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Uáltozásoíc a gépjármű
adózásban

.4 Gépjármíiadóról szóló l99l. évi Lrc{II. törvén ,t elsőként az
]995, eyi V. törvbry módosította, mefueft értehnében mepáltozott
l996. január 1-től a tehergépjármíivek adóztatósa. E Iönéily 2,§ (2)

bekezááso szertnt: "Tehergépjármű esetében az adó alapja a
lorgalmi engedéfuben íettünieteít saját tömeg $nsúly) növelve a
terhe lhetőség (rakst}fu) 50 9ő.ával." E4éft mindefl lehelgépjbrníh,el
rendekző adóujrra* 1996. jaaab 3l-E q, 1996, jmuór l,jén
lemttll tUqlouta* meglfelelően új adóbeyalUsí heII lcrrr.ie

Másodizben a gépjórmúadó íön,ényí az 1 995, éryi XCWil. törvény
nádosította, mely az adó nértékében hozott yóltozást. Áz adó atapja

{kivéve a tehergápjárműveknél) a gépjármű forgahni engedéIyébe

Jelanteten saját lömeg (ansúfu} Áz adó mértéke azonban az eddigi
mindea megkez.dett la0 kg után jzetendő 200 Ft helyett 400 Ft left, a
moto,fkerékpár esetében QSa cm3, uagl atmál naglobb hengher-
űrtartalamnál kell bevallast tenni!) pedig az eddigi 100a Ft-ról
2000 Ft-ra változlltt.

Á kizárólag elektromos meghajtású, a tiszta gázűzanű (hizáróIag
autógózml üzemeltethető), továbbó a műbizonylat szeriat kataliza-
torral eílátott gépjánrtű után az epébklnt járó adó telét kell fizetni.

Jelentős váhozás, hogl eladás esetén a szerződés megkatésének
időpontját követő év első napjótól nem minősül az adózó adóalany-
nak. Ettől az időponttól a yevőt kell az adó alanpnak tekinteni,
kivéve, ha ebben az időpontban már harmadik személy saerepel a
/orgatmi engedélyben ulajdonosként.

A2 évi adót totwbbra is két részletbel, 1996. március l|-ig és
199ő- szepternber l5-ig lehet pótléhnentesen megizetni. 

_

Evközi vákozás esetén a fulajdonjog szerzé§ét a vételt kö,,)ető 1s.
ltítpjáig, d tulajdonjog megszűnését pedig 30 napofl bekl be kelt
jeleníeni. Tisztelettel kérem Önóket, hogl adófzetési és bejelentési
kötele?ettségeiket időben te |esítsék!
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Tójékozaúsul kazlam, hogl azol hátralékosainkkal szemben.
a*ik többszöi Jelszólításunlcra sem tettek eleget fiz,eté"si kötelezettsé-
gűknek, az alábbi samkciókat togjuk alkalmazni: gépjárművek
_furgalofilMl 7gló kívolldsa, mwftGbé/bőI lettltlrs. 

'ngú|ég1ehafid&Tovóbbi információ és üglintézés mináen munkanap 8 és 12 óra
kózött.

Ké le m s zh)e s e gljftműkidé sükeí !
Frcnczia Jenőné

nb. jepz.{í

l{WeséI a matróx
figh István 15 évet töltött el a Jofuami hajózásban. Étméflyeiröl

beszélgettem vele.

Már 5termeklrorodban is arról álrnodtál hogt matnfu lesrel?
- Eszembe se volt. Az osztáytársaim közül nkartak tObben lermi. 1974
elején törtent, hogy néháry cserrgelei cimborám felmant Pestre, lro5r
ók jelentkeanek matóznak, mert világot akarnak táhi, Késóbb hallot-
ian, hogl nem vették fel óket. En akkor töltöteín be a l8-at, és ú5r
dóntóttem, hogy nregpóbálom. Elótte hegesztóként dolgoztam. t}tt
felmordtam es elindultam Budapestre. November 1 l. dátrrrnmai vet-
tek fel a céghez.
Milyen keresti leheíőség volt aklroriban nálaúok?
- Az átlagnak lrregfelelő, anánylag elfogarlható frzetfut kaptulü, A
plusz az volt, amit a kirakodásolr:kor maszekoltr"urk. Ery 8 órás
múszakért 50 nyugatnémet márkát adtak. Volt, hory két múszakot is
lehuztur*, lg5r rr,apnta volt 100-1l0 rrárlcank. Ez 1975-?6-bon történt
Fiatalok voltwik" blrfuk a mrxrkát. Volt, hog;i ery hét alatt megke_
íestmk 500 márkát is, Ez még most is pénz, nem hogy alckor,
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Csak folyami maírór volúál?
- Csak fol;.ami. Az elcjén rnerrrri aknrtam érr a tengerészeíhez, de

mivel rrerrr voltam még katona, rrem rnehettetrr. A fol_varnhoz vettek

fel, ezt xzerettenr meg" Amikor meg átmehettem volna" már én nem
akartam.
katona nem is voltál?
- Yégrri is kellett volrra leruú, mirrt bárki mrisnak, Csak nekefi
kiderült. a betegségem, lg;l nem kellett a katonaidót letöltenern,

tüborus időben a honvédség ráteheti a kezét az uszirlyoka is, al&or
ugyanúgy neke,m is kellett volrr,a kaiorrai smigáatot teljesítenem,

Milyen folyókon jártatok?
- A Dunáí\ a Tisáru a §áván és a Sió csatomán. Es,sz"r
összetüzesbe kerülteín a vámmal: amit err elraktam- aá ók megta,

nálták. Ezéd egy évig nem ntehettem külföldre, csak lVfugyarországon

dolgozlutiam.
Gondolom, abban az idósrakban nary űrletclések ment€k..
- A]ikor nrépi rnerrtek. Abbarr az idóben na5ion felkapotí és keresett

volt a jemey arryag. Becsberr filierekért meg lehetett verrrri. itthon meg

mindig vott rá vevó, {Jtána jött a Fa §zappán korszaka. Ezel nem kis
gondunk volt, mert erós szaga miatt nehéz volt eldugni,
Muíetíál e5l fényképet, melyen feketemunlráslrént dolgorol
Németorsrágban...
- Az Regensbrrrgbarr volt. Báíki be§álüBtott a saját iármüvenek
kipakolásához Végiil is a cegttnk is tudott rólq meg az ottarri hatóság
is. neggel jött a néínet műrrezetó, és megkmdezte tótünk, akarunk-e

cloigomi. iry is, úry is ott kellett ierrrrilrrk a kirakodasná, ezert

ös§zÉkötöttük a keüemest a harmossal, és keresflrrk egv kis plussz
pená. Minden műszak után fizettek.
Iilég sok íényképeden lehet látrri a sörlisü+,egeket Ákkor még
nem tiltották az italoráit?
- Iv[agrarorságorr, íry ní,lunk is íiltottak. De oti a némeielcnél nem.

Se a renclőrreg, se senki. Ihatott bárki, de M baleset történt, azért ó
viselte a felelósséget. A német §örök, aínit mi is itturú{, olyarr ryenge
sörök voltak, hogy az ottani hajósok ladasámra ittak.
Megunt*d a sört, hogr mostanábau bort isrol?
- §ohase voltam nagy §Oiöa, tényleg nem. A sört iszogattrrli alrkor,



mcrt i}z völt az olcsóbb, meg rninderTki azt itta. Nyáron most is
megiszok egjl-}:ét sört, amikor .1ólesik, Hiaba adnának bárrnil),en bort
a rragy tneiegben. akkor a sor esik jol.
,l fclyami hajóás nyugisnak látsaik Volíak-e veszélyes helyre-
teilek?
- Eg,v. arrrire emlekszenr. kemeny rlio voh. Eletveszehte keíültünk, Ez
fircsfuink tűri!, arurak, alci l lelrr voll ott. neIii látta. nlritte érr sem
hrttem volna el. ,4z Al-Dunarói jöttilnti felfelé Radiscsénél. a jugo-
szíáv-román hatamal. A többi hajó megallt_ rnert ;eleztéli a rilr.rrt
Riu]iscse felelt lrélrany kilonréterre, Ott lassú a vizfol_v-ás éx alsú giél
llj, rrri nregíbrgnda a vizet, NíáLsfel-két nréteres hulllrmokat fud
csuráini, egy az egybe olysn, mint a tenger. Alliak a csehek, ronranok
es oros;a;k, korrrt-llyal.rb lrajóki<ai, lrrirrt a rniáilt, de nenr irrciulürk el. A
mi pararrcsnolc.rrrk elin<lult. E5r óra citeltóvel márr órezfíilt, hog;, 1165,
baj 1*sz, I)e csak rnentünk bele rr l"rlrnrba. .Tótfék á hullárnclk,
,.zakadoztiik srct a köie]ek. 20-22 mili:rrétere§ &ótköteiek, ffini a
:erlL*szílak, sza]rarloztalr szcjjel. A hajó nregvoli pakolva sázcg,v-



íÉhány vasoíl va§éíccel, tbsdáttal" meg; mindanel. Olüri süly ez.
Persze nem eg3dormón verte a hullám a hajót és az usályt, és szakadt
rninrlen szejjel. l,edobáltuk a horgonvokat, de az setr tudtrtt megfogni
berurtlriket, Az usályok lzét§zóródtak, a hajónak meg el§zflkadt e
vontatókötele. Kegretlenitl nézett ki minderr. Végül úry merrekulttirik
meg, hogy jött e$r sóló jugoszláv hajó - a nevét sosem felejtem el,
Vinodot volt -, aki ö§§zeszedett bemritrrket és behúzott e€y ezélvédett
helyre, Csak pársáz métert kellett volrn még áfvészelni abbarr a
viharbaa mert utrána má,r olyarr hely jott, ahol már nem volt szel.
Utáru hallotluk, hory a pararrcsnolnrnk, aki nary mellámyel beiement
a viharba, álütólag bógött ferur a kapiíányi fulkébéíL mint a szarot
k05,6k, 4 fedélzetrnester ér a kormányos hozta hi a hajót, ók nem
estek prinikba.
A fényképeden srakállasan ragr megöriikltve, A matnórok nem
sreretnek borohÉlkonri?
- 'ilLli sokan biá,rrsan nem szeretnek, Ott az ember elharryagolja az
ilyerr dolgokat. Mentüíik egy lrétig, tlz rrapig egytblyában. Ngn volt
kinek borotvalkomi, 1g eürarryagoltrrk.
Több fényképen a íeleséged is láthaíó. Volt résrére elegerrdó hely
ar u§rályo ?
- Akinek olyarr felesége volt, akinek nem volt állarrdó mrrrrkavismnya,
az mehetett az uszályon, Megkapta ó is a szolgálali útlevelet. de
§ernmilyerr juttatásban nem É§ze§ült. volt aki ryermekével,
családoshrl egészen addig ott volt, mlg a $lermekek nern mentek
iskohba. Az. usályon volt ésalnlre e$i szob4 konytr4 spejz él
fftrdószoba, Edesvizel feltöltött tartályokkal és fatíi,zelesű bojlefra]
volt elhtva.
Te usrálylormányosként fe.ierterl bc glt a munléí Áz usrályo_
kat is kormímyoari kell nem elóg ba a hajró vonbtja?
- Az uszáykomrarryosi cím egy beor*ást tákfi, Au usályon van ery
matróz és egr uszálykormányos. Az usálykorányos végai a papírmrm-
itákat, ó vezeti a halónapiót, a haláron ó iépteti ki az usá\rt, De az
uszályt is konnárryoani kell, ínürt minden nrás iárművet. Iía Németor-
sz{gba mentttrik, at&or hí.,rom usaíúy volt csatolva a hajó mögé.
Mindegviket kttlon kormányomi kellett, mert olyarr karryargós volt a
folyo" !-oll hogy a harmadik usáiy már nem is látta a hajót a
karryarbarr.



-23-

A Magyar Rádión mondják a vlállás jelentésí Ti hallglttáfuk
ezt'!
- A vontató hajórr van ery kezeló, nki hallgatja és írja a vizíllÉrsokat.
De trrlajdonképpen mi ir hallgattuk" ha olyan volt a helpet, hory
tudnunk kelleti, ho5l medűg szabad rakodnunlc.
IIa rrssnrl mkodtatoh akkor mi íörtént?
- Voir ilyen is. Passauban a z§üp mellett ki kellett kötni e§ két vag}.

három hetet kellett vámrrnk, míg át tudfunk ha,ladni. Vsnnak
müernlék hidak, amikei nem bontarrak le. }Ia nern bífink átínenni
alatta_ akkor vámi kellett. í:Xt azért szeretfiirik várakomi. Azirt nem
mindery, hory az ember Németorságbarr vagy Bulgáriában áll. Járt
neklirtk a napidíj. Csináhrnk csaiádi bableves fó#seket. Eryszer az
egyik levestr E daíab c§űlköt és 802 darab csipetkét sámoltunk be.

volt idónk rá.
Miérú fejezted be a mafnírlrodást?
- 1989-nen sálleteti a tiam és volt ez a betegségem is, meg sok
ntirrderr golrdom. Eklior megpróbáltam a leszáealékolási, arni sikerult
is. I{a nem sázalékoltak l,olrra le, még mindig eá a murrkát
csinánám. Ha lehetne, most is újra keáenént.
Csengelei lmlle$d n€m_ volt?
- Nem, senki a folyami hájóá§fti,l rrem volt. A tengeészetnél a Tóih
Msi. Övele eryszer taláIkoztrrnk Rémiben, Az Oroszorrág volt, most
aá hiszem Ukrairra. Ott futottrrnk egysrer vele ossze, szep élmény
1,olt.
flajós viccek voltak-e ?
- A gőnyüielaől volt sok vicc. ü'yór felé l,an ez a talu a Drrn parfjar.
Sok matróz volt orrrr,an és nem tű nagy népszerűségenek örvendtek,
mert elég sóherek voltalr. ífusorrtók voltak a paksiak is, Aá mondták,
hogy a paksi kiszedi a falMl a szöget, de a gönyüi meg belerréz, nem
nlaradl-e berule valarrri?
Iúísliinöm a besrélgetést!

Cr -!y)
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VÁ§Áx,tit*prÁn
Á listd a Kercskedelmi Éunat vaa* &" az afuokért aem

radun* felelhsséget vúIlahi Célszerű a l,ósfut megellzően a he$i
Polgfumestefi Eirúaü teleloaan íelhh,ni, fiefi epp,eg vásbok
elmuadhúnnk

A rövtüéseh JelalfuIsl: u611=n9gzlgas úlld- és *ba*oü vósfu,
oborsljgos kba*oű vós&, bv--búcsín,ás&, obotszlgos állavá-
s&, mgrnankagéplticá4 osF otszógos settés- és lrbakodó
yúsb, araaüivdsb, h;t:hóutti jthrmüvdsb, üÉUmepi vtisfu.

Jánuár 16. (k dd): Felsóqvárád - oálq Eger - ok,

Január 17. (szerda): Eger - ok, Miskolc - osk, Rudabánya - oák.

Január lt, {csüórtök}: Eger - ok.

Január 19. (péütck): Miskolc - ok.
Január 20. (szombat); Debrecrrr - av, Eger - av, Il4idítszoboszló - olq

Kecrkerná - {iv és oh Miskolc - av, Mohícs - ol& Pécs , ok és arl, Siófok,
Kiliü - av.

Január 21. (rrnsárnap): Böhönye - oálc" Debrecen - av, Dunaujváros -

av, Eger - av, Hajdúszoboszló - olq Heves , oák é§ av+mgv, Hódmez&
vísÉrrúely - lv, Iászapári - kjv, Jáe,ladány - oálq Rapowár - ok, Kecske*ná _

oálq Miíkoic - av, Ir,iórahatom - oáJq Nytegyházn - av, Pécs oáli és av, Pilis
- oá}, Siófok-Kiliti - av, Szolnok - av, Tiszakérske - oá<, Vác - oák

.Iannár 22. (hótfó): §zécseny - oá,k, Verpelá _ oák-

Janüár2:t. (Bt.ld): Ega - ok
Január 24, (srerda}: Eger - ok, Miskolc - osk-

.tannár 25. (tsütörtölr): Fger - ok.

Janüár 26. (pónttl): Dévaványa - oá, Miskolc - ok.

Január 2?. (smmbat): Csaarytelek - oálr, Debrectn - av" Eger - av,

Hq|dúszobosztó - ok, Jászarokszirllris - oálL Kec§kerná - kiv * ok"

Mindszerrt - oók, Miskolc - av, Pécs - ok és av, Siófok-Kiliti - av.

Január 2t. {vasárnap): Balassagllarmat - av" Csom - av, Debrecen _

av, Eger - av, Hqidúszoboszló - ok, Hódnreaövásárhely , av, Kalocsa , av"

Xaposvtr _ hobbi és hazöttrt vósór, Kecskemét - üv és kjv, KunmMaras _

oaii Miskolc - av, Nagybajom - oálr" NagykÉrta , oálL NyiíÉgyháze , &v,

Örkérry - oát{, Pósztó - av, Pécs - oák és av, §iófok-Kiliti - av, §zolnok - av.

Január 29, (hótfó): Kapwá,r - ok.

Január 31. (szcrda}; Miskolc - osk.



fl, sze*efrébte IX. resa

Remeíe §rent Pfl lratatnas srub,rát láthatjuk Budalrstan az
Egieterni templom homlokzatán, mert róla nevezik npálosoknak" a
rnaryar alapítású szerzetesrendet. Az alapitó Srerrt Özséb vol! alci

rendje tagiainak peld.árui áiltotta feínete §zent Pált. A 300-as években
baflangba húódoti és tmába merülve, illeu^,e nunkával tökött íöbb.
mint 6 erztüedet, Elete vége tblé Szent Aníá látogatta meg. Holloval
áb,íazoliák, mert a legerrda szerint mindennap tél cipót hozött
láptílására e,gy nrat!ár. 343-ball lult nreg. Földi rnafadvárryait 1240-
berr Na$, Lajos kiralyunk a budaszerrtlórinci pálos arryaházba hrrzatta.

§rent Anbl l)eeius császár kere§áény{rldö7ése idején élt, 1ómodú
fiatalelnirer volt. IgelrJrdetés alka]rnával .felismerte hfuatását: "Ha
tökéletes akarsz lenni, add el atnid vtm, az árát oszd szét a
szegérry*ek ktzart... Áztín gtere és kövess engem!" Ó megtette, azián
mepJrezdte új éietét, Elvonuit a világtól, remete lett, Istennel való
magányos e4)ilttlét balccsé tette. Sokarr kóvették, a "szetzetesek
atyja" lett. Ó ig l"t}ratO az Eryetemi templom homlokzatjm- t{a a hivek
éídeke szt kivffiz az emberek köá ment, predikát, levelezett a
bortonben szerrvedóket hitukért livott harcbmr erósltette, követóitól
8á kérte: nNe btz ónmagadbarq ne €ga§§zoí; ami elmúlt, azon
firadam^ hog nllefuedet és g,,omrodai Jéken tartsd!" 356-ba& 105
éves korában halt meg. Szegénység, alamt, hatdrozottság, I§ten- és
emb e rsz e re te t j e llem e zte.

§zent Ágres eletet. á,ldozta futéért Diocletiarru§ c§ál§zár idejerr" a
300-ax évck elején. Agnes 12 eves volt, alnikor erős hifteL,
rettenhet*tlenűl állt hóhéíai előtt, aki} szépségéétt, bátorsagáért
feleségül klvániák. Az (i válarza: "Áz Istené akarok lenni, aki engem
elóször vábsetott!" Íg,, elnyerte a vértarrúság pálnáját és a szuzes$g
lüonrát, Sírhelyén Rómábarr" a Via Nomentarrarr Konstatinn,
Konstarrtin cs&szár leárrya baziltkát emeltetett. Az eglházatyá.,k a nevét
a nrise karroniába is felvetlék, mely a szen1 vértanü-saiz dicséretét
hjrdeii.

§zcní Vince §parryolorságban, Huescábaír született, Szent Valen-
uÉ pü§pök volt a tmitója. Mikor diakónussá szentelték, rnaga meilé
lette segltőnek, Ó késaséggel engedelmeskedeíí, eilátta az idós



püspök iermivalöit is és saiát feladaái ís elvégezíe. A nas/ üldözé§
idejón óket is elfogták és vértarnlhalát szenvedtek. Vince fiatalos, er6s

szókimcndásáról jegzik meg, 1ro5, a birórurk aá m<rndta: "Te a halál
Wpja ,,ae/,,. mi megvall1'uk az egJedltl igaz Istent, vakn?rint a? ő
Fiát, Jézus Krisztust. || Tisúelete $,orsan elterjedt. Franciaorságbarr a
kiraly §zent Vince hmikaját ajándékba kapta, az ereklyét hzilikába
heivezte, Véürctóen ezért a takácsok védőtzerrtje. A bortermeiók is
patrónusulcrrak tekintilr, hisz a neve Vin-cenl:sázszoros bort jelent,

§rení velonika" mig máu $lerek jáiszott, Ó bizah,as kapcsolat-
ban állt Jézussal és a Szíizanyóval. Nemesi keróit eluta§ított4 17

éves krrrábarr a kapucinua apácák kolostorába léptt. A Megfesdiett
Krisáus saját szenve<lésében részesítette. Mindor erejével igyekezett a

te§tm látható sebhel,veket eltakami, tötb mint harminc évig volt
stignalizált. Szeflvedései oly erósek voltak, hogy az enrberek is
ésuevették. Gyontatója megparancsolia, ho5l naplót vezessen aról,
amit az Isterr a letkében művel. liletének rend}ívülisége miatt sot
megpróbálíatást is el kellett szenve&tie, Öt evig kerryéren és vizerr
MjtOltették. Sebhelyeit megalázó és fájdahnas vízsgáIatoblak
p?tétték alá. végül az ef€drnényt bejelerrtették: "Yeronila hite

ki.fzsástalan, ensedelmessége töretle , a misáikus jelerrsegek az
Urjénrstól valók. " Veronika Szerrt Pálal mondhatta: "öíömmel
gzenvedek értetek és testemben kiegészílem, ami Krisáus
szenvedéseiból }úá,rryzik, testének az Egyház javára'J

F'ranyó Iűnolyné

]Yehéz volt il keresztrejnény...

Karácsonyi heresárejtvényitrrlae négr jó rrregfejtés érkezett be. A
sorsolás eredménJ,eként Novákrré vláányó Erzsébet virfuboitos diját
Konte§z Józsefué, Kiss Ferenc vandéglős ajárdékcsomagiát Tóth
}'e.rerrc és Víghrre Juhász Aneit válzilkozó ajánrdékat liegedűs Rudolf
tlyerte el. Grafulálunk a nyerteselcnek! 

A Szerk.



Faluh^ú hirel<
.4, ieinlrttek tanctarrfol_vama januar 20-án 12 óra 30 perckor kezdődik.
Reizl,eneü dri i_j00 F1. Mirrdenkir szeretettel várrrrnk!

\íegrblelő szlrrnrl jelerrtkezó esetén szabas varrás
raublyam indrri kezdók részere, Jelerrtkezági hataridő

Vrrrcze Jrinos úiabb fasmborral gazrlagitotta a F'aluhazat (a

tenr,tépe a cild< rrrellékletekérrl láüratú).

\1egaiakult a csengelei assmnykórus es citerazenekaí. Az
ujság cfunlapjfur a zerrekar tag|ai giakorolnak A
lbglalkoások csütörtökönkónt i7-tó1 21 óráig tártanak.
trrinrnk rtiabb jelantkezóket is, akik szer,elnének a c§opóít
ugial lenni!

Larrtosné Horválh kén

A o**dlfennúonúás osemrgelei

úönúéneú" (T1[" nész)
A Tanác§köztár§aság bukása uúirn nem sokkal, t9l9. október l-jén

az 5a4'7 /1919. M.E. sámú randelet alapián létrehoztak az allam-
rendórséget. A regi szegedi rerrdőrség szernélyzetét nasiré§zt átvette
az uj szervezet. A felsókózponii iovasrelrdóri laktalrya a Szegedi
Rendőrkapitáryság kőtelékébe tartozott, Errrrek fiókja volt a csengelei
órszoba, ami elószór a városi erdó meüeűi oruoslakban volt. Nem
itnrert. hogy mikortól. de l922-ben rnar biztosarr műkiidött, Egy



ál Ieniló órráratrlí verclryel1ek |2{t,]

l!i_-ij, +klói}.-{ l6-íivzr1 a csel rgeiei kiti'iliiit1teil ór;ég,r:t rire.u.-

;züli+líi!k, L-§ üz 1)1,1 lzolgálatot |eljesiiö Lipplli lstl fur" i\.íi:rhig "Tltnos-

Sisik j í§rven e9, !iíé7 §z;llti .íirzset í+ i li'iílót{iff§í'}í"t],iéÉtére.ldet il

iilloki)rpüí i iirszobátla vissr-tr*ntler.*k, A f trmt,tiinktla:l (]selrüele

lcrúlciórl a l:Ozbiztlrisápii r.llctrr-iresrói irrtenzav 1-^vs-,.,j

gc:riiosl:oiltak. |i:li ]§enr
j$iilÉ| l _ I|,l!'"- ,r til*jfu..;tr,iejÉr

nledCig tartolí r-l,ri;el az ujabtl
:,:i:r.1,1ir l.rrol n,.,fii 11,. i! ali !.: ll3
1lili,tlartcs, rl \ .,1crlo hit,lUi(á-

b3n ",-aii 
Égi, 19_;3, ,iiuruái Ó,

,lrtttlirl! irli. n)el\+1 3 c§cnL\,.iei
| ]íj"r{tr}a l}Écstt;t..,ej bel!,ep,ez-
,uL j,:, 'l;r]i,'ii E/ r;Iuii LEl]ul1.

!1,1gr a: ,'il,.rolinr irir,l i1,1CIii

sák
Ellleir ar rrlilsz.dibarr a.

jll;,, lrszt l3a!a t nlc!lcli ;oL
i:!l lcmll]nl §:ipó1 iS hi7t,rc1l|!nílk
(.Felltelei], l-PY t lr,:ctt retidel-
i,l_tLi"rr_ ir]l.riiillut l düsflct c,
4 renciórí r,ezenl,elte1.:,

] 9.i.tr, irkrltan"tbeít il li,olli
L*;,cIeJri-re l ien, lilli]k,lrlicnr,-
.i,:,iltci:, ( ]s,.jrr*ele i944, ök1óbeí
' -P|} L,Ij,llil :t -711t4r.! L§ai)al,,i
i,,-r ic,kal,a, .\ jri:,"l t."Zd Ie] tit-
ir5 h,;lvcii ié!..:loil :r nni,:i,ior-
.lt._l_ i:lvelt!,,;a rl ri:ltJ;i1, 1,1,jPli1

.V 19J5. .iairrr;li ,í-ert Lell
i _r]19,15- }.4.Ii suairrú i,*ldr,let
Ieilc fiin,elt.\ie let ezcsüL-ei

[22l iisrrrgeiúri t: pl}lgáiiire,k
k+á:;nrer1 +krclc.-e;;r policá:
t1,1i1 .i\ t3§tiiiÉi iái+;,ti 1^]iták ]

A uengeie.i órsztlhtt i)q654ii.

'ii],ri lrnrt:
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Krrcsofa János, Krrnrcsai András, Krrnrcsai Péter, Németh János, Pap
I§tvaíL Rói József, §ándor Antal, Szabó lrrue, §zarvas Mhály" Türi
lmre és Vnágh l§tván, A polgár&ségMl fejlódótt ki a késóbbi
rcrxtórseg, azonban a polgáróök közal csak Krrnrcsei AfldrásMl lett
rendór, A polgrirőrség, majd a rerrdórség a volt _postahivatalbart
rended<edett be. Első parancsnokr.rk Tfui Irnre volt, Ü Töók l§tváí,
majd Berezrrai .,.,.... követte.

MolnárMhály

Források:
[20] Utnutató a Szegeth Rendórkerülitben múktjdó rcndórsé& az államt és

ö-kornátryzali hatósdgok s a kózönség réyzére az ]922. éwe §zeged ]922) A
szegedi R€ldöí*spitet}rág 20. önzobályakéor tlr*ei fel a eengel€i ö§zob&

i2l| Á M. kír. rendőrség §zegedi kapitány§ágának 1933. thn 287,ik napipa-
rancsának i 1 . pontla (Csongrád Megri Iaveltár)

i22J Szilvá§ Ferenc: Á könat! megblzotti szolEálat harminc éve EM Kölyv-
baCó 1981) 9.p.

Eítdetések
Eladó szánltógéphez való ] ű W-2I40a fipusú nyontató (I2,00a
Fil és 2 ű Philips mono monitor (5,300 Wdb). Erdeklődni lehet
|'igh Átüta palackozott itül bouában (telefon: 386 afi).

Táp-takarmány kereskedésemeú építőanyag ánrsíúÁssal bővitet-
tem. 10 q feleűi vásárlás esetén díjtalan háahlsrálliÉs!

Baranyi Jóxef kereskedő
Csengele, Anny Jáno§ tr 1.

0386 024 ádióo06_60/480 6?8

Billerrős lFÁ-val soder sz{.,llitá,st vállalok: 1.100 Ftim3. ÉraeHOani
lehet Csókási ZoltáJ,nál a Csengelg Felszabadulás u. l5/A. sáín alatt
ra$, a 386 l73 tefonsámon.
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Válalom fotó és vidó felvételek késdtését (esküvők, lakodalmak,
családi esemátyek §tb.). Fotó cikkeket ausitok. Sdnes arnatóúlrn
kidolgoás l nap áatl22 Ft/kép áron.

Nacsa Jánosné
Kistelek, Kossuth u. 34, sáín

a 364 54l

Családi esemhryekre (lakadalon, ballagós srb.) 220 Yolttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókási Iászhtól a Csengele, Peffi u. 20.
szóm alatt. a386 082

Minden tipusrl szivat§rrl javításá! tovóbbá háztáji gépek}ru való
allafuészek gártását (fogaske,rék stb.) vállalom. PB-gáz rzabr:&ryoe
csatlakozó (porkolóhoz stb.) állandóan kapható.

Dérres Balfus vállalkoá
Csengele, FelszabadutÁs u. 3. sám

t 38601?

Garancia felelósség-, casco-, lakás- és varyonbiztosítá§t köthet
Cserrgelén Részletes tájékoztatóval állok a tisztelt ügrfelek rerrdel-
k€ué§éíe.

§üi lajosné
E 386044

A crcagdci P@t& Cropat tbogrrtinrl,
hrvote l,é{rat mcgidca6 Lrpje

Kiadja é* mlrzrosiqia: Cragelá Polgárór Cro,port Fdeló§ kiadó: Kuc§ora Páeí
§z€ít(esaóré8: cren8de, Felrzabaölór u..1l. Felelós rzeÍte*áó: Molnír Mihíty


