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5./ Srení Margit. IV. Béla knáb,ruk a tatár veszedelemkor Isterr-

nek aiárrrloita születendó glermekét, hogy haáját megmentse. Az Úr
elfogadta aldozatat. Margit teljesítette engesáeló feladatÉrt. Donronkos
szeízeieskérrt l254-ben tett fogadalmat. Két királyi házassagot ie
visszaulasltott, hisz ó az Ürlvözltó alázatos szolgája akart lenni,
Életelverrek szabályai: lsíení míndenek _ftjlótt szeretni.

}ulagát megalázni,
Seakít meg nem ttélni.

Isten rendkivílli rmameghallgaiásokkal, csodákkal, 1övőbelátással
ajarrdékozta nreg odaádá§át @desapjálrak tarrácsaival segltett másodík
honalapító munkájábarr).

28 éves koníbarr lurit meg 12?0. januar 18-an.

6./ Szent Á.rrta! a XIII. sázad
nagy szentje Lisszlbonbaíl előkp-
ló, tle valláxoe rsanlók grermeke
volt. oAssisi §zerr1 Fererrc hűs&
ges fia" ákaít l€ími. Szerzetes
pap. hires sónok, vándorpr&
dikátor, egy}ráztarrltó lett. Aá
l,allotta: ",4 szabadon válhlt
szegé1vség erőt ad, a gazdagság
a vagyon szolgájavá tesz,"
Paclováb*n (Padua) - ahol az
olaszorrzagi zarandoklatkor ma-
gan is ht]ratlam , }ratalmas
templom és végtelen sok zaíán-
rtcrk büonltja titzteletét a ,cu e-
rény, szegény, alázatos Antal
testvémek, aki ma i§ közbenjár é§

cso<lát tesz. §zavai oly haté}c>
nyak voltak, hogy a nlep5ogzott
bűnö§ök megtértek, az eltévelye-
dettek üsszatértek az igazsághoz.
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Celja a kereszlény egység volt,
szeretó vliglakozása kri§á]§ uán a cella cserrdjébe vonzotta, ís/

történt hogy nreglesték, mikor a kis Jénrst a kalján ringatta.
Csodatevó híre porsan te{edt. líalala után szenűé avatúíLk.

l.i Srenú LáseJó - Árpaa-Uzi királyurrk, I. Béla fia. Az isterri
gondüselés adta Ot a magym nemzetnek elsó Szerrt istván kirráLly
halálát követő visályok utá,rr. "Vitézségével, életszentségével kivezet-
ie nepet a belsó örvényMl es megmenteile a k1llső ellenségelíól. "

Eleirajz trója íp5, jellemzi: bátor, hithű katotikus, kiváltkeppen
kegles, $61rnrX or1oOozó. szeretíel íebes; fény lett az ifiúságnak.' Sok
csoda oveei alakját. i077-t095 között uralkodott. Boldog testét
Vmadon helyeáék végsó nyrgalomra.

8.i Sre.nt Péter apostol a Geneáreti-tó partján levó halaszfaluból,
sármazoti. Testvérével, Andrá§sal eg;ött Jázrrs hlvó szavdra kt;vették
Ór A Megváltó íarrttásának, cselekedetének, hálálának és fellána-
da§anak tanúja volt. Az Ur felkesátett" és megbizüa az Anya§zent-
egyház (= Krisztus titokzatos teste) vezetésével. "Te szikla vagy, én
e-rre a szikláía épílem Egdúzamat, s a pokol kapui nem vesanek erót
ralta". Mint föpásáor Rómába ment a pogányolmak hlrdetni az
evangéliumot, ez elsó lépes a "népek erytÁza' felé. Itt köve&erett be
r.ertanrlságq ke,reszke feszítették, fejjel lefelé jthrius 29-én Szerrt
Péter Bazilikábarr láttuk a helyei" ahová ternették. Smb,rfuuk lábfeje
megkopott a zarámdokok érintésétól,

9./ §rent PáI Tarzuszbarr §zületett, a z§idó§€ szigonl irarr5zatát
kovette. A keresáerryek üldózé§e kozben a damasd<uszi útür történt
megtérése ulán az igehírdetést érezte kíildetéséne*, Sokat szerrvedett;
rlesszózést, korbácsolást, bebófiöítzé§eket, vállalia a veszelyeket.
Tudta,. "Isten ereje az erőtle ségben érvh4lesül." A megalakított
lútköz§égekkel tartotta a kapcsolaiot levelein keresáUl és g;ójtéseket
szervezett számuka. Uíolsó {rtja Rómába vezette, iií mint ómai
poigart 6?. iünius 29-en letbjeáék, amn a napoíl. amikor Péter is
életét adta a hitóért. §yönyörü bazilika lúrdeti Párrak, a népek
apostolrárurk na$rrágát.

Fányó Kámlyné
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vÁsr\nnaprÁn
A üstú l Kercsftedebni Éláből vúilh ű, q, útoh&t feteőssfoa
nem tadun* |állahrí CéIszeill e xhltht mqelőtla a hefii Pofub-
me§eti Efuúaü lele|onon felhbní, ,rral e§|es ,ásbok ehnuad-
húrril*"

Á tőtiűéseh felnldása: odk - ots4úgos álld- és hbahodó vásb,
oh - otsrfuos kitahó ltísfu, ohtr - ots4ógos *bahó a tfuisqvfub,
bv - bítcsítvdsb, ot+ntp - arczógos úlllb é§ mrrrfuq vósb, R -
régiségvúsb, av - rullvósb, m*mgl - ürltó- é§ mm*ag4t tósb ,
osi - országos saí&- és hbahó vósb, osrtlR - ots7ágas seft&"
hbaM- és tégiségttdtb, ilv - fumepi úsb
Júnfus ró. @énto}): Szombathe§ - ok

Júnfus t?. (smmbat): Asvóítyíáíó _ oálq Hqidú§zoboszló _ ok, Kál _ oálq
Kápolna - oálg Ke.§kün& - 8v, Mffnye - ok Mohács - oálr" Paívarc - oák
é§ av+mgv, Pécs - ok és arv, §arkad - &v+mgv" S&bogárd - oőq Siófok-
Kiliti - av, §zegcd-Kiskundorozsma - av

Júnlus lt. (vasámap): Békéscsebe _ ev, Csangód - oák, Dórecan _ w,
Dunaföldvár - oáh Dunaíljváros - av, §yanógocgyc - bv, I{qidírsmbo*ló
- ok, Hotvan _ av, Hódmezóvásárhe§ _ w, Jágryáti - av+m§, Jószárok_
málltis , oák Kaposvár - olq Kecskqná _ oálq Kenderes - oák Kengyel -
bv, Kiskunféleghóza _ av" Kóvegszerdahe! - bv, Kuaszantnilrlós - oáls,
Miskolc - av, Monor - oÉrk * av, Móralulom - oálq Nagykmiz§a - av,
Narda - bv, Orosháza _ gv, Öcsoa - oá\ Önomos - bv, Péc§ - oók é.s av,
§iólbk-Kiliti - av, Szászvár - av+mgv és oálq §z€ed - av, Szil - bv, Teráry -
oák, Tiszakécske - oák" Tok4i _ oÁE Tokorcs - bv

Júntu§ 19, (hótíó): Körmend - oálr. Szil - bv, Tiszacsege - oák.

Jírntü§ 20. (krdd): Batnozitjvfoo§ _ oó& Bódva§zila§ - oák F€rtó§z€ílt_
miklós - oák, Hatvan - oálq Mih$i - olr. Szombaíhely - oá|c
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Júntu§ 2l. (srrrda): Játtoshalma - oá,k Karcsa - oák, Rudabánya - oák

Jírniu§ 22. (c§ütört6k)i ,

Júniu§ an. (péntek): Horváízsidóny - bv, Komádi _ oák, Szombalhely - ok

Júníus 24. (szombat): Dunapaíaj _ oaL Gyál - oá, Hajdírszoboszló _ ok
I§a§zql - o§k+R. Jászírrokszállás - oák" Kec§k€ínet - av. Kaekegyháza - oák
Kőveg - országos lóvásár, Mágocs - oág Mindszent - oáq Óíi§z€ntp&ef -
nepmiiveszeti vásáí- Pé€§ _ ok és av, Siófok_Kiliti _ av" Szank - or{ü. Zabar -
oák

Június 25. (vasárnap): Aryagosvagáty - bv, B€§cnyszög _ bv,
Békéscsaba - av, Csomn - ev, Dóíec€ít - av" Drávafok - bv, Hatvan - av,
Földerik - bv" Füle - bv, Hódmezóvásárhely - av, Hrrnya - trv, Gyanógeregye
- oálí. Haidúvobo§zló - olg IzsÉrk - oáq Jánossomorja - bv" Jászágó - bv,
,Iaszivany - bv, J{wjÉrtóhalma - oát, Jászszentlászló - bv, Kapowár _ av,
Kecskenro _ ev, K€ngyel _ bv, Kisló,tg _ bv, Kisújszállós - otik és av.
Miskolc - av, Nagybar& _ bv, Naryivány - bv, Narykáía - oák, Narykórös -
oálq Nemeskéf - bv, öri§zgttpáer - nepmüv€§zái vósrir, Öttevény - bv.
Pmsa - bv, Pásáó - av. Pécs - oók és av, Pécsvórad - oálr, RÉüacsanak - bv,
Srárfrmizdó _ bv. Siófok-Kiliti _ av, Szarla - bv, Szir - bv, Tamósi - oák é§ av,
Tápiógyörgye - oák, Ülló - bv, Zalaszontgíót - av, Z§funbék - bv

Júniü§ 2ó. (hétíó): Köfln€nd - öólq Mononvásór - oáiq Pér - oótlq R.ábác§a-
nak - bv, Szécsény - oálc

Június 2?. (kotttl); Pincáely - oáq Sqiókaza - oát" Szombaíhely - oók

Júmiu§ 2t. (§zerda): _

,lúnlus 29. (cst'liöríök): Pécs - R

Június 30. (péntek): Devaványa - oó. Pers _ R. Szany _ oák, §zombaíhely -
ok-NürEetközi Tavaszi Vtí,sár
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C§n§TGDL,DI EALIII§APüK.,$§

Az idén először kerakek megrendezésre községankben falunapok. Á
Nnkösdi három napos ünnep erre kiűnö alkalnat adott (az
elftépeásek szertfi a fuvábbiakban is ekkor lesznek megrendezve).
A június 3-3. kőzöfti eseményeket az alábbiakban elevent|jükJel,

kiállííások

szombat dételótt 10 órakor a Falutráz olvasótemréberr kcrült sor a
Fatunapok tlrrrrepélyes megrryitására. Blóször a csengelei firrulya kar
adott egy hisebb müsort, majd Sánta Fe.rcrrc polgfurnestet megrryitó
beszede következett. A kóveíkezlket mondta: 'Önkormbtyzafunk a
Falunapok megrendezését minteg/ haglomónyteremtő frnnepség
sorozataként indltja el. Rerulezvényeinken szerbryek alrarunk
fidradn| nem alar kazségílnk többnek a$záíri, miní amik vagank,
Önkormátrynfunk, hivatafunk a hkossággal egútt szeretné a jövő
évekre nézlle, hogl a programjainh,at kiUdjuk szébsíteni, szfuesebbé
temi, helyi iinszervezödő néptánc eglüttesekkel, népdalkófusoklal
stb- Ktvánon, hop e három napban, akik programjainkat megláto-
gatják, érezzék jól magiat, a német vendégeinkkel egútt,

E megttyitó alfulmából kószönétet szeretnélt mondani mind-
azoknak, akik ezért valamit tetíek, segtí§éget nyújtottak, rendez-
vónyein ekt anyagí la g s e §te tték !

Mégeglszer azt ktvánom lrrixégltnk hkóinak, hogl a szorgos
hétkaznapok után e három napban érezzék jól magultat!"

A beszéd után ery csokor virággal köszörrlem meg Nacsa Jánosné
kieteleki fotográfusnak, lrop tennészetfbtó kiállítá§át ellroáa Cgen-
gelére. Ez a tárlat korábbarr Kisteleken volt megtekinüetó, tólünk
pedig Dániába merrt tovább. Aki éljött a tényképeket megrrézni, az
nem csalódótt - büorryltjrik a verrdégkönyvbe tett beje5zések.
Naccá,né a megryitót követóen áűófogadást adott a verrdégek tisás
letére,

A Fatuház klubtefrnébe Horválh héí, sójtötte össze a ceerrgelei
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kéz-ntlvesek arryagát. A kiallitáson 1athatók voltak Ozv. Olajos Jánosné
íirnott lr-osarai, horgolásai és himz.ései, Báthory Ferencné szalnra-
lbnásai es §áve§ei_ lbkács Antalné himzesei és horgolásai" Vigir
lxtvá.rruré }rirnzései, Belcsik Feretrcrré lrirnzései, Virrcze f]br:r fest-
lné.rryei, Vincz.e János faf.trngásai, icl. Kuklis furrlrás fonott kosarai,
Srell Girella gobellnjei, Foclor Anialné gobel,injei és Mészáros Aranka
íajzai, Aki n]egtekíltetie a árlatot, elcsodálkodlattrtt, lrogy rnilyelr
kézügyessógű polgarai varrrurk Llsengclónek. A kiállítás egész rrap
nregtekrnt}rett1 voli- Az esti mii§of utárr a csorrgrádiak is elitnreróen
iwiiatkodak róla.

MolrrárMihlrlv

Kézmíives foglalkomsok

.lrjnius j-a:r délelótl 9 órai kezde,ttel keznüves íbglalkozisok kez-
dódiek a Falu]raziair. ,\ lbglalktrásokorr résztvelt kb. ó0 gyennek, de
a. l}lnóítek rs bekapcsolMfuk egy-e$, íevékenységhe.

{*önEu/iiző gterekek
(ibtó:n4oinár Miháiy)
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A vinágkötest Rácz Gabriella" a c§uhéjbaba készdtést Fekete Andreq
a szalmafonást Báthory Felcncné, a ryön5fizért Frarrczia Beáía, a
papítnjtogara§r Mészáros Ararrka, az Bgyagozá§t @ig Larrtos István
mutatta be az érdeklódóknek,

A saját kedleg kesátett kis tarryakai a gymekek na$r órömmel és
lelkesedégsel vitték haza.

Horváü kén

Músoms esí

Szombaton este műsoros est kezdődött a Faluházban. A csengelei
funrlya kar elóadása utarr fellepett a csongrádi Pávakör, majd a
cserrgelei néptjmc c§otr)oít, melynek tagiai a rerrdezvény végén aláirták
az alapító oklevelei és felvették az "Amnyesó" nevet.

A rendezvérryen megjelerrt közel 200 néá jól sórakomtt, hiszerr
regota neín volt lehetóség Cserrgelérr hasorrló rerrdezvérryerr reszt
veruri. Szereíném megkoszOnrri azok segítségét, akik támogatiáli a
müsor létrejöttét! A re,rrdezvényt segítette csókási libor és csókási
ZnLlatt, a tbilépók rzerrdégűl látásában pedig Czakó lldikó, Vöós
Tibonré, Nagy Czirók Gyöng5rvér, Papp Istváruré, Kclvácsné l,apzkó
lvíagdolna, Tóth Tibomé és Széll Lajosné eegédkezetí.

Horváth irén

Versenyek

Szombat délutín 14 órai kezdcttel asdalt ra.jzvetsenyerr vettek résá
a gyerekek az Akácfa utcábarl Az elkés"lteít rajzokat é,ttékelrle arra a
döntéMe iutottrnk, hop5l az eisó heiyezés nlind a 20 versenyát
megilleti, iry a ffiat, a Tóü Istvárrrré sütötte tor{át eryerrló aránybarr
osáottuk §zét a vetélkedók között.

Délután 4 órakor rnerte össze erejét az r{.,ltalá,rros iskola le"árny
kézilabda csapata és az újorurarr verbuválódott felnótt női csapat. A
kiizdelem igen szorosnak bizonyrlt, végül ryózótt a több éve edzésben
lévó ieany e§apat a gvalcorlalból rÉgen kiesett "veterÉmu csapat iblett
8:6-ra.
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A rrói futball bajnokságon viszont a felnó$ csapat vitte el a pálmát,
siker{ilt 3 :0-ás $,ózelmet elémiink,

Va§ámáp délelőtt 9 óratól biliáfd v€í§eíry kezdódött a Faluhazban.
A terseny lebonyolitda Bencsik Zoltán volt, A vetélkedés jó lralrgu-
latbaru konflikfugok nélkül zajlott le A l0 versenyó koml az elsó
helyezeü a pusáaszeri illetóségú F'esíó Antal, má§odik a falrmkbó!
elsármazrrtt Korom Mhály, }lamudik pedig Rérryi lásdó lett.

Gratrrlálrnrk a ryóáeseknek!

Horváth kén

Csongráü kirándulás

Június 5-én íeggel az e,ringi riendégekkel és vendéglátóikkal
űsongrádon iáítuí,k. A \áro§ nevezete§ségeinek bemutaüsa a2 én
feladatom vol1.

A Naryboldogassmny templom megtekintése utárr a Tari Iászló
mrlreum fényképész kiálüü§át, & a Tisza melietti neolit kori
ásatásokból sárrírazó leleteket n#Ok meg,

Ezularr a Kórös-toroki üdüló centumbarr tettitnk rövid sótautat,

ahol ryonyörk5dhettttnk a csodálatos par.orámábgr és az áradó Tisza
vad szépaégében. A sétaút értékét csupán a szrrryogok erószakos
tárntdasai csöllkerrtetiék.

Az eb&tei a belsóvárosi nádfedeles Kemence csardában fogyaszt-
lrattrrk el harrgulatös citerazelp mellett. Megkóstoltuk a furet csorrg-

rádi homoki borokat is,
A kellenres felUdUlés után sétáltrrnk a város legrégebbi település-

reszerq amely az Alftild e§etlerr ne,pi müemlékegyüttese.
Az eringi vendégeknek na5ton tetszett az egészupos pIogram, a

cserrgelei vendéglálók sem csalfitak a város szépségeiben.

Lantos István
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Lovas fetvonlllás és lrál

vasarnap deirr{rirr 6 órai kezr]etel lovas felvonulási fendezett aPt,l_earűrseg, Egy szckúnel, kOt lovaskc;csiva iljrl;il-; vonulfuik
:: |:.Tg:| " 

ut cájn, anrüez ki..é **;ej*;;;*rrt"*iÖ $7án lfl ra$

il;:ll*:i,]Tl::n_a csengelet es_ az enngi p"lgá;;*#, az egyk
l (Jl il!|ioc,§ll I a zet}gsirck, a rnásikorr Kopasz Józsel i rótat.a vezetesével az
:::i::"k rbgtafiák helyet, n §z.tnara§ i"g"'* ÚleiáÖunk ismerí
]rr,rkáme§relc lllílzölt, A hangrls zcne- Jt eneiszoirr *n..u-litíuk ki 

"hazakboi ihilai hrui,]ni a feivonulókat. 
'p§,iltim#' "{y 

oran 
"r

tlrtott a falu köíbe,iáfá§a.
Esíe 8 órától a Fa]uházba vrirhrk a baloákat. Elősmr a csengeleiiiepunc csoplrt lépett íbl" nrajd perlig , u"".o* 

-toi"*J"tr 
A nrarira-pr,r};ölt olyair finomra sikeiedlrt ii"gy,r,-ge.i","it*"' szrtr;ácstürreviik közlé§ét: Árvai Ka.lrnát, Ho*aff rli#, L:Jrrr?_i,o§ e* rom

Két polg(írmesier a szekérert
(fotó: C§ikO§ Jlíto§)



,4 ttótá:ósok lol,askor si ia

ilirtóki C§lko§ Jifuoiii



Á Yozár Bamabás-Tóth Ágnes páros táncbemutatója
(fotó: Crlkoe J&roe)

A vacsora utárr a kisteleki PRO,ART táncshldió verserrytáncosai
léptek fel. A fellépók kozott voltak ma5lar bajnokok is, í5r nem
életlerr, hogt magar rdnvonalri, kOzel e$l óráig tartó műsoít adták
eló.

Eartán a csengeleiek koében jól ismert Nomád egóttes zoféjér:e
lehetett hajnalig tárrcolni, tÉrr volt még olyan. aki még elc&or sem akar-
ta aá befelyeani.

A Mlt arryagilag támogatta a n&net Vetter Kft, és a cserrgelei Ön-
kormán)zat. A tombola dfait a Polgárónég szporrzorai ajánlotük fel:
Baranyi lldikó" Bararryi József, Csáki lifuzld Csóká§i ládo, Csókí,§i
Tibor, Csólcási Z.ollÁImé' Déne§ Baláz§, Nová}rré VIz}rárryó Erzsébet,
Rény,né dr. Toroníali Renátq Süli I§háí\ Süti Lajos, S#plfi §án-
dor, Tóth ribor, Vígh Attila továbbá ifi. 1'óü István fu ery ajándék-
csomaggal támogatta a goísolá§t. Köszönet a pa&onáásért!

MolrrárMiháy
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Iimlékeds a hősi balottakra

lriirrkrrscl rnásrrapján Örkrmránylalrrnk nagy rt,lósságlit t(líle§zíette
Csengele lai;osságárii.di, eisósorban azolnak, akik az I. és II. vilrig-
háborutlur veszíiettók cl lrozáta:lozojukai.

Szerény ernlókmilvünk felavatására a iralrmapok keretein beiiil
ker'iit .,or. tlétfűr tleleiótl 10 ora kezdettel í.il,uiar ündle nregyes
piispök w ceiebralt szenlmiset, mell,en emlékezett a hábonr szöm1,{l-
sógerre, az aldozatul e-sett haiottjainicra.

A srentntise lrián a pti§pok ul nregaldotta az emlékrnüvet. rnaid a
kosian:zár tövetkezett.

Kii§zóneteí sz.ereírrék mondani m:indaz.oknak, akik virágaikkal es
lrlegielenesiiLlekel üsztelegtek" leóiMl< kegyeietiüet hóseink emlé-
kél rcl!

L,Innepségtrnl. e rn*glúrtuk a trá,net íestl,érközségürrtr, rréhfurv
csalátllirt ts, az eringr polgámresier trr vezetegevel. Peíer }lolTmarm
polgánnester irr rlróltalla a lrregenrlékezésti,rrke|. Tiszleletrrli ieléul

Az amlékmíi nagáltlása
ii-oto j (]§iko§ Ji,lno§)
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Erirrg kozség zA§ilóját adomilrty rnta Örrkormányzaturrkrlak, rnelyei az
ünnepség alkalmakor felvontrrrik a béke zársáajával eg5rlitt l}ry
étgn, uel a két talrr kalrcsolata jó irányban lralad. Egytittétrué§üket a
nyelvi§melet hiányábol eredóen ezel a ge§ár§sal kifejezeere tudták
juttalrri.

U5r gondolom, hory ermek a két telepnlésnek a jó kapcsolaüval
Csengele Önkormányzala lakossága egy kis lepéssel hozzájárul e két
nemzet békéjérrek tovabbi megórzéséhez A nemzeü<özi tléke
megórzeee szent üsünk. A békéi igaárr az tudja ertékelni, aki átélte a
háborut. az átelmetlerr pusáitást. Oszinterr reíneleín, hogl az is a
békét kivánja, aki most a hábonlt hirdeíi!

Csorgele köz§é8 lako§sá8áí,ak azt kívánom, ho5, a jOvőben ne
keiljerr hábonlbarr elesettekert emléknűvet áll1tanil Étirrnt totetent

E kis kitéíó utár §z§íetnán megkö§zönni a kozreműködést mind-
azlknok, akik urmepségsorozatrrrikbarr ésá vettek, arryagilag támo-
gaiük, mrmkálukkal, felaJánlá§aikkal lehetóvé tették e három rup
sfoeres meperrdezé§ét! tíál' Ist€íurek, a segitók, ümogatók névsora
ezerr az oldalon nern féme el, íry KÖSZÖNÖM az egész laíos*ágnak!

Sri,rrta Ferenc
polgármester

BnoBrBs seGFK AZ oRVosTtlDoMÁNY
rónrBNBTBaól vItt.

A XIX. srárad orvo§tórténeíe - évsrórrrokban

lt0t - A kopogüatás és hal§atózás jelenióségérrek felfedezése és
elterj erlése.
1t16 - A sdetoszkóp felftrdezése.
1t40 - Ekkor kezdték elfogadni aá az elméletet, hory sok betegséget
mitros*ópikus lények okozu} (az olalz Girolamo Fíaca§toro már
l 5aGban (!!!) feltételezte ezt).
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1t46 - Az d|,ltÁs, azAz a rlarkózis elindul Amerikából - elószór
foghúásrrál alkslmazták. Erzel szcínben a helyi érzéstelerítést csak
l892-ben.
1t47 - Semmelweis Ignác anélkül, ho5t ismerte volna a baktériu-
moka! rámutaiott az aszepszis (e5lszerüerr sólva a tieztarág) fontos-
§ágáre. Fertótlenító káanosá§t alkalmamtt a sztilé§zetben, ég asszo-
nyok ezreit mefitette meg a g5rermekág5d haláltól.
1851 - A szeíntitkör megalkotáea" az ideghártya" a szernfenék lát}at&
vá tétele.
1t§7 - I,ouis Pastern felfedezi a tejravas erjedés kórokoájál, vala-
nrint a forralás jelentóségét! Ezel elindul a milrobiológi,a té,rtróű-
íásq melynek fenykora Robert Koch mrrrrkásságával kezdódik, aki
m€t&lálta a üszta boktérhmtenyé§zet elvét, kidolgoáa a módszÉíí-
|,alrát, a festési, tenyésáési, áüoltási módozatokat" emellett felfedezte
sámoe betegség kórokoóját, Ezel már felín€ólt a rédekezé§
lehetóségének kérdése is! (§emmelweis már megtralósított belóle
vatramit!)
1365 - Sir Joseph Lieter - aki seH§z volt - jött ,4 hop a műtéü ha-
iarrdóMgot c§ökkffiteni lehet azzal, ha megakadál_voz* a milaobák
sebbe kerüIését. Innerról kezdve kezdtek a miltéti üsáaságra gondot
forűtarri, ile évekbe teli, mire a valódi st€f,iüiÁsig eljutottak.
1883 - létrejön Párizsbarr a Pasterrr Intézet, a}rol már a passzív és ak-
tiv immrrrriáláe is bekerttlt a prakszirukba - tulajdottképpen a;u orvo§-
tudomány XX. sázada euel kezdódik,
1t95 - Wilhelm Konrad Rontgen felfedezi a Röntgen-zugarat.
1t9ó - Megindul a radioaktiütts kutáása.

Réí,yiné dr, Torontáli Renáta

lnt.tDtDorDt!ttt.DrDttsq§tt,§,otttst,ot§

A KöYETKEZÓ öNKoRluíJi}{Y?ÁTI üLÉS
1995, JÚMUS 204N ls Ónlxon

LESZAFÁLUHÁZBÁN
r§ttD.tDs.lElt-iF§.§.9t.oet€§§T{2tt§tTs§t§,
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FocI KRótvtra
1995, júrius 3. Cserrgele - Kistelek II. 1:2 (0:1)
Csengele: Kucsora" Molrutr J.. Bama, Szón}i, Frarrczia, Kiss, Kun-
Szabó, Pigruczti, Vincze (Jlarasai ?0), C§óká§i, Turi.
(,- sengelei gólszerzó : Haraszíi

Jó iranú, látváttyos mérkőzésnek inclult a talátkozó. A hazai csapar -
m.int máf jó néhány mérkőzésen - most is gótiszottyban sznm,edett.
ki,r, 

_hogy a második Jélidő végén elszabaűhak az, indulatok. A 75.
ylrcben 1 kbtellk kazépcsatúr egedul tör! a kaprra, a csengelei
*pu:. o kaputól messzire friíutva lábbal tisztázatt előle. Ezután auefla?g Jdíékos tnegütöfte a hazai kapust, affiié?t a bíró hiáttttltta.
iiéháry, perces dulakodás utdn lofuaíodott a .fiték, Á 80. percben acsengelei csapt szépüett. Ezuűn számomrá érth"t"tl", Lnaat 

"g,ki§elehi játékos meg tötte a partjelzőt, ezért a játékvez,ető a 82.
per.9b9n lejijn a ulalkozót! A /epehni bizottság a mérkőüst 3:0
gó lhjlönbséggel a csengelei csapatnah igazolta.

LTrÍI.T !fiDcrnÍvÓ
ny,ctstj}^3 

_sryrttaratok firyelenr! A Cserrgelei Községi Sporteg5le-
sület 1995..1ulius l-jén 1smnrbaíon) tmtja év-aázá:ő U*,li"tqei, meTyr"
szeretettel vária az l994l95-ös bajnoki évben palyára lótt osszes
lah]arrigóját és azo*at a spodbaútokat, akik ;ahínilye; formábarr
segítették a csangelei focicsapaíot. Kérek minderrkit, Áegielenésével
u§zte lJe meg íendezrényünket!
Program: 16.00 Gyülekeó a futballpátyálr

1?.t]0 Cserrgele felnótt - Cserrgele fi labdanrgó mérkózés
l9_30 Vacsora az t)regrnalonr vardéglóben.

vánirrk minden focikedvelótl
Km-Szabó Tibor
Cg.K.§.E. elnok

Vígh István
edztí



C§ÁKI Mo§T I§ FORMÁBANVOLT!

Jtfuitts 11-ár M€rőfrlrcü renderék meg Opel-Klíma auíós
rally kupáí A ldirel 90 vexenyró kttótí otí volí a falrmkbéü
Csáki Lásrló is, §réplaki Ferenc navigáíorral. fu utolsó fubmoú
defekúes keréklrcl fejerték be, és aa esrik kerék is Hcsett - igaz a
cél uíán Á verseuyautó kaí+góriában Csáki a, elókol6 harmadik
helyet szererúe meg L,ada géplrocsiiával.

M.M.

FÁ.;Ltnuel fiíR[K
A cscrngrádi pávakor sik€rén felbuzdulva szeretnénk léfu,ehozrri

Csengelérr is eg népdalkt}rt es citerarenekart. Aki kedvet érez az
éneklóshez vag, zerréléshe4 azt kéíem nálam jelentkezzerr a Falu-
háóml

itáegfeleló létsáml jelartkezés esetén táí§a§tánc lanfolyamot indi-
trránk. Az érdeklődók náam jelezaék igérryllket!

A nói kézilaMa edzés minden c§ütöítököír l8 ótrálót van. U3abb
játékosokat is szive§e,n láfiríik!

§zabadság miatt jrinius 1 6-án és 1 9-én a kónyvtár zfuvalesz!

Horváth Irén

lgínpÉTÉsax
íIárom miiszako§, e5rszerü fizikai murrkára keresürk nói-fér6 mwka-
eróket a cserrgelei konzervryfuba! Keíeseti lehetóség nettó 20 emr
forint. A nyári §átnetbeíl sálítiős diákokat is foglalkodatnárik!

SágínaPack Kft,
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Táp-bkarmrány kereskedésemeí építóanyag ánrsííással bővít§t-
tem. 10 q feleíti vásárlás eseíén Csengele íerliteíén d{itá}iln
bárborsrállííáq !

tsamnyi Jóxef kcreskedő
Csengele, Arany János u, l.srám

íelefonl 3t6 024 ráűótctefon: O6{0/4t0 67§

A Kínai boh ajánlata:
-Jérfi szandál
- cslkos pólók
- mintás póhk
- fehér nyomou polók
- g)ermek e8 ftes
- nöi vászoncipők
- női pólóruha
- paptcsok
- íöillközők

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinlrat !

99s Ft
300 Ft
525 Ft
230 Ft
395 Ft

2a0 - 580 Fí
300 Ft

220 - 37s Ft
280 Ft

A Klnai boh dolgozói

Billeilís lFÁ-val sófut suílltaig vtittalale: LI00 Ft/m3 . Érdetellíúti
leha Csókási Zbhtirrrlát a Csengek, Febzabaddás u. tS/Á, szbn
alaű vagl a 386 I73 telelonon

C_saiádi esemérryekre Qakodalom, ballo8ás stb.) 220 Volttat működó
húiókocsií lehet bérelni Csóká§i Lá§d;tól a Ósengele, Petófi u,20.
szim alatt. Telefon: 386 082.

Érteúteur atitae.h la&o§§ú8ot, hosi 1994. jurub l_t6l
táerfirvarozáesal b6rrllt a tev&eaysegen

Vállalom nd,ó 6 tomra tá6 §zrúltításáú kúl-
es belíbl&in rya.fu"

Tóth Tibor vr{llalkozó Csagdg Bé*e u,l.
Telefonlfa.t; 621 386 046 R.telefor: 06-60/ 354 355

06-30i 354 355
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Vállalom fotó és virló felvételek ké§díésót (esldlvű\ lalíodal-
ma§ csa!áü csemények stb.). Foó cikkckÉí ánrsííok §dnes
amaöt{ilm kir1,olgorás 2 np abt120 Ft/kép áron

NarxaJámsné
Kisúelelr,Idossuúh tt 34. srán

a 3ó4 541

§imson kipufogók és egréb §imson alkatrésre§ vabmint ETZ
tí} é§ ETZ l§1 moúorkerékpárclüor kipufogók a bolű ánrál
olc§óbban Iophatók a sÉr!ónál:

Varge Mibály lalraín<rla l
Kisúelek Tarrya 34§.sán

E sro rcr

Minden tipusti saivatlytl jáYlíá§áí, úovábbá Mríáji gépelrher való
alkatrésrek g^rűsárt (fogaslrsrék stb,) válh|,om. PB-gfu srabvá-
nyos c*aíbloó (pörkötóbör súb.) Álllrldóan kapható.

Dónes Balárs rállallroó
Csengele, Felsrabadulás u, 3. srám

a §ó 017

Glarancia felelősség_, casco-, laMs- és va5tonbirtosíúást ldthet
Csengelén. Résaletg§ íájékozbtóval állok a tis*elt ügfelek
reüdslkeré§ére.

§üi Lajmné
a 38ó 0,í4

A crcagdri Pd8i& crcPüt lh€íóbc(
hrrlodr k{rrzrr ncgid.íó hir

ttiadja ée roleuodtje c§€rr8el6i Pol8úfór c§opoít Fdeló§ ki8dó: Kü.sü8 P{teí

§t€ík€§áóré3: Cr68ele, Felcaóaórlár u..11. Fel€l6r Ecít€d.6: MolíÁr MihÁty


