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45 ÉvE onalró rözsEc c§ENGELE

Tobbezor hallotturrb lrhrrri; a salkebb haárrtr, a falirrrk
kelet}ezéséről, törtérretéól, §oknak azt a tbldet ielerrti, ahol születeű,
amit igazárból sohasem hagyott eil.

Volt e kis kozség sámyékokon lakott terülei, majd késóbb kialÁrrlt
kb. 10.000 holdon a halalmas tarryavilág, Itt élt a lakosság 95-98 7o-.a.

Érdekesek az adatok a leko§§ás lét§áíná,rrak alalrrlásáól:

l869-ben ll92 fő
i880-ban 1?3'1 fő
l890-ben i43ó ló
1900-barr 1730 fó
19lO-ben 2204tő
1 920-baíl 2 5 i ó fó (e}J<or már 5 iskolriinrr ianiiarrak)
i930-barr 3114 íö

Minden egyes i;arrya zirt kis vilrigot jelenlett. irt élt a család, sokszor
2-3 nemzedék esütt, A döngölt falú, va5r vályogházak kis
ablako!:kal fásított kOmyezetberr alltok.

A fejlódés sorá,n egy kis csoport épitette köríi,l a jelerrlegi falu helyét,
a Kordás MlrÁly lanyáját alii a legiobbarr álló gazdánalr sámítot! bár
- éppen t15,, mint a többiek - bérföldön gazdálkodott,

Az l89ó-ban fblepült öíeg iskola mellé l92ó-bm új tanteí€ín
keszült, amelyik a "bstornyos iskola" nevet kapta, It[ volt a §zentrni§e,
az esküvók, mivel templom nem volt.

Felépült a szélmalom, majd kéeóbb a gózrnalom. Kirendelt posta
miik<idOtt, s két boli is vorrzoita a település kialakrrlását: a Sarrder
(Katona) és a Papp Györ5, boltja. A Dékárry-féle kocsma na5r
bá'ltermével az ifirlság kedvelt szórakomhelye volt.

Csengeie köágazgatasilag Szeged-Felsókö4onthoz (ma Baláxtya)
tariomtt, ítt intéáe a láko§sag minderr jelentős üglét.

A csengelei parókia 1938-barr készült el. A községháza épltése,
nlelyre 20.000 Pen8ót köitóttek, i941-ben fejezódott be. Ez évben
(l941) a laliosság sáma 3096 fó.
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l,g45. év váíoásokat hozott. A földosztás megsdtntette a
bertbldeket, az emberek akartak és mertek il vá]toztatrri etitrnOdjuton.
§aját öldön oazdn|kodtak hozáértessel, Belúertíeten l94?-ben a
kOzépUleteken ktvül 14 magiálház áltt tarryai sáínoá§sal. Például a
be_lteruleti iskola a tanya 2a9. száííl alatt vóit, a köritlötte épült házak
sokáig a Tarrya 209/m sámrrt kapták. A lakosság sáma l949-berr
3ó80.

A nagJr váli,ozás ] 950-ben kovetkezett be. Megsxrrrt a Szegedlrez
tartozÁs, §zeged-Csengeie kapiüirrryság neve eltttrrt. Hivatalosaíl önáló
község lett C§ENCELE. Tarrácstagokat válasdott a nép. Ürrrrepé§es
keretek között megalakull a Csengele Községi Tarracs, majd a
végrehajtóbimttság. Az eisó táí,ác§elnök §árközi kérr, a tanáe§ükár
pedig Balogh Béla lett, Őket a Járasi Tarrács javasolta (Az utolsó
tarrácselnOk Kordá§ IstvárL l990_től Cserrgele elsó polgármestere)

A falu ryors ütemberr népesedett be. t952-ben családi hi{zak
építésére kerolt sor" kolcsonok bilositásával. Létrejóttek az el§ó
utcák: Felszab8dulá§, Petófi, Kossut}r, Lenin (ma Akácfa) néven.

l96Gban rnegalakultak a termelószóvetkezetek. A rendszer a
lalryak felszírrrrolrisára törekedett. Az eószako§ tsz-mozgalom sokakat
tarryája ellraryására kenyszerttett. lakóhelyet, mrxrkahelyet sokarr
ke.restek a falrm klvül,

l967-b€n 3307 fó lakoit kulteruleten, 882 tanyában A lakosság
össdétsáma 3643. Belterttleten e!&orm 98 lakóház épült. A falubarr
sok házhelyet osáotíak, viszonylag kOnnyerr lehetett hozájuttú.
Gombamódra nóttek és nónek a szebbnél §zebb, korszerú házak.

Nía 3?? hÁz lü 26 utca és 1 téf alskult ki, a lakosok szAtna 222'l
fó. Újabb utcák lcijelolése történik napjainkban. §ok h{iz alapjait
rakták le, s féüg kész házak mutatjrik a faiu fejiódik, nó, s reméljük
népesedik is. Szép faítházat adtak át l994-ben, ami a volt
toríEtefcín bóvltésével alakult ki. Itt meg kell említerri, hory a
tornateí€rn létrehoása}roz az Ararryhomok MGTSZ adta a legnaryobb
*egltsége| de a kozség apraja-na5rja sok tár§adalmi munlcával
seg{tette. Remé§ük valódi otthorrra talál berme a művelódés, a
kultrlr4 Cserrgele takóinak há§znár4 öóméf,e!

A dolgos, törekvó emberek eryre szebbé teszik a lelepülést, szep
házak, gondozott utcák mutatjárk a falu iránt Érzett szgetetüket. A
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fiatalok is szívesen hazatelepülnek a szíllók által is biztosltott
otthonokba, amihez a maguk emberségét is hozzáteszik,

Kivánom, ho5r a falu ötvenedik születésnapját boldog, nregele,
gedett emberek ümepeljék majd a, eu€dfoídulón, 2000-benl

Papp Isháuné

Ujévi körMrdésünk:

MIT VÁR ÖN az fi95-ÖS pwÓt z

^4uet Mihli$ szőt dhq,eli ehth:

Yarom, hogl ne rotnoljanak tovább a körübnények, Ne csak
mondják, hog: a mezőgazdaságoí támogafui kellene, hanem tegÉk
is. Minél előbb jelenjen meg a Jbltltörvény az erdészetivel és a
vadászativtll, mert ez*ket csak eg/ütt érde es hasznúhi, csak alt*or
lehet érdel*iszonyokat egleztetni !

Bencsi* Ferenc mezőgazda§dgi termelő:

Mint az Ágrárkamara helyi szenezetének egik vezetője hlzom
betme, hogl 199J-ben ofun szervezlnségi /olat ér el országos
liszottyhtban az Ágárkamara, hogl haté*ottycn bele Ud majd
szólni a hazai termelés és piac eg,,ensúlyának létrehozásába.
Maganemberként §ze/etném, ha az új Önkormánymt egl szebb,
rendezettebb és béHsebb Csengeléí hozna létre. Blzon benne, hogsl
elináll egl lassú fol1wnat a lakosság életkörühnényeinek
jawlásábrm.



-J-

Borbély Józs{ jepző:

Gyennekein, hozzátarlozóim.|s ttlagatl egészségbrck trcgőrzését.Végre. ném! 
.gazdasá§_ fejb|f *iirrt"ŰJŰÍiŐ'á" *,ztglo,,,*! i!:.d? legllább Csengelén. Fiam toyábbtarwasi iznnaaUnat

leuesütését. Szeméfues lupcsolautmban a várakozásomrlak
megfelelő alalaiást. Á községnek szerzett anyagi ámogaasok
navelé.séL Családonként garapoda, idszlndint| po$á*asatló,
egryást ftölc§önösen megbecsü lő, összeartó ía luköür;sésit.

Cza*ó llükó gazdasági vezaő, adótaúcsadó:

JObb a<tótönényeket, llevesebb adminisltróciót, magasabb reálbért,
jobb életszltwonalat, de salhos már tudom, hogl ezelcnek az
ellenkezlije jog megvalósuhti ! Azért mégis azt az elvet vallom, mint
ílz opíirnista dták:
"Szeptember I -jén nyilatkozrnk a diákok. A pesszimista diák: Hát
ennél rosszabb már nem lehet! Áz optimista diák erre: Dehogmem !"

Csó*ósi Zolíótutl, a Forluaa ptessló tal4jdanasa:

BéHt é§ fygabnaí. Sok vendéget a pre§szóba. |hlltllkozast segttő
korffiáilypotitikát. Energiát és pénzt a presszó kerthelyiségének

feléllttéséhez. Sikeres vállalkozást.

I{is s F er enc v e ndég lő s :

Erőt, egészséget, sok esőt. A hkosságnah péflzt, több ürelmet.

Mohtfu MihóIy íeklős szeúeszlő:

bk jó cikket várok a Csengelei Krónikába!

Novóhné Vtduinyó Ewébd vittfuboltos :

}Ira4odt !égkart a |alun}úan. Áz zletem fellendtslését, Es ami
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piltanabryilas, a legfontasabb szÁmomra: egl egészságes, szép
lrisglereket.

ngniczki róz,sat

Ázt hiszem ezí a kérdést nallyofl sok polgártarsatn ,felteszi magdnah
és valósztnűleg másnak is. Líagam részéről ismerve haaimk jelenlegi
hefuetét, nag,l és lówónyos dolgofutt nem várok. B{zom úsmnt
abban, hogy országnk gadasági helyzete stabilizálódik a
kavetkező évben, és ha hssan is, de elindul a váma várt fejlődés
falá

Azr viszont nagyon vúrom, hagl kazségtinkben a széthtizás,
egmlás tekinté.lyének a lejáratási kkérkte teljes egészésben
megszűnik, hiszen ez minden józanul gondolkodó polgár és egúen a
kózség érdeke is. IÁtván vs dolgoíat ugum nem, de sokat várok q
nost megválasztotí polgárrnester és képviselő-tesfllet munkájától Á
testítle! ősszetételé,ve! - egl-két szeméIy ki:lételével - garanciát látok
arra, hogl kimozáuljon a köxégitnk rég| frag/on néfu áhnából.
Bízorn ubban, lrcgl a nuglnn szükséges összefogásra az újornan
mepáhsztott testület koordinációs szerape nöyekedni fog és sok
mfud enre vá l la lkozni fog,

A lakossúg életkarahnényeiben javulást nem várok, már a
szintenmaradást is eredménynek tekinteném, Falunk agrárjellegét
teuntye előrehaladást, ja last sajno§ itt sem látok. Az idős,
ttyttgdijas lakosság he.$zete sajnos romolni fog, mivel az iníIáció
nffiekedésével nem arónyos a jövedehnek emetkedése. Áz év eleién
bevezetésre kerüló energia áremelés következmbryeit csak sejteni
lehet, de semmi jóval nem kecsegtet.

Nagmn röviden az 1995-ös évtől pozitív dolgakat naglon
kelleset, anndl több negatfuumot várok, sajnos naw)on is sokat. Ep
dolog viszont meg kell. hoEl maradjon. ez pedig a remérry.

Rényi László GYES-en lévő ryuha, héílviselő:

Á világltábonis emlélonű minél hamarabbi elkészülését, Á szetnélyi
előlyök uiatti bákétlenség megszünését. Minden ember igazsógos



elblrálásban részesltését. Mindenki válla!'a a cselekedeteiért és a
munkaióért a Jelelősséget. A szahnunkit mindig szakember végezze.

Áz Önkormómymt szoros lapcsolatot tart§on a hkossóggal és

mmimólisan tájékoztassa az embereket. Minél rcbb lakossági
rendezvétty legrcn. Az egle nehez4bb köfllmáryek mellett is

lejlődjenek az emberi lcapcsolatok. Á sajál vélembry kimondása
természetes és efogadott dolog leg,en, Mindenki a lehetőségeihez
képe.st a legjobbm boldogu ljon.

S bía Fercrc palgtbneslel :

Mint magáfleffiber, miat polgármestef azt párom az 1995,as évtől.
hogl leglen béke, induljon el a gadasági fellendtllés, csölrkenjen a
munkanélkttliek száma, legren naglobb tétbiztonsóg. Ezek
eléréséhez klvánok minden csengelei állampolgámak erő!,

egészséget és erednényekben gazda?,1jeszteil.lőt!

'I'óth Csaba metőgu,fusó§ tenelö:

,4z országban a gazdasági válság mélyslni Jog, de komofuan! ,4

politikai he$net stabil maradhat. Községi szinten bieglensúfuozott
vezeíésben bbom. Szcmélyes gazdasági sikeremben bizakodom.
Magánéletemben szeretnék egl kis rendet rakni: csahdot alapítaxi
eg bama haj1 presszós hislánnyal.

Töt kö$ tu Eukai Efi*a *b enfu bségvezető :

A?ngi bizíonságol szereíetet a családtól, megbecsltlést a
munkahelyen.

vígh Auila palacroAoű ilal kere§keft:

Kövesútat végig a Május L utcűan.

(r -tt)
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vÁraszrÁsI EREDMENyEK

A valasztársi szorvhez a valasztasi tOrvény
megsértése, a valasztási szervek tevékeny-
sége, intézkodése, döntése és mulaszíasa,
továbbá a válasáás eredménye ellen panasz,
illetőleg kifogás az önk,ormányzati válasz-
tüoei törvény 51, § (1) bekezdésben megje-
lölt 3 napon belül nem érkezett, igy a
valasárisi bizottság az előzetes eredményt
december 15-én véglegesnek nyilvánította,
így további panasznak, kifogásnak heiye
nincs.

A Csengelei Krónika előző számít}ran azprt
nenr közóltük Sánta Ferenc képviselő jelcilt
valasztási eredmónyót, mert az önkormány-
zati v,Ér7asztójogi tcirvény alapjan a polgar-
mesteri tisztség elnyerése miatt a kislistaról
törölni kellett, Egyébként képviselő jelöltként
552 szavazatot kapott.

Franczia Jenőné
rnurikacsoport veaetó
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ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS

1994. december 21-en taftotia alabuló Usét az újonnan megvá-
laszaa képviselö-lest leL Az üIésen szép szómmal petkk ré§zl Csengele
váksztópolgárai. Minden képviselő jelan volt, és az i)!é,s ponlosan
kezdőtlau, a megftírtletett időpontban.

Á karekak, Biró József rth,&zőlle a jelm!évőker, megköszönle a
lakasságnak a kampány idöszakiban és a gavazás napján unusitott
akfivirását és mélró magalarlásál.

A mapirend elbgadása után a választási bizoltság ekóke, Ceg!édi
.Iános ismerlette a yólasztós eredményét, majd úladla a ieslület ta§a-
inak a meghlzóleveleb4t. Ezután ke.rült ,car a polgármester és a ke.pui-
s€lők eskülételere, majd a jegaőkónyv a!áírására,

Áz ilnnepi hangulatít eseményeket köveíte Sánla Ferenc polgármes-
ter bemula cozó és programbesa e, mefuben meglószönte a bízalmai
saját és a lrepviselő-tesnkl netében,

I:yerteüe eddigi élenitját, celiait. Elmondta, hop kcinmvbb, jobb,
szebb jOvőt 

_ 
nem lud ígérni, ami nem is yotna ieáIís, liszont nagnn

nagl eredmé4mek laltaná a moslani gazdasági he|zetbei a
szfulartarű§| melyek érdelében mlnden lőIe telheűt megrev, CéIja,
hogl Csengele polgárai ofuan eglségel tudjanak alkotní a htrvalarto-
zás szemponljából, mint ahiben ew|ségel a wllautítsolt]ar tan,usitt:lt-
tak.
Áz áltahános islwlai oktaüssal kapcsolatban elmodta, hoU) tóbb
képesítelt pedagógtsra lenne sztllcség. Ennek megoldása elsősorban
az iskolavezetés feiadata, de az önkolmányza! megadja hoaá a lehet-
séges ümogalást és sgltséget.

A szociális segébek üglében a polgármester úr átláspon|a az volt,

a8/ t örültek:ilüéssel és rárgyilagossággal sztl}essenek .lönlé-seh ét
csak a palóhan rás2arulók része§)ienek benne.

Ienei kólött szerepeh az ésszefű ltlllal}aozások uimogatósa, elsei,

sorban mez8gazdcságí vonalon, Emlllelte egl gazdakör megalaVtásá,
nak iehelő§sa, mályben szalrzmb*ek segítenák a meaőgazdasági

tevékeny;séget
Az'egíszségilwi el itás témakárében szólt a községban működő hú-

,o* Űorróí 
*Etimerte 

mizdannyíuk szahtlldásár és jelenléttlk

szükségességél o megfelew nintít, jó betegellálá,s érdekáben,

A lanyővilág hÍIyzetérő| öraendezs tényheilt állapilola neg, hagl a

fiatalok Zpr&einek, beruháznak a !\ldjeiken, Tiszteletlel beszélt a
"taiyán éthből, hiszen nehezebb hetyzetben 1,dnnak, mint a be]urale,

teru é!8k
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.Köizrlezeti}nkről, annak eédelméről elmondta, fó problána a
szeméttelep heljzele, amit fettéttenill rendemi lcell. T'ermészetesen eh-
lez a lal;osság stlgítsége is szr:ké3,es, ha rcndet és ilszlnsáqol szerebrc
mago kaail.

Á kultúrhóz níi]ujdtelé§éhez javaslatoka, ölerelret ker mindenkiól,
lp,lanís e !éresllmelryl velami$nn ,formában, hasznosan működtetni
'lzll.

Á piac hel"vének a kultúrház bal oldalát jalasolla, megfelelő
kialaHtással. vélheűen mindenh megelé gedésére-

A majsai kövesízt megépllését nem Igérte meg. Ali,Anra össze3el, ami-
be keralne, a lalu nem enqedhet ueg magának, csak állami ümaga-
tássul valósullntna meg. Ezzel szemben u vusuüillomáshoz vezető úl
javítását e! fogiák vé§eztafui. IJglancsak nerepel a tenekben ta*,ábbí
utcák szilárd burleolaltal elláüsa, az ott lalok segitségá,el.

.4z egház működését támoga ja. LI; templom épltésére uglanasak
arylagt okokból nem sok remény van, de a meglévő épület
áIlagmegőrzésében aükség esetén segtrséget fognak ny,ílitani. Jtfuőre
a ,sokal emlegetett világhábortu emlélcnűnek is el kall Mszülnie. ennek
érde}ében hannrostl lépések tólténrck nlajd.

BeszéIt a kazlpkedés biztonságáról községünkh".n, és felhfuta azon
.fianlok ./ignlrnél a *bbesség belartasóra, ét emberűrsaik liutelelére,
alak olykor t{ll!épik a megmgedet! hatórokal.

Az ankprmánwal mű]ótiéséról elmondta, minden képl,i,lelőtól jtnan,
megfontolt, igazságos dön!ést, a lisztséghez mél!ó magalarűs! vár el-

Szeretné a kkosság lájékoztalását kiszélesiteni. péltiául nagnbb
harderejű dönlések eseén falugfilést tartani. He$,,i adókar az dj
önkormlwat sem te.ruez kivelni.

Szerelae tnbrlenkiaek egrcnlő jogokal, de czzel kapcnlalban netn

fe ledkezheUnk meg katelességeinkről, em beri nolmatípáinból sem,
YVgll, de nem utolsó sorban meglüuónta a lekószönő polgórme§iel

úr munkájál, kh,ám,a nekí még sok egészségben rölrölt lryugdíjas h,et.
Á polgármester * beszámolója ulán megválanűsta ]rerah a pénzü-

gli bizottság, amelyek elnake Juhász Józ§el, ragiai Dénes Balázs és
Kuklis András, valamint a2 glrendi bizottság, melwek elnöke 'l'öy-

la}y Áranka, t gjdi l'olko|it§ Anlal és Rétlyi LúszIó. Ezuüu a te§alel
eglhangúlag, litkas szayazálsal Büó Józsefet választotta meg
alpolgármeskrnek Áz üglrendi bizoll§ágol negblzük a sz€rvezeli és
műkadésí s,abáfuat felalvízsgálatá:wl, lr,ll}rség szerint t§ megalkolá-
sápaL

Ezt köve!őcn 2 e!őtarjesztást tár&y^altffik meg, úg;mint az ovodai
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"ezetél 
kéíé§be a lérítési dljak 30 9í.os emelését, melrre az áremelke-

dések miatt van szükség, valamint lcet telekcseréről szóló beadványt.
Ezután a hkosság khPott szóL Kuhnann Józsefiú nehennényezte a

lttzép híánytl" Ázl a pálaszl kapta, nem az önkormán)nat volt eaéít

felelfu, de örömmel vennék és tómogataáh ha yalaki vállalhozna en-
nek ryiűsára és zemellelésére.

Mindezek uün a jegnő ú/ tarlolt beuédet, meful nem ri!:szletezek
miuel megjelmt uglanebben az újságban. Beszámolojához annyi a
megjegzésem, hogl ő ezt nem is velle észre - la]án elfosuttságból,

f gelmellenségből, yqg száizdékasan -, de ígenis yoltak bizorryííhüló
esetek, amikor egáltalán nem valt pirmtlan, és egléni hdekeket nol-
gáll Talán nen árlanu, ha ezeu elgondallwelna!

llégüI a polgármester úr megkószöníe a lako,sságnak a ré,gzyételt,

majd a iestüIel zárl ülésenfolytatta munknját.

Á te§esség kdvéa hadd lrjak le még néhány gondolalot. Naglon
drultern, hogl mióla r ékk Csengelén - 4 éve -, és Játom, hogsl mílyen
sok munMja van az eglik onosnak, amiből az kavetkezik, hogl a
másiknak is, végre el}nngzoll nyíIvánosan, hogl szülrség vart

nlndegtk munWjára!!! Áz elmúlt evekben öbbsör elhangzot7 hogt
" minak itje má§k", meg "mennyibe lcertil ez a .fahmak", hát semmibe,
uglanis az egénségiigli alapelhtást a ürsadalombiztosttás fnanszí-
rozzdJ nem a kazség pénzéből! A teljességhez az is hozzátartozík,
hogl ez idö alatl annak szúmára, aki nyitoll szemmel járl, nyllvánva-
ló, hog a két házlowos soha nem veszekedet!, legfe§ebb csak péde-

k:ezeiL

Rényl Lásü
ililpvsolő

rr^r,Él(r FFy dÉltí ^r 1Á "d/'\rE ^nr r l lxrry r mr ítr tarrrJl]\J l Z,tJl _rDLJL^)LA),!\s ,\,l, \Jl\l\\JlQVJ_á\l\ t Z...\l l, UL_DJI]]!

Tii2íeJt KéPvbeló-te5,i la, tiraelt crea8elei pol8órok!
Elóg& ir czeretn& új polgárceíten]íkn€k" atpolgórmesterúoknek és rni.delr

,n€íóia§zroü kavireiöne* grdriólni e naec fe]adaúhoz, rrriuián §l$jiikd leteüdr
Rernéleln, azrrk az alapelvek, me,lyekei karnpánytk smán megfogalmaztalg tovóbra
ir polgrirjogot rrygffd§ írevezr/.Érrr: rlquokrirciq jogegralörfu, azorror rrrqiráér.



Nqr kir fcladaot vállalaak, el6deikná rokkal többá kell a}üoz tetniül ho6r a

kóz§€ lü&ói m8 többségá rrr@yáiék img.ked 'eteikhtz

Biztosgr sotseor fog!Á tslÉlkoz}j keínAfiy térrye*td jogi, pérld!§,i korlÁtolkal
auik az egrerri eik@zeiéelrneiq vasfalrnai< grüa szabnak Ez ge kesqitrerr ei rakil
Vezérelje nrindekor d6,fitseikd a tirla lelkiixncet, íO€g8lq)ozotí, tudá§" táféi<ozo-

drlr1 anagi<rbb közölrQe|r érrlelieindr rzolgárlal^tr.

Egy öföütí€lj€í bejelentérrel it szerctre& rzolgálni: közel 12 év€í vsjí}dór uíál f,
nai napon a Fölilhivatd megliüldte az rljo!]narr kialaldtou fo,ítérí telkeli tul$doni
lap§Z&not i§ t8ít8lffázó bdkgzfuin igy tád' elbáíutt mirrda akadr{Llya amak, lro5l
ra ád&etteldcel az CTP-n kerc*dill adál,várli rze,zödeldrd kócrünk.

A tovóbi8lúm §z6€fu€k n€ü&Iy Lev€rbé óróúí,eü k(Ídélet is foglatkoztti,
nrnetyelt részbeo a kanp&ry sorár1 részben n vűa§?íá§ok rrtfui cuttogó

n]rgalourba,{rárraóan nyilv&ruhak ü€g. Sffmely€ lqiárdóro,ü}ra irrfult priuitiv
pl4ka rzeriut nevená eryeee& a Polgárrnectqi Hivdalnril törl.érrt lopá,eokkal hodi&
,xüzefigBérbe. Ma infolgúlódarn e EyoD}ozó§z$v€krél e badjáranak van-e
hivrúal<r gyan{ralryja is? A váiasz ncorlqrer volí Az illdé{<ese* í8éíáá tett€k , hoey

lóetö§éseü szefiítt a rryomozárt meg$rorrttják" a t€tícÉ vas/ td,es€& felddté§éfc
tóre*rzmek é az eljórór lezlir{íEs utrin te§tiilái ül€§ krciócn u q&Í!fuyről a
falukózöetegrrd< beszónolrralc Ha ig rua olyarr grincct állaryolg& T tq fi e

szeryryes pidyka eiindilár{ ttrj§zreíé feivriüalja. járli,kezrn" Megláéősen
unalmas már, hogl netrírryar - jóllehe{ vaj alap<xan láe{rre a f§tlklrn - kítltinféle

va.rráye ellcrrádd<böL az rúrrrryalrba rüva rrrqládörtrr pliuriliv núgnlorlüadjrbtdot
í'o|vtamak elleaerrr Etldig is. eartár ir mindarkor nz ilyea lds&lé*et hatírozotíflt
virezautaritorn, korlre t@dí, bizoíytté$ok birtokopba kerülése erd'{n a sdlkréges
líú€*edéf €kd hsladé*talunul me8texrgrr

E k&dé*kórtróz kapcsolótlik a tiszterrról té,rién6 levíúüb, hivdali dolgozók
bizo yoí kóíeú€* "dbocgiútarrol" szoló legadd,k ltttdertOre Tdldtodauirul
reinderlki szómáío: nz őukorm&ryzdi törvény módosítárával r hivnioli dolgozók
feletú uuúáiiliói jog}iir gyo&orlasa a jograóáybrn rr!$laíi§o"otr polgúrrrrt*ttri
egla,érr-ési jog grakorlá§imrk lá€aődége mdld & mind€íkon jegrr-óé Jelelleg meg
{il töhöür be e tiiásé8ód Tiíüléíz(tÉíér a Képvisel&todlletnek ruür& te$ tóbbrfui
dóíú&€§§el jogában áll felm€ut€ni. Ez azúul nan rzinpőia vagv keóÁe|é
kqdó§c, poíto§an körülbaí&o}| jog;znbólyo!üar raeghdározotl fehételekhe, kö-

tötr Bfumibqt furcsa egecd< szárnírq az finkonDfuIrzd mmki,lüiüói jo8lorar* ir
meg.,,arr:ak arrragajogi korl§.;, eajegz6n€k is, nritlt lunk&váltalóoak {poIy jog&i

vEln8k mint búríneiy mlis közijrávireif,adq e köáisavMói l{rív€íybfl é Bz

óütomáíy.rti tórvályb€n is lefektetve. í6rvérlyi ízifit(ít. T€,mt*z.etsfí bfuíne,ly
jogeller<r ilyc*r irríulyú meglyilvrtrulírral rz.rubtrr rxr ir *verryesitaú íogonr
jogorvoelci jogainr,at" Ez pusnún flIepör,ton tifejtése, a téry€k iün€íiééíe c n€ür
fqcg<rés reoki fáá

Fekn€fi]li még a iwzói iüirt betóftó sz€mély .sz6ádq tiíá,eláe" káde§e
Trrneszder€a a je5z6t ngr gcrári kett. Tisáelni csak azok k{ed<, akik c*a!ádi,

brai. rokooi kotbm nra8uk is fuína8uk rzánira valaluiféle tií4elá kivivá§dfe
képeset. §zeméb ezerfurt külónösób üeztele{re nenr tutok ig$í, seakr16l többÉ el
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n€in lároL nü1t ;ünit §ziirrráía én is megadolc Rerrréla1 *indqakor egrelt fóvel
rillhdok a köaég la,kóinsk józán több,§€se elá s talárr nem dic§ekvé§, ba aá .illttoíB
eddi8i tevékeryeégm tor&r l kozo*égi ,Éfdelq tófvégy€i§é8, teg{t6k&zság
nyiiv&ruh meg rmnkrirnbfrr Eá szoi{" akil&el raqoéiyer krycsoiaóa kaüli€rn, ú8/á
eÉCtJ€ me§íze haúáskörömc{ m€hal8dó kéfdesekban ir, gon{iaiva-l azonosulva, miní
r4iőourrr! irrtteieír\ tudjók c*nk igazrirr rrregilelrri, Áz a pltayka jórjq hogt ili rz
efoflih négr évben minderrbea a jegzó dó,rrtót Ez ab§ztíóJm Az igazság óból
arrryi, hog jóvat bll mrrnlia|tóri feladddmo+ aregpróbíltarn a Tert0let tóbaégi
arJrld'fulj'k éXv,aí ,zá(urú. Hargsulyozom, a többségi dögtéd§tdq 8 n€m qryF
rdt véternáryéndc Láa. a valódi danokácia megrryílvámrlfuo rokak *ainrira
fircsa Mqid tr]e8szokjáli A d€ürolüdi}irron hoEotl tóívégy€á ómőd(é utól8g,
fu&d iIlib oo igaz&r demokratikrrs fiimi, g&rcsolni. IritizÉloi, megvnlórttisukat
rrresák.tdályomi. Eügttéó€! a pleryká}ikal, ranki konolyan gondolkodó leu válre*i
hog nkár mak válmáópolgúrként. is pl, Kuu-§zabó Tib<rrt polg&mctri jel6lttént
táírro8aflffil blÁála,L A8íIyi reálitáí, irEer€t őzáínoüüa ir megadaon, ho5i a
ldrérld mosolyra valö de mini jeeryzó. tcrmészetes€ít válaíáói jo8ii az in&liera el
kcll€fl, ifraD€Dr- A kanpárry alai eceti öí§zÉrlákozá§aiok bÉszélgddíein€& téíE{je
lyih titok nehfury ródve.vó, irll8úó elótr" Esrébkáí ran rülurorn, mQ
mag&úettegű b€{zélgeré§eim cor&r rcan ru]nkdárailo" eelrr az ügfelek irodából
vaió eli.rivoliijsa M€re§zit €rc hdy€ü€ín msrok Iiülönösób masdnelái tiiíaim
*em igan vannak ha iga1 azt oern a hivatalbrr borryolitonr Ha valaki mindg_ek után
egréb pláyi}*el ir rz< grirl, t a touíbarr vdemárrerrrre kívúrrmi árllok rendelkcaé§á,e,

B nem trll róúd cle úhalarn fontomsk t'noü kitéíó rrtán hadd kivár{ak az új
válo§zloü ti§2tségvisáótn€b terdJl{íi tagoknaft eedmóry€§, snlnölc§özö k€méry
ímíkáú, el€ed€d,ób tözváernéryt, jó egyuttdkodest mnden haajmi á$trí jó
száfil,ílal ál!ffDpolgár ósvefogáríú! A magam részér6l rok-sqk xóaiid6t i:
íáálóoma €st€nftéút is szlvesa áliok kirób-nagrobb közarőÉe8i c5opoítot
rtadelkezésére ktubfoglalkozárol beszélgdé§e|q vitók kere(ébcrr is, hory uinél
Líj&ozo{abbal le6rerdr

Klv&rok minrlerrkine& kellane* karrtcronyi úínepeté holdogabh íljé"€{, jó
egéü:s*eq €r*€d€fi.lrb klrérz4€í! Korzóüómtítrelüíülá!

Borüélv Józtd

NAGY-BRITANN1ÁBnN Terrur,ren t

F'ehérerr csillogó szi}laportok, festói halászfalvak é§ kikötók, üde
zóld retek, rohÁnó fol,vók" nap§ütötte es köd boritotte szigetek, tavak,
vizesesek, paíinas régi ivók es fogadók, ósi eg;ietemek és fiislös
iparvá,rosok öí§ágába, a mefev ha5tományok é§ a merész tijítások
haza;ában, Nary-Bniarmiába, §7eretném képz.eletbeli utáágía invitalru
üsáeli rrlvasóimat.
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' A hu5,orr,árrytisztele! a régi szokások megőizése terár talári
e$letlen más orság san há§oírlítiató Nas^Britarmiához. Mar a
megnevezésnél is úg_velni kell: az orszag hivatalos neve Nagv-
Bdtarrrria és Észrk-iiorság Egyeeuii Kiláyság (airgoiul: Great Britairr
and Ncthem kelarrd United l{.ingdom), de még a hivatalos
szóhasanáatbarr is emlegeük c§ak Na&v-Rntaflniák€nt vagl csak
Egyesült Kiráysagkéni. A rnirrderuupi beszqlberr gyalran rnorrdiurak
.,\:rgliát az egész országrrg ami heI,1.telen,

ri iirit-szigeiekei a koziúí a kod es esó lr,aáianah iariia pertig a
,",alósfuban arurak csak e.gyes részci órdcmük ki ozt a barátságtalarr
jelzőt. A kontillensen jeliemzóvei sz,emben hrlvosebb, t)§ap6.déko§abb

az é8,hajiai" ea azonban nagynrértékben magyar:ilgza a §zigetc§oport

Taiarr eppcn ezelt a gvör§&l valiozo idójarasú szigetortzagbatr az
idójárás rremcsak foirnális táisalgá§i téntq hiszen ez rninderihií
valóbarr étdekel, milyen idó volt,..,64. lesz amikor.., tehát minüg.
Azontmn brirmerrrryire belemelegeclnek is az arrgolok az idójaras" vagv
bámrilyerr eserrr&ly kriti"álásátq átalábarr íleln íagadtaüáli el
magukat, s az alrgol regényekból ismert náíkozottu jelző is igen
artatlanui hangzik el a szliukbol,

.Az angolok nern szeretnek trlloani, inkább kevesebbet mondarrak a
vo|óságnál. Az '\rnderxíatement" jellemó á}rk, ami a sz_ótár szavgjva.l

"kevesebb lnondas (alüias), lnini a valóság" jellegzeies arrgol
megrlyilatkoási mód, inkább csak peldakkal mn$,aráz}ntó meg. IIa
trnldá.ul a 5rere-k mssz fát tett a tume, akkor a tblháhomdött apa ilyen
kiieientési tesz: "George" attól i:artok §zerölöií csinialan voltri,i|" Vagy
arrrikor odakir,rrt zuhog az esó, az arrgol 1xlrréz az ablakory ós
rnaoipcrrri, ||Ninno nqcírnn szÁn irlÁnlr narnrlalh

Szereü; a laMarugást, még jobbmr a Lri}etúe| golfo! bowlirrgot.
Nern kedvelit, ha .lalatcinek nincs hobbyjq hg felnótt 1étéíe va§áínap
delelóttönkenl nem ereget játéksárkarryt. nem indít útjaía ki§ motoros
lrrrjókat a ;nrkok tavair1 trern lrorgászüt olyan tavakbarr órák lrosrzai
arhcgó esóben, amelyekMl Lrlán még senki sem fogött ki e5
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maszrryi hala! vagy nern hajigá estén}iént iollas végű kis nyilakat e5l
sámokkal ellótott fatáblába a helyi kocsmábarr (eá a játékot daít-nák
nevezik).

Vagrnak ermél arrgolosabb szórakoások is, a madárfrg,,elés vary
bartangtblfedezés. A hobby a sant angoíkikapcsolódas!

Franceía Beáía
(folytS|uk)

TrrTf Á TLTl\rTT 
^ 

T-r 
^lí 

arT;| T)t 7^ I/ 
^ 
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§zigma Pack néven újraindul s c§engelei konrcrv-
gyár - kaptuk a tájékoztatást Bogdán Imre igazgató-
tót. Áz elsö munlranap t995. január 2-án lesz. A régi
73 fós lét§rÁimot 100-ra alurják növelni, ehhez
lrercsnek §egéd- é§ hetanitott mrmlíá§okat. Kezdetben
kétműszakos munkarendben dolgozxtal{, de ha szükség
lesz, áttérnek a háromműszgkosra"

[994. december 29-én 14 órakor mtmlcisgyűlest
tartanak a gyárbann melyrc várnak minden regi
dolgozóto amkat is, akik el lettek boesájtva (kivéve a
fegyelmiseket!}. Mindenkivel új szerzódest kötnek

A ftretesek az EUROCOOP-éhoz hasonlóak lesz._

ne§ szerény emelessel, A gyárban étkerési lehetóséget
is bizíosítana\ amihez havonta 1ó00 Ft-al járul hozzá
a munl*áltató"

A konibbi termékek közül hármat választottak ki
gyártásra. A c€ veréúé§e bízik a talpraállásbarr,
tekintette| arlt is, lrog;r az l995-ös kapacitás már
teljesen le van kötve.
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- Útijegreetek VII. résa -

A tájékoáató uL{n bemutatjak az iskolát. A szoká§os iskolai
hel5,iségek mellett látrrrrk eg, sámitógépe§ teímet, tele gépek&el. Itt
bannikor gvakorol}ntrrak a tarruiók, A lőterük ó0 millió guldenbe
keruit. üt irrirrelenben az éleiszerűséget próbálják uálozlú, l1lég
járórkccsivel is be lehet állni. l,z e5"ik kjsebb szobábarr életna§ ságú
mozgokryet rletítenek a talra. A §zituacióban §zerepló bűnözóíe
lézerpisácrllyai kell lőni. A góp l0ü féie eseíet tud vetiled. A lö,vések
uL".n a g$p r.isszatekeri a fi]:net és ltssítctt képek mellett megrnutatja
a taiálaí.ok helyét, En pont olyan sátr.rációt lbgok kr, hogy osak 1-2

nrasr-ldperc varr a döntésre és a barrdiia rrfu, le is lótt berurilrket. Az
eg/k esetberr a mikrobuszbarr lóvő igazoltatot1 személ;, a
kesAd]táftóbli} piszío§.f tánt eló, rnajd §Jtűnik a kép, I-itána már csak
egy pillanalía iáisak, ekkor keilett voina ieiöni. A nrasikban
gépkocsit állitaítak meg a jmórkocsivol. A jobb oldalon géppisáolli,al
hhajol valaki és mar ló is, Mar megint meghaltunk.

Az ebed az isi(oia énerrnében, fi]aid indulii§ a nyoínoá divtziora.
í 1l,]l:-L ,- - _,-,-L-_J-l. _l __-j l _ L.'l-._a _-jLlU§4lJ] íl §lÉI v§ií€I,l rglÉptl§§t l l lilBJaü at4{.:r§ 9r, rllauu tr UuJ ruEJ,t

elgmzésról lra]lrrrrk előadast. Elmondjárk" ho5, az információkéít l00
es 10,000 gui(len közótti Éril3st t]zetlretrrek.

Ezuár a lrtres Kabak-ugy jOii. 1992, decenibei 4-én egy Kabak
nevezetű török két társával kirabolt ery bankot. 45.000 guldent
xárkrnalrrvoltat. A merrel:itló kocsijukat üldöóbe vette egv jáórkcrsi.
A bitrö;ók több§zör ráóttek a relrdórökre, de elég rtresra-ől kOvették
óket, i$l nem lett baj. kabakék egy vinkeveeni motelba meneküttek,
ltJ az illdöző rendórök közlll epet lelóttek, akr az,onna} meghalt, 5{)

rerrdóri rendeltek oda. A }relyzetet lrelreziiette, hogy 100 sállóvelrdég
is volt. Végül a speciális alakulat fogta el a harom brlnözót. Kabal
20 éveí kapr:tt, A trortönben 9 iársával trrszt ejte,tt é§ meg§zökőtt. Az
eloariár ideién is köröáék még.

A búnüsai arrallüh:s ezt a bűncseleknénl elemezie, 1Áblizaiokat
}:imutatásokat csinált. Erde.kes volt az elóadásá;hoz alkalmazott
techlika. Az rfáEvetitó kiveútette a sámitóBérÉs pfoBlamoi_ vide&
ir"ját§zá§t ;;iirali, íénykepekel tllulatott,



Politie Houten ontvangt collega's uit HongaaFe stad szentes:

'Bii ons ontmoet agent geen respect

"{*o;,ik'.d_

Hougaarse politie op werkbezoek in Maarssen

Letten op omgang met burger

)

Éirnid,odk.-.ihh !.unen ;,\{ t ú.!l ü{ii n! v.l|,s,n3.n I

,di.6 fi$".. " tú |

l4i!i!.&dilL!c.dÚ

Holland újságcik}tek a mag,arak htogatásáról
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A Hotelbarr l,acsortzunli. Fól 9-kor indulunk Hcnlrlhez, aki
sajtósáóvtvő a rendórsé,gnél. E$rik parancsnok tr{rsa (aki szolgáatban
varr) vezet ei bermttrrker a lakáaairoz. Henk bemutatia a csaiádját, Van
egr 1,í év körüli és egy i6 éves fia. A na5,obbik fiti kb, 2 nr nr€a§.
Van egl 18 év kör§]i lánya is- A feleség nem beszél, de ért angoiu! és
nemetiil. Elószór melmek a tiszteietkörök. majd a részletek utan
érdekl&ltlú;. Err rregkérdezern, hogy nriál nerrr hordjái a rerrdórok a
sapkát, még a kocsibo sem tesák be. .4 válasz az, ho5, keliene. A
kiiltirldiek rendészetérói rs kérdqllJk, de ó csak nagvobb vonalakban
isrrreríteü, lneJ1 rlern területe. Siherült vele rerrdórsapkát uscrékterrl
es, íé8ebbi holla:rd&t. A:tsicl sOr! holla:rd páirrkát, fiarrcia bort és
kóiát tbgyarzíhahtnk. Van még mog5roró es a mt tincsinkhez hasonló
valarlri. Negyed 12 lltibait jóvü*. el tóiaü.

Kerld

Reggeü uár az uttiechti rendór-fókapitanyságot nézzttk lncg.
LTttre{ht 1 1 kerttletre van o§zhra, l millió lakosa van. A lakosságból
14.000 marokkói^ 8000 törók. Van még jugosziav, göíóg, oia§z §tb.

Uttrecht az ország nesí-edik legragyobb !,árOBa" es.etem ein 22 ezer

egJ,etem6ista taírul. A lakosság 12 9zo-a murikarrélküli.
MolnárMihály

ilbiyuljuk)

ftlt{lr}1, l F,§fi,tt

Virágboltolrlbo:r ajándélC,trg akat, jálékckat és könl,veket is +;rlá1

nngy válasáekban^ A nivó§ ánrcikkeHől az olcsóbbakig minrient
n tegialáhai. Várorn kedves vasá,rlóirnat!

\l..-,Ál_.'' \r{-L,(*,.A D_^.lL^r
a |l \., Y4alJ rl V llJllurjv,r-lá§§r.r!a
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Csengelén a Felszabadulá§ u, 19. §zfun alatti Kíírai lpli az alábbiakai
klrrája: gtermek szabadidónrír,a 795-1150 Ft, g,ermek pizsama 390-
455 Fi, germek ég felnótt szírbáínarnusz 350-590 Ft, hálóing 465-
590 llt, gyermek tréningalsó 530 Fi, fiú dzseki 1995 Ft, nói és férfi
szabadidórrrín 1250 Ft fffi kockás tlancling 585 Ft, feííl tollkabát
3500-3800 Ft. Váquk kedves vásárlóinkat kedvezó árainkkal!
Továrbbá boldog új esáendői irlvpmunk Csengeie osszes iákosáfiák!

A kínai bolt munkatársai

Erresltem a lakosságor, lngy a Csengele, Csaiorna utca 2, sajnt
alatt megkezdtem adótartácsadói és kdttyvelói tevékenységemet.
Esténként személyesen a lenti címen, napközben a 386 l22
tele,fortszamon vagmk elérhető. 

/1__,_1 ,,):,_1\,llllLu lul/^!J

lgrtcsítm a ti§ú.€t t*o§§áBo|, ho 8Jí 1914. Jtr!,6r l_

tól taü3rírvgí?rá§Jal bóvdü p tovétmy8ó8fm.
Vállalm nrttó 6tonrateh§r flállí,ágát lól-

és belllildiin ogrrnil-
Tó{h Tibor vóüa*oó §rsBcd, RonósÉÉíí 22,

Telcíorr/fer: 6211 3t6 {M6 R.{glsforr: (frO/ 3§4 i§

Gwutcil /elelősség-, cttsco-, Iakls- és |dgronbialo§Ilá§' höíher
Csengelén Részlúes tójé*ozídóvgl tillak a tisdeil ügtíetek
rcn&kqés&a

Süü Lajosné
íelaíon: 386 014

Négy e§ öt éves ataszkai malamut szukák eladókl Érdekló<lrri lehet
Vtglr Atülánál a 386 063 telefonsámon.



Vállalom fotó és vidó felvéíelek késaííéséú (esküvók,
lálmdalmal§ családi események stb.). Foó cikkekeú árusítok
Saínes amaliiríilm kirl,olgoás 2 nap ablt 18 F'í;/trép áron.

Nacsa Jánosné
Kisúelelq Kossuth u 34. srám

a 364 541

Simson kipufogók és epéb §imson alkaúrésrel{, valamini ETZ
150 és ETZ 151 mcíorkerélpárolrhoz kipufogók a bolti árnát
olcsóbban kaphaüók á grártóruil:

Varp Miluiiy hkaúosnál
Kistelek Tanya 

É.r:ffi
Minden tipwrt srivattyt javi6sát, továbbá hártáji gépekher való
álkairé§rek §ártá§át (fogaskerék -stb.) 

vál}nlom. PB-gár
srabványos smthkoró (pörlröIóhöa stb,) attan6*o *n**,

Dénes Balárs váltalkoró
Csengele, Felsrabadulás u 3. srám

a 3t6 017

Kiadja Cieog§lcj Polsúr& Crop,Jrt
§zrr&c**óeQ: Crcagd., F*ráú&lá§ u. . l l ,

Solrzoío.fij8: Pol3&m{sttti rív*al Creagd§

Clcogdá Polg&& Croport tnrrogarí:inrlt lapja

Frld& üadó; Klcrrxa Pt <t

Fdd& gz$t.{ált: M6h& Mihály
§ olrrrgorí&&t fdcl6rl BotüS Jówef
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' A rnnncsg}rsg üütp€p$s

iS94. dpgrr,ie,l |6-ara lotll*u4i ü,{Éat6d{ei wnágüeh

& í{fis&efu{€k.
llg t"xnpeúg $er..gpo,rte ag b&o&Écab wllrldurnítc$n-

'!l' 'l_ 
§,a --l - - l 

'l 
tr l- } -__aZn-___-LüalL. 

^* 
íélN lll'llm,wtLlilul u* |.,l., {. c,0 c. w{lulJ@w,

adtab eW. A eúóodih,*fi6ü!ro,ilea{. o tlA fu tts CIárryci

ixpklau],|CIeftn$nh, wg,ll@ryL Ay ő nrtm:fttb u 8..

6. É,l ?. oogfrlfuolú üenáFls hü$p.tÉp. tlOg.i,0 o E. WIy
Üxrlat rytr}tS Betlúnxn§a, $nín a1 e/lSanaaahar.

tl#titL Ua{ge tóódó,{l. i{asgai&{ő aladia *g d#ÉáUdh

'*rpilr:I§laú u eaimoo*ai ai*dr§eh*.

fu óMe§E 0cancrqi üibtú,ti! Éó }tpíis 6afut unmo-

llfrr,üL üül{tsí6dóí' a dnhbdnl s#ne}n{do. Hlirrdel{ri

llagga$ ,óX é,a&, $BgaL.

t g}, a *wa§, s$íffi#aw efudőráe a ftfr, tgtwtl

Bfr{ö !údósí!r{e

eEszBltjE]i BS AZ §NBKISBKKB,L

Bizony,(17g mind"enki hallot arró!, hcg, 4"rrr*rer I64n
itt volt a hlres énekespár, Eszményi Yiktória és l{eili3
Gábcr énel",elni a csengelei glermekeltlek. Ujsdgunk ep
l.:. ;-1--;J,l l.,4--t+-l+.,^l<rl..l\.J Ll LL9l J LL. l\aJ4LL9aa ,,vLLt^.



Hog;ran lbgatttá§ arrikor íbll.értét( Onökeí az itíeni
ibllépesre?
- Nagyon öítiitiink, szivesen tbgadtuk, mert ílagyon
szeretiink tbllepni.
Gyermekek vagy felnőttek előúí szereúnek fellépni?

1\ler.,r n.-ti L f,.l L,\,1{, b;l, -lA1-. Á-éL.-liirrL, e.:,i.,^.^-!!], .rlló_,

onekltlnk felnőtteknek és gyerekekoelt e5yarárrt.
utolsó kérdesünk Mit kívánnakaz oh,asóknak?
- Boldog Karácsonl,t és Újévet, és ezek a gyerekek itt az
előadas alatt maradjanak meg mindig ilycn vidámnak és
legyerrck m osolygós felnőtiek!

Magony Rita es Kővágó Eva

/-\ (>-, \,?,,ö-
.1 l [r", ,__
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F.GÉ.s/. ( )sz'i-Á1 i

.A;z őrdög büjt az osz{áy,ba, Reggel, nrikor bejotttrik, {ij szemét-
ládát ta!álnrnk. Szóp, nag;r szemetláda, politrlros. Azonnal kidefült,
hogv egész kényelmesen ei lehet íémi benne.

A s:r,eirieiet ie],llléÉi eiü§Éll kiszedjUl belóle, é" sépeir eltraticsí-
-^^,l, ^ +^+^iá_ Ehh^- *í\,,Á.; 

^sdAn 
lzall k^.A"-L-A.ítl o*,^-lÁ{§|9Jvll. l1|r!-

tavol§€ban kenyérbelek ,1örmek: körepére, mrrrt valami dtez.targ_v. egv
rragi tlar-ó szajoturárej. Mirrderiki rerrdez valarttil, régi vasaka!
tollsárekat viszílnk r sz:rnétkiállításra" amit belépőCí.,i rnellett rnutc-
gai a l )eckner

A irrasodik tízpercbelr vrirailarrui kitör a cálularagasziris. Elógzor
tselc.mcn lu{tan jelenik meg e5, rövid jclentés, mcly tudtul adja, ho$.
nz illetó onmagát "szmnár"-na} minósiti, t ézJ minclen l(trlön &te§íté§
heiyeíí reklamrroani óhaiiia. Keiemermek azián bizalmasarr meg§úí{ia
-"alaki, ho5r ellratarozfrrlc, hog, ccárlát ragaszh;rrk Roboz háiára.
I{_ele.rlrerr róhög magában és csakhamar &lt{lz e5, hasorrló eálrrlát
Roboz hatfua. Roboz mrjrr ót perce föhög velii,nk együtt Kelemen
céd,:lájtiii, Kelemen mar fuldoklitrt, hrrrryorog a suenrével - a íöhö8é§
nŐ, dagad, e5,re l"idámabb lesz, orkfurná fajul _, de minél jobban
íóhógírek ók egvmason. mi anruil _jobbarr röhógiimk órajfitk.

ífol_vtdltk')

sllál//Jr)%,r+
Kááíi a CS.í.§.§., c Crrrryelei I$dl Brrlri,ii Es/q.ülÉi.e,
ó§zeillitötts: Bozó Rél&
Megejelenili a Crcagelei lkóÉikö m§llé[lct§h.fi .


