
X. ér,folyam 1. szám 2002.január 1.

Mazsorettek a Mikulás bálon

Cikkünk az 87. oldalon olvasható!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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Ujévi köszöntő
,az Úiav a bizukodás, a derűlátás, a mérlegelés, a számvetés,

a tervezgetés, a tenniakarás - röviden a jövőbe vetett hitünk
ünnepe.

Hogy milyen eredményes volt a 2001-es évünk? Úgy
gondolom saját magunknak kell a kérdésre választ adni.

. Községünk lakóinak az alábbiakban szeretném kifejezni
Uj évi j ó kív dn s ág aim at :

- yalamennyiünkhöz költözzön be a sx,eretet, a megbocsáttís
és az összetartozás fenséges érzése! Nyoma se legyen a
magánynak, az elhagyatottságnak, a haragnak és afájdalomnak!

- Minden ünnepi asztalra jusson hús, friss kenyér és finom
bor! Minden család felejtse el a mindennapok filléres gontljait, a
nyomasztó kilátásokat, a terhes múltat!

- Kívánom, hogy feltöltődjünk akaraterővel, hittel, kitartós-
sal, hogy képesek legyünk fátylat borítani vélt és valós sérelme-
inkre, hogy békében, békességben élhessünk családunkkal és
embertársainkkal!

- Kívánom, hogy a díszes ajándékok csupán kellékei legye-
nek az ünnepeknek! A valódi ajándék az egymás iránt érzei és
tanúsított szeretet, megbecsüIés, tisztelet legyen !

- Kívánom, hogy mindnyájan fel tudjuk ismerni, hogy mi a
valódí, mi az álszent, mi az örök érték, s mi az, kí az ami, aki az
életünket telj e s s é varázs olj a !

ZOOZ Úiévén ezekkel a gondolatokkal kívánok minden jóa-
karatú embertársamnak boldog újévet !

sánta Ferenc
polgármester
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A harmadik évezred első
Mikulása Gsengelén

December a készülődés, a szeretet hónapja. Ennek
regttlelően a hónap első hetében a falu apraja-nagyja készülődött,
log1 méltóan fogadjuk a falunkba érkező Mikulást.

\1ár szerdán és csütörtökön meglátogatta az óvodát, az
iskolát, aho1 a csoportok, osztályok várták a csomagokat
L,ensőséges hangulatban.

Csütörtökön tovább fokozódott a hangulat, készülődtünk a
iótékonysági báIra. Ünneplőbe öltözött a Faluház, próbáltak a
szereplők, gyíltek a tombola tárgyak,
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A nagycsoportos óvodások előadása
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czirok zoltán vezénvelte a zenekart

Szombaton zsúfolásig meglelt a nag1,terem, amikor megszó-
laltak a fanfárok, és elkezdődött a Mikulás bál! Ebben az évben elő-
ször az óvodások is felléptek és nagy sikert arattak. S jöttek sorban
a táncosok, a frtvósok, dobosok, a zenekar. Kiemelni nem lehet a
színvonalas produkciókból, a tapsvihar, a kitörő ováció azt jelezte,
hogy nagyon szép műsort állítottak össze a Csengelei Alapfokú
Művészeti Iskola vezetői, tanárai: czirok zoltán, czirokné krizsán
zsuzsa és Greksa Tibor. köszönet a felkészítésért, a munkáért!

A műsor befejező száma a nyitótánc volt, ahol a búcsúzó
nyolcadikosok különleges koreográftával nyitottak meg a bálat. A
vidám hangulatot fokozta, amikor a zenekar kíséretével megérke-
zett az új ruhaba öltözött Mikulás, és kezdetét vette a tombola hú-
zás, Rengeteg ajándék gyűlt össze,igybizony volt dolga a sorsolást
lebonyolító Lantos Istvánnak. A szünetben a Szülői
Munkaközösség jóvoltából szendviccsel, sütivel pőtolhatták az
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A szülőket is bevonták az ütőhangszeresek műsorába
(fotók: Nacsa Jánosné)

elveszett energiákat abáIozők, ezt Csókásiné Vera iranltotta reme-
kül. Víghné Juhász Anett és csapata a szomjoltásról gondoskodott.
A b álteremb en a j ó zenét Y ar ga Lászlő zenekar a bizto sította.

Jól sikerült a hajnalig Ártő bál, és ez armak köszönhető, hogy
ismét példát mutatott uría Csengele, hogy a nemes célokért
összefog a falu. Gondolom a segítők, a támogatók őszinte szíwel
álitak az igyhöz, így még egyszeí szeretném felsorolni a nevüket.
Köszöryük!

Tombola tárgyat ajánlott fel: Alapfokú Művészeti Iskola,
Áaa- Lajosné, Árvai Kálmán, ifi. Bakos Dániel, Balázs Ferenc,
Baranyi lldikó, Baranyi József, Bencsik József, Csáki László, Csáki
Tünde, Csáki zenekar, Csengele Község Képviselő-testülete,
csíkosné petróczi Anikó, csókási László, csókási zoltán, csúri
Istvánné, Dénes Balázs, Diszkont Elelmisrerbolt, Dora Zoltánné,
Erdélyi Ferenc, Farkas László, Fekete Gyöngyi, Ferenczik Edina,
Franczia Gyöngyi, Gurdics Gábor, Gyovai Aranka, Hegedűs Attila,
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Hegedűsné Bencsik Aranka, Heim család, Hell Rudotf, Juhász Éva,
Kiss Nándor, Kisteleki Művészeti Iskola, ifi. Kormányos Sándor,
Korona Market, Kónya Sándor, Kömpöci Erdészet, Kuklis András,
Longa István, Losonczi György, Magyar Zoltán, Muhel Tibor,
Nagy Gábor, Nemere István, Novák Imréné, Novák Jenő, Papp
Illés, Pálinkás István, Pigniczki Tibor, Pölös Zoltán, Rácz András,
Rényiné dr. Torontáli Renáta, Rozsnyai János, Sági Józsefné,
Sándor Józsefné, Szabó Tibor, Szarka K. Sándor, Széll János, Szűcs
Imre, Teleház, Tóth-Andor József, ifi, Tóth István, Tóth Mónika,
Tóthné Novák Katalin, Turcsán Antalné, Varga Lászlóné, Vetter
Kft., Vörös Tibor.

Szendvicset, süteményt készítettek: Almási Sándorné, Árvai
Kálmánné, Bakos Dánielné, Baranyiné Beregi Katalin, Bencsik
Józsefné, Csáki Lajosné, Csákiné Géczi Rozália, Csókási Zoltánné,
Csúri Józsefné, Farkas Lászlóné, Gurdics Gáborné, Gyovai
Aranka, Hajagos Lászlóné, Harmath Pálné, Heim Gézáné, Hell
Rudolfué, Juhász Éva, Kis Lászlóné, Kiss Nándorné, Kormányosné
Váradi lldikó, Kőrösi Sándorné, Kucsoráné Vízhányó Anikó,
Kuklisné Vajda Mária, Lantos Istvánné, Magyar Zoltánné,
Mészáros Jánosné, Mihályiné Lantos Erika, Nagy Gáborné, Nagy
Istvánné, Noválrrté Vízhányó Erzsébet, Papp lllésné, Pátinkásné
Kordás Ágrer, Pigniczki Lászlóné, Pölös Zoltánné, Ráczné Csáki
Agnes, Rozsnyai Jánosné, Sági Istvánné, Sántáné Czombos Mónika,
Susánszki Zoltánné, Szabó Lajosné, Szarka K. Sándorné, Széltné
Péter lldikó, Szűcs Imréné, Tóth-Andorné Farkas Éva, Tóthné
Novák Katalin, Tapodi Anita, Tóth Sándorné, Törköly lrma,
Törkölyné Harkai Erika, Veres Mónika, Vígh Isruánné, Vörös Ti-
borné.

Jó volt ebben a rohanó világban megállni egy pillanatra,
gyönyörködni gyermekeinkben, találkoznj ismerősökkel, jó volt
együtt lenni. Lélekben már a karácsonyra készülődünk, melyet
széppé teszi a varázslat, ami könillengi, a szeretet, amely össze-
forraszt bennünket.
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" Szép Tiindérország támad föl szívemben
Ill, en kor dec emberb en.

A szeretetnek csillagára nézek
lfegáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ill, enkor decemberben "
Meghitt, békés karácsonyt, boldog, sikeres

falu minden lakójának!
új évet kívánok a

Heim Gézáné

Az ldősek köszöntése
Több éve hagyomány községünkben, hogy a 70 év feletti

c sengelei lakosokat karácsony előtt köszöntj ük,
December I2-én 14 őrakor benépesült a tornaterem idős

emberekkel. Ez évben 315 fő helyi lakost köszönthetett Sánta
Ferenc polgármester, Köszöntő szavai ltán a csengelei alapfokú
művészeti iskola növendékei adtak színvonalas műsort, majd a
helyi citerazenekar és a népdalkör szórakoztatta a közönséget.

Végül a hivatal dolgozói segítségével kiosztottuk az idősek
ajándékcsomagsát, kellemes és békés karácsonyi ünnepeket,
r,alamint jó egészséget kívánva önkormányzatunk és a hivatal
dolgozói nevében.

Reméljük jó hangulatban telt el számukra a délutánt,

Tóth Istvánné
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Ifjú csengeleí doktorok (II. rész)

Ritka kivételnek számít, ha községünk lakói közül valaki
doktorátust tud szerezni. Az elmúlt évtől két falunkbéli, Varga
szabolcs és Tóth Tibor viselheti büszkén neve előtt a dr.
rövidítést. Az előző számunkban dr. Varga Szabolcsot mutattuk
be, most dr, Tóth Tibor következík.

Mikor szerezted a doktori címed?
- 2000. december 15-én a szegedi József Attila Tudományegyetem
jogi karán,
A jogászok nem nyáron végeznek?
- Van egy tavaszi zárővizsga időszak, meg van egy őszi
vizsgatdőszak azoknak, akiknek tavasszal nem sikerült, vagy akkor
nem kezdhették el. Az utóbbi vonatkozik rám, mert a korábbi
vizsgakor még nem volt nyelvvizsgám. Nem volt elég a latin
középfokúm, mert az ho\t nyelvnek számit. Tavalyelőtt tavasszal
elkezdtem az angolt tanulni és 200I augusztusában nyelv-
vizsgintam belőle. Mivel enstán megfeleltem a követelménynek,
engedtek zár őv izs gázni.
Középfokú az angol nyelwizsgád?
- Nem, az csak alapfokú. Németből van középfokúm,
A latin nyelwizsgádat mire tudod használni:
- Ez arra volt jó, hogy a felvételinél adtak 3 plusz pontot. Korábban
azt gondoltam, hogy többet fogom a latint használni, mert a jogi
szaknyelv is az, főleg a római jognál. De egy röhej volt, hogy nem
fogadták el, mert holt nyelv.
Milyen min ősítéss el v égeztél?
- Cum laude, jól megfelelt. Annyit kell tudni, hogy a summa cum
laude a legmagasabb elérhető minősítés. Az egész évfolyamban azt
hiszem kettő ilyen volt. Cum laude is kevés volt. Nem azért
mondom ezt,hogy dicsérjem magam.
Szüleid egészen más pályán dolgoznak. Mikor és milyen
indíttatásbőlhatároztad elo hogy jogi pályára tépsz?
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- Negyedikes gimnazista koromban.Igazáből úgy volt, hogy nem
l,olt komolyabb ötletem és úgy gondoltam, hogy ez olyan szakma,
amivel bármit lehet csináln| Aztán nem egészen így van, de elég
sokoldalú. Többféle területen lehet dolgozni, szernben például egy
tanári diplomával.
A kecskeméti Piarista Gimnáziumban tanultál. Az egyházi
iskolák elismerten kíemelkedő képzést nyújtanak. Nehéz volt
bejutnod az egyetemre?
- Nem. Ez hülyén hangzlk, de így volt. Egyszer felvételiztem csak.
Nagyon örültem neki, hogy három évig a piarista gimnáziumba
jártam, Ott olyan képzést kaptam, hogy nem volt nehéz bejutni,
pedig elég magas volt a mérce. Ha jól emlékszem, 115 ponthatár
r-olt. Ehhez anrtyt kell tudni, hogy maximum 120 pontot lehet
szerezni.
Ha ilyen könnyen ment a tanulás, nem gondolkodsz még egy
diplomán?
- Nem, elég volt a tanulásból, megunja azt az ember, Egyébként
maga az egyetem, mint buli, jó volt. De ha azokra a sorbanállá-
sokra gondolok, amik a feliratkozásoknál zajlottak, az nem
hiányzik,

*#'

(Fotó: Molnár Mihály)
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A többiek magátől a vizsgátőI féltek, én meg inkább attól, hogy
nem kapok egyjó időpontot.
Nem merült fel benned, hogy egyházi vonalon dolgozz tovább?
- Nem, nem, A hírét keltették a faluban, de nem voltigaz.
Kell még letenned valamilyen vizsgát?
- A zttrővizsga, amit letettem, megadja a jogi diplomát. De ezzel
még nem igazán dolgozhat az ember önállóan. Az önálló
munkakörökhöz kell a jogi szakvizsga,Ezthárom év gyakorlat után
lehet letenni, de két év után felmentést adhatnak.
Jelenleg hol dolgozol?
- A kisteleki Polgármesteri Hivatal jogi előadója vagyok. Behajtási,
szab álysértési ügyek, hadigondoz ottak 1artoznak hozzám. Továbbá
én tartom a kapcsolatot a mobilszoígáltatől<kal.
A közigazgatásban nem lehet túl jól keresni. Te meg vagy
elégedve a fizetéseddel?
- Nem, de ez nem a munkáltatón múlik. A törvényi szabá|yozás
ilyen. Nagy szavakat hangoztattak tavaly, hogy a köztisztviselő
életpáIyát kialakítják, stb., hogy a megélhetés normális legyen. De
ebből ígazánnem sokat sikerült megvalósítani.
A kisteleki Polgármesteri Hivatalt ugródeszkának tekinted?
- A kisteleki Polgármesteri Hivatalban én nagyon meg vagyok
elégedve azzal, amit csinálok. Nagyon jó a kollektiva, a kollégákkal
normálisan lehet együtt dolgozni. Nem gondolkoztam még azon,
hogy ez ugródeszka lenne. Amíg az ember meg van elégedve a
helyzetóvel, nem jutnak ilyenek az eszébe.
Középiskolás korodban te voltál a falu számítógópes zsenije.
Tudod még hasznosítani ezt a tudásodat?
- Kárát nem látom a tudásomnak, az biztos. Ha a segítségemre van
szükség, hívni szoktak. Nekem van egy olyan hátterem is, hogy
híradástechnikai tertileten dolgoztam a gimnázilmi éveim alatt is.
Csen gelén éppen most keresnek j egyző t. P ály ázo|?
- Mindenképpen szeretnék majd Csengelén dolgozni, de erről korai
még beszólni, nincs meg a közígazgatási gyakorlatom. A jogi
szakvizsgaletételéhez is van még jó fel évem.

Molnár Mihály
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oA gazdajeglző rovata

Rendelet az agr ártámo gatás okról
A Kormány 2I5l200I. (XI. I7.) számű rendelete az

a_erártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szól. A
1ogszabály 2002.január l-jén lép hatályba.

Az e rendelet hatáIya alá tartoző jogcímeket a Csengelei
Krónikában folytatásokban közlöm.

II. rész

Az agr ár gazdasági b eruházások támo gatása

O Az egyes mező-, erdő-, vadgazdáIkodási, illetve halászati
rendeltetésű új építési beruházások megvalósításának, valamint a
meglévő épületek, építmények technológiai korszerűsítéssel is járó
át al akít ás án ak, é r t é lcrt öv e l ő felujítás anak támo gatás a

O A z ö lds é g-, gyümö l c s ágazat b eruház ás ainak támo gatás a
A szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvény telepítését szolgáIő

beruházások támogatása
9 Egyes élelmi szerip ari b eruhá zás ok támo gatása
O Műszaki fejlesztés, technológiafejlesztés, K+F eszközök

beszerzésének és más beruházásoknak a támogatása, valamint a
kutató/fej lesztő tevékenységet v égző agrár -klíatóintézetek támo-
gatása

O Az agráirányttási célokat szolgáló áIlami térképek
készítésében r észt vevő vállalkozások műszaki fej lesztésének támo-
gatása

@ Tangazdaságok, tanüzemek, bemutató üzemek, valamint a
s z akképzés és szaktanác sadás szew ezeti hátterének támo gatása

O Az űj mezőgazdasági gépek, technológiai berendezések
r-asarlasának, pénzijgy lízingelésének támogatása



-96-

@ Mezőgazdasági gépek és technoló giíkvizsgálatának támo-
gatása

9 Fiatal agráwállalkozők, valamint pályakezdő ftatal agrár-
szakemb erek alkalmazásának támo gatás a

Öntözésfejlesztési és meliorációs beruházások
támogatása

Öntözővíz-szolgáltatő létesítmények építésének, a meglévő
építmények technológiai korszenísítéssel járő értéknövelő felújí-
tásának támogatása

Öntözési beruházások támo gatása

Y ízkár -elhárítási program megvalósításának
támogatása

Y izkár - elháÁtási l ét e s í tm ény ek b eruházás i t ám o g at ás a
Y izkár - elháÁtási l ét e s í tm ények fennt art ás i t ámo g at ás a

Az erdővédelem és az erdőgazdálkodási tevékenység
támogatása

Az erdőtelepítés, az erdőszerkezet-átalakitás és a fasítás
támogatása

Az erdő többcélú rendeltetése érvényesítésének támogatása

ú&&

Januőr 16-ún (szerddn) 18 órdtól a Faluházban előudds
lesz a mezőguzdasdgi tdmogatdsokról. A belépés ingye-
nes. Minden érdeklődőt szeretettel vdrok!

Gregus Sándomé
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Miért használjunk
AIoe vera-t?

Az Aloe vera-t, mint növényt több ezer éve használjak a

hosszú élet elixírjeként. Kezdték alkalmazni az ókori Egyiptomban,
a görögöknél, majd az amerikai indiánoknál, ahol szépséget,
egészséget és örökkévalóságot tulaj donítottak neki,

Az Aloe vera a liliomfélék családjába tartozík, 40-50 cm
hosszú, 6-10 cm széles leveleinek vaskos, középső rétegéből nyerik
a 100 oÁ-os gélt. A növénynek több, mint 300 fajtája ismert, de
ezek közül a győgyttásban az Aloe vera vagy barbadeusis a legha-
tasosabb. Ami egyedülálló tulajdonsága, hogy képes önmagát
reprodukálni, vagyis a levelét lev ágv a nedvszivár gás tap asztalhatő,
ami néhány perc múlva megszűnik és a felszínen kötőszövet kezd
kialakulni.
Készítményeit 1978 őta forgalmazzák Amerikában, nálunk 3 éve
ismeretesek. Kiváló sebgyógyítónak tartják, folyadék formájában
erősítő, méregtelenítő, serkentő hatást fejt ki. Legjobb szer a
bőrbetegségek kezelésében, heg nélkül wőgyt| valőjában elsőse-
gélynövény.

A gé1 szájon át alkalmazva növeli az el|enáIlóképességet,
hatásai a következők:

- autoimmun betegségekre adható,
- megszabaditja a szewezetet a mérgektől, alkoholtól, narko-

tikumoktól,
- az ellenállóképességet növelve gátolja a betegségek kiala-

kulását,
- megsemmisíti a szabad gyököket, melyek a rak kialakulását

segítik,
- vírus-, baktérium- és gombaölő,
- szabáIyozza a vércukorszintet, növeli a vér 'Jó" koloszterin

szintjét,
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- feszessé teszi abőrt,
- agyl keringést javító hatása van az oxigénszint emelése ré-

vén, thrombosis, embolia utáni állapotban,
- részt vesz a sejtek megújulásában,
- gátolja a nap folyamán a fogakon lepedék megtapadását,

szuvasság kialakulását,
- gélként segíti a máj, a vese, epehőlyag funkcióit, enyhíti a

rheumás fájdalmakat,
- égési sérüléseknél nem alakul ki hólyagképződés, fertőzés,
- táplálékkiegészítői 1 hónap utarr jelentős testsúlycsökkenést

hoznak létre, teltségérzetítján, napi egyszeri ebéd megengedett.
Összegezve az .Lloe vera készítmények ."gitit- a salak-

anyagok távozását, nélkülözhetetlen tápanyagokat juttatnak a
szervezetbe, ezek révén segítik a megbomlott egyensúly helyre-
ál]'itását.

szeretnénk az Aloe termékekkel az Önök egészségét segíteni.
Amennyiben érdeklődnek iránta, a fogorvosi rendelőben ren-
delkezésükre állok,

Dr. Balikó Katalin

Archívum
Ezt írták CsengelérőI 105 éve:

Csengelei legelők bérbeadása

A város mindinkább biztosítani akaqa a még járásnak nélkülözhető
ftildeket, Lászlő Gyula tanácsnok ma Kistelekre utazott, s onnan
csengelére ment, hol a közlegelők s a már bérbe adott ftjldek közé
eső csucskákat, s kisebb területeket tekinti meg, hogy azokat
bérbeadásra kij elölj e.

(Megjelent a SzegediHiradó t897. január 20-i számában)
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Faluházi hírek
tr[unkanélküliek, figyelem! A Teleházban megtekinthetők a szegedi
Munkaügyi központ álláslehetős égei.

Törköly Ágnes

Hirdetések
A Vetter Kfl felvételt hirdet a 2002-es évre spárgaszedő munka-
körbe. Jelentkezni lehet személyesen 2002. január 15-ig a Vetter
Kft. telephelyén (Csengele, Kiskunmajsai út 125. szúm), naponta
8+óI 17 óráig.

Eladó a Csengele, Árpád u. ]6. szám alatti ház. Érdeklődni lehet
Berényi Tibornál a (62) 286 330 telefonszámon.

Etadó 12 hold szántóföld egyben a faluhoz 1 km-re. Erdeklődni
lehet Baranyi Józsefnél (telefon: 06-30/3 228 453).

Csengelén 3 szobás tanya melléképületekkel, foliákkal, 3 norton-
lcuttal, bekedtett nagy udvarral, sok akác- és eperfával, szőlővel,

_eyümölcsfákkal eladó. Erdeklődni lehet: Vígh Istvánnál a Csengele,
Május 1. u. 8, szám alatt va1y a 286 030 és 06-3012 901 020
telefonszámokon.

Eladó a Május l. utca 42. szám alatti 3 szobás, gázftítéses,

_fiirdőszobás családi ház 600 négyszógöles kerttel. Erdeklődni lehet
),[agony Antalnénál (Tisza u. 21.) személyesen, vagy a 06-70/2 l ] 3
95l telefonszámon.

A csengelei benzinkút nytvatartási ideje: hétft'től péntekig 6.30-tó1
10.3O-ig, délután l4-től 17-ig, szombat és vasámap 7-től 10.3O-ig,
délután I4-tő| I7 őráig.
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Paprika és paradicsom keltetését, palánta nevelését vállalom novembertű
kezd,v e. Üv egházb an, m érn ö ki felügy elettel !

Ifi. Kormónyos Sándor
Csengele, Felszabadultűs u. 2/B. ?286 079

Táp_takarmány kereskedésemben tiDelő_ és építőanyagot (PB-gáz, betongeren_

da, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder stb.) is árusítok.

Előrendelés esetén néhány napos határidővel házhoz szállítom a megrendelt

anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező árak!

Nyitva tarlási idő: keddtől szombatig 7-től13 őráig.

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

g 286 24l ,É06-3013 228 453

Fotó szakiizlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymósolás A3 és A4 méretben!
_ Gyermeksorozat, ballagás, esküvő_lakodalom, egyéb rendezvényekfelvétele,
_ Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy választékban

kaphatók!
- Fényképezőgép j avítós, szaktanácsadás.
- Filmkidolgozás 1 nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!
- A csengelei templom felszenteléséről készült video 2000 Ft-ért kapható !

N acs a J óno sné fénykép é s z
Kistelek, Kossuth Lajos u. l6.

@ 257 78ő, este; 329 659 a06-30/2 638 18ó

A csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer meg|elenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2lA. e-mail: csengele@freemail,hu
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Alapító szetkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefné


