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Ökrös szekér Csengelén 
 

 
 

Írásunk a 224. oldalon olvasható! 
(fotó: Tóth Anita) 
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NAPTÁR – Július 

 

17. 

1922-ben ezen a napon született Kun Szabó Jenő (†1944), 

aki a II. világháborúban Lengyelország területén hősi halált 

halt.  1969-ben ezen a napon született Pigler Csaba, aki 

1994-1995 között a Csengele Községi Sport Egyesület focis-

tája volt.  1974-ben ezen a napon született Hegedűs Atti-

láné Túri Zsuzsanna, aki 1997-ben virágboltot üzemeltetett. 

 1997-ben ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki 1936-

1946 között postai kézbesítő volt, majd a községi tanács hi-

vatalsegédeként dolgozott. 1985-ben 25 éves önkéntes rend-

őri szolgálat után járó jelvénnyel tüntették ki. 

18. 

1895-ben ezen a napon született Pigniczki József (†1959), 

akit 1944-ben a Független Kisgazdapárt csengelei szerveze-

tének tagjává választottak.  1992-ben ezen a napon ren-

dezték meg az első csengelei polgárőrnapot 9 település rész-

vételével. 

19. 

1922-ben ezen a napon született Biczók Mária Magdolna, 

aki 1967-1974 között csengelei tanyai iskolákban tanított.  

1926-ban ezen a napon született Sági Józsefné Hajzer Erzsé-

bet, aki 1979-1986 között az Öregmalom vendéglő szakácsa 

volt. 1997-től tagja a népdalkörnek.  

20. 

1949-ben ezen a napon született Ceglédi János, aki 1972-től 

2009-ig a postahivatalt vezette. 1990-től 2010-ig a helyi 

választási bizottság vezetője volt.  1981-ben ezen a napon 

született Pálnok József, aki 1997-2002 és 2003-2004 között 

a csengelei focicsapat tagja volt. 

21. 

1904-ben ezen a napon született Buknicz István (†1970) 

földműves, akit a Független Kisgazdapárt csengelei szerve-

zetének választmányi tagjának választottak 1944-ben.  

1937-ben ezen a napon született Rabi Flórián (†1984), aki 

1956-ban nemzetőr volt. 1956-os magatartása miatt börtönbe 

zárták.  
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22. 
1914-ben ezen a napon született Tóth István, aki a II. vi-

lágháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  

23. 

1878-ban ezen a napon született Krachtusz Gusztáv (†1912), 

aki 1902-1908 között a Belsőcsengelei iskolában tanított.  

1925-ben ezen a napon született Vörös Rudolf (†2002), aki 

1962-1970 között a Vadgerlés Tsz, 1970-1972 között az 

Egyesült Tsz elnöke volt.  1953-ban ezen a napon született 

Kordásné Géczi Klára, aki 2003-2008 között az I. számú há-

ziorvosi rendelő írnoka volt.  1979-ben ezen a napon hunyt 

el Lantos Lukács, aki 1948-tól tagja volt a DÉFOSZ-zene-

karnak.  1986-ban ezen a napon született Pálinkás Gergely, 

akit 2000-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.  

24. 
1884-ben ezen a napon született Forgó Jenő (†1914), aki az 

I. világháborúban hősi halált halt a szerb hadszíntéren.  

Csengele egyik névnapja (másik: február 4.). 

25. 

1937-ben ezen a napon született dr. Orosz Zoltánné Kovács 

Ildikó, aki 1965-1972 között a községi tanács alkalmazottja 

volt.  1963-ban ezen a napon született Laczkó János, aki 

1993-ban a csengelei focicsapat tagja volt. 

26. 

1942-ben ezen a napon született Halász Zoltánné Horváth 

Rozália, aki tagja az egyházközség képviselő-testületének.  

1955-ben ezen a napon született Kontesz Józsefné Szigetvári 

Marianna, aki 1979-től óvónő az óvodában.  1959-ben ezen 

a napon született Csókási Terézia, aki 1977-ben az általános 

iskolában tanított. 

27. 
1944-ben ezen a napon született Sánta Ferenc, aki 1994-től 

Csengele polgármestere. 1998-ban "A csengelei iskoláért" 

plakettel tüntették ki. 

29. 

1891-ben ezen a napon született Sisák István (†1968), akit a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek több alkalommal 

alelnökévé választották. 1940-1949 között tagja volt az 

egyházközségi képviselő-testületnek, többször esperesi kül-

döttnek választották.  1956-ban ezen a napon született Vígh 

Sándor, aki 1996-1997 között a csengelei focicsapat jétékosa 
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29. 

volt.  1968-ban ezen a napon született Urbán Flórián negy-

venszeres magyar válogatott labdarúgó. 1999-ben megbízott 

edzője volt a csengelei focistáknak. Később játékosként is 

pályára lépett. 

31. 

1985-ben ezen a napon született Czombos Regina, akit 

1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.  

1992-ben ezen a napon nyílt meg Kuklis András Kis ABC-je 

a Május 1. utcában. 
 

 

 
 

Ökrös szekér Csengelén 
 

Június 30-án kora reggel, aki figyelmes volt, egy ökrös 

szekerest láthatott a falunkon áthaladni. 

A szekér tulajdonosa és készítője Gecse Balázs Gergő, aki 

már 7 éve járja az országot. Éppen Jászszentlászlóra tartott, hogy 

megpihenjen és csak egy rövid időre állt meg, amíg készítettem pár 

képet és közben picit mesélt magáról. A fiatalember az érettségi 

után útnak indult szekerével és hű társával, Bürökkel, a szürke 

marhával, akihez közelebb próbáltam lépni, hogy megsimogassam, 

de Balázs figyelmeztetett, hogy vigyázzak, mert ezek a szarvak 

igen veszélyesek. Bürökön kívül 3 parlagi kecske és Titkár, a 

hortobágyi terelőkutya kíséri az útján. Naponta 20 kilométert 

gyalogol az ökrökkel és sosem ül fel a szekérre, hanem mellette 

sétál.  

A móri születésű fiatalembert nagyon sokan megnézik út- 

közben és fotózzák, és végül mindenki azt kérdezi tőle, hogy miből 

is tud megélni, ha egész évben, vándorol? Balázs ilyenkor elmeséli, 

hogy télen szíjakat készít, késeket farag, amit útközben elad, és 

amerre jár, mindenhol csak kedves és segítőkész emberekkel talál-

kozik, akik megajándékozzák zöldségekkel és gyümölcsökkel. 

Végezetül a szekér elején és hátulján lévő idézettel zárom: 

Bachtalo drom! Aves Bachtalo! Szerencsés utat! Sok szerencsét! 

 

Tóth Anita 
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Csengeleiek Jászszentlászlón  
 

Június utolsó szombatján rendezték meg a Bács-Kiskun me-

gyei település ünnepét. A két falu közelségét tekintve nem meg-

lepő, hogy az érdeklődők sok csengeleivel is találkozhattak. 

A délelőtt folyamán motoros találkozót és felvonulást szer-

veztek. Ezen mintegy 30 csengelei kétkerekűs vett részt. A tervek 

szerint Széll János  Big-Foot-ja is bemutatkozott volna, de szpon-

zor híján ez elmaradt. 

A kézművesek utcájának kiemelt vendége volt Vincze János 

csengelei fafaragó. A hangos bemondó folyamatosan felhívta a kö-

zönség figyelmét a kiállítására. A jászszentlászlói polgármester 

hölgytől elismerő oklevelet kapott műveinek bemutatásáért. A láto- 

 

 
 

Vincze János emléklapot kapott a polgármestertől 
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A Süli testvérpár mézet árusított 
(fotók: Molnár Mihály) 

 
gatói között sok csengelei, és sok korábbi csengelei volt. 

Vincze János szomszéd asztalánál a falunkból elszármazott 

Süli testvérpár, Gabriella és Erika a Csúri bioméhészet termékeit 

árusította. Az érdeklődők hatféle finomságot kóstolhattak meg: 

selyemfű-, galagonya-, akác-, hárs-, vegyes virág- és repce-mézet. 

A szórakoztatásból sem maradhattak ki falunk lakói. A Csen-

gelei ütőegyüttes Jászszentlászlón is sikerrel szerepelt. 

M. M.        

  

Köszöntjük falunkat névnapján! 

 
A hivatalos jegyzék szerint a Csengelék február 4-én és július 24-

én ünneplik névnapjukat. Egy kb. 70 éves kiadványban még a 

május 15. dátum is szerepelt.                                                              
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Horváth Ferenc köszöntése 

 
Horváth Ferenc régész neve ismert lehet olvasóink előtt. Ő volt 

az, aki 1975-ben a Bogár-háti templomrom ásatását, majd 1996-

ban itt egy kun vezéri sír  feltárását vezette. Az alábbiakban Páló-

czi Horváth András Horváth Ferenchez írt köszöntőjét közöljük, 

mely 2008. május 23-án hangzott el Kiskunfélegyházán.   

 

"Csingul fejedelem ifjabb testvéréhez, Csengelhez. 

Kedves Öcsém, Csengel! 

Immár 769 éve, hogy eltávoztál őseid földjéről és a magyarok 
pusztaságára költöztél. Én már akkor nem voltam az élők sorában, 
az Örök Kék Ég kegyéből azonban nemzetségem és népem sorsát 
azóta is figyelemmel kísérem. Tudok róla, hogy hűséget esküdtél a 
magyarok királyának, és amikor a mennyei legelőkre költöztél, 
vezérhez illő módon temettek el, Sari nevű sárga lovaddal együtt. 
Örökkön atyáid és testvéreid körében, az ősök honában lehetnél, 
egy idő óta azonban újra földi dolgokkal foglalkozol. 

Pontosan 10 esztendővel ezelőtt történt, 759 évvel a magyar 
pusztaságra költözésed után, hogy szállásod környékét nagy gépek 
dúlták fel, azt mondták, utat építenek. A gépek nyomában jött egy 
ember, aki a földet vizslatta, rábukkant a te csontjaidra és a lovad 
csontjaira, azokat kikaparta a földből és bevitte egy nagy 
kőpalotába, ahol ládákba és polcra helyezte. Ezt látván, harag 
fogott el, le akartam küldeni egy égi tüment, hogy zúzza ízzé-porrá 
azt a palotát és azt a tudós embert. De akkor unokatestvérem, 
Szejhán vezér – tudod, akinek a lánya a magyarok későbbi királyát 
szülte – lebeszélt erről, mondván, hogy ő élt a magyarok között, 
nem rossz emberek, egyébként is távoli rokonaink, nézzek utána, 
mi a célja e bölcs ember fura tevékenységének. 

Sikerült megtudnom, hogy ez a bölcs nagy híresség a saját 
hazájában. A magyarok nyugati gyepüjénél, Óvár városában szüle-
tett, 709 esztendővel az után, hogy Te és néped a pannoniai 
pusztaságra költözött, a Horváthok nemzetségéből származik és a 
Ferenc óvónevet viseli. Amikor felcseperedett, elvégzett jó iskolá- 
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kat, majd Szöged városában bölccsé avatták. Elég különös mes-
terséget választott: amit régi népek elföldeltek, azt kiássa, letiszto-
gatja, polcra helyezi. Ezt tette Veled is, sisakoddal, páncéloddal, 
lovaddal és ezt teszi mindenféle 6000 éve kihalt népekkel. Egyéb-
ként jó ember. Méltóképpen ápolja népünk emlékét, vastag tudós 
könyveket ír rólunk. 

Megenyhültem irányában, kedves Öcsém, de teérted 
aggódom. Amióta tested maradványait kiszedték a földből, lelked 
sem nyugszik meg. Árnyékként követi ezt a bölcs Horváthoglut, 
attól tartok, előbb-utóbb belé költözik. Talán erre mégsem 
vetemedsz, hiszen betartod az ősi kun törvényeket. 

Azért írok, hogy mivel lépten-nyomon ezzel a bölcs 
Horváthogluval vagy, elárulhatsz neki néhány titkot nemzetségünk 
történetéről. Például hiába keresi a kör másik felét, nem fogja 
megtalálni. Tudniillik amikor Alpra vezér kijelölte alvezérei 
szálláshelyét, több vitézünk éppen külországban kalandozott. 
Egyikük Stájerországban, aztán ott is maradt, elvett egy Berta nevű 
stájer nőt. Volt, aki azért nem jött haza, mert Itáliában járt vagy 
Bulgáriában. Így a kör sose lett egész. 

Vannak más dolgok is, amelyekről meg tudod világítani 
elméjét e jóravaló bölcsnek, hogy népünk története végre kerek 
egész legyen. Hallom, 60 nyarat és telet élt meg Horváthoglu 
Ferenc, kívánom neki minden kun ősök nevében, legyen hosszú 
életű a földön, de Te, drága Öcsém, térj vissza minél hamarabb az 
ősök Honába, foglald el újra helyedet körünkben.                           
 

 
 

Dr. Horváth az 1998-as csengelei ásatáson 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Csengeleiek a kisteleki nyári 
fesztiválon 

 

 
 

Konczné gyapjú figurák készítését tanította 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

Július 8-án avatták fel Kisteleken az új rendezvényházat. Ebből az 

alkalomból nagyszabású kiállítást tartottak az épületben. A ter-

mészetvédelmet, vadászatot bemutató tárlat mellett a képzőművé-

szek is. Láthattunk festményeket, agancsfaragásokat, porcelán tár-

gyakat és lószerszámokat. Csengelét Vincze János fafaragó képvi-

selte szobraival. A szintén falunkbeli Koncz Lajosné kézműves 

foglalkozást tartott az érdeklődő gyerekeknek gyapjú figurák készí-

téséből. 

M. M.       
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Kereszt szentelések  

 
A Csengele területén lévő útszéli kereszteket nagyon régen, 

legalább 80 éve helyezték el falunk hívői. Az eltelt évtizedek meg-

viselték azok faanyagát, ezért azok sorban felújításra kerültek.  

Elsőként a Templomhalmi iskola keresztje újult meg 2005-

ben, majd jött  2010-ben a Vitéz sori. Idén a Kelőpataki iskolánál 

lévő korpuszra került sor, melyet id. Balog János családja finan-

szírozott. 

A két utóbbit szentelte fel Laczkó Ferenc július 10-én.     

A kereszt szentelésekről készült videók megtekinthető a 

Csengelei információk honlapon (www.csengeleiinformaciok.hu)  
 

M. M. 

 

 
 

A Vitéz sori kereszt felszentelése 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Forgó Jenő is szponzorált  

 

A Csengelei Krónika előző számában számoltunk be a falu-

napok keretében megrendezett Torta-túráról. A cikkből sajnálatos 

módon kimaradt, hogy az eseményt Forgó Jenő benzinkút tulaj-

donos is támogatta. Az érintettől elnézést kérünk! 

A szerk. 
 

 

 

 

 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 75 éve:  

 

Aratóünnep Csengelén 
 

A csengelei aratóünnepen megjelenteket Molnár János törv. 

hat. biz. tag, köri elnök üdvözölte. Az ünnepséget itt is szentmise 

előzte meg a csengelei iskolánál. A termés megáldása után a csen-

gelei polgári lövészegylet újonnan épült helyiségébe vonult a nagy-

számú gazdaközönség és ott folyt le az ünnepség, amelyen vitéz 

Shvoy Kálmán dr. beszélt, majd Hunyadi-Vas Gergely dr. ország-

gyűlési képviselő méltatta azt a mulatságot, amelyet a magyar gaz-

da és magyar munkás az ország érdekében nehéz időkben kifejt. 

Csikos Nagy József dr. a város és tanya összefogásának je-

lentőségéről szólott. 

Az ünnepséget a csengelei elemi iskola növendékeinek torna-

gyakorlataival fejezték be. Vitéz Pottyondy Imre igazgató zársza-

vaival ért véget az ünnepség. 

 

(Megjelent a Tanyai Újság 1936. július 12-i számában) 
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Ezt írták Csengeléről 55 éve: 
 

Csengelén befejezték az aratást 
 

Csongrád megyében Csengele község jelentette elsőnek, 

hogy befejeződött az aratás, mégpedig korábban mint bármely más 

esztendőben. A falu határában tíz napon keresztül több mint félezer 

kaszapár dolgozott s csupán három aratógép segített – kombájnt 

nem vettek igénybe. A község négy közös gazdaságában: a Hon-

foglalás, a Vadgerlés, az Aranykalász és az Egyetértés Termelő-

szövetkezetben együttesen kétezerkétszáz hold kalászost – őszi ár-

pát és rozsot – vágtak le. A terméseredmények közepesek, mege-

gyeznek a tavalyival.  

A nagy nyári mezőgazdasági munka az aratás végeztével nem 

fejeződött be. A Honfoglalás Tsz-ben már üzemel a Kisteleki Gép-

javító Állomás egyik cséplőgépe. A szövetkezeti gazdák úgy kel-

nek versenyre most az idővel, hogy a szérűn nem rakták asztagba a 

gabonát, hanem a földekről közvetlenül csépléshez hordják a 

kereszteket s mindjárt a kocsikról etetik a gépet. A tarlóhántást még 

az aratással egyidőben megkezdték, s azóta javában tart a másod-

növények vetése. Az eddigi felmérések szerint már háromszáz hol-

don került földbe Csengele határában a másodvetésű burgonya ve-

tőgumója és a csalamádé kukorica magja. 

 

(Megjelent a Dél-Magyarország 1966. július 6-i számában) 

 

Járműszentelés lesz! 

 

Július 24-én (vasárnap) a fél 9-es szentmise után a templom előtti 

parkolóban Szent Kristóf, az utazók védőszentje tiszteletére jár-

műszentelést tart Laczkó Ferenc plébános. A szentelésre várunk 

mindenféle járművet (személygépkocsi, teherautó, kerékpár, motor-

kerékpár, lovas kocsi stb.). 

Katona Attila     
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Újra működik a "Csengelei 
információk" honlap 

 

A technikai problémák elhárítása után újra elérhető az interneten a 

"Csengelei információk" elnevezésű oldal. Az idei első fél évben 

felrakott cikkek elvesztek, viszont újra megtekinthetők az összes 

feltöltött fényképek és videók, valamint a Csengelei hírek című ön-

kormányzati újság digitális példányai. Az elérési cím egyszerűbb 

lett: www.csengeleiinformaciók.hu.                                                    

 
Kedvenc receptjeim 

 

Tarhonyás halpörkölt 

 

Hozzávalók: 1,2 kg amur, 10 dkg füstölt szalonna, 2 nagy fej 

vöröshagyma, 1 teáskanál pirospaprika, 2 húsos zöldpaprika, 2 kö-

zepes paradicsom, 2 dl vörösbor, 25 dkg tarhonya, só. 

 

A megtisztított hal gerincénél lévő nagy csontot eltávolítjuk, 

a húst feldaraboljuk, besózzuk. Az apróra vágott füstölt szalonna 

zsírját kiolvasztjuk, a pörcöt kivesszük. A zsírban üvegesre párol-

juk a karikákra vágott vöröshagymát, megszórjuk pirospaprikával, 

beletesszük a haldarabokat, belekarikázzuk a zöldpaprikát és a pa-

radicsomot. Felöntjük a vörösborral, és annyi vízzel, hogy jól el-

lepje. Felforraljuk, és 5 percig főzzük. 

Beleöntjük a tarhonyát, lefödjük, és lassan tovább főzzük, 

időnként a bográcsot megrázogatva, megforgatva. Ha a tarhonya-

szemek puhára főttek, és az étel sűrű, alig van víz alatta, a haldara-

bokat óvatosan a tetejére forgatjuk, és tálaljuk. 

Nemere Ilona  
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Rendőrségi hír 
 

Ismeretlen tettes ellen élt feljelentéssel egy szegedi lakos, mivel 

június 29. és július 1. között a feljelentő tulajdonában álló csen-

gelei, körülkerített ingatlana területére vélhetően a kerítésen át-

mászva behatolt, majd az udvaron található norton kút mellől 

eltulajdonított egy 8.000 Ft értékű, AL-KO márkájú szivattyút. 
 

 (promenad.hu) 

 

H i r d e t é s e k 
 

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János 

+36 30/8 536 229 

20-as Schwinn-Csepel gyermekkerékpár 15 ezer forintért ela-

dó. Érdeklődni lehet Gémes Erzsébetnél a Korona sörözőben 

(Május 1. u. 52.). 

Elveszett kb. 5 kilogrammos, teljesen vörös kandúr cicám. Dr. To-

rontáli Renáta  06-62/286 121 

A Csengele, Felszabadulás u. 2/C. szám alatti 2 szintes családi ház 

gazdasági épületekkel eladó! Irányár: 10,5 millió forint. Érdek-

lődni: 06-30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámokon.   

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek javítás-

ra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 3 236 305 

Simson N51-es, kék színű segédmotoros kerékpár eladó. Érdek-

lődni: 06-30/2 098 273.   

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, 

fóliával együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137 

Szántást (8000 Ft/hold) és tárcsázást (4500 Ft/hold) vállalok! 

Balázs Tibor +36-30/9 677 763. 

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  +36-30/2 626 029 
A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbikert 

eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. +36-30/2 

098 096  
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Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa. 

Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: 

Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. +36-30/9 677 763 

A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal +36-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

+36-30/6 377 970 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-

nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 

vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 

+36-30/3 282 375 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

Imréné vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Telenor, T-Mobile 

és Vodafone szolgáltatók készülékeire. 
 

 

Gépi hímzés! 
 

Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai je-

lek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk 

egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, 

vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemélyek-

nek. Várjuk szeretettel! 
 

Bővebb tájékoztatás: 
 
 

TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.,  

telefon/fax: (06-62) 541 570 
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz, 

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder 

stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-

hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező 

árak! 

Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig. 
 

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

 286 241 +36-30/3 228 453 
 

Fotó és videó felvételek készítése 
 

 -  Vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények fényképe-   

     zését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj, pasztell és akvarell képek árusítása  
 

Elérhetőségeim: 

Nacsa Jánosné fényképész 
Szeged, Zentai u. 10. 

+36-70/2 803 013 vagy +36-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 

======================================================== 
  

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap                                 

 
 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Krónikás Egyesület  

Szerkesztőség  és  kiadóhivatal:   6765  Csengele,  Felszabadulás  u.  2/A.    

+36 30 6 957 919    E-mail: csengele@freemail.hu   Példányszám: 110                     

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Gémes Antal 

© Copyright reserved! A lap másolása csak a kiadó előzetes írásbeli en-

gedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad a szerkesztőség állás-

pontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  
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                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   

                                                                      jelenik meg. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


