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A fi5kapiiányság,t lcaplrnk eg'l ios iÁjékozintót_ néhánv §táti§7íikni

ariaiot fuiiegvezienr:
óy 19E9 1990 1991 799?
bilncsel+ rrén.rek szárna 19 00O 19 38l lB,583 19.83(}

cbbtli t'ei rieniett _].ió5 _i.i96 2,95i Z.b89
a la^ l n lat.l- J,1l, J.tJt/Ll J,,-t\J(, L,,l/l)

ti:l--ől felderltett 266 292 264 286
a íbrrti ariatok'boi kiszamo]lutto. hogy i99i-ben 15.99 ü/o" l992_ben
rJ.ü /ü 'r(,1l il lÉlucllrt,l'l l l lurírau_|ul\ a uul ll§Éltl\l l l9l lYtrÁJ lÉl. ]Vll.
ma5,mok nsm szés/enkezhettlnk az ereCrnénl,ernk miatí.

llZltiíúl táekoztator hailgatrrnk íneg Hurópa iegnaglobb bevaearlo-
küepurrljáól, a i{oog Kaiaie-rói. Ez 2-5 hektruorr íeriii ei, 180 iúltJi
va:r t,crule, Kü!ön rsndőíi r.,scircrt ellenóri. Ben:uta{..,|ak r k§4cníct
elöhen rs a tökapltányság melleií van, F.lószőr egy szoctá,lt* ál lom,i§r
irézüúi lIreg,. ltt a iepuszírrlí elelnek kaprnk ellállr,st. Fürri}relrrek,
kávézlratrr.tk, ru}rát cscrélheünek. A lcadott kábitós fgcskcr.dók hcll,e',t
lijat kagmak" h_ogv ne terjesszék az AlD§-t f)él ét esíe g közótt váíl
rrviiva, Kozei 12 óra v,arr, mikor iávozunk. A beiárati aiiö eióiti
ir-^-4_ --_-r-" J.r-.^l- _ L^1.1t- ...(^^_^!, f^L,l-.-l, 
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lókötnnníon r,rAoio szalaalrrnk Rpnoctr_,o a Mlí dp nincs idó a

lrirzrkatokai rréari.
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+ l! !,Ucrl lb. lrll ÁlWlt vílJi!§Ztulü,utl. r\rrrBl lill l luzliu l l" rllrÁur tll()llUJilA 4

tőbbiek, hclgi Fjsk:rnállel szokfuik kienni a héjából, Sajnos én még
Ma gyarországon nern ertern,

]:rz ebe{i uiár a kábiíószeles részlegre iátugaíurk. Eredeübgr
,_,,{^tiÁ1. }.^ .. ^..L+:{l- LÁ}.í+Á^-.'*-L^r. -s.rlr^íarnint T CT\-d hÁk,d

geket. manhrránát, kokatnt, KA1'-ot stb- Hollan<l,iátnn csak a könnll
kábííószereli engedélytxeitek.
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Hoüarrdiriból g,rormrr kijutrrrik, csak Németországban varr probléma
az rltépitések miatt. Az autópályán a dugók miatt gakrarr meg kell
áilni. Másrrap hájnali 4 óra felé értttrrk haza }vía5larországra" 16 órai
utazáry utárr. Nem llvárrok serrkinek ermyi utazást e5rszerre, de
valalrogl mégis csak kiblrhrk. Megérte, Vigdát Hollandia!

MoüuirMibály

HELYREIGÁZiTÁS

A Csmgeki Krónilra ezévi első szhnűan klzolnk Réttyi IÁszló
önkormárryzati l]hsrőI szóh ttldósltását. A beszámoló utobó mon-
dan sajnóIatos módon tévesen jelent meg, A hefus §zöveg a
kavethező: "Á teljességhez az is hozzáunozik, hogt ez alatt az tdő
alatt armak számára, abi nyitott szemmel jár, nyilv&rualó, hogl két
orvos soha nan veszekedett, leglbljebb cnk védekezett. "

Á hibáért ehézést kérünk a szerzőtől és az olvasóktól!

Á Szerk.

A követkeó

öxronltÁnyz^Trtjt Bs
1995. január 244nt1 órakor

lesz a F'aluházban!
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I.

Az orvostudornány e$,idós az emb"rrel , A,z évs7^41Áak során aho-

ryan az ember ismeretei bovítltek, úsr szeiese,deü változotí a tel.,;esen

Űves, rnai szemmel nézve neveiséges teóriÉrkon át a valósá,g

fclfedezéséig.
tvtinderikomnk megvoltak a hlnleven orvogai, akík koztrl tokan

iskoiát teremiettek, neviik ma ix éi, tarraik uralkodiatr évtizedeken át,

rnígrrem jott vatati má§, aki bebimnyította tér,,edéseiket, és trj
néáuivei a ha]adást szoigr{Llta, Ezerr új tarrok hlrdetóinek soha nem

voit kórmyrl dolg4 meg kelleti kuzrleniuk a tekjntélyelwel, az

elöítéletekÍel. i5rvolt ei az összes tudomány terltletérr, Gondoljunl,

csak Galileire, akinek vissza keüett voruria felfedezését az igazságról,
,azaz. hagy a ftild forog a nap kOrítl, mert ellenrkeó esetben máglyarr

elégették volru neretneku tarriért,-Rögös 
írt volí tehát a íblvilagosodás folyamata, melynek lényege

rrem clsupán az ismeretek merrrr;riségarek növelé§e, harrern az

elöiíéletek leggózáse is.
rutuno p?laa ermek a következó történet: e5l arutómus boncolás

közben b€mutaíía, hogy AdgáotBlész tanitáeával ellentétben az

iclegek rrern a szivberr, harrelrr az ag;,barr erednek, , A_|elenlévő maradi

filoiófus í5 szolt: nOlyarr v'űgosarr és szembeszökóen mutattá meg

rnindart, Ügvha nem dillrra ezel gzemban, Arisztoteiész szóvege, mely

viirigo*arr ad nrondja" hog] az idegek kiinduióponija a sziv, kénl,teien

lerurék eüsmemi, hogl igazad varr!".

Erdekee, hog1 eryes korokbarr rendkivűl fejlett volt az emberi test

arr,atórniájáruk isrrrerete, nrégsem turiük porrtosar1 hogyarr is rrrükodik

az, és teljesen téves elméleteket áütottak fel.

Á, csliploni orvostudomány

Legósibb történeti" 1rott arryagok az ókori E5nptomból erednek,

ahol az-orvosok tekinté\mek rrem voltak hlján, tudasnak aímál inkább.
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Nerl isnletté.lq az ernben testeí, nriv, el íjlos veilt boncrrlrrruk, Abszplút
eilenimondás rejiik itt abiNrr. hoprv magas fokri baizxamozisi iechnikrii
sajáűtottak el temetkezesi szokasaik es vallaskulturájuk kovet,
keztéberu igy mngan fokú arratonómiai ttrdást tajáüthattak volna el, ha
zu orvosok végeáék voirra e nrunkrikar. lvleruryii léplrettek voina elóre.

lra kihaszrrátá; volna ezt a lelretóséget, Yoltak u5,61 |6ivételek, akiket
erdekelt a dolog, és a kíváncsiság és a tudasvágr tultett az elói-
feletekeíL de nevük nern nrara<it fetrn.

Eftépesáően b.izarr elképzeléseik r,oltak a test nriiktxiéséról" p1.

nrinclen gondoiat központiának a s ,vet íar+.otíák. és a betegségeket a
kerirrgó rredvekliel hozták kapcsolatba. Az egyiptorniak átiagPletkora
30 év (l) vrrit, ez is nruíatt4 lrrcrutyire keveseí tudtiik teruú a beteg-

ségek leküzdése terén. Volt még íapasztalaton alapuló ryórylüsuk,
szeleskörrl receplúával rendelkeziek, belérive mrncleníéle növényi é§

állaii ercdetű Éinyagot, es rrag;r, elósrcretettel alkalmaztak ráolvasást,
clómonűrrst, imádkoást - a baborur r-r$,arrolyan fontos eleme volt a
kezeléstre.k, mult a "gyógyszetek" Msz,tikus beállitott§ágü tárgadal-

muki/ím ez nem is leheteti mánkepp.
lv{ai eszilnldiel azonbmr éiíhetetler1 miért nem éltek az adott

lehetöngekkel az ernberi te,st megismerhetóségével kapcsolatbarr. Ki
tudta, hoi tartaluitrk ntosi, lra az ókori Epipiorn orvosai nenr tarioiták
volrr"t rr legalairtasabb mrrrrkának a balzsanrozók tevékenységét?

Rényiné dr. Torontáli Renáta

(foFtatjuk)

BÁR|}MF| ZÁ?JÁT

Á Csongrád Melryei Állategészsé4üíJ/i és Elehniszer Etlenőrztí
,4lhnás részleges községi zórlatot rendelt eI }995, január j-án
Csengele kö?ség területén a Dong ér - Papp lllés tanyai áilő -

Barom-fitelepi ú! - Kelöpataki telep - Dong ér álful kórül}ntúrolí
tefületen, mert (lsengele P,ozség eglik udvarában baromjpestist
áIlapitottak meg.



Á urtat szabályai:

t ,/ Á fenti te.rületrőI tilas baromrtpestisre Jogékotty állatafut és azok
termékeit (trág/a, nlalrnány stb.) hvinni.

2./ I'ílos baromfpestísre fogékotty állatokflt kivinni.
3.i I'ilos állatvásart, kiálliüs' tartani. .
4./ ,4 betegség irántJbgékony és a betegséget passafu módon hurcoló

baromfialat bezárvu lrell tartani.
5./ Á kazségi zárlat alatt áI!ó terület wlamelmyi fogékony baromf

államáryát le kell szíhni és immunizálni kell.

A FöLDMtINtr,is szövnTs]úG CSENGELEI
C§OPORTJA 1919-BEN O. resz)

E százrd elcjrjrr indult rneg l\{agy6g622tgon a pmaszti szakszor-
.uez,eti ntozgalmak szetvezise. Errnek kgetéberr 1905, április 22-én
orságos fóifururrlras értekezletet tartottak Budapesierr, ahoi megiapi-
totíák a }vtrgiarorsy,t8i Földmrir,kasok Orságos Szövetségéi (az

elnevezóe többszór mMosult). Az alapszabáty jóvaha5,ása hónapokig
húádott. Végü az eisó közgyűlés,üket 190ó. ianuar 7-én tartoití,k
meg. Ez évben nary erókkel indult meg a he$i csoportok sz*tvezÉse,
az év végére össrcsen 463 csoplrrt alakult.

A hatáom nem néáe jó szemmel a foldmunkr{nok §zerwzke.de§ét. A
beltiryninisríer 1908. jrtnius 30-ig a 463 csopí]rtMl 40'1-et felosz,
latott. Az újjászervezég l9l8, novemberében indult meg, olyan nagr
lerrdttlettel, ho5l t 9 i 9. márciusáig 2012 helyi csoport alakult meg
összesen üöbb mirrt eg5mriüió iaggal.

A Tanác§ködár§aság kikiálíasa után (1919. marcius 2l,) még rn-
g]robb eóvel fblyt a F'öldmunkás Sávetség szcrveréae- 1919. áprilrr
2?-élr Csorgelén is nregalakult a helyi csopor{.. Az elrrök Papp
Nárrdc,r (§&rdor?), a tii}r& Ealogh MihÁly, a pérrztárnok Papp Jónos,
a. két ellenór Varga József és Banra Pál, á ké.t póttag Balogh József és
Kaiona Pái ieit, A ntájus havi elsáínoiásná Zsiga lstllim neve, mint
elnOk szerepet de ez valószínűeg csak utólag kerülhetett oda, mivel a
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Á csengelei helln csoport bélyegzője

tagnl.iivfurhrtás sztrinl Zsiga csak júüus l-jérr lépeit be a Földmurrkás
SzÓrctségbe.

Nélrány rrap alati l09 új tagol szerweztek be. iry április hónap
végé*r mfu ö§sze§ell 1l4 fu€uL voit ( 5 fó irráa csoportból- §zege*l,

Felsótanl,a" Kiste]ek -;őfj át ) Níájus hónapbarr 204 tö, j{rruus hónap
ban 95 ló lépefi be a heiyi csopr:rtba. Jirrúus hónap vegén ö§sze§ell

409 &rgiuk volí,, Az utolsó blépólr júüus l-jei datrunrnal szerepelnek
a névtorban. Ho5r ezutón történt-e még felvétel, nem tudjuk, ntert

nem mararlt ín{sos nyoma. Szegecl hllterületén jtilitts végéig még
TIIúködöit a lairácsreJrdszef,, íl4t eivileg a további szeívezlíede§nek sern

volt akad.{lya,
1919, augrrszhrl l-ién a Tarrácsköztársaság. megbukott. Az elleníbr-

rarialmi terror kózepette iermészetszerúleg nregsálni a sz*szervgzpli
rnurik4 igy a a Földmurliasok ós Kisgazdák Oí§7á8o§ Szövetsége is
gztlrreteltette tevékeíry§égét.

A Fóldnluflicások ás Kisgazdák C.lrságos Szóvei§ége Csengeiei I{e-

\i Csoportjárralr megmaradt a iagnyilvántáítr'§a és pecsétje (a Csong-
raa Vesrei revétt*rtan varrrrak). Érdekesség, ho5r a bélyegzón téve-

sen két 1 betűvel szerepel falunk neve,
A továbtriakbaT közöljük a nagok listáját. Áz iratok ké.dráseal ké,

szírltek, iry azpk néhol nehezen clva.shatók .4 nevek melletl lévó
sámok {pi. Nó, 4 i7.) a tag tanyáianak a s7iúnát, a dáfilmok (pl. 1919.
'|f, 

2'l .} a belépes idejél jelentik. A féfi és rrői tagok névsora külörr
szsrePel, A sorsámok nélrol tévesek' 

Molnár Miháty
(folytarjuk)
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1995. janurár 2t-án (szombaton) 19 órai lrer,dettet

birkapörlótt yac§oráyal egybekiitöű

,póTszllv§§rr§Rl BÁIAT

rendezíink a csengelei Faluhrózban.

Fellép:

L,ehr Ferp;prtc, humorista
és a nyár7őfinei
Nomád za.ekar.

Jeg5rek elővételben vásárolhgtók tfi} Ft-os
egrségárban a Csengele, Május l. utca §2. szám

slaííi palackomtt italokboltjában.

fuIindenkit uer eíeíel v úra n k !

Polgánór Csoport
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Érvényes:
1995. ianuár '|-iétől

Po5TAl
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A részletes íeladási íeltételekról é5 egyéb dOi

BELFÖLD

Levél

szabványméretű 30 g-ig
(114xló2 mm, 11ü220 mm)

helyi távoIsá9i Értéklevél

12,- 22,_ Azonos §úlyú nem szabványrnéretű ajánlott
biztosítási di].

A bi.tosítási díj a küldeményen nyilvánítot
1 000,- Ft-ja, vagy ánnak töredéke után 'l

alább ó0,- Ft.

É9yéb

100 9-i9 2ó,-
250 g-ig 3ó,-
500 q-iq 5ó,-

3ó,-

46,-

6,1,-

Levelezólap,
képes levelezólap 9,- 14,-

Postautafuány

2o,- 20 000

25,- 30 000

55,- 40 000

7o,- 50 000

95,-

100 Ft_ag

500 Ft-ig

1 000 Ft_ig

5 000 Ft_ig

10 000 Ft-ig

lm Ft_ig

500 Ft_ig

1 000 Ft_ig

5 00o Ft-ig

10 000 Ft_ig

Értékküldemény postai lezárása küldemén

óo,-

ó5,-
95,-

í 10,-

í35,-

Az UtalványJevelezólap doa a névértéken
25,- Fr,

utánvétel

20 000

30 00o

40 0m
50 00o

1.1yomtatványok
hírlap,
nyomtatott fiizet,
könyv, áruminta,
egyéb nyomtaMny,
(pl.: múszaki eljárással
sokzorosítoft
magánközlemén)t nem
tartalmezó kúldemény)

20 9_i9
50 9_i9

100 9-i9
150 9-i9
200 9J9
250 9-i9
500 9-i9

1 00o 9-i9

2 m0 +iq

9,-
14,-

22,-

24,_

26,-
28,-

3ó,-
44,-

50,-

14,-

22,-

26,-

32,-
3ó,-

40,-

5o,--
ó2,-

ó6,-

címzetlen
nyomtawány

3,-

5,-

20 9-i9

100 g-ig

250 9-i9

helyid é.
mé9 köt€€ft

!úly|.ategóíia

Csomag súlydla A ter1'€delmes csomag dija az alapsúlydi]on íelül a csomag l

2 k9_i9 6ó,- A biztosítási di a nyilvánított érték minden 1000 Ft-ja va

5 k9_i9 72,- után 12,- Ft,

10 kg.ig 96,- i;.TÍ::ilT ffiTl::,in;i;;"1febdáskor fizel
20 kg-ig 12ó,- 23,- Ft.

Különszol9á!a!á§ok t

Ajánlott 38,- Expressz
Ajánlott biztosítási di]a ó0,- Tértivevény
Gyorsan romló csomag 40,- saját kezéhez (csák tértivevényes
Törékeny csomaq Az alap9úlydíi 50%_a küldeménynél kéíhetó)
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)NAT)
iakól a postákon adnak bóvebb tájékoztatást.

íorint

t ievei di]a és mé9 a

.i érrék minden
l2,- Ft, de leg-

25,- FI

lk_]9 17O,-

l Ft-ig 2oo,-
lFt_ig 23o,-
l á-i9 260,-

íelül egysé9e5en

Ft-jg 21o,-
R-ig 24o,-
Ft_ig 27o,-
R_ig 300,-

rilydi]ának 50 %_a.

ry annák töíedéke

endó diakon íelül

l€líöldre és kúlföldre

40,-
16,-

15,-

- levél, lévelezólap 10 g-onként

- egyéb levélposta 20 g_onként

Értéket, értéket képviseló dol9ot,
információt értéklevélként, illewe
biztosított ajánlott levélként adja

KULFoLD

5zabVány-
méretú

E9yéb

közvetlen szomszédo5
országok {Ausztíia, .

Szlovák Kóztársaság,
HoNátoíszá9, Jugoszlávia,

Románia, Szlovénia, Ukrajna)

Egyéb külíöldi
orszá9ok

20 g-ig 22,-

20 g-ig 60,- 500 9-i9 54o,-
100 9_i9 120,_ 100o 9i9 í 050,-
250 9-i9 280,- 2 000 gjg 1 ó00,-

20 g-ig óo,- 50o 9-i9 540,-
100 9_i9 12o,- ] 0oo 9-i9 1 o5o.-
250 9-i9 280,- 2 000 g_ig 'l ó00,-

i|yomhváhyok

Hírlap,
nyomtatott
íü2et

100 g-ig 30._ 1000 9-i9 220,-
250 9_i9 óo,_ 2 000 9_i9 3ó0,-
500 9_i9120,-

100 9-i9 ó0,- ] 000 9_i9 440,-
250 g_ig 12o,- 2 000 g_ig 720,-
500 g-ig 240,-

2 000 9-i9 azonos a híílaP é5
nyomtatott íüz€t diával

3 000 9_i9 9óo,-
4 000 9-i9 .t 50o,-
5 000 9-i9 1 800,-

2 000 9-i9 azonos á hírlap e5
nyomtálott íűzét dúával

3 000 9-i9 9óo,-
4 000 g_ig 1 500,-
5000 9-i9 1 8oo,_

E9yéb
nyomtatvány

20 9-i9 40,- 50o gjg 410,-
]00 g_ig 100,- 1üX) g_ig 750,-
250 9-i9 210,- 2 000 9_i9 1 300.-

20 g-ig 4o.- 500 9j9 41o.-
100 9_i9 10O,- 1000 g_ig 75O,-
25Q g-ig 2'lo,- 2 0oo g-ig .l 3oo,-

Ki§csomag

250 9-i9 'l2o.
500 g_ig 24o,-

1000 g-ig 44o,-
2 000 9_i9 72o,-

250 9-i9
500 9_j9

] 000 9,i9
2 0@ g_ig

120,-
24o,-

44o,-
720,-

Lé9iposta 7,-
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NAGY_BRIT"|I§NúBaN TÁ.NULTAM
IL rész

Az angol, skót vagr walesi nem körrrryen barátkozik, idegerreket

csak hossza§ ismeretség uün hiv meg lakasáb4 de kocsmóbaíL
vonatcrq repítlógéperq hajón sdveserr sába elesiedik kötel%ettség é§

bernutatkoás nélkül a szomszájával e$l kis barlrteágos begzél-

getesre.
lla valaki megtrivást kap arrgol hááB, ne számítson nagl verrdég-

láíásra" semmiképpen se olyarua" mint amivel mi idehaza taktálunk
egr kUlBlüt. A szererrységrrek nern a takarékolúg az oka. Az
arryolok általában szerenyen élnek es koszbolnak, több gondot
fordítarrak a lakásukr4 a kertjül§e, az auiójukr4 eglsával a
kényelmülre, min1 a hasuha,

Az arrgolok rendkivü pontoe emberek. Ffu valakit este 7-re fuvnak,
elvá{ák, ho5r pontosarr ?-re ott is leperr.

A Brit-ságetek lakói áttslábafi szsretü a jó mondásokat, humonrk
farryar és a maryarok száínáía sok§zor ért}reteüe1 öleg a szójáékok
miatt. Ám a néha tulságosan is komol;irr,ak tttnó bfitÉt< is szeretnek

tfiálkozrri,
A sziget iakói köáudottfi udvarias. segitókész emberek. A tola-

kodás szinte megbocBájttntatlan büímek sámít. Autóbusz-megálórrÁl
u5lxrolyarr nyugodtarr illik sorbaállni, mint a baíikbeíL konyvtárban,
snrpermarketberr, s ha ery arrgol ésaeveszi, hog tévedésból
korábbarr ezolgálták ki, mint az elótte érkezettet rrem ryóz bocsárratot

kémi,
s mo§t a sziget lakóinak "megismerÉse' utfrr néhárry srönyöíú vá-

rosba kalauzolorn koclves olvasóimat.
London a világ három legna5robb városa közé §ámlt New Yoík é§

Tokió mellett,
A frváros§el való ismmkedésrüet kezdji}k a Trafalgar §quare,rel

(Irafatgil téfíel), A Piccaditty Circus (Piccadilly köítér) mellett ez
Ixrndon leghiresebb tere, méreteiberr ir lenyügOző. Mesgcze ferm a
magasbarr, e§r 50 métÉr magas oszlop tetején Nelson admirális alakia
ál1. A tér harrgulalához elwrg€dhetetlenü hozá iartmnk a galambok



és aikalíni etetóik, s a Nelsorr oszJop mögótt elhelyezett két iker-
sákólcut. Gyakarr különfele denronsirációk részrvevói gyüiekezrrek
köíti,löthtk.

1947-tól hagyományosan a norvég kormány ajándékaként hatalmas
fenyófa dieáti decernber elejétói a terei. .Hálrijuk jeléü kuidik a Ii.
világháboru atatt nyüjtotX trit segitségéri.

A teret észal§ól teljes hossábarr a National Gallery ${emzeti Ga-
léria) épülete zarja. mely a üldrg egyik leghíresebb kepgyujteme-
rryérrek ad otilront.

A neorrreklámjairól kOzismert Piccadiüy Circus a varos szlvében
előszúr anBl lepi meg az ernbert, hop5t kisetrb, mint amekkorá,nak a
képexlapok atapján képzelhetrrénk. Mégsern okoz csalódast, nyiizsgó
fotgatag4 élénk színei magával ragadják a tekintetet. Az élet itt soha
nem áli meg, A tér közepén egy díszes szökólut talál}nüo számyas

Á Regení Street



, 
'o-

álrgy. §mb]fr.Ll a tetejen, A kóílllótte iévő járclatáget Innrlon
ieg}edveltebb iaiálkozoheiye,

Az Oxlbrd Slreet (G.<ford utca) a v,áros, s ',alán Euópa legszí-

r,.esebb bevasriLrló utcája. A vároelakók néha ar-ai viecelódnek, hory
ir,a a nl,arj turisiarnvÉzió ideien kéi arrgoi veletienrrl taláilkozik egry-

massal, akkor elbeszelgetnek örömülben. Fószezonban tetmészeteser^r

ielentős rnértékben meg,lrör,ekszik az árulrazak forgalma, mel;,ek

eg,,mast érik, valótran lenyügőá váasztékukkal.
A világ lepragyobb játekárri}ráza a l{arnleys azonbalr netn ezelt az

utcán, harrem a Regent Street-en tnl/rlható, O§,kor rendóri biztosltág

mellett Rolls Ro_vce-ok gördUlnek a jritekbirod;rlom beiárata ele.

litokzatos pérrzernberek, rrralkodók e,s gyenrrekeik sereglerrek a ltal

rmeletnyi csodavildgblr. Kevés a fantáziq hogy a Lkmleys miliiónyi
ótietéi, tátekszeret elképreljilk, Ez* a meserengetegei láí.nr kell!

i.orr<lon egyik tegtöbbet fényképezett jetkép a Tower Bridge (Tti-

wer íúd)" melyet ezen újság clmlapján láthatnnk. Talán kicsü régeb-

hirrek gondolná az ember, rnint amilyen valójábarr, l886-baíl kMték
épiteni, s 1894. irinius 30-á,n Viktória kiráyné avatl,a iel ünnepe-

lyesen. A hidal a szomszódos Tower-eródttínén}Tól rrevezték el. A
Tower Bridge tomyuban kiállításon ismerkedhetnek meg az

órdekiódók a hid íónelrctévei.
A londoni Tower 900 éves története során voit erődltmény, vfu-

börtön, kiíalyi palota. 1300-1810 között területerr műkódött a királyi
perrz.rrerde. és l303-tot napjainkig itt órzik a koronaekszereket.

Lorrdorr konryékének egyik legiátványosabb palotája lümpton
Co,.rrt, VIII, Ilemik iCejóben épült, A pompás palotábarr 280 smba
varía a htogatókat. ltt élt VIll, Herrrik esmli§t kovetó tbleségeivel.
II. G),ór§ }nláa utarr (l?60) nem lakott több rrralkodó itt. A palota
e$l részéi ViHória királynó lryitotía meg a kozönség el6tt, A kiráy
korabeli konyháiának méreie is lellemzó étll^wáía: a helység 12

nréier lrrrssá és 9 méier szele. Az e$rik karrdallóba bépiteti nyárrsra

nern nehóz odaképzelni e5, lassan forgó ölcröt. Az elgő emeleten

taialháíó Kiratyi Órseg Szobályának (King's Guatd Room) talál 3000
fenriver boritia' 

Francría Bcáúa
(fo§tatjuk)



CsengekipíeEfuik

MI IGAZBELŐLÜK?
A vá|asríási kampányban belártail a fodrálsziirleíed. Á-tt besrclilr,
arérí" mert a lecnű polgármesúer férjed mellé alcarlál merui
tloigouri a Potgármesíeri Hirat:rlku Mi igar belőle?

Berrcsik Ferencné:

Senrrni. Ez cnrpán a véletlenek egvbeesérc. En is hátlottam erról, még
amikor doigoáam, sói nrég aá is niondták, hogy kinek a heiyére
nteryek dolgozrri. Tudtarn, ho5, a csengelei cmberek farrtáziája igen
gazdag, í5, nem is lepódtem meg rajta. A Polgármesteri Hivatalba
rrem is nphehrék dolgozri. meri nincs érettségim és a iúvataii
rniinkához legalább ermyi szttkséges. Az iizletenr beárásanak oka az,

hogy a több mini 30 éves fodíászíodásom alatt eihasuűödták a

keáirn, lábainr es a jövedelem ezel szemben ol,varr alacsony, ho5,
rrem éri nreg az üzlet rnirrrlen áron való rryitvatartása. Nenr beszélve a

nyugddalapról, amely után igerr alacsony nlugdíjat kapnék. A
gondolal az üzlet b€árá§ ára már néhánv eve ért berurem, de most

valósult nreg.

Csongrárl megyélren sorra bukúolr meg arok a művelődési hára\
melyckeí vállalkoásba adíak A csengolei Faluháról is art
lresréü\ hog7 rálallhoásba akarják adni. Mi errtíl a véleménye?

Sarrta Ferenc polgánnester:

Ezt a kérdest a közeiínúliban tobben feltettek. Aá is el keli
mondanom, lrogr a kérdezők kOzttl senki sem tarrácsolt korikétumot,
Elég nehezerr tudom elképzelni a működtetést válalkoási formábarr,

cie megfeleló érvekkel alátamasztva nem zarkózom el tőle.



Erurek a faiuiraznk - e,gyátalfur az összes krrltúráis élú ferrÉarlasnak

- a műkör]teíése nern sorollrató a jóvedelrnezó ágaz,zrlok kOze, Ennek

ierhei, legaiábbis jeleniós tésre, ar. önkormányzat kóltsegvetésében

ietenttezik. tla ebból ilrdutuirtr kí, akkor a v,ár]alkorási íomta rprn a

iogn:,eg$őzóbb.*MŰ 
a jarruari hónnptr"rn a vezetói állósra pályazatot irtunk ki, Saj,

nos eddig megfeieló gzenréiy nem lelentkezett, r]leíve nem pályárzoii

é patya*ti' hanridő január 20, , Á Szerk,), A f&luhá3

*,*tiat"t"r*r"t lehetőtége a soron köve,tkező testületi úlét elé lesz

ie{eszn e. e,s ebben atiast tel fogiialiúa a testüleülek, Szelrrélyern

u"".ir,rt *ry oly,arr kompromissarnos megoldást szeretnék, }ro5, a

iiulturalis*r,ezeió és * konyr4áros ugyaírozon személ;, 1e5,en, Addig,

amlg eíre 8 te§túlet nern talá megiblelŐ vezetó szeméiviséget, a

tete.Jitrnerryt olyarr forrnábarr iehet igénybe venni, hogy tninden eg;res

alkalcnn 
" 

kell, hogy le$,en felelós személy, aki alálrásá,;a] vállal

felelóséget zu igerrybevetel i<lószakára.

Art szr:retrrénr, hogy 9z az üsl mirpl lrzurrarabb rrregoldtxlrra, én mi-

Jrél iöbben vetrrek igénvbe, lrasaTalalba ezt a létesitrrényt, Adrlig is
kércm e cé}tlíl a Lfiác§arkat" ötleteiket, 1avallaízikai, es temlé§zcte-§en

nrcgériurilkeí! l,{.§{"
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Á {:SE]íGELEI KRoriIKÁ
{.-;YÚ.í7-,ŐI\IEK

Me§elenteQük a Csengelei Krónika ]994. évi

türtírÍom|e#,zekét, Áh tgenyIt, Je,Íezza |/igíy

Áttila palückozatí ilal boltjúban vag3t a lap
szerkesztőjétléI !
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DOKLn{DNTL§{OK C§ENGELE TÓRTÉNETEBÓL III.

Küaigargaúá§i kirendeltség srei:ycré§e

§zegerl város torvénylratósági bizottsága \ozsrütéee 233 17941. szfunlJ

hgíámzaíának részlet-ei:

l, i *l*aaaaaa{ dqőfuá" é+7qalrae e4&?dp
éapaaaala$* d4ő í4áá é4y4apaau é4íö4á*sd qaái#
áarr4ar?a"á4l éa*ááíer4a a7atq,.
É. é @tl d4ő tnáú r$ryr?íÁor áaía4á" €éa?ip
éalUás raá?éan láQíffi 34r|4ar?dtá4l qlrláe *aÚÁiaú.
(.,.)
7, .4 en**7áa €{,4t í4űá é+qdr?a?á4r Ááá4á? ü?*rhil2
&í4e ü4#á dlárá4árá. q?, d? álla*l t*dnyaa X, &raí4.1

iíer,í&n é rá4ó '7r1'?, 
é4rálp *lral# ata* "7"q (,,,)

g, /4*4#r€* a canld* a*,ílrae élaE*adrér?in, Éná-
* +$,&5+e*tlqaa krac 4,rűjá+, úq * 77, é+rlq,gaal
arq.qa4dar ÍecéFaa é:őaa- É,, 4er§aorzűUffá k4rá4,á,
&ől, é4tl álrí*ddál (,,,)

r' 34o?í/l?4o, '?'a. B.1'c. or, kásdda& a *, él*,

&e&tqrahr4rípt fu, íáirúa, draelaa e g&,ab é,ö1ö*efi a,w*

és, lq aíé @ íearat4+
aaru&* €,4aqdfu, Kaál4khr !úiieta,

q.ia, éo .{.*€dráral*á* a, ,ará641eúie,
E1"* Hrírá.i"? é$par * íáaí,é,4raíő4á* éí*ű!á"

e"*ea*'ea"aa'áa&É?éd É2 e 454éa ü&aÁ&7Aí7e
etlő é,é*r7ar7arÁ4l C@<ta $4*taa,"a4,2fra d;

,4;'ák lC4I. aáüÁe ?O,a,€t dáfurálí, fu, amá
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,lí144a:r. líá47&áíaílía. uádÁhié qd.ráőar4áá* éaü, aal ?íí€é&
.r.? á/k c4ta.a éáirít EÚ.Ú{JÜ' ?e*xa etraa qaeila rae,a- a
94x,./n:44, a&láül lő*áa* *eaa.
.+z ere{lq.i hczlrar a úsongixi ir_,íegrei r,eYeiirarbaii raiaüraló a 1i.I3. 14ai. aj
itj9. !,ótil.) iiiiei, iJali_

§cgÉdlt ikér;i ái*." 3iúít í*.,É§É

S;r*xl r,tr,ro; tör véri;,lralósági bizoiisá,gaii.:k n .q l ]}i1 , nz\rrlü
l:özs.l5légi határczst$rek rész!*te:

É é,í5gaQlaa a. saac,"7eie{ ,tőgu,-|, óa#.*ű.4+l.a. báaa+4. /z!.l.t
qljé+lvletetr-eé vdr{a7áláze e edll/-.z+eÁ.cz! dryed& +löáács:ő
uaáCé.:r€aeát* Pfí€ée"íge ll4.ra a *a, $5. *.ry€áQ .F.

!a4eytá*aá. a44?íí!4# íaj*aaa- + a<íEt a éeíéfr.fr ÉíÉná4dÁ4.
?;:z*4"zic.,4ea4 taéá+t *e"r* 4+*ra, a, €etá-2>j o4"xá+* a, ft?,
lé?. e+7€átvueÁ díeftkC# álr.lé t4ÁÁé44á e7r. {IJ
**1éá{áit+§ áé{áeé *5":ail*y al aé*<l, É+aqlaa4áqe oúá. a44ré-

n- ,F í+ea:.a7*g ticlv=zt őéfiaeíÉae e#.E<rÉefutéá, i{r6dá4rae-
1,á*íé a- uá+e.a $m7rlá:,*, ia,é,ae. &.5aie7* a ry. éüe*ée{raéeé
í?38. éÉ:eé a rÉfi*é é;;ttat4aé.séx. e"é&é"ír- {...}
-,iz,"ridrii iiá-al .t CÉorrBíitti }"íc,;i i,i !.,,.,il,ltáibrui ulíüiiili;;t I.".l- 1,,t§2, ;;"'

"l:a 
l,.;]l. +\ ;.J",.* ,l"fi

í!tf!f}I,,|,FCr,,r"/n.l t jri i, l: 
' 

t L, l,, 1t

ijirági,i,lltr:rnbiur ajar:déltku5,,.rl<a1, játókokü| is lrön1,",clrc', is 1alnJ

il:lo\/ \r^ln§*p-kbalr r\ lrivrrs qf,rclkkeltiii $z r-llasót}hnki.1 íllifldé]trl

rneulitiáiitai. VáíotTl iiedve§ \,á§ttlóimat!

Noláknó V lzhán,vó F.rz.sehet
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Csengelén a Felszabadulás u. 19. sáín alitti KiíBi bolt az alábbiakat

kinálja: germek szabadidóíu}ra 795-1150 Ft, giermek piz§aína 390,

455 i't, 5rermek és felnótt §zoMmünu§z 350-590 Ft, háóing 465-

590 Ft, g,ermek trérringalsó 530 Ft, ftl dzseki 1995 Ft, nói ée féífi
szabsdidóruha 1250 Ft férfi kocká§ flaneliru 585 Ft, férfi tollkaMt
3500-3800 Ft. Vá{uk kedves vásórlóirrkat kedvezó árainkkal!

A kfurai boit munlratÁrsai

Ertesltem a lakosságot, hogl a Csengele, Csatoma utca 2. súm
alatt megkez<ltem adótanácsadói és kanyvelői tevékerységemet.

E§ténkéní szeméIyesen a Jenti clmen, napközben a 38ő 122

telatonszátnon vaglok elérhető. 
Cnkó lldikó

Értceíen a tblcl' !d.oíró8oí, ho§/ 1994. Júúr l-
tól t&srtJvgrorÁssal bóvlü e tev{*rryrógem.

Váídomndíó 6 túrr t&er rrállíárí,ldl!-
óo bcllöld§n ognrff-

Tlólh Tbor vó á}Dró §rcgcü Foüó§futű 22.

Tddon/ír: 621 3C6 (Mó R.teleíon; 06ó0/ 354 3§t

Gcmcia feletösség-, usco-, Ilhós- éc yag|orrbido§lü§l kölha
Cseageléh Régktes üjékoztatóvul úlloh a riszlell ilgfelek
rcnfulhezégbe

Nary-Briíarnübarr szerzett nyelv5iakorlattal,
angol nyelvok|atást, konrcpetálási vállalok.

Süü Lajosné
ulefon: 386 014

FCE nyelwízsgával

Frarrczia Beáta
teíefon: 386 098
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Váll^l^s latÁ Ác uin,* faloÁioloL l:Áazítá<61 ío<ldlv^L

lakodalmalc c§aládi e§emények §th.). .ttbtó cikkeket árusitok.
§línos arrraülríiirn kidoigüá§ 2 lap alla,ll i8 Fü'kép árrrn"

Nacsa .lánosné
Kisrelclq liussul.h u. 34. srám

É 364 541

§imsrrn kipuítlgúk és egiéb Simsou aiiiaírésreb vaiirrrriní iifz
l<A l.. í^,í,a, l<l 

-^4^-l,^-.al_Á_l,L^- 
l-i-..f^-Ál. ^ L^l.i Á*ÁtrJr, v§ 1_1'.J .Jr rlv(Ur §ür vrrP.r'r Urrllrr. lrrP*l\JÉVlr .r rrvrír ..|ü,rl

nlcsóhhan káphátók á §/rnríónál:
Varga foiiháiy lakaí+snái
íl:-._1_1_ T ^*..^ arR --!_-(\l5 (Llt"!r l.!tlj.r J.tJ.s/t ill

§ r*o lpr

.Minq!+,n tipusú sr.ivaít;ti javiíá§á(, továbbá hártaji gépe.!*rez való
niirátré§rek €yárÉi§ál (fogasirerék,súil.) vállaiom. PB_gáz
siÁbvfur:íús csatlalioró (pörlrölőhöa síb,) íllandóan kaphaió.

lienes Baiars válialkoró
Csengelq Felsalbad-rilás ti" 3. srám

t 3t6 017

§ltIJ.. Lit +iq(r 1 $góloí Ls!,Pul
§zaí!€.á6i.g: cr.íg.!., Fdrz,{bsórk tl,,l l ,

§olirori*llj;; lolgáT rirrtlri llivá{.ól, Ciílg.k

Cregdci Po!;Juór Cr,rporí r,úluogrúoirul bpjrr

l'dCii* rzetle*zlő: Mo|qá( Mürlv
; otnog} J vrjal!


