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Nyári tűzvédelem
Az utóbbi időben Csengelét sem kerülték el a tüzek, Először több
órdig a szeméttelepet oltották, majd gazégetés miatt kelleű kihívni
a tűzoltókat. Júlíus hónap elején pedíg egy bálúzógép gyulladt ki.
Bizonyára nem lesz haszontalan a tűzvédelemre vonatkozó
szab ályokat áttekinteni !

Aratás

A kalászos termény betakadtását lehetőleg aközűt, illetőleg a
vasútvonal mentén kell először elvégezni, A learatott kalászos
terményt, szalmát a vasútvonal szélső vágányátől és a vasút-
állomástól legalább 100 méter, a közűttől legalább 25 méter
távolságra szabad elhelyezni, Ha a távolságok nem tarthatók, akkor
a kalászos terménf, a szalmát az aratással egydejűleg, a szálas
takarmányfr. pedig kiszaradáskor azonna7 el kell száI\itani. A vasút
és a közút mentén az aratást követően legalább 3 méter védő-
szántást kell alkalmazni.

A gabonatáblában dohányozni még a járművek, erő- és
munkagépek v ezető fiilkéiben sem szabad.

Az aratás idejére a gabonatáblátől legalább 15 méterre éghető
anyagtőI és növényzettől mentes dohányzóhelyet kell kijelölni. A
dohányzőhelyeken a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához meg-
fel elő mennyi sé g ű vizet hrtalmaző edénl kell elhelyezni.

Szérű, rostnövénytáro\ő, kaza|

A mezőn (határban) összerakott kaza| valamint a széni és
rostnövénlároló elhelyezésénéI a szélső tárolási egység és a kör*
nyező építményektől a következő távolságot kell megtartani:
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- az " A" és "B" tűzveszéIyességi osztályba hrtoző építmé-
nl,ektől legalább 200 métert;

- a "C" - llEll tűzveszéIyességi osztályba tartozó építmé-
n;-ektől legalább 100 métert;

- a vasúti vágányoktól és a vasútállomástól - a rostnövény-
tároló ipariváginyát kivéve -|egalább 100 métert;

- közúttól, erdőtől, lábon állő gabonától legalább 25 m&ert1'
- nagyfeszültségű, ftild feletti villamos vezetéktől a legfelső

l1llamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosát, de

legalább 20 métert,
Az állattartási telepeken a legfeljebb egy évre elegendő

alomszalm a- és szálastakarmány- szükségletet üzemi taro lásnak kell
tekinteni.

A széníben csak kalászos terményt, szálas takarmányt és

szalmát, a rostnövénlároló telepen pedig csak rostnövénl szabad
elhelyezni. A szénín és rostnövénlárolón a kazlakat úgy kell
elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő
két kazal közé kerülj ön.

Akazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság
háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani. A
mezőn (határban) összerakott szálastakarmitny-, szalma-, rostnö-
r,ény- stb. kazlakat legalabb 3 méter széles védőszántással kell
körülvenni.

A széru és rostnövénytároló területét az éghető hulladéktól,
eIszáradt gaztől stb. állandőan tísztán kell tartani. Dohányozni a

széni és rostnövénytároló szélső tárolási egységétől, illetőleg a más
helyen Iévő kazaltól legalább 30 méter, tüzet rakni legalább 100

méter távolságra, a kijelölt helyen szabad. A tilalmakat a szérő és a

ro stnövénytároló b ej ár ataíná| táblakkal j elö lni kell.
A rostnövény osztáIyozása esetén egy időben legfeljebb 4

kazal, tarolási egység bontható meg. A rostnövényt kisátorozni csak
a tárolón kívül és a szélső kazaltől 10 méteren túl szabad. A
sátorozási területen minden megkezdett 10,000 m2 alapterület után
1 0 méteres túztáv olságot kell biztosítani.

A pozdorja kazallegnagyobb megengedett alapterülete 300
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m). A kazlakat egymástól legalább 100 méter, rostkazaltól,
épülettől legalább 20 méter távolságra szabad elhelyezni.

A tarló- és a növényi hulladék égetésének
szabályai

Lábonálló növényzet, tarlő, illetve növénytermesztéssel
összefiiggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve ha
j o gszab ály másként nem rendelkezik.

A tervbe vett tarlóégetés helyét, időpontját és terjedelmét a
megkezdés előtt legalább 24 őrával az illetékes hivatásos ön-
kormányzati tűzoltóságnak be kell jelenteni.

A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végre-
hajtarri, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmene-
külhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyuj-
tása tilos. Az égetéshez csak a tarlőmaradványok használhatók fel,
A szalmát égetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla
mellett tarlót égetni tilos. Kukoricatarlónái is a gabonatarlóra
vonatkozó szabályok érvényesek.

A cséplési hulladékokat, igy a pillangósvirágú magvak hul_
ladékait és egyéb hulladékot, a fatisztogatás hulladékait, a her-
nyófészkeket és az arankafoltokat - megfelelő hízvédelmi óvó-
rendszabályok betartásával - csak a helyszínen szabad elégetni.

Tarló- vagy növényi hulladékégetés csak ugy végezhető, hogy
a környezetére tűz- és robbanásveszély,t ne jelentsen.

Ennek érdekében
- atarlőt, illetve az éintett szakaszokat az égetés megkezdése

előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott
területen az aprő vadban okozható károk elkerülése érdekében
vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére a
helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot
kell biztosítani;

- a tarlőégetést 30 hektárnál nagyobb területen szakaszosan
kell végezni, és csak az egyk szakasz felégetése ltán szabad amá-
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sik szakasz felégetéséh ez hozzáfo gni
- a tarlőégetés időtartarrtára tűzoltásra alkalmas kézíszer-

számmal ellátott, megfelelő létszámll, kioktatott szemóly
jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a
heiyszínen készenlétben kell tartati;

- atarlő- vaw a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet
őrizetlenül hagyni tilos és veszély esetén, vagy ha atűzre már szük-
ség nincs, azt azownl el kell oltani.

A tarló- vagy növényi hulladékégetés befejezéseután a hely-
színt gondosan át kell vizsgálni és aparáuslást, izzást - vizzel, fö|d-

takarással, kéziszerszámokkal stb, - meg kell sziintetni.

A mezőgazdasági erő- és munkagépek

A kalászos termény betakadtási, kazalozási, szalma-össze-
hűzási és bálíuásí munkáiban csak az a túzvédelmi követelmé-
nyeknek megfelelő, legalább egy 13A és 89B vízsgá|ati egységtűz
oltására alkalmas tűzoltő készülékkel is ellátott erő- és munkagép,
valamint egyéb jármű vehet részt, arlelynek tűzvédelmi felül-
vizsgá|atát az izemeltető a betakaÁtást megelőzően elvégezte, és

ezt igazolja. Az tgazolás egy példányát az erő- és munkagépen el
kell helyezni.

Az izemelő erő- és munkagép kezelője szükség szerint, de

legalabb naponta egyszer köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő
műszaki ál|apotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyaglőI
szükség esetén megtisztítani.

A tartalék izem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a
kaza|től és a gabonatáb|átil legalább 20 méter távolságra kell elhe-
Iy ezni é ghető hulladéktó 1, növ ényzettő l mentes területen.

Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javí-
t ás, am e ly nl lt 1 án g basztáIatáv aI j ér, v agy ijrzemuny ag el fo lyás áv al
járhat, gabonatábláln, szénin ós rostnövénytároló területén nem
végezhető, Munkaszünet idejére az aratő,, cséplőgépet, az etőgépet
és az egyéb munkagépet a lábon állőkalászos terménfől, a tarlótól,
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továbbá a kazaltől legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni,
éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlőtől ez
a távolság nem biztosithatő, akkor 3 méter széles védő-szántáson
kívül kell az aratő-, cséplő-, erő- és az egyéb munkagépet
elhelyezni. Az aratő-, cséplőgépet hajlékony ftjldvezetékkel, akku-
mulátorát pedig legalább nehezen óghető, villamosságot nem
vezető anyagű védőburkolattal kell ellátni. Az erő- és munkagépet,
aratő- és cséplőgépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja
el, egyéb munkát nem végezhet.

A szalmaösszehuzást és akazalozást végző erőgép az össze-
zízott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg,
hogy az erőgép égésterméke, illetőleg annak elvezető csöve glujtási
veszélyt ne jelentsen. A szalmaösszehűzásban és a kazalozásban
résztvevő erőgépet a ráhullott szalmátől, szénátől, stb. rendszeresen
meg kell tisztitani. Az összehúzott szalma alapterülete nem halad-
hatja meg a 1000 m)-t.

A levegő védelme

Hulladékok nllt téri, i llető le g háztartási ttizelőb erendezésb en
történő égetése tilos. A héztartásban kis mennyiségben keletkező
p apírhullad ék háztartási tüzelőb erendez ésb en történő égetése külön
engedély nélkül végezhető.

Vonalas létesítmény (közűt, vasút, töltés, árok bevágás, stb.)
mentén - a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül -
bármely növényzet égetése tilos.

Engedély nélküli nllt téri égetésnek minősül, ha a hulladék -
elemi kár kivételével - bármilyen más okból kigyullad,

S]r=L2

EE,
l 

- 

l

-

F-í



319

Változások a postai
szolgáltatásban

Belföldre expressz, külföldre elsőbbségi

Ha sürgős levelet, csomagot kell küldenünk, legtöbbször
expresszként adjuk fel. Expressz szolgáltatással a jövőben
ktzinőlag belftildre szóló küldeményeket vesz fel a posta. Jó tudni -
ez eddig is így volt -, hogy az "expressz" jelző nem soron kívüli
helyközi szállítást, hanem soron kívüli kézbesítést jelent. Az llyen
krildemény tehítt a települések között a többi postaanyaggal együtt
utazik, amikor viszont megérkezik a kézbesítő postára, onnan a
többi küldeményt megelőzve, soron kívül viszik ki a címzettnek.
Akinek garantált időre történő, extragyors továbbításra van szük-
sége, küldeményét EMS gyorspostára bizhatja, amely minden
nagyobb postán elérhető. Az EMS gyorsposta belftjldön akér a
feladás napjántörténő távolsági kézbesítést is vállal - természetesen
magasabb díjért.

Ha külftildre szőI a leveltink és sürgős, az űj szabályok szerint
elsőbbségi küldeményként adhatjuk postára. Az elsőbbséggel fela-
dott levelek átfutási ideje rövidebb, mint a nem elsőbbségi külde-
ményeké: Európan belül általában 3-7, Európán kívül pedig 5-10
munkanap, A nem elsőbbségi küldemények átfutási ideje Európa
területén 5-9, Európán kívúl 7-21 munkanap közé tehető. Az
átfutási időn kívül a két kategőia árbanis különbözik egymástól.

Légipostával a jövőben csak postacsomagok küldhetők.

Új szolgáttatás

Újdonság az ugynevezett Mini Pakk szolgáltatás, amely
kizárőlag belft'ldi viszonylatban kérhető. Ez olcsóbb, mintha
ugyanazt a küldeményt postacsomagként küldenénk. Tudni kell
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azonban, hogy csak akkor veszi fel a posta Mini Pakk-ként, ha
tartalménak értéke az 1000 Ft-ot, tömege pedig az 1 kg-ot nem
haladja meg. Átvételét aposta írásban elismeri, akézbesités tényét
pedig igazolja, ennek alaplán a küldemény sérülése, elveszóse
esetén kártéÁtést ftzet.

pénzküldés

Belföldi postautalványon - amely a feladást követő 30 napig
érvényes - mélr akár 2.000.000 forint is feladható. A minimális
összeg 100 Ft. Ha az utalvány összege valamilyen oknál fogva nem
kézbesíthető, a feladott összeget a posta a feladó részére visz-
szaftzeti,

Ajánlott levél - egyszerűbb kézbesítéssel

Sokakat bosszantott évekig az ajénlott levelek kézbesítésének
körülményes módszere. Mint emlékezetes, a személyes kézbesítést
kétszer kellett a postásnak megkísérelni. Ha nem voltak otthon,
értesítést hagyott háíra, amivel aztán mehettünk a postára a
küldeményért.

Ez most megváltozott. Az űj szabáIyok szerint nincs második
kísérlet, ajánlott küldeményünket a kézbesítő azonnal a postaládába
dobhatja, amennyiben nem tartózkodunk otthon, levélszekrényunk
viszont pontosan beazonosítható és jől zárhatő, tehát a küldemé-
nyek biztonságos megőrzésére alkalmas. Nem kell értesítőt hagyni,
illetve másnap ismét megkísérelni akézbesítést. A cimzettnek így
kényelmesebb, hiszen nem kell befáradni a postára a küldeményért,
és hamarabb juthozzá fontos leveléhez.

Megszűnt a levelek "K" ajánlott, vagyis könnltett kézbesí-
téssel járó feladási lehetősége, hiszen az ajanlott levelek új
kézbesítési módszere lényegében azonos arégi "K" ajánlottéval. A
lakossági levélforgalomban megszűnt az ugynevezett "B" (biz-
tosított) aj ánlott küldeményfajta is.
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YáItozott a hivatalos iratok kézbesítési rendje. Ezek első
sikertelen kézbesítésekor a postás értesítőt hagy a helyszínen, ezzel
a postára lehet bemenni a küldeményért. Ha az értesitést követő
ötödik munkanapig a címzett nem jelentkezlk a postán, akézbesítő
ismét kiviszi alevelet. Ha a küldemény átvétele ebben az esetben is
sikertelen, akkor ez - az értesítőn megjelölt postán - még 5 munka-
napig áwehető.

t]tánküldés

Aki korábban azonos településen más utcába költözött,
elsősorban az őt, illetve az íj címét ismerő régi kézbesítője jó-
voltából szinte automatikusan megkapta tlj tartózkodási helyén is a
régi címére szóló leveleket, utána küldték azokat az íj cimére. Egy
ideje ez a gyakorlat megszűnt. Az űj szabályok szeint, ha valaki
elköltözik, és azt akaqa, hogy a régi címére érkező küldeményeket
utána küldjék, ezt külön szo|gáltatásként rendelheti meg a postán.
A szolgáltatást - amely valamennyi belfirldi küldeményre vonat-
kozik - a Posta külön átalánydíj ellenében, szerződés alapján
nyujtja. Aki elköltözik, de nem rendeli meg a postán az
utánküldést, annak arégi címére érkező leveleit, csomagjait a posta
automatikusan visszajuttatja a feladóhoz. Ezért is fontos, hogy ha
költözünk, a cimváltozásről értesítsünk minden olyan köz-
szolgáltatő és egyéb céget, hivatalt, sőt magánszemélyt (barátok,
rokonok), akiktől levelet szoktunk kapni!

Ki vehetí át a küldeményt?

Amikor a posta küldeményt vesz fel, kötelezettséget vállal,
hogy azt a cimzetthez eljútatja. A közönséges levelet akézbesitő a
cimzett.levélszekrényébe dobja. Ez egyszerő ügy. Ajánlott és térti-
r,evényes levelet, értéklevelet, távmásolatot, belftildi és nemzetközi
postautalványt, postacsomagot, Mini Pakk küldeményt azonban
csak úgyrevezett jogosult átvevőnek adhat át akézbesitő.
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Ez a szabály a feladót, a címzettet és a küldemény értékes tartalmát
egyaránt védeni hivatott, Ki lehet ilyen jogosult átvevő? Elsősorban
természetesen maga a címzett. Rajta kivúl az, akit írásban megha-
talmazott. Amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, vagy
ninc s m e gh atalmazottja, i lletve a me ghatalmazásb an nem záq a ki, a
küldemény címén tartőzkodő, 14, életévét betöltött közeli hozzá-
tartoző (hánastár s, egyeneságbeli rokon, örökbefo gadott-, mo stoha-
és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

- élettárs azonban nem!), valamint a bérbeadó vagy szállásadó,
Helyettes átvevőnek nem kézbesíthető sérült könyvelt küldemény, a
mindenkori minimálbér összegét meghaladó, értékbjztosítással fel-
adott küldemény, illetve ilyen ersszeget meghaladó értékű posta-
utalvány, nemzetközi postautalvány és bármilyen küldemény, ha a
címzett ez ellen írásban tiltakozik.

Az átvevő köteles a személyazonosságát igazolni, az átvételt
pedig írásban elismerni. Személyazonosításra szeméIyazonosító
igazolv ány, útl ev é l, katonai i gazolv ány, tartő zko dás i é s l ete l ep e dé si
engedély, valamint a2)}I.január elsejétől érvényes vezetői enge-
dély hasznáIhatő. Ha akézbesítő igazolványt kér, nem molesztáIni
akar, ugyanis neki kötelessége meggyőződni az átvevő személyéről,
csak azt követően adhatja át a felsorolt küldeményfajtakat. A
helyettes átvevőnek a postán történő átvételkor igazolni kell, hogy
lakcíme azonos a küldemény címével.

közvetett kézbesítés

A posta nem minden esetben kézbesít közvetlenül a címzett-
nek. Közvetett kézbesítést végezhet fegyveres szervnél, büntetés-
végrehajtási és javítóintézeben, egészségügyi és szociális intéz-
ményben, szállodában, diák- és munkásszáIlőn, iroda- és izlethín-
ban. Ezeken a helyeken átadhatja a küldeményt az intézmény
vezetőjének vagy a vezető által meghatalmazott személynek. A
közvetett kézbesítő azonban az átvételt megtagadhatja, ha az ér-
tékbiztosítás vagy a postautalvány értéke a mindenkori minimálbér
összegét meghaladja, Közvetett kézbesítőnek nem adható át a sé-
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nilt könyvelt küldemény, a nemzetközi postautalvány, a vámdíjjal
terhelt kíildemény és a hivatalos irat, kivéve a fegyveres, büntetós-
r égrehajtási és egészségügyl szervezetet,

Kézb esíthetetlen küldemények

A Posta a kézbesíthetetlen küldeményeket 6 hónapig őrzi. A
könyvelt küldemények utáni tudakozódás ezzel összhangban -

kiilön díj fizetése ellenében - a feladást követő 6 hónapon belül
történhet.

Lovasoktatás csen-
gelei gyerekeknek
A falunapi lovaskocsis felvonuláson láthattuk Csáki Tündét,

aki "Büszke" nevű lován kísérte amulatoző népséget.
A tanámő szereplését sok fiatal megirigyelhette, hiszen a

nyáÁ iskolai szünetre meghirdetett lovasoktatásra 26 gyermek
jelentkezett, A nyári kánikula sem tántodtotta el többségüket attcl,
hogy a tanfolyam után újabb őrákat vegyen.

A kezdeményezésnek csak örülhetünk - helyben és igen ked-
vezményes áron lehet ismerkedni ezzel a sporttal.

M. M.
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Uj hitoktatók falunkban
Nemrégen a korábbi hitoktató, dr. Szólinger Tiborné helyett
egy fiatal házaspár költözött a plébánia hivatalba. Feladatuk a
hitoktatás és az irodai ügyfélfogadás lesz. A Csengelei Krónika
arra kérte Zólyomi-Katona Theodórát, hogy mutassa be magát
és férjét olvasóinknak.

"2002 .juliusában költöztünk Csengelére Hódmezővásár-
helyről, ahol férjem a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban
dolgozott, mint katolikus hitoktató, jómagam pedig az Európai
Magyar Fiatalságért Alapínány által működtetett katolikus
kulturális és közösségi ház, a Károlyi Ház igazgatója voltam.

Hódmezővásárhelyen alig egy évet töltöttünk csupán, előtte
mindketten Szegedhez kötődtünk. Itt ismerkedtt;nk meg a Szegedi
Hittudományi Főiskolán, melyet mindketten elvégeztünk, így
s z er eztünk hit oh at ói dip l omát.

Férjem a főiskola elkezdése előtt is Szegeden tanult, itt járt
középiskolába, itt is érettségizett. Engem is korábbi tanulmányaim
kötöttek Szegedhez: a József Attila Tudományegyetemen szereztem

előbb finnugor-orosz, majd olasz szakon tanári diplomát. Az idegen
nyelvek ismeretének köszönhetően egy évig Siófokon a Városházán
dolgoztam, mint a nemzetközi kapcsolatok referense, majd Szolno-
kon a Kereskedelmi és Gazdasági Főiskolán és a TIT nyelvis-
koláiban tanítottam három évig olasz nyelvet. Közben műfor-
dításokat is készítettem: a szegedi Agapé és a budapesti Szent
István Társulat j elentette rneg t eológiai témáj ú fordítás aimat,

Különféle ösztöndíjalcttak köszönhetően huzamosabb időt
tölthettem Moszkvában, Helsinkiben és Rómában. A világjárás után
most szeretnénk csöndesebb vizekre evezni. Férjem javaslatára -

aki eg,, Bács-Kiskun megyei kis faluból, Borotáról származik -

kerestünk egy csöndes kis falut, ahol letelepedhetnénk, és eddigi
tudásunkat, tapasztalatainkat megoszthatnánk mindazokkal, akik
igényt tartanakrá, és ahol egyházi szolgálatot teljesíthetnénk,
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Az új hitohatók Yincze János egyházközségi elnökkel
(fotó: Molnár Mihály)

Ezt a helyet Csengelén találtuk meg Liszkai Tamás barátunk
közreműködésével, valamint Laczkó Ferenc plébános atya támo-
gatásával. Feladatunk a hitohatás, valamint az irodai szolgálat
ellátása lesz (ügyfélfogadás továbbra ts 9-] ] óra között!),

Bízunk benne, hogy nem okozunk majd csalódást Csengele
lakóinak, akik igen nagy szeretettel fogadtak bennünket, és akikre
ezuton is kérjük a jó Isten áldását!"

Hirdetések
Virágboltomba alkalomszerű munkára alkalmazottat keresek! -

Sandor Józsefné Ü o0-:or+ 23I 45I

Elveszett Panni nevű dalmata (fehér, fekete pöttyös) kutyám.
Ha valaki bármit tud róla, kérem hívja a 06-3019 598 442
telefonszámon Nemere llonát!
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9.éves Lada 2107 típusú személygépkocsi 40 ezer kilométerrel eladó.
Erdeklődni: Valkovics Antal Csengele, Tanya 549. {0d-SOtS 043 366

Csengelei 2 szobós, összkomfortos tanya eladó. Érdeklődni; Csáki
Lószlóné Csengele, Tanya 5s1, d 06-30/4 323 24B

Táp-takarmány kereskedésemben tuzelő- és épitőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder stb.) is
árusítok. Előrendelés esetén néhány napos haáridővel házhoz szá77itom a
megrendelt anyagot. Gyors kiszolgáiás, kedvező árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-tőI 13 őráig.

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

@ 286241 d06-30l3 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, () posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolós A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvő-lakodalom, eg,,éb rendezvények
felvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
válas ztékban kaphatók !
- Fényképezőgép j avítás, szaktanácsadós.
- Filmkidolgozás 1 nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vós árolhatók!

Nacs a János né fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. l6.

8 257 786, este: 329 659 d06-30/2 638 I68

rJ : Cs,ötígelei .-V t',(r,ftö)lüé,li.

-rT.:F..:c-

A Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2/A. e-mail: csengele@freemail.hu
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