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CA falugazdász rovata

Kérdések és váIaszok u területalupú
t dmo g atds i r en ds zerr ől

Mikor történik a támogatási összeg kifizetése?
- A kifizetés időpontja: 2004. december l-től 2005. április

3 O-ig. A Kiegészítő nemzeti támogatások kifizetésének előfeltétele,
hogy a gazdálkodónak a köztartozásról állami adóhatósági igazo-
lást kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesáési Hivatalhoz (MVH)
benyújtania. A köztartozásnak megfelelő összeget az MVH a
központi költségvetés előirányzatáből ftzetet kiegészítő nemzeti
támogatásból vonja le és utalja át az állami adóhatóságnak. Az
igazolást a mezőgazdasági termelő legkorábban 2004. december
10-én nyújthatja be. Az MVH az igazolás beérkezésétől számított
30 napon belül intézkedik a támogatás átutalásáról. A támogatás -
fiiggetlenül a támogatást igénylő mezőgazdasági termelő szemé-
lyében bekövetkezett változástól - a támogatást eredetileg igénylő
mezőgazdasági termelőnek kenil kifi zetésre.

Mikor nyújtható be fellebbezés?
- Az MVH határozatával szemben a kérelmező írásban

terjeszthet elő kifogást a határozat kérhezvételétől számított 15

napon belül. A kifogást az MVH Központi szervéhez kell be-
nyújtani. Az MVH a kifogást a benyújtástól számított 30 napon
belül bírálja el.

Mit nevezünk jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak,
és hogyan történik a visszafizetése?

- Jogosulatlanul veszi igénybe a gazdáIkodó a támogatást, ha
valótlan tényeket közöl, adatot vagy adatokat eltitkol, vagy a
támo gatás céIjának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot vagy
ellenőrzést akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a jogszabály-
ban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, továbbá a tá-
mogatást rendeltetéstől eltérően használja fel. A jogosulatlanul
igénybe vett támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétsze-
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resé\,e1 nö\,elten kell visszafi zetni.
Milyen szabáIyai vannak az ügyfelek iratokba történő

betekintésének?
- A gazdálkodó jogosult a támogatásra vonatkoző iratok

megismerésére. Minden olyan iratba betekinthet, arrőI saját költ-
ségére másolatot készíthet, vagy kérhet, amely jogainak érvénye-
sitéséhez szükséges, kivéve az iratnak azt a részét, amely más
személyre vonatkozóan olyan adatot tartalmaz, amelynek megisme-
résére nem jogosult. Az MVH korlátozhatj a az iratbetekintést az
ellenőrzés megkezdéséig, ha valószínűsíthető, hogy azok tartal-
mának megismerése az ellenőrzés eredményét befolyásolja, illetve
lefolytatását lehetetlenn é teszi.

Hogyan történik a területalapú támogatást igény|ő gaz-
dák ellenőrzése?

- A támogatási kérelmeken feltüntetett adatok valődiságát az
MVH adminisztratív, illetve ftzlkai ellenőrzések révén megvizs-
gáIja. Az adminisáratív ellenőrzés formai és tartalmi ellenőrzésből
ál1. A formai ellenőrzés során az MVH ngyintézői megvizsgálják,
hogy a kérelem helyesen van-e kitöltve, esetleg van-e hiányző adat.
A tartalmi ellenőrzés elvégzésekor azt vizsgálják, hogy a forma-
nyomtatványon feltüntetett adatok megfelelnek-e a jogszabályok-
ban leírt feltételeknek. A tartalmi ellenőrzés során kerül sor az
úgynevezett keresztellenőtzésre. Ennek során a kérelem adatait
összevetik a kapcsolódó nyilván1'artási rendszerekkel (pl. Mező-
gazdasági Parcella Azonosítási Rendszer - MePAR) a jogosulatlan
igénylések (túl-, illetve többszörös igénylések) kiszűrése érde-
kében. A ftzikai ellenőrzések célja, hogy a kérelemben feltüntetett
adatok fizikai valőságát vizsgáIla. A ftzikai ellenőrzés történhet
helyszíni ellenőrzéssel, illetve távérzékeléssel. A távérzékeléses
ellenőrzés a kérelemben szereplő állításokat vizsgálla űr- é s l égi-
tbh,ételek objektív adatainak kiértékelésével, A helyszíni ellenőr-
zések előzetes bejelentések nélkül is végrehajthatók. Amennyiben
az előzetes bejelentés az el\enőrzés célját nem veszélyezteti, a
termelő az ellenőrzésről legkorábban az ellenőrzés előtt 48 &ával
értesíthető. A helyszíni és a távérzékeléses ellenőrzés kiteq'ed a ké-
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relemben megadott terület nagyságára, hasznosításának módjára,
illetve a hasznosítással kapcsolatos egyéb feltételek ellenőrzésére
(pl. a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot betartása). Az
adminisáratív ellenőrzések során már fény derül arra a tényre,
hogy az adott fizikai blokkban gazdálkodő termelők nagyobb
területre igényeltek-e támogatást, mint a blokk nettó támogathatő
területe. Ha az adott ftzíkai blokkra az adminisúratív ellenőrzés
túligénylést áIlapit m eg, akkor az adott f izikai b lokk t ekintetében
támogatási kérelmet benyújtó gazdákat az MVH adategyeztetésre
szőlítja fel. Ekkor az érintett termelőket az MVH tájékoztatja a
ftzlkai blokkban gazdáIkodő többi termelő elérhetőségi adatairól
(név, cím) és a termelők által bevallott területi adatol<ről, Az
adategyeztető levélre a gazdák kötelesek az értesítés kézhezvételét
követő 15 napon belül válasá adni, vagyis megerősíteni, vagy
helyesbíteni a kérelmeikben korábban megadott adatokat, valamint
tehetnek szöveges észrevételeket a tuligénylés okával kapcsolatban.
Fontos megegyezni, hogy az adategyeztetés során helyesbített,
csökkentett, illetve a helyszíni ellenőrzések során megállapított
területi adat számit be abba a hivatal által megállapított területbe,
mely alapján meg kell vizsgálni, hogy a termelő helytelen adatok
megadása miatt szankcionálandó-e.

Milyen szankciók fordulhatnak elő valótlan területi ada-
tok megadásából?

- Ha a kérelem által lefedett terület nagyobb az ellenőrzések
során megállapított területtől, az szankciók megállapítását vonja
maga után. Ha az általa bejelentett és ténylegesen mért tenilet
nagysága között tapasztalt eltérés amért területnek több mint 3 %-
a, de nem több mint 30 oÁ-a, akkor a tátmogatási összeg a kérdéses
évben a megállapított eltérés kétszeresével csökken. Ha az eltérés
több mint amért terület 30 oÁ-a, de nem éri el annak 50 Yo-át, akkor
a tárgyévre nem adhatő támogatás. Ha az eltérés több mint 50 oÁ,

akkor a gazdát még egyszer ki kell zárni atiámogatás odaítéléséből,
az általa bejelentett és a hivatalosan megállapított terület közötti
eltérésnek megfelelő összeg mértékéig.

Gregus Sándomé
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CA bárka nyontában

Nemere az RTL Klubban
,1 népszerű csengelei író, Nemere István nemrég az egyik
kereskedelmi televízió reggeli műsordban szerepelt. Új kanyvéiek,
"A bárka nyomában - Noé és az Özönvíz" megielenése kapcsán
}'oé búrkájáról és az özönvízrű faggattdk a műsorvezetők. Azok
siámára, akik nem láthatták a beszélgetést, közöljük annak
s ze r ke s zt ett v álto zutát.

Riporter: Most indul el egy expedíció megtalálni Noé bárkáját.
\lan Noé bárkája az Araráton?
Nemere István: - Szerintem van. Nem csak én állítom így. A köny-
vemben összehoztam azokat az eseményeket, amiket feljegyeztek,
egészen az őkortőL Tehát minimum az utolsó 2 500 évben voltak
olyan korszakok, amikor az emberek szorgalmasan feljártak. Egész
csoportok - hogy úgy mondjam - bélrkanézőbe. Artán később
megváltozott az időjárás. Az a tész, ahol most abárka állítőIag van,
az már teljesen jég alatt van kb. 3-400 éve. Viszont az az expedíció
- amiről szó volt - éppen azért indul el, mert ismét időjárás
változás, klíma vá|tozás van. A jéghatár kezd felfelé vonulni, Re-
mélik, hogy azidénnyaron megint felmegy annyira, hogy a több
méter vastag jég alól előbukkanhat abárka.
IJj abb vízőzön v árhatő?
- Nem!
Ha meglesz abárka, akkor nincs baj. Ha megtalálják a bárkát,
ez mit bizonyít, mivel leszünk o kosabbak? A t eremtési t örté-
netben hívőknek lesz igazuk?
- Pontosan. Azért van e mögött egy nagyobb adag ideológia is.
Ugyanis, ha bebizonyosodik, hogy a bárka létezett, akkor bebizo-
nyosodhat, hogy sok más is létezett, amit a teremtéspártiak állí-
tanak. F,z azt jelentené, hogy nem biztos, hogy igaza van a
darwinizmusnak. Tehát egy egyszeni kis bárka roncsaiból ilyen
messzire eljuthatunk. En nem áIIok az egylk oldalon sem.
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Nem azt mondom, hogy mese,, de ez az egyik legképtelenebb
történet, hogy egy bárkán minden állatból kettőt magukkal
vittek!
- Természetesen nem biztos, hogy így volt. De emlékszünk a trőjai
történetre. Ugye azt is az akadémiák vaskalaposai lesöpörték, hogy
az csak egy kitaláció, egy irodalmi dolog. Aztán kiderült, hogy
megvan, és ugyanúgy történtek a dolgok, ahogy, Lehet, hogy itt is
bebizonyosodik, hogy a bárka volt.
yizőzőn biztosan volt?
- Igen, az nagyon valőszinű. A földnek legalább 400 pontján,
különbözó törzseknél, népeknél megtalálták a mitológiájukban ezt
a leírást. Van ebben tizenvalahány pont, mely mindenhol egyezlk.
Tehát azért valaminek történnie kellett, globális jellegű ka-
tasztrőfának.
Elég érdekeso amit mond, hogy a ftildgömb különböző 400
pontján, tehát amikor ez abárka történet, vagy a vizözön volt,
akkor elég elszigetelten, egymásról nem tudva - legalábbis mai
tudásunk szerint így tátjuk - éltek embercsoportok.
- Nem vándorolhatott át a hír egyik helyről a másikra. nem vehették
át akész történetet anélkül, hogy átélték volna. Tehát mindenkinek
át kellett élnie és ez - hogy úgy mondjam - poén benne, hogy ha
bebizonyosodik, hogy abárka tényleg ott van - nem csak, hogy ott
van, hanem ott is van, ahol a Biblia szerint ott maradt. miután
kiszálltak belőle, eldobták, mint elhasznáItat -, akkor érdemes lesz
elgondolkozni sok minden máson is.
Es akiknek nem a Biblia a §zent, hanem mondjuk a Korán?
- A Koránban is szó yan a bárkáről. Ők ugyan egy heggyel odább,
egy másik közeli hegyről eredeáetik az egészet. Mindenesetre a
keresztények és a mohamedánok nem lesz ütközőpont. Noéról
szólnak a Koránban * én is olvastam - ugyanúgy benne van, csak
egy másik hegyre ért le. Nem ez lesz a gond, hanem inkább a
kreácionisták - vagyts a teremtéspártiak - és az evolucionisták
között.
Körülbelül hány ezer éve történhetett ez a világkatasztrőfa?
- Azok a tudósok, aklk az egészet elhiszik és pozitívan veszik, azok
hatezer évről beszélnek,
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}Ii maradhatott egy hatezer éves, fából készült bárkából?
- \íivel jégbe volt fagyva ennek az időnek a nagyobb részében,
vag1, pedig olyan magasan volt mindig is, hogy nagyon hideg volt
az idő.hát ez azértkonzerválta,
Ebben a könywben szó van egy kőbárkáról is!
- Az l,alamivel odébb van, egy geológiai képződmény, arninek az
alakja bárka, és amit csak repülőgépről vettek észre annak idején.
De hát az igazi bárkát is lefotózták már a 20. század elején
repülőgépehőI. Aztén megint eltűnt, megint nem találták meg.
Ráadásul ez a szovjet és a NATO határ volt valamikor. Szó szerint
ott ment éú. a határ az Araráton. Evtizedekig egyáltalán közelébe
sem mehetett normális ember, de azért voltak, akik jártak ott. Egy
amerikai űrhajós, Irwin ötször futott neki, még egyszer a lábát is
eltörte az Araréúon Ötször futott neki, hogy megtaláIjaabálrkát.
Milyen forrásmunkákat tudott felhasználni? Gondolom, akik
most mennekaz Ararátra, szintén abból táplálkoznak.
- Itt arról van szó, hogy például sok örmény - akiknek ez szent he-
g},uk - jár1 odafönt a 18., 19. és 20, szézad elején. Közülük szép
számmalkivándoroltak Amerikába. Ott, mint öreg emberek, el-
kezdték mesélni, hogy fiatal ko-
rukban ők ott jártak Elmondták,
hogy benne voltak a hajóban és mit
láttak. Bizonyos évszakban, nyá-
ron, a nyár rövid idejében annyira
leolvadt a hó meg a jég, hogy
egyes részeibe a hajónak be tudtak
menni, Ezt teljesen normálisan é1-

ték át, mint tizenéves gyerekek.
szóval vannak emberek - szinte
art ís mondhatnám, hogy ma is
élnek - akik járlak a bárkában.
Köszönjük, hogy ismét közelebb
kerültünk egy rejtély megfejtésé-
hez. Menjünk "A bárka nyomá-
ban" Nemere István segítségé-
vel!
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A Jubileumí Sportnapok
tervezett programjai

Augusztus 7. (szombat)
18.00 Csengelei öregfiúk - Kisteleki Rendőrkapitányság kispályás

labdarúgó mérkőzés
20.00 Batyus sütögető party
2I.00 - 03.00 Nosztalgia disco, Dj. Roberto,

Augusztus 8. (vasárnap)
07.00 Zenés ébresztő
09.00 Csengele - Kistelek kispályás serdülő mérkőzés
10.00 Karate bemutató
1i.00 Csengele - Tömörkény ifiúsági nagypályás mérkőzés
12.00 Ebéd. Jó ebédhez szől a nóta. Birkapörkölt vásárolható.
1 3.00 Harley Davidson motorbemutató
13.30 Autós ügyességi verseny
15.30 11-es rugó verseny
16.00 Csengele - Rádió 88 (Szeged) kispályás focimérkőzés
17.30 Csengele - Tömörkény nagypályás labdarugó mérkőzés a

Vándorkupáért
19.30 Mazsorett és firvószenekari műsor
20. 00 Eredményhirdetések. Vac sorára marhapörkölt vásárolható.
20.30 Speciel Selections műsora
2I.00 A Való Világ 3 győrtesének, Milonak és barátnőjének, Mar-

c sinak fellép ése. Elménybes zámolő, auto gramo sztás,
22.00-04.00 Utcabál. Fellép: DOMX együttes + 1 szárvendég
23.00 Tűz|láték
24.00 Tombola sorsolás, Fődíjak: porszívó, mikrohullámú sütő,

hordozható CD-s rádiósmagnó, videomagnó, színes tévé.

Búcsúi kavalkád - Büíé a helyszínen

Legyen egy jó napja - jöjjön el a sportnapra!
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OValó Vildg 3

Milonál járt a Csengelei
Krónika

A legutóbbi valóság-show nyertesét, Djukin Milovant - vugy
ahogy rajongóik ismerik: Milot- a deszki otthonában kerestük

fel. A nagy lapok riportereihez szokott sztdr a mi kis lapunk
munkatársait is kedvesen fogadta és válaszolt kérdéseinkre.

Kinek az öt|ete volt, hogy jelentkezz a VV3-ba?
- Amikor eldöntöttem ezt az egészet, még nem is tudtam, hogy lesz.
Nem voltak még a reklámok, semmi. Csak úgy mondogattam itt-
hon, hogyha indulna még egy valóság-show, akkor jelentkeznék.
Akik ismernek, tudják rólam, hogy olyan ember vagyok, aki min-
denben benne van. A másik az,hogy - biztos tudjátok - cukorbeteg
vagyok és ezzel szerettem volna bizonftani, hogy így is ugyan-
olyanként lehet élni, mint más, egészséges embernek.

Hogyan zajlik egy ilyen válogatás? Hány ember közül vá-
lasztották ki azt a 13-at?
- Én úgy tudom, hogy a végeredmény 15 ezet ember volt. Nagyon
régen volt már. Most lesz júliusban egy éve, hogy elkezdtem. Ha
jól emlékszem, hat fordulós volt. Elbeszélgetések voltak. Akik
ezeken túljutottak, azoknak jöttek az orvosi vizsgálatok, a

pszichológus. Mindenféle, nagyon összetett dolgok voltak.
A beköltözésedet követően mennyi idő után nem zarlartak a
kamerák?
- Kb. két nap. Utána már csak akkor vettük észre, amikor este lefe-
küdtünk aludni, és hallottuk a zümmögését, amikor ránk fordult,
vagy ilyesmi, Alig lehetett észrevenni.
Mi volt a legiobb és a legrosszabb pillanatod a villában?
- Erre nem lehet válaszolni, Naponta voltak jó meg rossz pilla-
natok. Volt olyan, hogy egész nap csak jó volt, volt, hogy egész
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Marcsi és Milo az egyik szerzővel
(fotó: Molnár Mihály)

nap csak rossz. A legjobb - igaz, az a v1IIán kívül volt -, amikor
Marcsival Londonban voltunk. Legrosszabb - mondjuk - a mát-
rixos játék volt, amikor három napig szemfedő volt a fejünkön.
Volt olyan pillanat, amikor azt gondoltad, hogy elég, nem bírod
tovább?
- Persze, voltak ilyen pillanatok mindannyiunknál. De igazáből
nem gyakorlatiasodtak meg ezek, hogy csöngessünk a riport-
szobába és kimenjünk. Ezek pillanatnyi dolgok voltak, utána min-
denki megnyugodott.
A neved Djukin Milovano ami igencsak szerb hangzású. Falud
is egy szerb nemzetiségi falu. Te szerbnek tartod magad?
- En ugyanannyira tartom magam szerbnek, mint magyarnak.
Tudok szerbül, de nagyon sokat felejtettem, amióta apám meghalt.
Az apukám volt szerb, anyukám pedig magyar. En egyik nemzeti-



1,r1

séget sem tartom többre a másiknál.
}íikor gondoltad először, hogy te is megnyerheted ezt a já-
tékot? Azon kívül per§ze, hogy azért mentél be, hogy lehetőség
szerint megnyerjed.
- Ez tévedés! Nem azért mentem be, hogy megnyerjem. Berure volt
az is, hogy jó volna megnyerni. De a konkrét célom az volt, hogy
büszkék legyenek rám, akik ismemek, akik szeretnek, Amikor a
gl,őzelem után mentem ki a stúdióba, kérdeúék tőlem, hogy most
akkor elérted a célodat? Én arl:a azt mondtam, hogy elértem a cé-
lomat, de nem most, hanem már régebben. Igazáből mikor érez-
tem? Amikor nyertem! Nem tartottam magam esélyesnek egyál-
talán.
Mi történt a finálé után? Megkaptad-e már a nyeremónyedet,
beköltözöl-e majd a házba?
- Apénzt utalják, a kocsit most pénteken fogom átvenni (az interju
óta ez megtörtént - A szerk.). A ház majd csak az év végén lesz
kész. Hogy beköltözök-e? A közeljövőben biáos nem, de lesznek
céljaim aházzal.
Hogyan alakulnak a hétköznapjaid? Meddig köt még a
szerződésed az RTL Klubhoz?
- Két évig van szerződésem. Zsúfoltak a napjaim, En olyan ember
l,agyok, aki szeret mindenfelé mozogni, pörgök egésznap.De ez
már nekem is sok, elfaradok. Fárasztő nagyon.
Eleged van már az űjságírőkból is?
- Azt nem mondom, hogy elegem van, de azértkicsit kezdmár.
Eg_v megkerülhetetlen kérdés: mi van Marcsival?
- Itt van fent az emeleten. Megvagyunk, jól vagyunk, alakulunk. De
ez mégnem szerelem.
Ha lezajlik az ünneplés, utána hogyan tovább?
- Szeptembertől megyek Békéscsabára, foiskolára. Tovább fogok
tanulni, mert nagyon fontosnak tartom. Egy érettségivel semmire
sem fogok menni.
Milyen szakon akarsz továbbtanulni?
- A gazdasági karon, intézmény kommunikátori szakon.
Jó tanuló voltál?
- Az á|ta!ános iskolában kitűnő voltam, A középiskolában meg
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olyan négyes éílagot vittem végig. Az érettségi átlagom is négyes
1ett.

Sok helyen lehetett olvasni, hogy eddig is imádtak a nők.
Ezután mi lesz? Bujkálnod kell előlük?
- Nem kell bujkálnom, miért kellene? Nem bujkálok én a nők elől!
Most itt yan aMarcsi, én most nem kacsingatok felre,
12 éveseket kérdeztek arról, hogy mik szeretnének lenni, ha
felnőnek. Régen tűzoltők, katonák, vadakat terelő juhászok
akartak lenni. Most a nagy többség valóság-show-szereplő
szeretne lenni. Neked mi erről a véleményed?
- Én nem tartok vissza senkit, ezhalálijó pörgés. Vannak rossz és
jó pillanatok, de ha az egészet összegyúrom, akkor teljesen jó volt.
Akinek van ehhez afíinitása, azt mondom, próbálja ki. Nekem
nagyon bejött, tetszett az egész.
Az emberben az a gyanú merül fel, hogy az ilyen műsorokban
műbalhék vannak, amit a rendezők találnak ki. Van ennek
valami alapja?
- Kaptunk olyan feladatokat, amikor egymás szemébe kellett
mondani jót, rosszat. Ebből konfliktusok adódtak néha. De a
bezártságtől és sok mindentől fligg, hogy mikor pattan el a húr. Egy
idő után már azon is összeveszink, hogy valami nem ott, hanem itt
Van.
Az egyik ellenfeled á||ította rólad, hogy nincs semmi kiforrott
véleményed. Szerinted egy 19 éves srácnak szükséges, hogy
kiforrott véleménye legyen?
- A Leó mondta ezt. Szerintem fontos, és nekem van is véle-
ményem. Csak lehet, hogy én ott bent pont nem mondtam el.
Mondják azt ís, hogy konfliktuskerülő vagyok. Pedig nem vagyok
az, csak én nem vitával szoktam megoldani a bajaímat, hanem
leülök vele és megbeszélem. Lehet, hogy nem éppen akkor, lehet,
hogy egy napra, két napra, egy hétre, de mindent meg szoktam
beszélni, és mindenről van véleményem.
Köszönjük a beszélgetést!

Kun-Szabó Tibor - Molnár Mihály
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C O rszú go s Po lgúrőrnapon

ll. helyezettek Iettek a
focistáink

Július 3-an Ópusztaszeren került megrendezésre az Országos
Polgárőrnap. A csengeleiek több mint 40 fővel képviseltették ma-
gukat.

Lantos István és Horváth Péter horgászatban indult. Lantos
apróbb halakat tudott kifogni, Horvátnak viszont nem kedvezett a
szerencse, így különösebb sikert nem tudtak elémi.

Kun-Szabó Tibor farönk h ajításban m ásodik helyezést s zer-
zett. Sokáig űgy láíszott, hogy ő fogja megnyemi a versenyt, végül
csak akadt egy legy őzője.

Csongrád megyét a csengelei polgarőr focistákra épülő, rend-
őrökkel és kisteleki polgárőrökkel megerősített csapat képviselte. A
selejtezőben Acsát 8:0-ra (gőlszerzőínk: Harasái R. [4], Széll [3],
Szabó P.), Boldogot 6:1-re (góllövőink: Pataki |3f,Harasdi R. [2],
Széll) győztékle. Az elődöntőben Tolna megye csapatától 3:0-ra
kikaptak, de mivel kiderült, hogy nem polgárőrök ellen játszottak,

óvás után Csengele jutott tovább. A döntőben Székesfehérvárral
kellett megküzdeni. A városi csapat 3:l-re győzött (gólszerzőnk:
Haraszti R.), így Csengele kapta az ezist színű kupát, Haraszti
Roland 7 gőljával a torna gólkirálya \ett, Ezért egy mobiltelefonnal
jutalmazták meg.

A focicsapattagsai voltak: Szabó Tibor, Szabó Péter (Kiste-
lek), Szabó Zsolt (rendőr), Gyapjas Ferenc, Csókási Jenő, Pataki
Ferenc (Kistelek), Szé11 Róbert (rendőr), Bencsik Attila, Haraszti
Roland. Csapatvezető: Kun-Szabó Tibor.

A polgárőrnap a szokásos Korona sörözőbeli iinnepléssel
fejeződött be,

M. M.



-230-

Hirdetések
Gép- és szerkezeti lakatost, esztergályost, maróst, betanított és segéd-
munkás t az onnal i ke z d é s i l e he t ő s é gge l fe lv e s z e k c s e n ge l e i t e lephe ly emr e !
Erdeklődni. Tóth Tibornál a Csengele, Béke u. ]. szám alatt izeméIyesen
vagy a 06-30/9 354 355 telefonszámon.

F'aluhoz közelio műút melletti 1 hektár hobbitelek eladó. Erdeklődni:
Balázs tr'erenc 06-30/3 866 057.

Autópálya kivitelezésben résztvevő cég az építkezés idejére kiadó lakásokat
keres. Ajánlatokat Faludi Gábor vár a 06-30/2 2I5 9'78 telefonszámon.

Nagy képernyős, Philips Maclt Line típusú színes televízió megkímélt,
gydri úIlapotban eladó. 84 cm képáímérő, 16:9 képernyő, dupla full
menü, 4 éves, PIP-es (kép a képben funkció), sztereo, teletext,
equalaser, levehető hangszórók, elalvús kapcsoló. Erdeklődni lehet a
06-30/9 25B 372 telefons7ámon.

Beköltözhető, rendezett, jó állapotu, kicsi tanyát keresek megvételre.
Telefon: 06-7012 839 209

Kismamákfiglelem! Eladó jó állapotban lévő fehér rácsos kis-gyerek ág1l
kis pelenkázós szekrénnyel + hozzá színben és mintóban illő baldachin (2
éves, a szegedi Faktum bútorboltból való). Továbbá eladó jó állapotban
lévő szürke és finom apró spárgamintds dupla kerekű babakocsi
(mózeskosarcls, később sportkocsivá alakítható). Eladó még sötét drapp
mintával gyermekhordozó. Irányórról annyit, hogl ha komolyan érdekel,
megegyezünk. Erdeklődni a 06-20/9 77B BB9 telefonszámon, illetve este
] B-]9 óra között a 2 86 0 69 t eleíonszámon. Árvai Kálmánné C sengele,
Vadgerlés u" I7. szám.

3 db 12-es 30 méter hosszú fó|iaváz, erősített, colos vázból eladó.
Telefon: 06-3014 101 484.

1300-as Lada eladó. Erdeklődni: dr. Balikó Katalin 
= 

286 017,

Szdníást és tárcsdztíst vtíllalok! Kucsora Péter 106-30/9 950 270

Eladó 600 E-öles zárt kert 3 db fóIiasátorral, Erdeklődni; Túri István
vízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. l5. szám alatt.
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2120 négyzetméter alapterületű hobbikert eladó a Mújus 1. utca
végén (Széll Júnossal szemben). Ára: 550.000 Ft. Erdektődni
lehet: Kuklis András, Csengele, Mdjus 1. u. 21. szám.

A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, viz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Éva, Csengele, Május I.u.22. @ 286I91

H Zildkártyakészítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin üzemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részére zöldkártya készítést vállalom (génizemű-
ekre nem)!

Vastag Zoltán autószerelő mester
Jászszentlaszló, Kossuth l, 17 .

B 06-3019 084 06l

Ha bőrproblémdí vannak, allergidja, be nem gyógyult sebei,
r e u m ás flíj d al m ai, izo m h ú zó d ás a, fáj d al m a s í zü l et i m o zg ás ai, ar c -
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémdi, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterúpiús
kezelést nagy méretű lámpdval.

Érdeklődni: Kormtínyosné Vtíradi Ildikó gyógytorntísznál a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban).

& A legújabb technika
.k

éó
ELEKTROMOS xnnnxpÁnt
töItéssel kb. 50 km-t tesz meg.
Árusítás és garanciális s zerviza
138.500 Ft

Hálőzatrő| tölthető. Egy
l00 km üzemköltsége 50 Ft.
csengelei benzinkútnál. Ára:
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Táptakarmány kereskedésemben tizelő - és építőany agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb,) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidőve| ház-
hoz szállitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árakt.

Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

B 286 24I '606-3013 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermelrsorozat, ballagás, esküvő-lakodalom, egyéb rendezvé-
nyek.felvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nag,,
választékb an kaphat ók !

- Fényképezőgép j avítás, szaktanácsadás.
- Filmkidolgozás ] nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

N a cs a Ján o s n é fénykép é s z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

@ 257 786, este: 329 659 a06-30/5 479 52]

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2la. Email: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztó: Molnár Mihály Felelős szerkesáő: Kontesz Józsefrré


