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Csengebn a firtházban g5rttlekeztek tegnap délelótt az Árany-
homok Tsz latÍ.dffiBi. A csrlsás út ellerrére széperr ös§zejött€k a ávoü
tarryálaót is. A fagtos idől Gazsotltts József elnők oldott4 érzékletes
pld/rkkai alátánasáott besz{,,rnolója feledtette, Igaz, hálás feladat egy
jó eredmérryelrí<el árult évet értékelni.

Rossarl indult a tavalyi esáendó itt, a me§te "§zalrcl-ö\,ezetébenn.
A tartó§ asály utárr a szirrte sivatagra emlékedetó tert eten crak a
májusi esók tudtak ujból felélesderri a reményt. Ektor már tisr látták,
érdemes újra nekigórkózrri, közOs osszefogással még sikerülhet a
kitűzött célolot elémi. Az eredmények önmagukért beszélnek: a 339

.!őt szárnláh bs kollehtfua kazel 19 nillió.forintos nyereséget mond-
hat magáénak. A szövetkezet varyoftt 1l0 milliót ér, berrrháásokra
12,? milliót fordltottak. A jovedelemsdnvorul ep év alatt több mint
ötezer forinttal nótt, most a ne€§rvenkilenc€zret köueliű. A napi áüag-

kereset 225 forint.
Az l982-ben ber,t:zetett rij bérszaM§cás bevált, a keregetek 20

százaléMt ieszi ki a munkatrelyi vezetó által eldöntött prúmium. A
kiscsoportok tagifli maguk váogatjÉrk meg, ho5l ki kivel tud és akar
egrutt dolgozrri. A mrrrrkaidó régá az jelenü, ha m& minderr feladatot
elvégeáek,

A terveaetnél tóbbet, 2 ezg 4N szaíva§maíMt tart el ez a üj.
Tavaly rekordtermés volt ffi§zenáMl, silóMl viszont kevesebb lett. A
háááji sertésíartás bevált jOvedelemkiegésátés, kOzel 13 ezret hiz,
lalták fel, A jövedelmezóségi és takarmányoási gondok ellerrére az a
él, hory az idén se ha5{on alább az ambíció.

A növénfiermesáég érdeme, ho5r az állatállomárry mindig hoz-
zíiutrrtt a srtkseges takarmfoiyhoz. Igaz, a nehéz idókbor díágáíl
termelt takarrnáíry az állatter5ésáésberr igan megrröveli az örrkOlt-

séget. A tavalyi siló mázsája 106 foíint, az átlag 65,tel gzemberr- A
téerz eredmérryes gazdálkodása is elóregitetüe, hogy nörrckedett a falu
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nepességmegtartó ereje.
A hozzásálásokból kitúnt, mennyire foglalkoztatja az ernbereket a

sorsuk alakulása. Elmondtár&, hory az ilzemi balesetek sáma örverr-
deteren csökkent de még mindig varr i,enrrivaló. A segitö sá néha
kázenfekvóbb, mint a drága eszkOzOk. A íagok kérték a lciscsoportos
elsámolás mielóbbi kiterjesztését.

- Szabó Jánosné, a C§ongrád mepyei taru4as vb elnOk-helyettese
elmorrdt4 hory a cserrgeleiek adottságaikhoz mérterr jól megállták
hel,vüket, Kigtelek vonásköíztéb€n a má§odik leglobb eredményt
Fodulálták. A vezetók és a tagok üsmnya példa lehei mrisok sárnára
is. Részt vett a zárszí,,rnadás on dr. Tóth Ferenc, a kisteleki pári-
bizotts€ elsó titkára.

Balasi Pál fókönyrrcló szerÉnyebb, de a rcalitásokat figyelembe
lev,ó tervet ismeítetett. Ioaa visszafogták a támogatásokat, 5 miüó
íbnnttál kapnak kevesebbet idér\ de nem a kiskapukat kell ketesni.
Az erdekeltrégi rendszer torábbfejlesdeseben még vaínak tartalékok.
Az ószi vetések jól kikelteh bár sok fugg az idójárás további alaku-
lá§ától. A jó eredményekben a csengelei emberek szorgalma volt a
dontÓ, alro$l eu az elínűt kuzdelmes év tapasáalatai is bizonyi-
tották. Idénre is hitet, önbizalmat adhatrrak ezek az ererlnrények.

T. §a I.

(}vlegejelerrt a Délma5laronzí4g 1985. februar lGi sámában)

vÁsÁnNnprÁn

A továbtfalóarr í3alblze?€erl lrőzőlrlli íq|uk a Cnn-
g€lci Kíórrllgiibár, áz bő.zcaű viirrárok |egryéktt. l
firtát a kcrerlrcbcltrl ácúől verzűk át, áE áhatotft
Íclelőuigct r.ün írllb|filh yállalrrl. Célctelű a v&áfí
na9előxőel a helql ?olgJrlncetcrt lJtvAtAlt talőonall
íelhwut, tlqt esve, várárok clrrrarabhatnalr- A
rfultitérck febXbára. odk - orczáqm rillat- er ktrako
vAlÁr, ok - oruágot lrrraleó vA*lr, ok+t - oruágo*
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'díákó 
& íégilré§v&áf, 1rv - trr?cdrvárAr, oá - arlr,áqot

Allátváráí, oÁ+rrrgv - otczá5ol Allát- é, trltwrÍratv
vAlAr, R - régllé5 várár, av -avtó vAcál, A,tr+rrr§v, -
agtó- ü rrvrrkegep v&ár

Febrrrár t§, (srerda): Járroshf,lína - oák, Rudóárrya - oák.

F'ebnár 16. (csüürtök): Edelé,rry - oák, Rasáy - oák.

Febtrár 17, (péníck): Smmbaíhely - ok.

Febrrár lt. (nombaí); Asód - oák, Áeványráó - oak, }Iajősm-
boszló - ok, Kecskeínét - av, Kiskunrlacháza - av, MezóbeÉrry - oák,
Mohács - oák, Mohács - oák, Pécs - ok és av, Saíkad - a\rt-mgv, Sáí-
bogard - oak, Siófok-Kiliü - av.

X'ebnár t9. (rasánap): Békésc§abe - av, Békéssz€írtrírlrá§ - oák,
Debrcc€íl - av, Drrrrarijvárot - av, }iajduszobosdó - olr, }Iafvarr - av,
Hódmezóvásehely - av, Jász8páti - a,l-rrn8v, Jásdadery - o.át, Kapo§-
vár - ok, Kecskeínét - oák, Kerrdelrcs - o{ Kwuartniklós - oák,
Miskolc - aq Móra}ulom - o{k, Orosháza - av, Pécs - oák és av,
Szásnláí - ok ée av+megv, Tiszakécske - oá\ Vác - oák.

F'ebnár 20. (héúfó): Ktlrrnend - Gák, Szil - oák.

Febrrár 21. (lcdd): Bódvasdlas - oák, Feftósantnikló§ - oák,
ttatvarr - oák, Szonbathely - oák.

F'ebnrár 22. (secrda): Rudabónya - oák.

Febnrár 23. (csütöríök): Szarry - ok,

Febnór 24. (pénúek): Dév*rl&rya - oá, Smmbathely - ok.

Fcbnór 25. (szombat): Gyál - 04 llajdúszoboszló - ok, Jásárok-
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§zállá§ - oák, Kecskemét - aq Mezóberény - av, Pécs - ok és av, Sió-
fok-Kiliü - av.

Febnrár 2ó. (nsárnap): Béké.sc§aba - av, Bodrogkeresáúr - oák,
Csongrád - av, C§oma - av, Debrecerr - av, Flajdriszobosdó - ok,
rfutvan - av, Hó&nezóvásárhely - av, Kaposv& - av, Karcag - oák,
Kecskemét - av, Kisújszá,llás - av, Miskolc - av, Naglatád - ok,
Narykáta - oák, Pá§áó - av, Pécs - oák és av, Rornhány - oák, Siófok-
Kúiü - av, Tamási - oák és av, Zalasantgót - av.

Febnrár 27. (hétf6): Körmord - oák,

Febnár á. (kedd): Pince}nly - oot Sajókaza - oák, Szombaüety -

üik.

MEGÁIÁKULT Á C SE NG E LE I GAZ DAKÓ R

Jarruár 314n tarfuln ahhtb llését a hetyi Gazdaíör. Áz alahtló
nlésea több mint 20 érdeklődó jelant meg. Mfuel Csmgelén nincs
hagnmáryn az ihEn és lasonló szervezódéseblek, kiváncsian
hallsatíák a gazdálkodók a Gazdahar nyrjtotta előnyaket, ittetve
azok khetőségeit ifi. Kormányos Mndor toblácsohsában. Ismeftet-
te azokat a célokat, anefuk eléréséért Hd a Gaüakör a helyteft
biztonbb megélhetése érdehében. Ezek kaül néhbryt ismertetek:
- a tagok &deketnek a Mptiselete
- gazdó lkodási smkártelem Jejlesztése
- terményeh értélcesltésének se§tése, stb.

Áíenti cébk elérése érdekében a Gazdakör:
- gazlasá§, szahtlai ulrgai eőadásokaí szervez
- bheöséget biztostt a gazdák kölcsönö§ ulryzíahtcseréjére
- segtti a helyi adotíságoknak megfelelő nwényi htlnlra elterjesz-
tését
- önálló értékesítésl rendszert alaftit ki. stb.
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Ezek után ismertette az Ábpszabóly-íefveaetel, amely mepitaíós
után elfogadásí nyert. Áz Alapszabály efogadása után 19Jővel meg-
alakult a Csengebi Gazdakor, mefulek ehakévé ifi. Kotmá4ns
ftrúort választottuk.

,4 vezetőség megvólasztása után terrnesztéssel és értékesltéssel
kapcsohtos problémából tárgnlt a Gadalör kqsága, ndjd Tóth
Tamás falugaúász, a Földművelásűpi Minisztéium munkatársa
adott tájékoztatást a pályázatoh lehetőségeiről és a hitewívételek
nehéxégeiről. Ismeríette a jelealeg énlhybett lévő ún, vetésl
támogaűst, anely néhárty n{nényfujn esetében ighrybe vehető
2000 Ft/hektár összcgbm. Wsszaigényethető mé8 az t]aemaftyag

Jognsztás utőtl 3,70 fr hterenként az útadó alapból.
A Gazdaíar azzal a golúolaftal zárta első üUséí. ho&l műkö-

déséneh hasznosságát felismerve eglre többen csatlakoznak majd a
szervezethez, hatékottwbbá téye annak működését.

Belcsü Fercnc

PÓTSZILVESZTERI BÁL
A Polg&6r Croport ho@i dté utút júüáí 28-h títcít! czévi dr6 báljí{" A

bi*ryö(töh vaoca uÉn lá, Fereac lnrrrrriar doü dlsfiL Blöad&a lözcper
rdrűi vol! de nr$ dirm€íac váltoü ki a WC-fedélból kérúh gitdr (lád a
ddryon!). A jó hfi8utÉ a&ezcn rkrt lirlltoiloi A vil8yvilágttár &ráil í
crölúGúáe azonbm olyrn jó hdlrt vóltd ki. hoey Sd u&r nqióGm mind€*i
t&rcol| i26r a torbolaronolárral fá &íí v&nmk kell€lt A rédy€lók váemérye
szcrid e bulin kcvcscn volirrk ugtrr! de a ha4ult amál jób volt"

A rodolr ajíndétokar a Pol8e6Í8§ rzpozrai qihlották fd, 16/ m€{ídcdnq
ho5l nevük iü álljol".* Búmyi ilditó, Búelyi Jó,zld, Cíáki r^ászló, CÉ&ári Zolttfuné,
Dárec Balb, Novírlcré Vtfittyó rurébet Ráryiné ö. To.oíűli R.núe, §zQlrki
§árrdor, Tóúh Tibor, Viú Afiila

M,M,



ERDEKESSEGEK AZ ORVOSTUDOMANY
ToR

A.r ókori onmúudomány

Az ókori orvostudomáíryban az alexrrdriai iskolák döntó lépést
jelení,ettek, mivel valódi tudomáryrnól csak ettól kezór,e begdlhetfrrk.
Errrrek ota az, hory \€gíe rájöttek, hogl mi az orrrosi tudár kulcs4 és
boncolásokat végeztek az emberi test felépttese megértésenek
érdekéberr, Megsztrlettek az elsó arratonómiai iankOrryvek, persze
teve<lések i§ akadiák berrnük, de sok volt a finom és alapos
megfiryelés is.

Kót ne,ves professzoruk Hero,philosz és Erazisáátosz régre élet-
tani alapra {bktette az orvoshldoínáíryt. KOlön könyveket lrtak eryes
szaheruleüekból, peldául szemésretból, sálé§uetMl. Pontoean líák le
a szerveke! egészen finom apótékosság8al, gnit s fgrdszoíesen
vegrett boncolár tett lehetóré. @rdekes, hog;r utÁnuk megint máeftl
eveaednek kellett eltelrri, lrogi a borrcolár elangedhetetlenségá belás-
§{',kl!!),

llarmadik csoportjuk volt az alexandriai orvosolouk az ú5mevezett
'empirikusok" crapala (empirirrrn = tapasáalá§), akik a tapasáalást
tekintették vezetö elvülgpk. Jelszávuk az volt, ho5t *},{em érdekes, mi
okoza a betegséget, az a létryeg, mi sztnteti meg". Ez a teória kula-
üsellenes volt, ernrélfogva felrrleúes és rrcszelyes, de poziüvrrm berrne
a tapasáalat fontosságának hangsűyeá§a.

Alexandria hanyatlása uíán Róma rette át a szellcmi irár5rttást, mé,
gis a göógök dolga maradt a tudomáryoe gondolkodár, mivel a józarr
es gyakorlatias ómaiaktol idegerr volt a filozófiai elmélkedés, a
eillagászat é.s matemalikai gondolkodás, íg a 5rógrttás tudomárrya
is. Róma rrary owooai mind goógók voltak!!!

Elrókérrt A§ztlepiadé§z (iellegretesen As*lepiosz onor-isten íF,
lét vette fel) vlvt]a ki az orvosi rerrd elismerését. Igaárr "modern"
felfogárú volt, nem hitt a lélek halhatattansfuában, elvetette rra5t

L
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elódjei tanait é§ kilálált eg rijabb elméletet: "a szilárd résrecskék
kórláítáf . Ez alatI a zserriálisnak eryátalárr nerrr mondtntó elmélet
alatt a kovetkeóket ér{ette: a test atoínokbl ál, meg a kozfük levó
pónrsokMl, az eg&nfi erek helyes aárrya. Ha az atomoknak nmcs
elég hely, akkor jOn a betegség. Az a fontos, hogt a pórusok ne
legrerrek se szúkek, se tágak, hanem *ö*p" le5,enek.
TanthÁryar ezé,rt nerrcáék magukat 'metodistáknakn (metodus = ku
zép). Terápüiukbarr jelerrtór szerepet játszott a bor, drt nagy
népszerrlségrrek örverrdtek.

Eddig láthatfuk, mermyiféle nézet, irárryzat, elképrelés élt az or-
vostudomárrybarr, é§ eg/ikMl-má§ikból a helyes úton is el láetett
volna indulni, mfusern i5l történt,

Az ókor legnaryobb haüe\t orvo§s Galé,írosz volí" aki í€ngeteg
köítyvet lít, anatonómiait, élett nit, ryóey8zert8ílit, egé§z8€e§ élet-

módról sálót, és még filoófiai tanulínányokat is. A kozépkor
második feléberr nfededék fel" ttjra és akkoítól minteg másfél
é\rczreden ű (!) az ó tarlai megvalooulá§ából állt az orvogi ryakmlat,
gátat szabva ezel a fejlódéenek. lvfu már c§ak örténeti jelerrtósége

van, de az a másfél évezredes eg;r helyben topogás szintes elk@ztó.
Smrencsére eljOtt a reneszánsz kor4 és erel a felvtlágoeodán ideje.

Rénybé dr. Torontáli Renáta

A k6vetkcrö

önrorulÁxyztTl ü,ns
1995. februrár zl-éln17 órakor

lesz a Fahrház,ban!
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DoKtIMENrUMoK c§ENGELE TöRTfNETÉnól rv,

Anpkönyvi lrerllle t felálUtása

§zeged város törvérryható*§ bizottságának 29411939. száín{r köz-
pyúlesi határozatórrak résdetei :

lZ íaz59,úIé" §i^"oJo/!a, Áo1y GsangeI" í.pr:/dny"dg e7ész /erü!e/é/ a || B||

1Jzé s ú azya§Stya,j á'"o/Ű /"rtíe/é6ő! btoérydűa lVábáIfo!í.) a ír:6rrlrh é"

ezen /errJíe/6EI tl atz3ra.{tayí .6ezt{e/ -É;a.hl//&ű áa/árcz/a el oly aáJa,4

Ác7y az !' atyaíany:i ,6erale/ íerUIcle angeygeuí G""n7eíe lapi/ánysd7

ÁUugaz7,a!á:i íertie/éoel 3z ú1 anyaíanlu; tra"Ule/ o xSze7ed- CseageIe,

.H /eÉeű pá.l,rz 'á'"ot"j| eíEoez&l u,izt /...J &,*
"dl/czds Uc/6e lépés&eí ldőpon/lál a /aaLéay6a/óldg; 6tzo/kd3 ít17jáíése
!9aO. /anuár áó t-6en dIlap$b -"! f.-.J 9 

"áre" 
pclg&,ael/ete az ú1'

aa3,aÉatzyu; ál:a!ű on"elé"áuer JÍoáá"" !V-6d!1 áI{aa; né7,:rÉ"Ia, 5:arya!é-
-/aa!!é/ 6lbza mej o 

"zoláso" 
/,'sz/Jé//r)ű oly tri6s/éssel, 60§.! az gazlalói

épi;!e/6en ateyfeleIi &Ila/aÁ" Áel7isé7,e/ k:/eIes ae_qnet,eze// 17azga/á- /aal/á

a z alzy aÁanjru i á:u a/ű razíelÉez é-s é-re 6oc s áy' azr:

Meglegyzé§; A hivatal felállitálát a belügyminiráer 41.0ó8/l939.1V.
sámú leíralával hagrta jóvá és a műkOdését 1940. március l-jén
kezdte meg,

,Az eredeti kéúd a Crorrgrád Me5rei L.wálárbm található a íV.B. 1402. a/ (6?.
kdd) jelzá Eld"

Népiskolrai gqndmlrság mcgválasríása

Szeged város torvénytutóeági bimtlúgának 12/|93? . §ámli köz-
gyulé*i határozata:
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fl kzggűlés nállszein/i űl&s szauazá;sű tga?. éu /nuár & t- /őlíezíőd6
Áal étlre lerlbdő aeg§haldssat Oaráng; $zsef, dr. Fafa Bqas, ?ap
funs, őállat *erea, 3aá.€ Sáador és ?ttri űluán cseajtűe/ la&soíal a
SzegecL Csen_qelet áIíaan' aé2lúoIat yor{tnÁáy /agl'dud aeglálas z/o//a.

Az credái kézird l caontnü Mcgrei Lcrlát&brr ldálhd.b l Iv.B. l4o2. sl
(64.kütd) j eIzer ald"

Népiskohi Eondnok§ág újjáahldtása

Szeged sz. kir. város polgá.,rmcsterérrek 34.56411943. [V. sánú te-
vele:

Szeged §z. kir. váíos th. közgyilésének a szegeücsen-
gelei Állami Népiskolai Gondnokság riJjáalakítása iárgyában
kett 138/1943. 9z. hetározatát fudomásul veszem és fudomá-
sulvétel végett h.h, másolatban közlöm a kir. Tenfelügyeló-
séggel é§ a megválasztott bizotbági tag urakkal.

Erröl a kir. Tanfelügyelöséget, BALOGH IMRE, BÉRES
JANoS, BÖRöcz FLÓRÁN, vitéz cslcsAl JÁNoS, KATo-
NA PAL és ütéz zArAuy JANos gondnoksági tag urakat
értesítem.

Szegecl, 1943. augusztus hó 6-án a polgármester megbl-
2ásából:
DR. RŐTH 3.k. tanácanok.

A g{pd írdí levd Hqeős tne (Csea3de) bl4idooában van

F,oCIsTÁK!
T'ebnrár t?an (péníclren) 19 órakora tlbdarúgópá§fuál l&ú
ölúöróbe minden csengelei focisát és fmtbllbaráúoú yánllk al
utolsó megbesrélésre! Amenyibcn nem lesz mcgfelel{i léúsrám,

akkor szllneúelíeíni fo§uk a hbdaúgásí a fahmkban,
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KORNWKÁ ELÓZETES

Februttr honap vége lelé újra megielenik a Csengelei Komyika, A
megszokott iccek és rajuk mellen folytaguk a Nag[aink , kicsiben
soroafunkat. Ezúttal a csengelei önkormóryzaí kerlll sorra. Rejt
vémnldahtnkon nláhs Mrdések és kéyejívétty található. Egl újabb
helyszínröl fo|ía§uft a helysztni fudóslúst.'Csaft 18 éven Jehliek,
nek' című rovailnk bm bemutatjuk egt presszós kis(hry aktképét.

Humor az owoslósbtm clmmel megtörtént sztoikat elevenlttlnk fel.

A FÖLDMUNrr:is szÖvnTsBc CSENGELII
CSOFORTJA 1919-BEN (rII. rész)

l l0. Balázs Ferenc No,4O0. IV,2. [téveserr V,2. helyett]
l l l. Túfi István No.24. 9l9.IV,4, [téveserr V.4. helyett]

1 l2, Bittó Antal No.193.
l l3. Csaki Miltály No.1]8.
114. RabiAndíás No, l4?.
1 l5. Tóth Járros No.359.
1ló. Horváth Káro§ No.149. -

1l?. Iáeáó József No,344.
118, Samu Antal No.354, 919.V.4.
1 l9. Kiss F€,renc No.295.
120, Virág Menyhért No.23.
l2l . Briri Pál No._
122 Dömótör János No.34. tt

l23. RépaDániel No.49.
124. Novák István No.7?,
l 2 5 . Papp Fercrrc No. 3 22 .

126. PappJános No.4l8.
12?. PigrriczJci Péter No.433. '
128. Bencsik Mhály No,424.'
l29. Boldog József No.236.

MolnárMihály
(fotyt{iuk)
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Nag/ öfömünkre a 2. Jélévben fakukáció órán súmttógépekkel
foglalkozunk_ Ezért nagl köszönettcl tartozunk tgazgató né.ninek,
hogjt biznsftotta számunkra .ezt a lehetöséget. A §zárnltógéws
te7emben öt modem 8ép van. Úi tanárunk,Totgi Gytla asszes aűá-
sát átadja nehtnk, mindent jól ehnagnráz és ezt nagna kösztinjok
neki. Szhnunkra ez különösen fontos, hiszen javőre a felsőbb
iskohkban szómttógépek*el íogunk íoglalkozrli. Á fahtltációs
csoport tag]bi nag&n öfőrn nel és szfuesen tamtlnak a száml-
tógépen.

Magony Nta és Bagi Krisztbta (8/B. osztáfu)
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I. Beres Máaa 8iB.
lvíagony fula E/B.

IL Kóvógó Éva 8lB.
Szabó ndüó 8/B.
Hencz Teodóra 6.
Apró Zsolt 6.

Itr. Bagi Krivtina 8lB.
Papp Zoltán 6.
Tóth Tibor6.

IV, Kriz§án Milria 7.
Fekete Piroska 7.
Csanyi Ildikó 7.
Csókási Zottán 6.
Minkó Ágnes 5.

M0ller Anikó 5.
Pálinkás Agnes 5.

Graaláhmk a /élépknr elért osztálqtokhoz és remé!.ilk, hogl ityen
ksz az éwégi bimnylvónwrck is! Ábi nem kcfllt most Jel a
TOPUSTARÁ, az még bekeralhet az évvégi SUU FIRruiBÁ.
Mindmhinek sok sikert kívánunk a taruláshoz!

6§-

V. NagyMónika8lB.
Abrahám Gtrg€ly 7.
Bozó Anett 5.
PigniczriAnikó 5.

VI. Kurucz Anita 8/B.
Süli Tamós 5,

Vtr. Szabó Piroska 8/A.
M€ony A$dres 7.
Magyar Erzsód 7.
Suü Gabriella 6.

MII. Hegedlls Timea 8/A.
Vass Jó6ci 6.
Rózsa Eszter 5.

D(. Bozó Bűa E/B.
Müller Góor 8/A.
Tóth Katalin 7/A.
Béres András 6.

Kővágó Eva és Béres }v!árta
8/B, osztály
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Karirrt}ry Friryes:

RoHoG pűEGÍjsZ osZTÁLY II. rész

Azlán a köveikezó dolgot találja ki valáki. Az ernber odame5r

$ldául Auerhez, aki sm,rgalmasan lr valarnit1 lihegve nekiszalad,
iázas örömtól feldűt aíc.al - kapkodó hangon karon ragadja. "Gyere,
glere p,orsarr... ! - firldoko!, és viszi magával. Auer kapkod, nern érti,

"Na, mi az, mi az, mi történt, hová?" - kérdi izgatottan & ijedtenr, és

szerli a lábát. A másik nern felel, lihegve cipeli. keresdtllvoruzolia a
folyosórr" felrchan vele a harmadik emelete. Auer aglábarr
villámryors irambon többféle lehetóoég mozgóképe eáguld. A
nagybácsija iott meg AmerilóMl. Az igozgató hivatja" mert
konfererrcia voll, és ott végre megáll,apodtak a tarrÁrok, hogr ez az
Auer egészen kivételes, ért}retetlerr zserri, amilyent ery sázadbarr
es/et §ál csak a korsrelleín, é§ d ógtön ki kell adni neki az
érettségi bi:ronyítványt és ezer korona ösdöndljat ery nagy beszed
ktséretébeí\ amit a tarrári smbában tart ^z igazgató. A
kultuszminisáer hivatia" aki itt van a taruárdban, direH miatta jött, mert
valalii bektildte neki Auer legutóbbi nagydolgozatát, amit körmyek
köátt felolvastak az Orságházbarr, ós Auenel most kezet akar fogrri a
kormárry képviselóje, A szábádké?i-tarráf hivetje, meít ep gazdeg
mecárár meglátta az ó Stiliált levélalak cirnű szépraját, é*

lrarmirrcezet kororráért meg aka{a veruri a városligeti Feszty-korkép
helyére, amit moet eláneíeztek. Húspzerért is oda adom, gondolja
meg hirtelen Aum, amint lihegve felémek a negyedik emeletre. Ott
eg}r§zelTe a hjrviv§ aki eddig ery szót se sált eleresái Auer karjéd,
és sz$ lassan megindul lefelé. Auer csodálkozva uünaforórl, a lépcsó
aljrirrr már ott á1 az egész oeáaly, és röhög. Auer e5l percig ál1,

marhák, mondjq aáán dOhOs€,íl indul, szégrerrszemre lefelé, két perc
mrtlva már ó íöhög a legjobborr, amikor Robozzal csináljá* végig
uP§,anaá.

(fol}taüuk)
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Vollrsragen Jetúa 1ó00_as, injelrúoros, 15 éves gépkocsi 200.000
Ft irányárért elrrdó vagl 20 ezer db váIyogérú illetve Mrmilyea
épitóanyagért elcseréthetó, ÉraeIrmani Pignicdri Péternét (Kis-
tclck tanya 352.) vag Víih Attib pabckomíí iúal boltjában
(Csengele, Májtu 1. u. 52.) lehet

E/tesltefi a lakosságot, hogl a Csengele, Csatorru utca 2. szám
ahn megkezdtem adótmácsadói és ftarwelői tevékenységemet.
EslénWnt személvesen a fentl clmen, napközben a 38ó 1j2 teh-
fo tls -ám on vagnk e Mrh e tő,

Cnkó lldikó

Ért,oírn e t!!trü r*orráloa, hoa/ t994 

'rrrár 
I_

tól trbGíi.IvrroráJt.l bóldü' . rrYAl.ryró8en
vándJmn líó ó tírr trh.r ltóDliú hn-

ío boülöUh cgnrfu-
Tóalr 1'&or vó[eloró strard, rüró$/órt ír 2L

T&íon/íg: 621 3t6 0{ó B.t.lrím: 0firy354 333
a}G9íy354 Jss

Gootcia felzlősség-, casc*, lzllós- és vagonbizlosíüsl hüha
Csmgelél Mszldes lójé*ozldóval űto* a tiszíct ag,íel2k
núelhaéséru

Sili Lqjosrré
leleíorr: 3E6 011

Nagy-Britanniában szerzett nyelvgyakorlattal, FCE nyelwizsgával
rrgol nyelvoklatás! korrepeülást vállalok.

Frarrczia Beáia
telefm: 386 098
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Vál}alom foíó és vidó felvéíclek ké$íta§ét (eslrüv6\
lahodalrmak, családi események §tb.). F'otó cikk€keí áru§íúok
§aínes amatöríilrn kidolgqrás 2 nap abít 20 Fú/kép áron-

Nacsa Jánosné
Kisúclelq l&xsuúh tt 34. srána

E 364341

§imson kipufogók és egréb §imson allgtr€srck, wbmint ETZ
150 é§ ETZ 1§1 moíorlrerél@rokhoz kipufogók a bolti árnál
olcsóbban kaphatók a giárűná|:

Varga Mihály lalgúosrrál
Kistelek Tanya 345,seám

l rre rpt

Minden tipusrt srivatS javítását, torábbá bártáji gépekhea való
allraírésrck §áríá§áú (fo€nskerék stb.) vállrlom. PB-gár
srabványos csathlroró (pör|rölöhöl stb.) álbndóan kapható,

Dénes Balárs yálblltoó
Csengele, Felsrabadulás u 3. srám

i 3t6 017

A Cro3dri Pdg&& Cropd rhqrüiurlr lryjr

Ki{ir. Crcagd.i Pdg&& Cíopüt Rddlh lrirdó: f,lcrore P{fut

Sr..t .ú6.{: C..!adq F*zórórli l..t 1. Fdd& .r.t .dó: Mohe Mür|
§o&rroraíja. Polrtmcrttd túvral Crro3de §dorgolfi&t fdd6r; Baü§ lózd


