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(fotó: Katona Attila)
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CA falugazdász rovata

Mit kell tudni az űgrar-
kö r ny e zet g uzd ál k o d ás r ó I ?

2004 szeptemberétől a Nemzeti Agrár-kömyezetvódelmi
Program (NAKP) keretében eddig beindított támogatások, valamint
új agrár-környezetgazdálkodási támogatási lehetőségek a Nemzeti
Vi dékfej le s ztési T erv (NVT) ré sz eként az Eur őp ai Unióval közö sen
kerülnek támogatásra. Ennek érdekében 2004-ben varhatóan több
mint 19 milliárd forintnyi támogatási összeg áll rendelkezésre, ami
2006-ig - a tervek szerint - 29 m1lliárd forintra emelkedík. Az
említett összeg 80 %-át az EMOGA Garancia Alap biztositja, a
fennmaradó 20 oÁ- a nemzeti ftnanszír ozásból történik.

Valamennyi, illetve a korábban a Nemzeti Agrár-kömye-
zetvédelmi Programban felvállalt célprogram az eddigi támoga-
tásoknál jelentősen megnövekedő hektáronkénti támogatási ösz-
szegekkel, de módosult feltételekkel folytatódik az NVT keretén
belül.

Az egyes célprogramok az aléhbiak szerint csoportosíthatók:
} Agrár-kömyezetgazdálkodási alapprogramok (szántóft'ldi cél-
program, tanyás gazdálkodás, méhlegelő célú növénytermesáés,
gyepgazdálkodás és őshonos, magas genetikai értéket képviselő
haszonállat tartása) és egyéb más élőhely programok (vizes élőhely
célprogramok)
} Integrált növénytermesztési célprogramok (szántófloldi növény-
termesztés, zöldségtermesztés, ültetvénykultúrák)
} ÖtotOgi ai gazdáIkodási célprogramok (szántóföldi növényter-
mesztés, zöldségtermesztés, gyepgazdáIkodás, ültetvénykultúrák,
áIlattartás)
} Erzékeny Természeti Területek célprogramjai (ETT), amelyek a
speciális, alacsony ráfordítású, a biológiai sokféleség megőrzését és
javítását, valamint élőhely védelmet elősegítő gazdálkodási mód-
szereket támogatják (elsősorban szántóföldi és gyepgazdálkodási
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múl,elési módok)
) Kie gészítő agrár-kö rnyezetgazdálkodási célpro gramok, amelyek
csak az egyes célprogramokhoz kapcsolódóan vehetők igénybe.

A támogatási időszak 2004. szeptember l-től a felvállalt cél-
program előírásaitól függően legalább 5 évre szóló kötelezettség-
l,állalást jelent. A programba valő belépéskor támogatási kérelmet
ke1l benffitani, majd az azt követő években kifizetési kérelemmel
kel1 a programban valrő részvételt megerősíteni, illetve a tárgyévre
vonatkozó támogatást megigényelni, A támogatási kérelmek be-
nlújtása 2004 során október 15. és november 26.között történik a
teniletileg illetékes Mezőgazdasági és Vidékfej lesztési Hivat alhoz
(\,íVH). 2004-ben a támogatási kérelem egyben a tárgyidőszakta
r-onatkozó kifizetési kérelmet is magában foglalja. 2005-től
kezdődően az q támogatási kérelmek benyújtása minden év mér-
cius 1-31. között, míg a kifizetési kérelmek benyújtása minden év
szeptember 1-30. között történik.

A támogatási kérelemhez mellékelni kell az egyes célprog-
ramoknál előírt szükséges igazolásokat, a gazdálkodási formát
igazoló dokumentumokat, valamint az egyedi blokktérképet, amely
már a mai naptól igényelhető az MVH megyei kirendeltségétől a
GOi5A formanyomtatványon. Felhívom a figyelmet arTa,hogy az
\,{VH hiánypótlásra csak egy alkalommal nyújt lehetőséget, va-
lamint a támogatási kérelmek elbírálásáná| a beérkezési sorrend
nem számít. Célszení ezért a blokktérképet minél hamarabb igé-
nveini, továbbá a támogatási kérelmet körültekintően kitöltve be-
nyújtani.

A támogatási kérelmek elbírálása a korábbi évek gyakor-
Iaíához hasonlóan pontozás alapján történik, ahol a korábbi NAKP
résávevők a l00 pontos rendszerben 20 pontot kapnak pluszban. A
támo gatási rendszert a b eérkezett kérelmek feldolgozás átől, elbir á-
lásától a kifizetésen át az ellenőrzési g a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal bonyolítja. A kérelmezőnek a programba való
bekerüléséhez támogatási kérelmet kell benyújtania, amely több
birálatt szempont alapján rangsorolásra kerül azon okból, hogy
túligénylés esetén el lehessen dönteni a nyertesek körét. Az MVH-
hoz beérkezett kérelmek egy pontozásos rendszeren keresztül ke-
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rülnek elbiráIásra, ami a következő szempontokat veszi figyelembe.
Az e|birálás szempontj ai :

} A programba bevitt terület aránya (ftildhasználat szerint)
} Helyben lakás (30 km-en belül)
} A gazdaság 100 ha-ra viszonltott foglalkoztatási aránya

} Korábbi NAKP résztvevő
> NATIIRA 2000 terület
} Nitrátérzékeny terület
} Programhoz kapcsolódó bírálati szempontok

A támogatási kérelem formanyomtatványat, valamint a kitöl-
tési útmutatók beszerezhetők a Csongrád Megyei Mezőgazdasági
és vidékfej lesáési Hivatalban (szeged), illetve letölthetők az Inter-
netről: www.mvh. gov.hu.

Az alábbi akb an néhány támo g atás i fo rm át i sm ert et ek :

Al ap s z intű s z ánt ófo l di c élpr o gr am
S zántófoldi művelés támo gatása

Zöldségtermesztés támo gatása

Tanyás gazdálkodás célprogram
Szántóföldi művelés támo gatása
Zöldségtermesztés támo gatása

S zantóföldi művelés támo gatása
Zö ldsé gtermes ztés támo gatása

Hos szu távú területpihentetési célprogram
1 é\,től
2 évtől

Alapszintű gyepgazdálkodás célprogramok
Füves élőhelyek kezelése célprogram I4.716Ftlha
Szántó fajgazdag gyeppé alakítása célprogram 72,603 Ftlha

Int e gr ál t s z ánt óföl di n öv ényt erm e s zt és i cé lpr o gr am

24.528Ftlha
43.169 Ftlha

36.302Ftlha
53.962Ftlha

33.64I Ftha
55,923 Ftlha

94.186Ftlha
33.35] Ftlha
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(Italjdk u támogatdst!
A ftildlapú támogatások összegének 75 oÁ-a a banki folyószám-
lákon már megjelent, vagy a napokban átutalásra kerül a kifizetési
ügynökség bonyolításaban. Az összeg felvételéhez nem szükséges
semmi újabb intézkedést tenni, a pénz minden megkötés nélkül
felvehető,

Gregus Sándomé

Internet telefon nélkül !
Az Axelero Mikro Non-Stop egy szélessávú Internet-hozzá-

férést biztosít, melynek során számitőgépe egy mikrohullámú an-
tenna segítségével teremt kapcsolatot az Intemettel. A szo|gá|tatás
igénybevételének feltétele: megfelelő rálátás és földrajzi közelség a
központi antennára, mikrohullámú antenna és beltéri egység
(router, kártya) megléte.

Előnyei: Internet telefon- és kábelhálózat nélkül:' nagy sebes-
ség, akár 10 Mbitis-os le- és feltöltési sebesség; folyamatos Internet
elérés 24 &án keresztül; egy időben több számítógéppel is hasz-
nálható.

Kőrös Maros Tisza
Vállalt
hónapc

.r^ I2 0 24 |2 0 24 l2 0
Belépési
díi

9000 9000 9000

Internet
havidíia

5625 6875 937 5 7 I25 8375 10875 987 5 11125 13625

Havi
1etöltés

500 MB 2GB korlátlan

Bővebb információ a www.ihc.hu és
ken található, illetve a 06-2012 309 945

www.axelero.hu web-helye-
telefonszámon kérhető.
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Készül a Csengele Lexikon
A nagy sikert aratott Csengele Krónikája után újabb könyv

kiadását határozta el a Csengelei Krónika szetkesztősége. Közsé-
günkről egy összefoglaló művet, a Csengele Lexikont fogunk meg- 1

jelentetni - ha minden összejön - a következő falunapokra.
A korábbi adatgyűjtésben is sokat segítettek olvasóink, hálás

köszönet érte! Most a II. világháborus hadifoglyok adatainak össze- ]

gyűjtéséhez kérjük segítségüket. Jelenleg az alíhbiak adataival ren-
delkezünk:

nev szül. év lakcím hazatérós óve

Aeárdi Lászlő 1948

Ba|ázs András Cseneele 402. 1948

Balosh Gwla 1948
Bencsik sándor |919 1947

Béres János Cseneele 179. 1948
csáki István 1915 Csengele i78. 1948
csókási József 1947 (?)

csureó József 1917 Csengele 19. 1948

csuri István I920 1948
Dőzsa András 1919 1948
Gera Pál 1947

Gulyás Ferenc 1947
Hauser Mihálv 1947
Hell Péter l948
Horváth Antal 1912 1948
Horryáth József 1 948

Horváth Miklós 1948
Kis Zoltán 1948
Kollár Imre 1948
kothencz János 1948
Kóbor Lászlő 1948
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Kócsó János
Köbölr-ös József
Kuklis András
Kulman Jenő
Lantos Antal
Lenevel János
Lestván János
Lipoai Mihál
\Iareó János
\4ershdorf Antal
\,Iezei István
\íészáros István
Nagv Kálmán
Novák Gábor
Papp István
Rácz István
Rádi István
Rókus Imre
Sási István
Szabó Laios
szabó Lászlő
Szabó Mihál
Szarka Ger
szarvas István
Szél István
Szél Laios
Sztracha Mihál
Tokodi János
Tóbiás János
Tóth JóZSef
Túri Ferenc
Túri Laios
Ujfalussy
Ferenc

le 334.

Cseneele 357.

Csengele 581.

Csensele 235.
Csensele 464.

Cseneele 458
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yincze sándor 1923 1941

Zelei Gábor 1947

zsámbőki István 1948

zsebők Ferenc 1947

KérJük azokat, akik a fenti szeméIyekhiányzó adataival ren-

delkeznek, vagy más volt hadifoglyokról tudnak, azt tudassák Mol-
nár Mihállyal (telefon: 286 335,06-3016 2L6 223), Kontesz József-
né óvónővel (telefon: 286 335, 06-3014 164 279) vagy a Falu-
házb an Törköly Agnessel.

Molnár Mihály

A FaIuház nvitva tartási rendie

IJ.étfő 09 - l7 Könyvtár
13 - 18 Társastánc és zeneoktatás
19 - 2I Asztalitenisz

Kedd 14 - 15 Szinjátszás
|4 - 17 Kézműves foglalkozás

Szerda 09 - I7 Könyvtár
13 - 18 Társastánc és zeneoktatás
18 - 19 Judo

Csütörtök 14 - 18 Zeneoktatás
14 - 16 Kézműves foglalkozás; Szolfézs
19 - 2I Népdalkör
19 - 2I Asztalitenisz

Péntek 17 - 2I Teremfoci

A Teleház nyitva tartósí ideje: hétío 9-17, kedd ]3-]7,
szerda 9-I7, csütörtök ]3-]7, péntek 9-17, 12-től lj óráig
ebédszünet van.
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5zo c iől ís szo lgőltatős-
szervezésí koncepcíő

A képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyalta meg és fogadta el
C s engele önkorm ónyzati s zo cidlis szolg álut-terv ezési ko ncep ció-
ját. A 13 oldalas dokumentum (plusz tdblázatok) igen igényes
munkdra vall, részletesen kidolgozva a témát. A koncepció számos
olyan adatot tartalmaz, melyek olvasóink érdeklődésére is szúmot
tarthatnak. Ezért most és a következő számokban részleteket

fogunk közölni belőle.

Az ENSZ 1991-ben az idős emberek problémájának kezelé-
sére öt alapelvet fogalmazott meg. Ezek a fiiggetlenség, részvétel,
gondoskodás, önmegvalósítás és a méltóság, Az Európai Uniós
követelmények között is kiemelt szerepet játszik a segítségre szo-
rulók emberi méltóságának megőtzése, a saját sorsuk irányításának
lehetősége, és életük tartalmassá tételében való segítségnffitás
szükségessége.

Az Európai Unióban a szegénység és a társadalmi kirekesztés
által fenyegetett társadalmi csoportok (munkanélküliek, fogya-
tékossággal élők, etnikai kisebbségek és más hátrányos helyzetű
csoportok) tntegráciőját célzó uniós szintű együttműködés van
érvényben. A célok elérése érdekében a közös társadalmi kire-
kesztődés ellen nincs stratégia, megvalósítására törekszünk a nyílt
koordinációs rendszer keretében. A tagok e közös célkitűzése fi-
gyelembevételével kétévente nemzeti cselekvési tervet készítenek.
Ezt a cselekvési tervet előzi meg a társadalmi befogadásról szóló
közös MEMORANDIIM, melyet Magyarország és az Európai Bi-
zottságközösen készített el 2003. év folyamán.

Fontosnak tartjuk, hogy az uniós csatlakozás a szociális szol-
gáltatások területét közvetetten, illetve áttételesen érinti. Cél: a jólét
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megteremtése, egyfoíma bánásmód, a jogosultságok összeszámít-
hatósága, és exportálhatósága. A társadalmi befogadásra épülő
szemlélet kialakítása érdekében a fő értékek: az esélyegyenlőség, a
kohézió, a diszkrimináció tilalma, a partnerség, és a minőségbiz-
tosítás. Az EU-ban a szociálpolitikát járulékosan a foglalkoztatás-
politika és az oktatás részeként kezelik.

A szolgáltatástervezési koncepció célja:
- bizonyos távra megltatározni a szociális szolgáltatások fejlesz-

tésének alapelveit, irányait, céljait, és szereplőit.
- Részletezni azokat a céIkitúzéseket, amelyeket a szociális szol-

gáltatások biztosítása során érvényesíteni kívánnak,
- Elősegíteni a szociális törvény által bevezetésre került új ellá-

tásokat.

Az európai szellemű alapelvek a|apján a fenti célok megva-
lósításával elérhető, hogy olyan ellátórendszer jöjjön létre közsé-
günkben is, amelyben az egyéni igények szerint differenciált szol-
gáltatások mindenki által elérhetőek legyenek, biáosítva a válasz-
tás lehetőségét is.

A szo ciál i s szolgáIíatások fej l esá éséhez é s korszerűsítéséhez
kapcsolódó szolgáItatástervezési koncepció egy,,alapkoncepció",
melynek kapcsolódni kell a Megyei Önkormányz at által készített
szakmai programokhoz,

Az alapkoncepció határozza meg a fő szakmai, gazdaságí
irányokat, melyekhez kapcsolódnia kell a többi programnak, illetve
az egész struktúra egységes, teljes egészet kell, hogy alkosson. A
koncepció határozatlan időtartamú, melyet a helyi önkormányza-
tunknak két évente felül kell vízsgálni, és ha kell aktaalizáIja annak
tartalmát.

A szociálpolitika fő feladata a társadalmi egyenlőtlen-
ségekből adódó hátrányok kompenzálása. A szociális ellátás fő cél-
csoportjai: az időskorúak, a fogyatékosok, a pszichiátriai és szen-
vedélybetegek,

folytatjuk)
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szerzetesek
Csengelén

október 20-án, szerdán két fiatal szerzetes nővért - ismertebb
nevén - apácát lehetett látni Csengele utcáin. Ahogy végigmentek a
plébániától az iskoláig, igen sokan megnézíék őket: voltak, akik
cinikusan mosolyogtak, mások tisztelettel köszöntek. Az iskola
udvarán is megkezdődött a csoportosulás és a sugdolózás a diákok
között. Nagyobb csodálkozást csak két marslakó válthatott volna
ki.

A két nővér a hitoktatók meghívásána azért látogatott köz-
ségünkbe, hogy rendhagyó hittanórák keretében beszéljenek ma-
gukról, életükről és hivatásukról. A hittanosok már a bemu-
tatkozáskor bajban voltak, hiszen nem volt egyszerű megjegyezni a
neveiket sem: Benedikta 1Áldott) és Angelika (Angyali) nővér. A
kezdeti nehézségek után azonban mindenki hamar feloldódott:
kiderült, hogy a nővérek jó humoru, kedves, értelmes emberek,
akik nem jönnek zavarba a legkülönfélébb kórdésektől sem, me-
lyekben nem volt hiány. Mit csinál egy apáca egész nap? Hogy
jutott eszébe, hogy elmenj en apácának? Mit szóltak a szülei? Nem
hiányzik-e a család? Nem szeretne- e olykor-olykor valamit a sza-
bá|yzat ellenére tenni? Teljesíti-e Isten az apácák minden kíván-
ságát? Volt-e olyan, hogy megbánta, amiért belépett a szerzetes-
rendbe? Milyen is ez a rend?

A nővérek az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáciőhoz
tartoznak (Szent Ferenc neve a ,,Napfivér, Holdnővér" című film-
ből is ismerősnek tűnhet). Fő feladatuknak Krisztus követését és a
betegek, szegények, elhagyatottak szolgálatát tekintik. I936-ban
kőrházat építettek Budapesten (Szent Ferenc Kőrhiu), sokan ma is
idejámak dolgozni közülük. Akőrház mellett találhatő kolostoruk,
a Hárshegy oldalán a Hűvös-völgy felett. Rendi ruhájukat mindig,
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munka közben is viselik, így adnak j elzést sok ember számára:ha
szükséged van Istenre, én a rendelkezésedre állok, hogy elsegítse-
lekhozzá,

Akik e két nővénel találkoztak, azokatbizonyára megragadta
közvetlenségük, segítőkészségük és Isten iránti szeretetük. Öröm
látni, hogy még ma is akadnak olyan fiatalok, akik a karrier, apénz
és a siker hajszolása helyett csöndben vállalják embertársaik
szolgálatát Isten dicsőségére. Köszönet érte nekik!

Zólyomi-Katona Theodóra

szüreti buli
Immár hagyományosnak tekinthető szíireti mulatság volt a

Fa|llházban október 22-én, amely igazénjól sikerült, Mintegy 120
helyi zenekedvelő érezte magát remekül. Volt, aki a reggel 6 őrai
zárást követően a helyi szőrakozőhelyen folytatta a mulatoást.

Mindez nem jöhetett volna létre Csókási Zo|tán, Beke Csaba,
Málik Istvánné és Hunyadi Ilona támogatása nélkül. A szponzo-
roknak köszönet a támogatásért, a résávevőknek a kulturált szőra-
kozásért.

Kun-Szabó Tibor

Lányok, asszonyok,
figyelem!

November 10-én 19 őrátől EROBIK torna indul aFaluhánban,
korra való tekintet nélkül mindenkinek. Előnye a ritmusérzék kifej-
lesztése, valamint végtagok erősítése, amely életkor meghoszszab-
bítását jelenheti. Részvételi díj 300 Ft/alkalom, Mindenkit szeretettel
várunk!
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o Foci krónika

ÜttOsi pofon
Bajnoki meccsek:

2004. október 16. ÜUes - Csengele 4:0 (0:0)

Csengele: Demeter, Buza, dr.Tímár, Túri, Pálfi, Szabó (Heim 50,'),

Kubát, Sándor (Zsemberi 70.'), Kiss, Wenner L, Juhos.

Tartalékos csapatunk az elmúlt 3 év legsulyosabb vereségét szen_

l,edte el a jó erőkből álló Ullési csikó csapat ellen.

2004. október 24. Ruzsa - Csengele 1:9 (0:6)

Csengele: Mazán, Szabó (Heim 46.,), Góra, Sándor, Pálfi, Kiss, Ku_

bát,Mészáros, Haraszti, Wenner I., Juhos.

Csengelei góllovők: Kubát (3), Juhos (3), WennerI. (2), Juhos.

,4z üllési pofon úgy érzem jókor jött, helyreállította a csapat arc_

l'onalát' 
Kun-Szabó Tibor

286 335, 06-3014 164 219
06-3014 396 74I

Kiegészítések és helyesbítések a
t e l e fo n szám- j egy zékhez

Kontesz Józsefné Felszabadulás u. 2l A.
Kurucz Mihály ifj. T anya 209 .
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Köszönjük az 1 %-ot!
Az állampolgárok jövedelemadójuk I oÁ-ával 2003. évben 7 4.535 Ft-
ot ajánlottak fel a Csengelei Polgárőr Csoport számira. melyet a

szo l gálatok ellátásához szüks é ges izemany ag v ásátrlásár a használ-
tunk fel.

Hirdetések
Servant S114 típusú, 5 kW-os kandalló eladó. Erdeklődni a 06-
30/3 l41 l22 vagy a 06-30/4 348 049 telefonszámokon lehet.

Gép- és szerkezeti lakatost, esztergályost, maróst, betanított és
segédmunkást azonnali kezdési lehetőséggel felveszek csengelei
telephelyemre! Erdeklődni: Tóth Tibornól a Csengele, Béke u. ].
szám alatt személyesen vagy a 06-30/9 354 355 telefonszámon.

Faluhoz közeli, műút melletti 1 hektár hobbitelek eladó.
Erdeklődni: Balázs Ferenc 06-30/3 866 057.

Kismamákfig,,elem! Eladó jó óllapotban lévő szürke és finom apró
spárgamintás, dupla kerekű babakocsi (mózeskosaras, később
sportkocsiuá alakítható). Eladó még sötét drapp mintával gyermek-
hordozó. Erdeklődni a 06-20/9 778 889 telefonszámon, illetve este
18-]9 óra között a 286 069 telefonszámon. Arvai Kálmánné
Csengele, Vadgerlés u. ]7. szám.

Eladó 600 tr-öles zárt kert 3 db foliasátorral. Érdeklődni: Túri
István vízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám alatt.
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2120 néglzetméter alapterületű hobbikert eladó a Május I. utca
végén (Széll Jánossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni
Ieha: Kuklis Andrds, Csengele, Május 1. u, 21. szám.

A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekeútett,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, yíz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is, Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május L tt.22. B 286 191

H Ző|dkártya készítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin üzemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részére zöldkáfia készítést vállalom (gazüzemű-
ekre nem)!

Vastag Zoltán autószerelő mester
J ászszentlászló, Kossuth u. 17 .

6 06-30/9 084 061

Ha bőrproblémái vannak, allergiúja, be nem gyógyult sebei,
r e u m á s fáj d al m ai, izo m h ú zó d á s a, fáj d alm as ízül eti m o zg ás ai, ar c-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterúpiás
kezelést nagy méretű ldmpúval.

Erdeklődni: Kormányosné Váradi Ildikó gyógytornászndl a
Csengele, Felszabadulds u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órdkban).

& A legujabb
ELEKTROMOS KEREKPÁR!
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg.
Árusítás és g aranciális s zerviz a
138.500 Ft

technika &
Há|őzatrő| tölthető. Egy

100 km üzemköltsége 50 Ft.
c sengelei 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 batáridővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árakt"

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

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

B 286 24I ,a06-30l3 228 453

Fotó szalciizlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvőJakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
vál asztékb an kaphatók !

- Fényképező gép j avítás, szaktanács adás.
- Filmkidolgozás 1 nap alatt!
- P asztell- és olaj képek vás árolhatók !

N a c s a Ján o s né fény kép é s z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ] 6,

@ 257 786, este: 329 659 E06-30/5 479 521

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2la. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesáő: Kontesz Józsefné
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