Élrcta.é álraé éÉ4§írá éő{í44 ataagae a.5e-

4r#á 54O é§íxil# aééa€Eae ta#fíÁ# {4lr#ííé4p
idÉ*íE* éü,ffE P#&Q §a,éike. tr{We* ér- ílar.&e
e4áátáatőlő" tq€l. aa* €€e#.a dd}PM, *? fuaá.

{-ffiáW€ro aaáaaa ***úée,d€.oew É&lclffi*é, de. iaft#rw
{sréfftÉáíáq ?O.aaa 

"*ga 
elatam araáa§€aé^ Á §ő7f{ar§é

áilátrc" * c*wr.!e,i, éícr& #áé? éd#§ffi fu *&lá*p!ta
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s&rd#d ro a i@w {á#tá*§s ?0.0OO 
"r*g 

éerdaíae
eMte. ffida$ * újtlrlr. &á{í44íúée w É4é€e,.&íe furq
őéé§"gfd *woffiffi lmq, 5 é$ ala# ffidára ry öbW
ffiaáry§reé, ?aéM&d üIrld.l fuq dre JreH*ü, * €e*p,!u*
ffié?uerl. g§tea, dáffiiffi, teú díffio ffi, &e * aálíataté
ál4e7agd § *nw éarcufáI áa§ftá üql ű& ewaáaíae aéat+Ft

aha w aárráráő§§a., wét/ry ídÁíde * éÁigffilÉo *

há*r Mqfae ú& éa*á§#áa? {dáraáe fu d?
d{4?adá4 aé+ű * $,ő§ffiténa+á *túaaa.a, Űa,
Az eredeti kezlrsú a cccfrgíád Meryei Levclt&ban taláh*ó a Iv.B .l4o2. a (68. kótét) Jeizct Ble

vadászkerüIet bérhcadása

Szege,d varos törvérryhatósagi bizottsagáí,ák 224lL921. sámú
határpr.atának részJ,ete :

# tarl*a * c*sp.éet %, é,§,, *adáiráár#á fu&ádáaa-

ldffi ffi aguÉ*fál#aíáe u"rfrÉqe fká, ren @a,
&, 1/atde trta#é áírgcrr édée *5* ry@ a,láelatáí,
Nd7 a§piá' éa,rlá*dő & {dr Mdá*Fat;;ta €ááe e?
á}tmtfuel ereÉ ée9fra9d4áéé ál44rr4a ffi§rrl. ?§3öa é44ű,
pár dr7á*é, aF a,?áftíá#se {dofr,úr taráú dlafíáe
á{4iarí4. 4. ,t*4§át4 w ffiéá47tartlt*,a ? rE ? " *ré

?€é ?qg?. *!r Frra*. áő ué€ír+ űaaea ő fuq, o
ffi§*árr,af#e aá@récr {dí#ílpá *d{ű
Az eredeti kéz&at a ütcírerád Mesrai Levélt&ban a IV,B.l 402. a :ázrl'. EJaü,ááúhar'á.



§ffiffffi#ruffiÁ§effi V"Á,il§#KÁ

l}e**mber 4-*n iastr:tlult *r őszx c,/er,í}trrllt,ó vncg+ránkat *rz
Ctregnla}orri verrd*glőbe.ir" rrl*i]iei né§}.- *sengeiei pc}gár &érres
Ealézs, Fődi Jarr*s, Tóílr {í;abü. .*s Yiuga LásrJói sryor}zöri{lt.
Kószönette,l tarltrr:rni< n,l*g Kisg F*rencnek iis DOczi Ján*snak" akik *
va*sorat iem-mvolitr:ttnk.

§r.en "t va,u:s*rffi *,rlék*lt,ilk áv*s ercdin*rry,eir&*t. Ae *lirriilt 4 *v
n,lurrkaját *iei,rreeve ebben ae ér,berE illet,l* suezofihfifi érhettink a.

*sliosrn., finrel ..mra *re.E*í,nenk r:áv:ilágítani, iro6t a korábbi évek
erüstán,i:ei u,t*:l i,r.re_lr;t van relili,; l*1rei$ségtu-tk il fil,}síi§abb i:setályba
való lépósre, aklir ne6,*dikieer,í, ir {a rrráscldlk *s*paíok nern juthaínak
íel. mrrrt trrerdáui h4*rrr}raioirt ij,.i. -A f,bi3utás *rert is jó lerrrr*" ffieít a
Kis* j'{lurdol a]tíil vfireil*íí r.líarrp*5tltrx *sapaíwikrrxk verl*en\aósi
i*ll*tőségt:t tucbrank bizt*sítarli, En ilri:ltegy 15"'.}{i íiatrlt órirrthet, akile
nr elmuli, ével*hren is gnl*ásan erlreríek e*- ,lá,nrait a iehetó**gre"

h{irrdez i,:sa&. ak]iür ie}teis*ges" !*r rliegkapiu3, az uj *lrkunnr{,iryanttó1

az igónJr*it ta:iiogatást ós * lliry*nr.*rok is rr:+ll*tüí}k niaradnak ar
*lk,:t *li;erri i ciótr*rr.

Á milt en.iit;etteketi icivül siü.mrmoraiirll vt:ita}t nrég: i)s*rr6qeie

Önlionnárrixrr.4, Csókasi Zoltári, Csókrisi l,á§x!ó, Csókási Titror,
F{*gediis Imre. DA§HELL b.*neinkut í§fu srxasr*ri.

,Kii§z§netíei tartonr*e ilrég ae lrlábhi sz*rnéiveknei<, akik vaiarrii
l,j,cii i^*ó..lcrr **gíteiíák iú HíedJT}éily,:s s;rei.*pl*sí. Csáki LásZ!Ó, T-a*;kó

Zsolt, I-ieg*d{ís hÁi}rn&,, Ge nes Sándctr, ivii§rkó F*:rerr*, §r*tó Féter és

Vöriis li]rtxlr.

A l,a*süra *1f*g3,-ai;;:táta *lőti rür,,ir* ilxi*pt+tig k*reí*Í:*ri .|iitol-rrla-

knt adtirnk át a l*ger*clrnén},esebb fc*igtak;r,ra"k, A le$*bb játékos

L]sokási Jáncs, a gtrlkiraiy Molrxír /_solt ]ett, N4oinan,nk eryben grar"
,tulalturrk 

al: üi*,;r;b*lse§r*x és a usirlácil-t*z il*.

Á íin*rrr aJ&*ii*f§ irtlul \r.rrga Lá"qr,trú zenejóre rtótr{zf*nk.

Fíürr-§§,x§lci Tí§ior
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VENDEG§EGBEN A HüLIÁNI} Z§ÁRUKNÁI.,
- Utiiegrretgk VI. résp -

Mig a kikötót nézr*tk a hajóról, addis a hangszórókból jön a
tobbnyJlvti kisérőszöveg. Az arrgolból éttek es€§ részeket. Oriest
menyiségű aluminium tömböket és rengeteg, több ezer konténer van
a partmenti rakteroleteken. Látufik két terrgeralattjfuót is a saÁraz,

fOldre kiemelve, biztos javi§ák őket. Igencsak érdeke§ e§ koreai
terrgerjáro hajó a többsáz kontérrernyi rakomárryával (a fényk@t az
elóző rÉBzebn kozoltttk). Néry-öt vagonnasi§ágrl konténer varr

e5rnásra rakv6" rerrgeteg sorban.
Rotterdam utfur Fíága következik. Előszór megnézünk egy éttermet,

nrely akkora, mini egy katedralis. A régi időkberr az úri osztály
taláikozóhelye vott, Enrtán kigralogolunk az ]iszaki-tengerhez. A
parton sámtalen bölt, áfuház, étterem. Az embe,rck egpnás hegyen-
hátá& pedis a klima nem tulzottan kellemes. E5y hossar móión
jutrrnk be az éttermürrkberE mely a tengere,lr colopokon á11. Teát é§

kávét ihatunk, majd két suelet almatortát kaprrnk. A teához kevés
crrkrot edtak, de a gttü az kitunő volt, Az uebédu után szÉtsaÉleyrl a
csapat, minderiki affe mes{ vásfuolni, amerre akaí, Én három
kollegár,al megmászom a tenge,terr lévó ki]átótomyot. Oí,náí, az egész
partszakaszl kitttnöen be lehet iátni. Csirrálok innen néhárry fotot,
majd a víz kovetkezik. Megmosom a lábont a tengerber1 kOzben az
e$rik haver fotóz (sajnos pont ezek nem sikerültek). Megnérünk
néharry parti'boltot. Drágaság vail" nem veszek sefiRnit.

Fél ötkor inclulrrnk tovább Amsáerdamba Esy olasz pizzériábarr
plnát esztlnk, majd ryatogo§an megnézttk a szex-nerye<let, A
holland renclőr kollega előre figyelmeztet bennünket, hory ne
fénykeperztink, ne videózzrrrk, meít a síricik nregiárrlad}r,atrrak
berrrrürrket. Suól, hoff viryázurrk a zse.besehe is. A prostit

M uáfllko ldí,ít ülnek a kivilágított kirakatokbar1
ffirdöníúban. Nem látok köznik fehéíbőrűt, esak távol-keietiek és
négerek valtoga§ák egmást. A kuplerájok rneílett jól megfemek
e5rrnás mellett az egzotikus éttermek, büfék és szex boltok. Itt nem
széryen a pomó, a kirakatokba mindent kitesznek: videókazettákat,
pornólapokatkönyveketés segédesrközöket, Azfuak sokkal m€e-
sabbak, mint N{agrarorságon. Ery s?ft*kazatia, kb. 40 gulderr, de
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vsn ü{l gitidene§ is .íTdb d: ezar íbrinti, Erd.":ktsség. hr:g, *g, t*inpleirn

n"reiiett i,lozvetierrüi ott ighet §$3i* §fÉx,-Llüit. * kjtati*tai:arr ;r t*iies
_ 1í__.,:,fl,,i.,,1 í1,,_, _1 "..1.,i*"!í1.1\,i"t!i{§Élt§§-tr{at. ód§Biil !Y ,i ll vLrí\;

i\{e.grrrutatiák n he§n r*ndórs*g*t !$, r\ k*r:r;róF:etr i,snk ők
h*saíráinak hag,$rnb't}it$fi,5tlrrni}*tt}i." j{ §F}eöiiiJi§ kü.ftijrn*rt.v*k niiatt a
!.u-r,!J:; triig iéi.lll*iÉirst,.k, iav rriulútlki ",:r űtiestc.li g_Vrriu5ui. Hör,b*ii
-lrin:ir*k_nrennek a, gópkti*sik" Fnot*r+,lt. _Hn nenr fi#,*.| nr' *fi:lh*i:,

ktrrinven *}csaphatlá&. _Az ut*jrkr:n r:eriüeteg atl ernl€r_ itli*g n*c*r,*k,
,i,ávili-kel*i.ir:k. }de;,lr íú1 bi&rl$rírg*rjesirtóe,k. tv{furdegyilí.ifuik igerrcxak

tztlr*r"rga_ia a csr:rt*qiát. H*r*srfili,-1qr:su1 áfureixiik a l,:örlr),eket,i5zu
*ing g,_;r6yg tt,n,lp*han, or,*jrJ vissr"arnegpink a, hr"t"qr_hcr. ltl nTár

inr:gkör* iy*L;,trülir*íü:rk, irárr;l a ir*íi:i l

Fíátf.ó

_\ sz,;kixi+s ;cggcl,i u,i,a;i in,j,u:lol;k ;i bu*ok*:npi rrritiőriskcj,árra.

Enn*k a teri]l*t* n 11, vitág}rabar:rrban i*:*nt*ntráe,i*s tábcr *,,+h, e,sy

$n,ri:B;*t ritóIneíitóúi filegtir:utek. lrz iskolá ll}ö§t rlru"repii fblmíJ-
iágJ*rirk 1,5 *vfctdutrójáí, A b<lvezeif, eiöadfuui }i;dlurrk rrt*trlfury

*rdekes aci*t*t is: *z *ttatrás i6 ir*rrapig t*ri; a tarrulók 25-30 ,o/o-;r nő;

25-3t"i 9ó-lrk iriegen sra.rmará§ri" de hol}anrl atlampolgrlr. Ar. eisff

virsglu# ti ill1it_}i[ir,!rt1i leg*irrbb i8 divesri*l,i kell leluri" leiső };ürhátár

ntics. 1"'oli, niilr 1.{ *vgs }rr,ilgr*i;3rrk is. .a, fuirnilók teij*s el}átást

kapnak, rJe tix*test llert, *si:fu f,§ehp*nrt. i:]*_r; rerrclór k,ikepr*s*

nTintegy 80.üüCI grrlclenba kerül {kOzel 5 millio fori:rt).

kintm"*r Mih*lv

T:§TTe§.}ilTpsniq

K*:ác;,;iry,sa kú-s;fiiliik, tig3rg}iji}t1 A Peisxáb,ádulf'§ ut*ai
rririrrhoir_trm5or", 6jdnr{ólriar§\rakilt i,itnkot:aí *s köl}.r.reke{ is tntáJ nas,:,

vlriaszt*ktrarl. Á i-ilvö§ &ruilrlrkeirtől "rz oicsabbakig rniildení
rn*gí;*á§iat, Vdrt:rn kettv*s r,asÉrlói:rr*t!

Nnr,zálrnt, Vizhánrl6 l;rzsébet
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Csengelén a Felszabadulás u, 19. sáín alatti Kínei bolt az alábbiakat
kínáia: glermek szábadidőmha 795-1l50 Ft,gle,trnek pizsama 390-
455 Ft, gyermek és felnóft szobamamusz 350-590 Ft, háóing 465-
590 Ft" gyemnek tréningalsó 530 Ft, fiú dzseki 1995 Ft, nói és férfi
suebádidőruha 1250 Ft, férfi kogkás fiarréling 585 Ft, férfi totlkabát
3500-380ü Ft. Vá{uk kedves vasarlóinkat kedvezo árainkkal!
Továbbá Hkés karácsonyi ürrrepeket és boldog uj eszterrdőt kívarrrrrrk
Csengele össze§ lakosánák!

A kínai tlolt mrrnkatársai

Ertesltem a lakosságot, hogl a Csangele, Csaío,rna utca 2. súm
ahtt me.gkezdtem aCótanácsadói ós kartyveíői tevékerrységemet,
Esténként szeméIyesen a fenti címen, napkazben a 38ó I22
íe lefons zrttn on vagl ok e lé rh e tő.

Czakó IWikó

Értesfren n tísrÉ,eü. t*osságot, hory 1994. J*nrár l-
tól tdrsrfuvür0zi§ssl bóvíií, g 16y{ÜffiJa§Óg€ít

vállnlournr{íó ó toürn tebsr sráIlfi,ásá litrll-
és bollöltlön e gatfu-

Tóúlr Tibor váflsnrozó §regoü Fo*rógyártíú.LL.
Telcforlfa$ 6a 3*6ű46 R.tglgforu ü#60/354 353

Garancia feleffisség-, ea§co-, lakás- és vagyonbizloslídst kölh€l
Csengelén Részletes í.líiékoűNóv#l lilbk ű íiszte& üHííeleh
rendelkeaésére,

§üü Lajasné
lelefon: 38ő 044

Néw és öt éves ala§"eai malamut snikák eladók! Érdeklődni lehet

Vrgh Attiláná a 386 063 telefansa4mon.
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Vállalorn fotó é§ videó felvételek ké§zíté§ét (esle{tvőh

iakodalma§ családi események stb.). Fbúó cild<ekeÉ ántsííok
Srínes amaíöríilm kitlolgorás 2aa;p alrntí.lS Fí/ltép árcn.

Nacsa Jánosné
KistelclE Kossuíh u 34. srám

É 364 541

§imson kipuíogók és egréb §imson alkaúrésrslr, r,:alamint ETz
15ü és ETn ffi1 motorkerélrpáralrhoa lripufogók a bolti_árnál
rrlcsóbban kaphatók a grárfónát

Yarga Mihály lakato§nál
Kistelek Tanya 345.§rám

* stc tst

Minden tipusr! srivat§ni javítását, tolábbá háatáji gépekhc.z való
alkatrésrek §Érüú§Ét (foEaskerek stb.} váI}nlom. PB-gá,
srabvfuryos csatl*kozó (pörliülőhör stb,) állandóan tophntó.

Dénes Balá§ váltalhoró
Csengele, Felszab,adulás u 3. srám

t 3t6017

A Crcagdti Polgár6r Cropcrt tfuogdóiuá& lápja

Kiadja Cruryd§i Pölgá{& Csoport Fstd6s kidó: Kuctots Pá<f

§ze*,eezt&d: CsengdE Felszsbróilá§ ü.. t 1, Fdd& rr*tkgd6l Moh& Mihá§
§ok*rrlo*íd* PolgÉürü#reti Hivatr| C*crigde §oli*zototit&&4 fdel8ol Bo&á5 Jóxef


