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Gyászol
Csengele
1999. ruírcius 25-én ülelőtt futótűzként terjedt eI a

faluban: tnegglilkoltók a benzinkutast Nemsohíra megtudtuk a
szomorú részleteket, a Jiaral hózps, életviúím Basi Zsolti
barútunkat dllaíias ruídon összeszurkdlták

Soktíig a béke szigetekent emlegeteű köaégfrnkben a
döbbenet leu úrrá Miélt keaeű ed az ifrú életet kíoltani? Miért
nem elégedett meg a glilkos a pénzzel? Kérdések, melyekre nem
tudjuk a váIasznkat, és ha jobban belegondolunk, nem is leha rd
feIeIeí

A gtilkos nem gondolt ata, hogt csalódok éIetét teszi
tönkre Nem gondolt arra, hogt olyan asszonyt tesz öueggté, aki
ttug hózassőgónak első eufordulójót sem ünnepelheíte meg. Csak
a pénz lebegett előtte, az a néhóny ezer forint Szárruíra ennyit étt
egt emberéIeí

Zsoltit A mennyorcruígból lóthatod, hog Csengele
Iakossóga egt emberként keresi a rablógtílkost, a rendőrcéget
folyartutosan segítve újabb és újabb infomuícíókkal Szívünk
adúíg nem nyugodhat, míg 'ln élíó?l büntetését el nem éi

Oszíntén eglüű érzünk a glószoló családdal

Szerkesztőség
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oAfaluga7dász rovata

Hol tlásárolhaúu,nh
üengéspállaüokaü?

szarvasmarháú:._
Allattenyésztő l<ft.6723 Szeged, Szent LásAő u. 8lA a (62)

49I 162
Kecskét:
Alpesi és Szánentáü Kecsketenyésáők Magyarorsági Egye-

stilete 2750 Nagykőrö§, Gógány dűlő 57. E (53) 351 139. Te-
nyésztésvezető: Szabados Járros CI (30) 9 672 258

Kecsketenyésztők és Nemesítők Orságos Egyesülete 210l
Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.

Kecsketenyé sztők Országos Egyestilete, Tata. Tenyésáésve-
zető: dr. Szilas Péter. E (34) 487 588 lde. 10-12l, (34) 380 516
ldéllttánl

Juhot:
Kati Imre juhtenyésztő insfirrktor 5520 Szeghalom, Szabadsag

tét 16. E (66) 472 8a5 O (30) 9 562289
Serté§t:
Fajtisáa állomrányok:
Dunántuli Sertéstenyésztők Egyesülete (Gresa Zoltán)
Kere sáezett állonúnyok :

ISV Pannonhibrid Sertéstenyésáő Kft .

Tenvészkosokat:
Nevelés alatt tállók:
-.Maglar merinó:
A.T.K.,Herceghalom
Ács Sándor, Tiszaörs
Agro-Lőrinc Kft., Helesfa
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Áilampusaai Mg. Ker. Kft., Áilampusxa
Aranykalás z MgSz., Mezőkeresztes
Béke Agrrárszövetkezet, Hajdúbö szörmény
Csillag MgSz., Hajdúböszörmény
DATE Kutatóintézete, Karcag
Dózsa MgSz., Törtel
Drrnagyöngye MgSz., Bo gyiszló
GATE GM. Főiskola Kar, Mezőtur
Halas-Agromark K.ft ., Kiskunhalas
Hudi Janos, Kiskunhalas
Kasza Sándor, Kiskunhalas
Kis-Zagyvavölgye MgSz., Lucfalva-Nagykeresztur
Koszuth MgSz., Balmazújvaros
Kunmadarasi Mg-i Kft., Kunmadaras
Mezőfalva RT, Mezőfalva
Petőfi MgSz., Kocser
SeMk Mihrály, Törtel
Turkevei MgSz. Juhtenyésztési Kft., Turkeve
- Német húsmerinó:
Balog l§tván, Nagykőrös
Beke Istvrán, Kerecseny
DőzgMgSz., Törtel
Esáerhai Csaba, Ajka-Bakonygyepes
Győzelem MgSz., Lajo skomarom
Kiss Gyu14 Szabadhídvég
Lukovics és Társa Kft., Magyarszék
Máta-Tan KHT., Gyöngyös
Nagy István, Ganna
Sebők Mihály, Törtel
- Német húsmerinó F]:
Béke Agrrárszövetkezet, Hajdúböszörmény
Csillag MgSz., Hajdúbszörnrény
- Charollais:
Csemez Lásúő, Egyhánaskozar
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- Ile defrance:
Bábolna RT. Szendrő í Gazdang, Szendrő
Ónodi Szűcs Kft., Balínazújvárós
potenciális kosok:
Áilampusztai Mg. Ker. I<ft. 6327 Áilampuszta g (7S) 407

684 lmagyar merinó/
Fekete Benő 6100 Kiskunfelegyháza, Süveg u.2.8 (76) 461

479 lmagyat merinó/
Halas-Agromark Kft. 6400 Kiskuntralas, Petőfi u.23. E (77)

422744 lmagya"l_ merinó/
Hudi János 6400 Kiskunhalas, Róna u. 11.8 (77) 322 274

lmagyar merinó/
Kiskunsígi Nemzeti Park, 6090 Kunszentniklós, Bösztör-

puszta E (76) 351 198 lcigája,rackal
Kőrös-Maros Nemzeti Park 5541 Szarvas, Pf.72. (Anna liget)

a (66) 313 855 lcigájarackal
Mezőgyánt MgSz. 5732Mezőgyián, Arany J. u.2. lmagyar

merinó/
SzaM Gyula 5945 Kardoslót, Tanya 316. E (68) 429 042

lmagyat merinó/

Anvaiuhot:
DATE Mezőgazdasagi Főiskolai Kar 6800 Hódmezővá-

sarhely, Andrássyu. 15. E(62) 436 466
Fekete Benő 6100 Kiskunfrlegyhéaa, Süveg a.2. 8 (76) 461

479
Halas-Agromark Kft. 6400 Kiskun}ralas, Petőfi u.23. a (77)

422 744
Hérics Férenc 2870 Kisber, Szabadság paík 2. E (34) 352

l65
IQ Kft. 4031 Debrecen, Derék u. 123. E (52) 420 922
Lászlő Srándor 6400 Kislrun}ralas, Hunyadi u. 61.

Patocskai György 6100 Kiskunftlegyhaza VIII. ker. 47. a
(60) 383 517
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A hús}rasarú rá,llatallomany üímogatasi kérelméhez az alát-
biakat kell csatolni:

1. Nyilatkozat a csőd-, felszámolási, illetve végrehajíási e§árás
mentessegről.

2. Nyilatkozat a köztartoásokról (APEH, Társadalombiz-
tosítás, Vám- és Pénzügyőrség)

3. Nyilatkozat az álLattenyeszté,sről szóló 1993. évi CKV.
törvényben előírt tenyé sztési hoz,zájárulás befizetéséről.

4. Termékértékesítésre vonatkozó dokumenfumok.
5. Elismert terryésztőszervezet igazolás, a szakszerű apaallat

hasmálatől és arról, hogy az állaüíllomány nyilvárrtartísba vétele
megtörtént, illetve folyamatban van.

6. Áilategészsegiigyi igazolas.
Bővebb felvilágo sítís a pénteki falugazdászi fo gadóórámon !

Gregus Sándorné

G§GngolGi gmbolet ar tT[l-Gn
Mórcius I4-én a kora délutóni órókban jelentkezett a Gazdatévá
Jurónyi Anna és Békésí István a regiszírdcióról késútett riportot
A műsorban képeket láthattunk a csengeleí falugazúísz irodó-
jóróI, a faluhází gazdafiírumtóI és Lestók Móíyós gazdosógáróL
Az összeóllíttísban két helybélit saí,laltattak meg. A riporter
valószínűeg nem Jígtelt oda falunk nevére, mert következeíesen
"Csengell'?-nek tüntették fel Az alábbiakben az írdsos váItazatot
közöIjük

Műsorvezető: lvítnt az mfu ismereteg az ideí évtől csak azok a
termelők számíthatnak támogatásra" akik regisztráltattlík magukat.
A nyilvántartásba vétel azonban úgy tűnik, hogy nem kis fejtörést
okozagazdáknak.
Riporter: Először jött az őstermelői igazolvány, mint a gazűlkodó
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tevékenysegének első hiteles dokumentuma. Volt is körülötte
felreértés, felháborodás, sőt ttintetés is. Hiszen a gazdák
visszakapott szabad*íguk korlátozásaként élték meg bevezetéset.
Most pedig itt a regisztráció. Ettől hangosak ma a gazdafőrumok és
a falugazdászi irodak.
Lesták Mátyás őstermelő, Csengele: Elég sok problémtím van, nem
csak nekem, hanem úgy gondolom, a gazdarfusaimnak ts ezzel a
regisztráció s papíro sml.
Riporter: Miért?
Lesták Mátyás: Nagyon sok olyan kérdés szerepel benne, amivel
nem vagyunk egészen tisztaban.
Riporter: Például?
Lesták Mátyás: Például csak egy a sok közül, a tyúk: hány ffi van
és hrány kakas? Például effe a kérdésre azt tudom válaszolni, hogy
ma ennyi, holnap meg talan semennyi sem. Történetesen a szom-
szédban a múlt hónapban egy hét alatt az összes qrúk kimúlt.
Adók Mória szalcfőtanácsos, FVM Csongrád meglei Hivatala:
Tulajdonképpen egy nyilvántartási rendszert jelent, ami azt jelenti,
hogy azok a termelők, akik nyilvantartasba vetetik magukat ez
évtől, azok jogosultak a támogatásra, a mezőgaz,dasági tamoga-
tásra. Na most ki lehet jogosult erre? Az a termelő, aki az előző
évben mat gazdálkodott és legalább 25a ezpr forint árbevételt
gytijtött az őstermelői tevékenysegéve| vagy pedig a vállalkozá-
sának legalább 50 Yo-a mezőgazlaséqi termelésből szírmazik.
Veres Pál őstermelő, Csengele: EIég sok ilyen tipusú ember él és
van itt a környéken, aki újra akarja kezdeni. Ezért regisztráJtatjuk
nrlajdonképpen magrrnkat, hogy hátha valamilyen állami támogatás-
hoz jutnánk. Mert egyszerűen annyira bonyolult, hogy ilyen szátm7át,
meg olyan szátttlát kérnek előre. Hát miből? Nekem e|őte az
üzletben nem adnak se pétisót, se csavázott magot, se krumpli-
vetőmagot, se disznót, tehát anyakocát, se üsóborjút.
Adók Mária: Nagyon sok termelő nem figyelt arr4 hogy szár.r:/rája

legyen. Parasztember egyébként sem gyujti nagyon a száltt7ákat,
nem figyeltek rá eddig. Most derük ki az, hogy bizony a tavabi
vetésnél a vetőmagszímlát ftlre kellett volna tenni.
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Lestók Mátyás: Azőufolyaman eá nem tudtuk. E. így nagyon sok
- közgiik én magam is - van olyan vetéSerület, arrrit mjá| vetőma-
gommal e}vetetttik.
Ríporter: Ezentul a szálm7fua is figyelni kell!
Lesták Mátyás: Igen, keményen.
Ádók Mária: pontosan a támogatásnak azvolna a lényege, hogy aki
gazdálkodik, aki terrnel, olyan minőseget tudjon előá]lítani, aml az
EU-tagországokba is megfelel. Horyha a termeles folyaman a g.az

felveri a fiildet, és az étkezrsi búában ktilönböző gyomnövénynek a
magiai bennemaradnak, akkor bizony az átvétel sem valósulhat
meg. S akkor mindjárt jön a következő probléma, hogy nem felel
meg a minőseg, nem fudja eladni, és nincs árbevétele.
Lesták Mátyás: Azértkötelezem magam, hogy kitöltsem, hogy talán
a többi gazdanak is példát mutatva és bízva a jövőben, hogy hátha
nem tér vissza affa az '56-os em]ékekhez, nem vezet üssza. Hátha
talán jövőre másképp alakul egy kicsit ez a tánnogatas is. De az
aggflyokat fenntartom, mert az eddigi tamogatásokra nem volt ilyen
borzalmas nagy adminisztáció.
Adók Mária: Egyeltalán nem kerülnek ki ezek az adatok, mert
nekiink nem az a fontos, hogy egyik-másik személynek konkrétan
mennyi termelése van, hanem az összesen, globáüsan mennyi lesz.
Hiszen a termékeket el is kell adni, sámolni kelil, az értékesítéssel,
hiszen az agtárrendtaítas sem tud másképp dolgomi, ha nem fudja
hogy miből mennyi termett és az milyen minőseg.
Veres Pál: En végigéltem az összes padlássiprögetős rendszert.. A
mi korosztályunkbeli, vagy éppen a mi közvetlen fiaink egy kicsikét
ódzkodnak ettől a túlzolt regisztrációtó| meg ilyen bejelentéstől.
Szóval ftlünk, hogy visszajön a múlt.
Riporter: Ha u, unióba késziiliink, akkor sziikseg van a regisztrá-
cióra!
Yeres Pál: Az el van gereblyéme, de miéfr ekkora hűhóval? Miért
ilyen aprólékosan? Már lassan azt is meg kell mondani, hogy kapar-
e a kakas, vagy hágja-e a ffiot, vagy nem.
Műsorvezeíá Nem akarjuk tovább borzo]ni a kedélyeket, de in&r-
nr.ícióink szerint a Központi Statisáikai Hivatal jővőre minden
gazdár a kiterjedő kötelező mező gazdasígi ö sszeírást tervez.
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M árcius L5 -re emléke*ünk
Nemzeti iinnepeinket minden évben iskolai ünnepseg kereté-

ben tartjuk meg.
Most is tinneplőbe öltözfíink, hogy méltóan emlékezztink a

Marciusi lfiakra, az 1848/49-es szabadságharc hőseire. A
színjátszók irodalmi színpad keretében elevenítették fel az 1848
marcius 15-i eseményeket. A fiatalok a Pilvax kávéházban
fogalmazlák meg a 12 pontot, és ekkor szavalta el Petőfi a híles
Nemzeti dalt. Az egyetemi §úsag csatlakozott hozzájlk.
Lefoglaltak Landerer nyomdáját. Hatalmas tömeg támogatta azlfiak
követeléset. Szabadsagot, egyenlőséget követeltek! A forradalrnat
szabad*ígharc váltotta fel. A hős katonák a világosi fegyverletéteüg
bíztAk a győzelemben. A szabadsagharc elbukott, de a forradalom
szelleme bevilágította történelmünket.

Versek és dalok szépítették az idei mrárcius 15-i megem-
lékezést.

Az irodalmi színpad ünnepi műsora
(fotó: Molnár Mihály)

Gémes Aranka (8. osáály'
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Mitkelluünit
G§EntíitItulágtÉlP

Az életkor elórehaladtával a csontok gerendázata fokozatosan
pusztu| a csontok eheóíró képessege csrikken, s ezí}tal törekeny-
sege fokozódik.

Ez a folyamat nőknél hamarabb kezdodik. Ma minden
harmadik nőnélkimutatható a jelentős csontveszteseg 50 éves kor
felett. A betegseg sokáig ttinetmentes, a "lappangó kór" alattomosan
fejlődik ki.

A csontritkulás azért veszélyes, mert a meggyengült csontok
könnyen törnek, a csigolyák maguktól is összeroppanhatrak. A hát
meggörbül, a csontok flíjnak, a beteg nehezen mozog.

A betegseg kezelésében a szakszerűen beáütott gyóryszeres
kezelés mellett fontos szerepe van a mozgásterápiának, valamint a
megfelelő étrendnek. A mozgás kedvező hatása a csontrendszeíTe
régerr ismert. A megfelelő mozgás, illetrre firikai terhelés növeü a
csonttömeget, így a csont terhelhetősege is nő. A mozgás hianya
üszont csontveszteseggel j ar.

A csontritkulásban szenvedő beteg gerince igen nagy
figyelmet érdemel. Gyógytornász iránlüísaval a torna célja a
gerincet védő és terhelhetősegét növelő "izomfvző" kialakítása,
rnelyet a rövidült izmok nyujtásíva| a gyengült izrrrok erősítésevel.
és a testtartást konigáló gyakorlatokkal lehet elérni.

Ma mrár minden veuélyeztetett korban lévö nőnek lehetősege
van a csontsűrűseg vizsgálatára, arneíy csak néhany percig tart.
Csengelén ápriüs 6-án és 7-én, a tiidősziirés ideje alatt a Faluházban
ingyenes csontsűrűség vizsgálatra is lehetőseg lesz. Haszráljak ki!

Kormányosré Váradi Ildikó
gyógytornász
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& rni krónika

Két uőztes meccs
1999. március 15. Csengele - Baktó-Szilánk 1:0 (1:0)
Vezette: Somodi. 100 nézö.
Csengele: Berkes, Szabó, Ambrus, Tóth (Losonca 44.'), Haraszti

€ataki 46.'), Vígh, Túri (Pipicz 70.'), Franczia, Sejben, Heim
@íolnár 46.'), Szanka (Mészáros 85.').
Gólszerzőnk: Sejben.
A mérkőzés egletlen poziűvuma a sok kihagrctt gólhelyzet mellett,
hogl Sejben Győző gtőztes góüal rmttatkozott be a csengelei
kózönségnek.

1999. március 21- Domaszek- Csengete 1.3 (0:3)
Vezette: Szűcs. 3a0 nézo.
Csengele: Bencsik, Szabó, Ambnus (Dorogi 65.'), MoM, Tóth
(Mészáros 70.'), Haraszti (I-osonczi 46.'}, V€h, Túri (Pipicz 50.),
!'16ngzia, Sejben, Szanka.
Csengelei gólszerzők: Vígh, Haraszti, Szanka.
Yidéki mérkőzésünkön is lamplett csapattal tudtunk ktállni. Ez
meglátszík az eredményen is.

Kun-Szabó Tibor

A fiajrw{unpot
A Csengelei Krónika előző számóan beszrárrrohunk arról,

hogy a kiskunmajsai teremlrabdarugó torna A csoportjában - ahol
ajmében igazolt és ma is aktív sportolók leptek parkettre -, a
csengelei Fortuna presszó focistái lettek a győztesek.



-r20-

Időközbert megtörtént a gőzrlen ihmeplése es elkesziilt a

csoportkép is- A képen latható focisták akövetkezők:---E 
Áfió'sor bakfu jobbra: Sü§ Laszló _ Kothencz péter _ Kun_

Szabó Tibor- Ádenarat Lásúő - SejbenJózsef,
üto *, batíól jobbra: Mahler Fetene _ Bencsk Atti}a _

Dancsok Csaba - Kiszrer Antal.
A képrőlbianyzk Horváth &tira és Szarrka Tibor,

I\rL M.

A ki shlnmaj sai b ajnokc sap at
(fotó: Molrr,írMihálD
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r*krtl&zí íúrel<
A Fá#áz nyifvatartási rendje :

ttétffi t3_t&fársasLínc, zensokffiás
18-19 Női torna
l9-2l Asztalitenisa biliárd

Kedd 09-16 Könyvtar
í 4-t 6 Hungária Biztosító ü5rfelszolgráJata
í7-L9 Néptánc

Szeda 13-18 Tarsastánc, zeneoktaüís
18-21 Teremfoci

Csiitörtök 09-16 Könyvtár
14-17 Grafika
17-19 Néptánc
18-21 Népdalkör
19 -2l Asztalitenisz, biliáíd

Péntek l3-1+ Gyógytorna
18-20.30 Teremfoci

Szombat 08-12Tiársasiánc,zeneoktatá§

Baginé Ketler Szilvia

Ed írtók Csengeléről65 ery:

6O maqvar Szeqedre tart...
- Nem leha nvdEíűatoguni a tanyŰEazigazgatds megsumaését -

C§itfutikön délelőtt több, mint 60 csengelei ftrldrnűrrest idéztek be
a varo§ kfiágási bírósíghoz kütöntözö ki§ebb szabilyüalanság
miatt. A foldművesek legnagyobb része gyalog tette meg a 35-38
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kilométernyi utat. Horváth Lajos dr. tb. tanácsnok, kihága§i btrő a
ftjldműveseket 4-6 pengőig btintette meg.Ezzelkapcsolatban rá kell
mutatni arra, hogy mennyire fontos volna a tanyai köÁgazgatési
kirendeltseg megvalósítás4 hogy a ftildműveseket megkíméljék a
razatő úttól, nrrásrésá pedig, hogy ne vonják el a munkától. Addig is
kívánatos lenne legalább a tanyai ügyet hetipiacos napokra kitűzd,
amikor esetleg kocsit kaphabrak, vagy úgyis elintézrivalójuk van a
viárosban.

(Megielent a Tanyai Úisag I934. április l5-i számóban)

Hirbetéselt
Fogorvosi rendelőbe fogorvosi asszisztensnőt keresiink. Erettsegi
végzettseg sziikseges. Jelentkezri lehet a csengelei fogorvosi
rendelőben.

4 db STOMIL Kormoran típusú, 175/70 R13 méretű, újszerű
(garancíós) gumiabroncs felnivel vagl anéIkül eladó. A gumik
óra 5000 Ft/db. Afelnik megegtezés srprtnl

Tóth Tibor 7 286 016 @ 0G3a/9 354 35S

CDJejótszós, dupla kazettás AIWA rádiósmagnó 25.000 Ft-ért
eladó. Megtekinthető a virágboltban (Felszabadulás u. 19.).

400 négyszögöles telek eladő az Ady Endre u. 6. szám alatt 2
öliasítonal, vagy anélkül. Erdeklődni lehet Vígh Zsoltnrál a
Csengele, Honfoglalrás u. 2. gzámalatt.

I00 db körbűás széna eladó. Érdeklődni: Bangó Péter Csengele,
Tanya 627. O 0G30/ 9 063 289.
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szántrást, tncgzást, tragyaszórást, míitrágyxzórásL vetést, aratást és
homokhordást vá]lalok.

Csoká§ Tibor 006-3019 930 27a

Csengelén 3 szobás tanya melléképületekftel, íőltá**al (vag
anélkiil), 3 nortonkúttal, beleerített nagt tQarral, sak akác- és
epe{aval, szőlővel, gümölcsfóklral eladó. Erdeklődni tehet Vígh
IstvánnáI a Csengele, Május 1. u. 8. szám alatt vagl 286 Ba
teIefonszámon.

Mercedes tehergepkocsival mindenfajta tebeíszáűitást 15 tonnáig
r,áIlalok BrOet<tOdnilehet Csóká§i Ferenc Csengele, Felszabadulas u.

?6.7286lu

Árp* kukoríca, búurub, rozsvdőuag, köIes kís és nagl télelben,
tovóbbó tópek és őrlemények kaphaíók c esengeki vasútóI-
Iotruísnól bő Kisbetérő terménybohjóbat (Kí§elek, Tanya 3I2.).
Nyitva &tóI I8 ,írűs. Eétfő szünnap.

Fató sraküdet Kí§eteke7 a posta ttllett!
- Igazolvdnykép 3 perc alatt!
- Fátyruísolós A3 és Á4 méretben!
- Gyermeksorozflí, baüagás, eskfwfutakodalom, egéb renderyé-
nyekfelvétela
- Fényképezőgépek, tilmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
vdlasúékban kaphatók!
- Fény képezőgép j avíttís, szaHanócsadás.
- Filmkídolgoztís 1nap alaű!

Nacsa Jónosné fény képész
Kístelek, Kossuth u 16.

rádióa06-60/488 324 t(este) 329 659

Családi esemértyekre (lakodalom, ballagis stb.) 220 Votttal írúlúdő
hűtőkacsit lehet bérelni Csól(/isi Lószlótól a Csengele, Petőfi u 20,
számalatt.8 286082
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Mindennemú szenrc§ termény tisáíásaí viállalom_ EzÉn kívtil
szivat§rtik javít^ísat és felújítáxit, vdarnint ter,ményszíIlító cs€ák
késáeset rövi]d határidőre vállalom.

Varga Mihaly Kistek, Tanya 345. úm
8259 99a rádióO 06-2;019 364 061

Tóytakmruíny keresfuúésemben tfutú és epítőanyagot (PB-séa
betongerenda, eserép, égle, kőpor, eetrent, nész, faanyag, sóder
§b.) is órasűloh" Előrendelés esetét néIuítty ntlros határidővel
házllozsaíüítom a megrendelt anyagoL Gyors kísznlgűtís, keúvező
árakt
A íryítvafurtfui rerú: keúűffi péntekig 7-tőI í6 @, szottúaton 7-
tőT 12 őrőig.

Baranyí József kereskedő Csettgelq Áratty I u 1.
8286 24í rádüí@ O&jün 670 366

Há,-fáji gépekhez vató alkatrészek gyárá§t (fogaskerék stb.)
váIIaIom. PB-gáz szabványos csatlakozó (pörköIőhöz sb.) áIlandóan
kapható.

Dénes Balázs vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 e*sa6-6al471 858

A Csengelei Polgrárőr Csoport ttímogatóinak
havonta kétsar megiclenó lapja

Kiadja es sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelós kiadó:Kucsora Peter
Srerkesáóség: ó765 Csengele, Felszabadulás utca 11. Telefon: 0G30/9 950 272
Alapító szerkesáó: Molnár Mihály Felelós szerkesáö: Kontesz Józsefrré

Lapunkat rendszeresen szemlézi Maglarorszóg legnagobb médialigelőj e, az

>>oB§ERvER<
()8sFRVER Bt]DApEsT MÉDlAFlcvtL ó xrr

1081 Budapest, WI. ker. Áurórau. 1l.
Telefon: 3 034 738 Fae: j 034 744
htE : //www. obs erv er. hu


