
aq"/" #,t,É'oiyam 3" szárun *fiftc s,*§***á* {
-LJ}LJ" íq-&lí, É§.c3í .ü."

t :"tr'y*Éy*-fl§, §at,,oró,*l 7§{a,F3,s Á. .rr"g':rr-.g-rfl,q, -f;-_r*
Á d-,§ft,i**trí3,i-,§ii .*{*§l,§- v Á&"t!,fuq,,$- § "t § í [jl,í*, É

finkc,rmárr,vr.11,fi. |re*r,ámc.lónk n 4,?. elltlnl<rn

i lbto : frjacsa Ja:r,crsne}



éa

j{ AG1,-B RTl,A]{hiiÁ ruerru T"AJ!-[J [,TAjvf
I i'l -ráaz

üyöriyörü*k iu i:gykr.iri kiraiyok és kiralyl,rók iakr.lszialyai" nieiYek*

btri p*rrrpás k*,pkiallítás gorelkorik: Verorrc§e, Tidaq Tirrt*rcrtta

rn{ivei. F{áfi$totl Court pafqia g5rrlnyórúerr ge:tttlrrzotí arrgot park Á
palota mögöii sre}es itt v,*ilet le a ]]emzeig, kéíolrlali gündo§an n]ili1

bsi ték sorak*zrrak. §eirrtén Ltrrrdon kor*léb*n tala§rató Crcerir,vich. Itt

láf$a|ó s.z *gykori Rr:yai *t,lserv*t*ry r§lrá§.i übsz*r_vatórilmi
*pi!iet*. nr*l]itrek kel*ti töfirY&n 1*v{5 árl}üc *srpcsrlrói i833 i}te

§}ünt*§ii& 1 t*akc,r egy ilti§l időj*lro gsi-nböt kel1 ie*ngedni" 1B8(}-ra

i: egésn arszag íri*.,atd*s i.Jejének isrneítek *l a grre*mrrich-i iclőt, s 4

evv*l kesóbb a ,washirrgtani k*ngresrrn:rl *iitrg.teíta n üreenwichert
atlurladó 0 d*iköit, rrrelyet a hire* óra előtt tri*skeily pérnpánt jelez.

Erzséíseí kiraty,nő a testőr gúrdaval



Á windsori lu§téty

An orsrágban az ictőjárás mellett atlandó társalgasi téma a krratyi

csalá,d, Né}rarry kifáyl lákóhely a trrrisiák száífiáíe is nyiWa a11,

megtekinüető. Tlyen a windsori kastély es a londoni Buckinghnm
palota ix.

A windsori kastely tömör br{etyáivai, csipkes tornyaival vonza a tu-

ristakat. Iti a látogató nyugodtarr odaáill}lat a piros nrbbonyos, feher
öves, medraelnrcsmát viselő őr mellé fényképezés cé§ából. I-ondonban
ugyani§ a Bucking}uam paiok órségét nráry bevonták a trrristák kell*
metlerrkedései miatt a kapulr mögé. Sdnes, }rnngulaüos látvárryosság a
palota előtii őrségválüs,- 

Képzeletbti utazasunt véget ért. E rövid rtükaiarrz elolvasása utarr

bárki megryözódhet a leírtak szépségéról.

F'rancnia Bcata
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MEGÁLÁKaI"T Á " C§E]uGELEÉRT"
EGyEsülnr

1993. ,imtlár ll-dn megalakufr a 'lCsmgeléétt|' Egyesüíet.
ÁWrró ragiei közütt vnlnsh wak is, ahik mb hözel. uw 4s
míaUna{*trscaami manktűbtm. egtüű dnlgamak a fatunké*. Ők
tílfrtolítík őss1e a hözösségi fetmérés *erüíiveine* hérdéscstporljaií
!-,
tJi.

Egesületünle m.otorja - Gti nahkírl ne.rn jöÉ vohta !frle
eglesüIetün* sent - tríaglm Isívbné Razi" aki jó ütleteivel, kivtiló
szervezőképességéveL tovtibbra is ítlgjx Étbsulfranknak

CéU§í!,k h.őzé tartazík: megteremteni és er#síí.eni a he$ú
kezdemény eeésekd, a pa ígári uerve*ődésekd.

V'eréketrységiink: összefogtú uokü a srp*gmberekei e§ l§i-
kusthú, akih r hetyí hözösség erdekében,delgaanak ,4kíívwe részt
vettni. a közáIdben, segfteni a telepüIés könryezetvédebtti, íelil-
szépitesi tör ehveseií, höműv etídési t*ékeny ség eil

Elnöhüttknek Benesih Ferenceí, tiíkbanhnak Noigt-Czítók
Gy öngru érl v dla"szt a ttu k,

V"tttjuk azok jeleruketésü, akift egtaérrcnek céüainrtkú, lörert-
p es einkkel. és es &laharni szer etnének egl es üldiltthlt &z!

Papp Emese

FtÁTALűr(!
{|árunk mfuder,kít, karosztátgtőt fügEet{en§t, aki kedu*t
áreg e hírkúró spertáq weSswerésé$er. Edgések a
histeíekí gíwnóríumban ieszneíc. laíeatkezní {eíret ü
§íwnázíum&av Larámgi Ewtkánát és fifsg András
kerékpdr keresftedflnéí {teíefen: 364 2t4}.
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BnnnrnssEceK AZ ORVO§TUDOMANY
ronrmlprppót-

il.

Á-u ókori Görügorság o***t,aonánya

E korból már sámos írott emlék maradt ránk, ery-egy ábra vagy
j"tkÉp ma is é1 és teszi hálhatátlaírná elódeinket.
Az orvoslá§ szimbólum4 a kíryós jogar Aszklepiosz nevéhez

fllzödik, akit a göíög mitológiábarr istenlíént tafiaírall sáínon. Agz-
klepiosz a monda gzerint (talán valóban élt ,lalarnikor ilyen nevű
orvostudor, es a gorögök mon&ít szőtiek koréje, léven végtele,rr kép
zelőeróvel nregaldott nép) varázslaios hatalnrú orvos volt, Apollon
isten és ery fbldi királylány fií\ akit Kheirón kerrtaur (ember lótesttel)

nevelt fel egy bariarrgbarr es tánítotí; meg ar orvostudományra. A
gyógyító szentélye,ket óla nevedÉk ei aszklepionokrr,alc, amelyekberr

*vsr-áraáokon át őrizték követői 5ó5rító módszereik titkát.
Nem a fudása voit rragy e kor,ban az orvosohuk, hanem a kultrrsza.

Áz oryosi mesterség ö*szefoiyt a papi tevékenységgel, melynek
legtbbb es7kö7É a templomi altatá§ lei'.. A betegeket bódltó italo!&al
m*gitatták, bevitték a szentélybe, ahol - mialatt álomba meriiltek - a
paporvosok sarggesztióval próbaltáú< "gyógyitarúu óket. Emellett
azonbnir ismertek hashajtókat, hánytatókat, i;r'a§úőkat, ismerték a
torn6" a mass;ás§, a ftirdő és a üéta jótékony hÁtá§át, de euel egrtltt
is cssk krruz§lá§nak lehet nerrazrri tevékerrységüket.

Ebből a korból csillagk&rt erneüredett ki Flippokraíész, akit joggal
neveáetrérrk az orvostudomány Btyjánsk, mert ó volt az első, aki
szÉínbe me,rt sállni a természetíbletti, nrágikus gondolkodással, eluta-
sítotia ava#rils1rín szerepét a gyós,.ítá§bar,, és nragábirrr a tenne-szetben

kercste a betegség okát és a ryógrttás módját. Igen jelentős lÉpés volt
eE a7, orvoshldomárrlban, merí megielent egy pelrlamutató orvosi
szefirlélei" amely felismeri a termeszet gyóryító etejéi" es az orvost
ermek a szolgálatába Érllitjq &zi§e & err,:.lerat kUzd a betegség eller,, az
ölr/o§ dolga peclig támogatrri a szervezetet . Ez a kijelentés ma ie h"lyt-
álió!
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Hippokratész iskolát tererrntett, ezen új irányzatrrak vezeraiakja volt,
íapas:*alatait irásbalr is rögdtette, melyet tarrttvfuryai es kOvetói foly,_

tátták. Ís, maradt az utókorra ery lrott orvogi gójtemérry, amely az
alábbi szellemben írodott: a betegséget megfi$lelés és tapasztalas

űtjarr fel kell isrnenú, ehhez sziikséges a betegség lefolyásanak porttos

fetrieglzfue, í8y az Bsles ttlrretekból következtetrü lehet a tennivalókra.

Ez a gyakorlaíi okfatás is eitbgadott mai szemmel, sajnos az elméleti

turlá,s rtern allt vele ararrybarr" Az volt az elképzeléstik, hogy a

betegsóget a szenrezet nedveinek * !&, epe, nyák - aranytalarr

elclgá*a (}kanl" Ezen orvosi g,rr5jtemény 2.00f} éven áí (l) voli az

orvosok legiekintéiyesebb kézikönyve, ez it bizonyitja n,lekí{ora hata§t

gyakorolt á***u.qg* a késöbbi korok orvostudomanyara. Ó ""olt az

á*tart<ozp"ntrr, **gforrtolt, mértéHartó orvos mintaképe, és az is
rnaradt.

Az orvosi esklt, mellet a ma oívo§ai hasa,lálnali, tőle ered, vagy
legalábbis az ő szellemében iródott, és emelkedett etikai szellerne előtt

ma is fejet hajttratunk. Néhárry iáérflt-méltarr bizonyitja emberi

nagrságát: "...telttségefilhez és fudáson,ilroz méiten fogom nregszabni

a betegek életmódját az ő javnirra, és mindent elhádtok, ami ffiana
nekik, §errkinek sem adok halírios mérget, akkor sern, ha kérik, és e,rre

vorratkozólag még t*rr,acsot senr arlok. Ffusorúókeppn nem §egítek

l"pwá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához...Amit kezetrés

közben látok vagr hallok, akár kezelesen klvitl is a társaddmi érint-
kezésb€n - neln fogorn kifecsegni, harrem ütokként megöízötn..."

Ez az igazi hathatatlan§ág!
Rényíné dr. Torontálí Renráta

vA.N r,ŰrÓol ÁJ }{I§TELEK§F{I

A MOL Rt.-tól kapott tajélrortntás szerint a lristtleki ktil§ő MüL
benaint*lfurát meglezdték ft hánhrtási firrelőelaj árusításáí
HTO-jeg5r ellenében erután folyamatosan lehet vá,sát,olni.
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ú ll t<o anaaarzarr rlt É s

Csengele íeazség Ünkorrnányzaía jafilár 2"í-én ]7 órai kezdettel

tartgtta ez hri első ülését a FaÍuház nagfiermében, nagl szarnú

í ako s s ági érdeklődők j e lenl é.tében.

Á polgármester ür az előző ülés óta végzett munlrak íüizött el-
mondta, lrcgt útereszeke.tfekteaek le a Móra utcában, hogt az ártézi
lrut lelesleges vize eI udjon íotryi. A lakasokból néhányan
jelentkeztek hog,, a szeméttelepen kivagnák a fálraL sarjhajtásolmt,
ha etvihetik a hitennelt/át. Áz e\őző ulés óta eltalt idősmkban kertslt
slr dI homakb{*rya meletti út lezárására, vaíamint buszmegáIlóhe.Iy
hij e lö iés ére a "Hegeűí s -kgrryarban "

Á poígármester úr már tárglalt gaúabolt létesitése ügtében is
vállalkozókkal, akik pozitivan áll.tak a megvalósltáshoz. Á
hóeltakarítást a község fuftletén Áruai Kálmfm, lcí}lten\leten

Tisóczki István válhlkozók végzift. Megáílapodás született ü
kommunális válIalkozóval, aki ezután minden Iiedden és pénteken
elszállítja a lakossági háztartási hulladékot, ha azt zsúkokba össze-

syűjtve hirakjuk az uicára. Á polgármeste.r úr szomszédos
ünkormányzatoklral teremt kapcs o tatokat, hogt egüttműktdáseket,
munkalehető ségeket hazzunk létre.

C s en ge le. önkorman}rmtának ké pvi s e kí+e s ffi le t e a po lgú nn e s ter
úrral lraruleze.ttsé.get vállnlt, hog le.gké.sőbb ez év augusztus 2a-ig
átadásra kerlll a !I. világhábonts emlébnű.

Á polgármesteri besnmoló utan a képviselö testi]let e|fugadta az
1993, I. féIévi munkate,rveí, melyben a lrt;petkező ülesek feíadatai
lattek kijelőtve,

Ezutún az ]995. an kökségvetés kerüít ismertetésre és
tárgyalasra" Áz önkormánymt leg!őbb al.apetve: ésszerű, eékzeni
takaréhossággal a működtetések, aíapfeladatok biztos{tása,

felütví.zsgáíva a kevésbé fantos feladaiok szükségességét. Megál-
lapításra kerult a kt;ltségvutéssel kapcsolatban, Íngl a tervezett
kiadásokat minimum 2 millió forinttal csökkenteni kell, nehogt az
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€línúlt évekbtjl rnegspóróít pétlz I-2 év afustt elfag4ott, és a
lakosságot keIIJen terhelni adólikat az önkarmányzat műkötlésének
biztosítasa érdekétlen, Áz ankormányznt bevételei állami
támrsgaiásakból jörmek íétre, rrleíyek aíanyi jogon járnak" Áz
fuodásck és iskolásak után létsláffitóI frlsső támogatást kapunh.

Megiegnem, hogt az általánl,s iskola és őuoda műkódéséhez
szükséges pénzeszka*;lertek még a felét sem fedezi az állami
hozzáj áru lá s, nag, obbik fe Iót az önkormárü,zatnak ke ll biato s{tania.

Á be,vé.teleket szaporitja, how ű csengelei lttkosok szemé$i

.fövedele.m adójából is _ielentős ósszeget átenged az állam a köné-
günlvtek. Ezen kívűI saját bevételeirtk is ,*arlnalt különíéle bérleti
d{jakból, telekértékes{té.sből, és még az előző évrőí is több mint 1l
nillió farirtt maradt.

Áz önkotmárryzat kiadásai kt;zdtt szere.pelnek kt}löníéle benl-
házásak, a Folgármesteri Hivatal nűködési kaltségeinek a fedezése,
az iskola és az óvoda lennfurtásahoz hiányzó pénz biztosltása,
C s eng e íe önkorrnárlyzatának rnűhadés i fe laclaíai közé tarto zik, ho gt
e! legten végezve. a kommunális szclgáítatás, a hulíadékkezalés mag
legten aldla, a tulajdonában íevő épüleíeket, utakat, közterületeket,
tsaíamálast fenrltartsa, a lakossltg rászoruló részének gondozása,
ápc !ás a bizto sí*,a leg,gn, a j ovede lemp ótló tám ogatás okrlak, kt; |dn-

bdző segélyel*tek meg leglen az artyagi fede.zete, Eze.n kívt}l a
lailturáli s é s s pclr í tevékerrys é geklrcz szü}u é ge s kiadós okat i s 

. fede zni
ke\!, ,4z önkoimárryaat támogatja a c:saládi ünnepek rendez,ését, a
Fölí{hiadó Bizottság műkl)désé,t, a Polgdrőr Csoprirtot, az Eglházat
és a Tűzoltó Egyesüíetet is. Á Polgarőr Csoport egl.fénytnásolót kap
a helyi újság sokszartosítására. Közhaszm} munlwpégzést is szaratne
tám ogatni az önkormányrat,

Á íuiltségvetéshez a lakosság is hozzaszólhatott. Az Áleacfa és a
Vadgarlés utca sziíárd burkolaml való ellátását kérték. Á helyi
sportkör ri emelt összegű lámogatdst igérlyek. Fehnelaft a
polgánnester úr és a hkossdg részéről is, hogt a szolgalati íaíuisak

íenntartását a jelenlegi lakbérek neru fedezik, ezért új reildelkezést
kell létrehozn! a törvényes lehetőségek szem alőtt tartásh,al.

Á kaltségvetés tárgnlása Ezen a? ülésen még nemfejeztídőlt be, a
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kavetkeú üíésérl történik, meg rnajd az elfogadása. Áz előter_

jesztésekben lakossági telakigénylésaket bírálfunk el pozitívan
'(jelenleg 

t2a ft/négaetméter az önkormáftWti telekár),- 
nar§d Jenő váítaíkozó benzinkuta| srpretrue létesíteni a központi

trr^*nio, bekdtőúya melletti saját területén, ma$lhez az önkonná*y_

mt űmogatását is kérte. A testüíet február lS-ig a vállalkoeas

részletes megismerése után hoz határoutot.
,4a új dnkormányatnak sajnos az első ülés után nár felttl kellett

btráIni saját munkáját. Te.lekcsere üglében hazntnk hatarozatat a
decembe.ri ülésen. iJtólag derüit ki, hog3l az elcserlét telken , ami a
csere utdn lenne az önkormárryzaté - egt megépített alap és vitatott

összeg/l szociáípolitikai teher van. Nagl vitút váltott ki, hogl a
ftny{zerü tajékoztatást az igényt benyijtó lakos vag1l a hetyi

törvényasség felüfrlelíije, a jeglző úr rtruIasztotta-e el. Ez ügften
egt héten Űt*l hátaraz a képviselő-tgstület. Megallap{tam, hogl ha

minden ülésen az elözőekben hozott határozatainkkat módosltani
ketl ilyan-olyan akgk miatt, akknr órdemi rnwirát nehezen tudunk

végezni. Ehhez kapcsolódóan Rértyi László képviselő azt jrwasolta,

hig lrérje az önkormaftwt egl törvértyességi vízsgálat leíoly_

tatását, amelyet ingle.nesen végeznének, A testillet elfogadta a
javaslatat.

Á F-afuház hasznasítására Dénes Balázt késniselő javasolta, hrlg,l

a Tartúrképző Főiskoláról paknríatra heíyeznének ki sushiraryru

képesítéssil hallgatókat, ahik kulturális {eladatokat látnáfiak e! és

gyakartaüb"g az önkormhyaatnak ne,m kerülna pénzbe-

Ezutan wrt üMsen folyfuíntk a munlrái. Ott elbirálfuk a
könjntárosi pólyázatolwt is. Több indutó kaztt Horpúth lrén rlyert,

aki március }-jétől. kerül kinevezésre.

Á kovetke.ztj ttlé.s február 2t-én lesz, melyre mfuden érdeklődő
Iakostvárunk!

Ttrkdly Áranka
képviselő
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ITELI{IVA§ Á FoCItsÁRAT üKrIoZ!

Végveszelybe k§rüt B csemgelei futbal!! Mínt
birnnyára soliak e!őtt ismerÉ, a csengcleí Snkor-
mámygat méB a felét §€nt szavazta m€g annak aE
összegne§ nrmi szülrséges az 1995-ös §u€uonra. Errnek
fudatában an edző és több játékos n€m vállalja §
további versenyaést. í,nért felhívással fordulunk a régi
es jelenlegi jÉtéhosol*}roz, illetve a Kiss Nándor Éltal
edzett serdiílőklröz, hogy l99§. február 3-en (pénte-
hen} 1S óraksr jelenjenek meg a tgbdaíugópáIyánfrl é§
döntsenek a csapat úovábbi sorsáról. Yárunk még
minden érdeklódőt, spoÉbsrátot is, akik valamilyen
módon segíÉeni fudaák a talporrmarEdást!

Ira nem sikeriil vahmi megoldást találni a csapat
szerepelúeteséreo alíksr sajnos § évi jó srnreples utan
visszalépíink a bajnoleságtól.

Kun-§rabó Tiborn
a c§k§E elnöke

NYERTESEINK
A karácaon3.i kereezkejtvén;.iinke 12 megfejtés érkezett be, melyból
egy lübás volt. A helyex megfejtés: Boldogok a lélek szerirrti szegé.
nyek, mert övék a mennyek országa. Vígh Atüa 1000 Ft értékü aiárr-
dékcsomagját Tisóczki Vilmosné, a Kírrai boli 1000 Ft-os vá§fulá§i
utalvanlá Forgó Emília, Novákné Vlzfián5ó Erzsébet 10CI0 Ft-os
aiándekcsonragiát Frank Zsanett nyerte a sorsolá§on.
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A FöLDn,I UNKÁ§ §zövaT§EG CsENcEL§I
C§üPüRTJÁ 1919-BnN (tt. resz}

e iová-bbiakbarr a tagok névsorát koztiljrtk A nevek meilett levö
sárriok (p1. No. 417.} a tag tairyájfurak sánrát, a űtrrrrrok (p1. 1919.

IV. 27,) a belépés idejét jelentik,

Férfi {agoknévs$fia:

l, Fapp Nánclor [§ándor? - M,M,] No. 270, elnök 19i9, tV" 27"

3. Balogli Milűy üikáf 19i9. iV" 2. szegerli csoportnal
3. Papp János perráárnok 1919. I. 1. kisteleki csoporhráI
4. Vaxga József ellanőrNo, 33. 919.IV,27.
5, BamaPál ellenór i9t9, i / 1. §zeged-Feisótanya csoporf
6. Bát§Bli.Tózsef pottag 1919. III. 2. szsg*,ü csoport
?. Katona Pál pottag l9l9. I: 15. §zeged-Felrótanya csoport
8. Jrrirasz Antái No. 49. l919.IV. 2"] ,

9, idősb JuhászAntal 1919, IV. 2?.
l0. 1'óth Vince No. 9?. l9l9. I\r. 2?,
lt, Tóth IstvánNo, 9?. - it -
12. Tótli János Ntr. 97. - íl *
13, Dávid István - n -
14. Tliíi Bálint . " -

15. Szarva* Jar.rrls No, 417. - " -

16. Túfi Pal No. 1CI0. , ll *

17,'rúrj.L*jog No. lü0. - ll -

18. Túfi Ferenc No. 27. - ll -

19, }Iarkei Isfv?űt No. 278. - " -

?0. ifi. Trrd letván No, 444. - " -

?1.ForgóIstvan No, i0?, - !l -
22. Szabó Lajos - ll -

23. Bangó János No. 3?3. - ll -

24. Kurcsai [ísy! - fuI.M.J Já,rros No. 25. - " -

25. Tóth József No. 432. - ll -

2ó. Répa Jerrö No. 49, - lt -



_52-

^d 
ír-r-1 .--,_- Tt----.aT- -l il

./.ö. l\l,ttJlliüt Jiülus 1lU, /-t.

29" Benegik János No, 3?{!. - " -

*]0. Tóti.ielzsef No, 359. - ít -
at m, : n ll
J l. lun ,rc'.rellc
?j LT^*Lo.i Fo*on^ lÁ9 * l? *
_f !_ !lfu§ü l útUtaL. 1U9-

33. Kopasz MárJ.crn No, 53, - " -

34" Kopasz Gyorgy No. 53. - " -

35" idősb Tirri István No. 26. - " -

36, Kovács Ferenc No. l05, - u -
37. Kovács Jarros 2ü§. - 'l -

38. NémethFerenc - lt -
39. Rabi -Iános - 'l -

40, Hell Ferenc No. 38. - ll -

42. Pataki illés - t' -
43, RaczAndrá§ No.2?4, - tt -

44. Rácz üyörgy No. 2?4. - |l -,

45. Faksay.Iozsef No. 42?. - " -

46" Apro [így!- ivi.M.j Mih*ly No. 99. - " -

4?, Kiss l-ajos }Ju. 333. - '! -

,{a E^_^-;L TÁo.oS hT^ ll1l - íl _,lU. Uk]lLÉl& J\/6Vl 1lV. ,lÉ_J,

49. Bama "lózsef No, 434, - ll -

50. Mésáfos §árrdor No, 2üü" - " -
< í 'laÁ+L T^+*,,{A T\í^ / 2 íl
-' r. l VLlt 1§i V(ul, 1\\J. 'tJ.
52. §zaszko Járros - '! -

a , rri^-: T^{-,Á- \T^ oa\ l,J.f. \Jq-;Z.r J.§LvilJl l..t, ()V.

56. Rabi Ferenc No. 332. - !l -
a., í T^-l -^ T.lal 

^n,c 
n

*, /. .tr}gl§§ l"-ilt ,/,LrU,

58. Na$r Antá] ó7. - t, _

59, SágiJózsef No,251, - ll -

60. §{gi }víilráy 286. - tl -
61, László Pá] - ll -

62, Búdai [igy! - M,M.J Miháy - u -
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63. §üli Jarros No. 21. - ü -

64, Szász Gábor No, 3?5. - ff *

65, Olajos Gáspár No, 113, - tt -

6ó. ríáíkei lojo* No. 24ti, - ll -

68. PignickT tt§! - I'iLM.J Mhály No, ó9, - u -

ö9, Horváíh l,,ajos - li -

?0. Kiss Ardras No" 35. - l! -
?1, §{otnar lrnre - ll -

??, Tóítr Péter - ll -

73.RáczPéter No,115. - ll -

?4. Korom lgfiitLz [1ry! - M-M.J - - -

?§. Túri János No. 26, - n -

[?6,-os sorsárn nincs, M-NI.]
??. Begsei }r{ihály - tl -
?8. Magrar Antal No. 369. - tt -

T9. lvíagyar Istvarr No, 369. - li -

80,},{agrai,Mlrály No,369.- " -

8tr, §zarvaslá§zló - lt -
82. Veréb Linzló No. 200, - lt -

E3, Tfui Jói*ef - ll -

84. Papp János No. 3l1. * tl -
85, Virág Ixtván No- 244. - 'l -

§6. Balog József - ll -

8?. RépaBéla No.49. - ll -

88" Kasza Lajos - ll -

89. Tisocr}.y lisyl - M.M,j Mituaiy No, 130. - - -

90. szóll Antal i§o. 439. g11 .T{.l2,1. [téves dáhffi 1919 helyettlJ

91. Gémes József No.64. - lt -
gz.Dnnfu?ky Beia No, 114. 918" T\,/ " 2,? " [téves datum 1919 heiyett!]

93, Pi§ni§uliry Péter No. 58, 91B. IV. ?1 . |téves datiim 1919 helyettlJ

9a" A§ró ktl,áít No. 1ó0. 918. IV. 28. [téves dátum 1919 hetyettlJ

95" Pápp Ferenc No, 234" 918. IV. 30. [téves dafum 1919 helyett!]

96. },uíagony B,alázÉ No. 88. - lí -
9?. Kilíti Feranc No" 272. - ll -

9§, T"Orkoly Istvalr No, 287. - ll -
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99, Apnó József No, 159. - ii -

10ü. Paragi János No. 16l. - |t -

l0l. Pigniczlci Sándor No. 58. - tl -
iü2. AproMihaly No, ió2" - lt -
l03. Nagy Istviur No. i5E.
104. T+rkelyMiholy No l?4. - n -

}05, időgb Tóth Pái No, 1?2, l9lq. lV, 3{}.

iOó. ü. Tólír Pal No- i72. - il -

10?. Szalma Antal No. 1?2. - ll *

108. Maryar Anclrás No. 334. - n *

Molnár Píihály

(rotYaSuk)

ítAJ DÚ JÁt i o S C S EI,IGELEI\{

Ez év január hónapbanfaíunhban járí íIajdú Jánas arszággtűlési
kép.,iselő. Mintegl kétórás zártkörű baszélgetése.n a csengelei
önkormmyzattal tárwalták meg a prablémálrat. Falunk jelenlegi
gorújainak megoldására konkrét segítséget netn tudott ígérni.
Mag{tá!ése szerint a homokas területeken nem 4ehet ónálló gazdál-
kodrt s t ib lytatni, c,rak ö s sze.fogás sa l, s zöve tkezé s s e l lehe t eredm é -
rryeket eíérni. Wrlcze Janos.felvetésére elismerte, hogl a iej eíadási
áráhaz képest afabásárlási ár igen kicsi. ,4 hibft asszefogással ás a
b e gttj t é s i r e.nd s z p. r m * gr efo rrn á Iá s au a l íe h e tn e ki k* s za b t; lai.

Haidú János bejelenteiie, how Csongrádon képviselői irodát nyit,
ahol az önkormdrynat áltandó lwpcsolatot fud vele tartani az
irodaveze tőn keresztii l,

Rénvi lászló



,il iRüij,i,FssK
Mnní{íii*h*{{ístigl §el*ntk*pssét várc_rrn anc.ku,alc a sr"+rn*§l*km*k,

*k§lc * $párg*f€rríle§r.té§t F{'*meiorsr*gharr tiirm*rrrti g;yrri*orielÉ

sorfiíi el !*ívá*ják majáúítami *s *tlEiÉse}eaiÉ lE4s#bh üsemg*l** *

V*t§er-*ég sp*rg*rt*lepón *l{*t,ják haspr*osífumi. Ás ér{i*klődők

3eBerrtkenltetmek a F *riu.lmnharr Bemcsik §crerr*rtéL.

Ei"ie,siter:; c íc;/s*,,s,síj§ct, i,;tsgl a Csenlple, Üsaicmie utcs 1, szál-,i

rtíoít rneskerdtelyt ,!dór,:í.a{lc,_*nrtói ég köryn,ai5i fauq!|pft}lgqg?ft'gt,
'."-cJ..*

E*;rcnként szerileiisc,§*tt a íbrlti üiift€ri" ilüpk(iz,bgn {t j8o j: j
ti.ltíbiisaállrcfi ,,,i,ti3;uk elérlrciő.

Czrlkt1 Ildlkó

lirí.*siíerrn a tiltrú.glf leko*ság,of." ho"e;y t $S4" jarnrár í-

{.ő!, ÉÉle,r,fi rvEroxáss ai lróviib n Éev +*;nl3t*1 gt*ar.

Váilalorn nrryí.ó ó tofimff {,diÉqir snállíí,gsáÉ. &ail-

+s b *[f illg} ön ogi!"rr!&}í.

§'{Nh T'ilrer vgf§afi(oeó §neÉ.6t&, Eremógynritd. ??.
"§*iefollry$s: 63/ 336 t}46 EL9.efiefcn: t}6",6E/ 3§4 35§

€iaranaia felstősség-, c[&qc{}-, lnhdr.g* es vagtanhw*sftásí kötkeí
űsengeiÁrx Réseéei.es éeájékueéa*utltL ú§tük tl liveteéí ii'gyfelÉk
- ** "I^rL ^- Á*:-^r +aLéűil+*4!G,lL., u,

"EÉili F,niarné,-,,,,"-,:l, --",-

leirfarl: §8ő ü4,é

'nflP *.orolunríocryÁrloi
a ..,L, l!_!Vj y 9ÉAit)i.vÉ,

Frtuicyja i}eáia
4^16fn,1 , 'lfÁ ööqi,!j,|-l{"lj f , "i (rL, -!, j.. L

}Ia5r-§r'itatir:iáj:rur sreíTett í§r*1,,*,"U*,1*,tt*l,

nngoi ny*ivrrklatást, korrepet"língt vaiia l,rk.



-56-

VáíIal+m f,*i+ és vi*eti fleh,éÉelelg }qésaíÉéséÉ í.esie.{ivőkn

ittkogí*irmtl§q *s*ri*riÉ esemémrvei< sÉ:fu.}. Bbtrl aík{<eke{ ánrsÉfilk.
§aírle.s;lrrueíür,fillrr kitt<llgtlxás i rm6r *l*&É tS .§ófraep ái,§,!eh,

Naasp "lárrosnó
K§s*ele§g" §{tissnrÉh u. 34. sp;&ire

ffi 3s4 54í

Siimstln }*ipilf,*gtlit és egveil §irm:qtrrr l,r§kii*r*s§e§ v*l:*a,iinÉ ETE
tr5ü f,s &TZ X§l mstcriE,orEliapártllthoa 5dpuÉ'*góh rt bellÉi *rnái
cuics$}r§ltltl irnp}t*:lÉrtk tl g3,* rtórrál :

-,§";*r§e hf i}n*iy ia§mtmsmáH
T{ísi*l*k Tatryo 34§.srám

# s*e tgt

Minden tipust! sr,ivtfr§"r! jaw,{ffi.s*t, t*vább*t hánÉSjÉ gÉpei*hea vxid
§}ilüiír*§§*k gly*rtd+snt {t'*gaskerek 

"sr}:.; v*ii*lorrr. Fts-g;le
saahvámyos *:s;it}a}t*aó {pörk§!6iniin xÉh.} ái§pitd{,a1,l i*npható"

i,igíl*s .Ba}áns vállalk$ró
{--*eirgt I*, §*lsxgibattu!ás tu 3. s§dbr§x

ffi t*á í}i,?

..{ C xc,*g*lci, P,.:lglrrór C xr,ptlri tárrrügai:ó§i&l. }ápj &

Ki{ia: üseaig§lei Polg&,öl Csopcrrt Feldik ki*d*: 1{uixol,*í!*í,*r

§r,rr}e*rít!leg.: Csengele, FeJ*z-abxfrrlás u,.1-1, t'elei& sr,efke*úő: Molnm Miháiy
§,rk*zorodqja: lic.lgármc*ieri Flivatai" C**lgei+ licltsasíOÉltásű"t fele,lix: Boóélv jórr,ef


