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Leánybúcsú csengelei módra 

 

 
 

Írásunk a 249. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Szeptember 
 

1. 

1929-ben ezen a napon született Csókási István, aki 1957-

1964 között a belterületi ÁFÉSZ-boltot vezette. 1964-1989 

között a községi tanács előadója, majd csoportvezetője volt. 

 1932-ben ezen a napon született Atlasz Henrik, aki az 

1952/53-as tanévben a belterületi iskolában képesítés nélküli 

tanító volt.  1936-ban ezen a napon kezdte meg működését 

az első lelkész, Jachan Ignác.  1982-ben ezen a napon hunyt 

el Franczia Antal földműves, aki 1948-tól tagja volt a 

DÉFOSZ-zenekarnak.  2007-ben ezen a napon a Csengelei 

Krónikás Egyesület vette át a Csengelei Krónika kiadását. 

2. 
1933-ban ezen a napon született Angermayer Károly 

(†1989), aki 1970-1975 között az Egyesület TSZ főköny-

velője volt.  

4. 

1925-ben ezen a napon született Máté Tóth László pék, 

akinek 1954-1961 között falunkban volt péksége.  1957-

ben ezen a napon hunyt el Katona (Sander) Ferenc, aki az 

1920-as évektől volt boltos Csengelén.  1965-ben ezen a 

napon született Horváth Lívia, aki 2001-től a művészeti 

iskola szolfézstanára volt.  

5. 

1929-ben ezen a napon született Czibolya Jánosné Laczkó 

Terézia eladó, aki 1963-1974 között a Honfoglalás majori 

boltban, 1974-től 1984-ig a belterületi ÁFÉSZ-boltban dol-

gozott.  1976-ban ezen a napon született Kurucz Edina, aki 

2001-től a Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány felü-

gyelő bizottságának tagja.  

6. 

1911-ben ezen a napon született Kun-Szabó István (†1945) 

bognár, aki szovjet hadifogságban hunyt el.  1942-ben ezen 

a napon született Tölgyes Tibor, aki 1978-1991 között Csen-

gele plébánosa volt.  1985-ben ezen a napon született Er-

délyi Viktória, akit 1999-ben "A csengelei iskoláért plakettel 

tüntettek ki. A 2003-as nőnapi bálon bálszépének választot-

ták.  
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8. 

1922-ben ezen a napon született Horváth Andrásné Szőke 

Erzsébet, aki 1941-1959 között a Vadgerlési iskolában taní-

tott.  1931-ben ezen a napon született Király Jánosné Ká-

polnai Julianna, aki a népdalkörnek alapításától tagja.  

1947-ben ezen a napon született Törköly Ferencné Vörös 

Judit, aki 1978-1992 között az ÁFÉSZ benzinkútját vezette. 

 1976-ban ezen a napon született Török Gábor, aki 1990-

2000 között a csengelei focicsapat játékosa volt.  2001-ben 

ezen a napon szentelte fel Gyulay Endre püspök a temp-

lomot.  2001-ben ezen a napon hunyt el Papp Istvánné Papp 

Terézia, aki 1947-1995 között a belterületi iskolában tanított. 

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

csengelei népdalkört alapításától haláláig vezette. 

9. 
1909-ben ezen a napon született Petróczi István földműves, 

aki a II. világháborús harcokban a Don-kanyarban 1943-ban 

eltűnt. 

10. 

1917-ben ezen a napon alakult meg a belsőcsengelei isko-

lában a Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület Csen-

gelei Alosztálya 180 alapító taggal.  1927-ben ezen a napon 

született Terecskei Sándor (†1996), aki 1963-ban a Kelő-

patak Tsz elnöke lett. Az önkéntes rendőri csoport és az ön-

kéntes tűzoltó egyesület vezetője is volt.  1950-ben ezen a 

napon született Czibolya Józsefné Rabi Erzsébet, aki 1973-

1974 között az Egyesült Tsz KISZ alapszervezetének titkára 

volt. 1983-tól Jászszentlászlón él.     

11. 
1943-ban ezen a napon született Rácz Ferencné Buknicz 

Julianna, aki alapításától tagja a népdalkörnek.  

12. 

1917-ben ezen a napon született Török József, aki a II. világ-

háborús harcok során ismeretlen körülmények között hősi 

halált halt.  1985-ben ezen a napon született Pigniczki Eri-

ka, akit 2000-ben „A csengelei iskoláért” tüntettek ki.  

1986-ban ezen a napon tartották az első diák sportnapot.  

1991-ben ezen a napon a Csongrád Megyei Bíróság a társa-

dalmi szervezetek nyilvántartásába vette a Csengele Községi 

Sport Egyesületet. 
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14. 

1911-ben ezen a napon született Borbály József sümegcsehi 

lakos, aki a II. világháborús harcokban, 1944-ben Csengelén 

halt hősi halált.  1922-ben ezen a napon született Szalai 

József (†1996), akit az 1956-os forradalom alatti magatartása 

miatt internáltak. Tagja volt az Ideiglenes Nemzeti Bizott-

ságnak és nemzetőr is volt.  1943-ban ezen a napon szü-

letett Varga László, aki 1982-től haláláig a belterületi isko-

lában tanított. Másodállásban a községi könyvtárat vezette, 

illetve az iskolai tűzoltó szakkört vezette.  1981-ben ezen a 

napon volt az első nem egyházi temetés Csengelén, amikor 

Huszkai János hamvait helyezték örök nyugalomra. 

15. 

1875-ben ezen a napon született Báló Antal Mihály (†1918), 

aki 1900-1905 között a Templomhalmi iskolában tanított.  

1944-ben ezen a napon halt meg Horváth András, aki az II. 

világháborúban, az erdélyi harcok során tüzérségi lövedék 

becsapódásakor vesztette életét.  1996-ban ezen a napon 

hunyt el Terecskei Sándor, aki 1963-ban a Kelőpatak Tsz el-

nöke lett. Az önkéntes rendőri csoport és az önkéntes tűzoltó 

egyesület vezetője is volt.  1998-ban ezen a napon hunyt el 

Sutka Zoltán, akit az 1956-os magatartása miatt börtön-

büntetésre ítéltek. 1991-ben megkapta az 1956-os Emlék-

érmet. 
 

 

Tisóczki Istvánnak és Istvánénak 
 

Múlnak az évek, elérték a 80. és 75. évet 

 

Bár az élet néha mostoha, 

Szívünk szereti mind a kettőjüket,  

Ezt ne feledjék soha. 
 

Boldog születésnapot kívánnak: 

Szerető családjuk, unokáik és dédunokáik. 
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Leánybúcsú csengelei módra 

 
A közeljövőben fog házasságot kötni Czombos Regina és Ba-

kos Zsolt. A menyasszony lánybúcsúztatóját augusztus 27-én tar-

tották, melynek megadták a módját. Két barátnő, Bozó Anett és 

Bakos Klári zenés felvonulást szervezet ebből az alkalomból.  

Lovas kocsin, zenészek kíséretében szállították a „vőlegényt” 

helyettesítő Balázs Anitát a leendő ara tanyájához. A menyasszony 

kikérésekor átadták a hófehér esküvői ruhát is számára, így vissza-

felé már teljes pompában vonult végig a „lakodalmi” menet. A Ko-

rona sörözőnél a vendégsereg lakodalmi táncot rögtönzött. A 

menyasszony kosárkájából süteményeket árusított a férfiaknak, és a 

befolyt pénzt a bulira fordították. 

A búcsúztatást aztán egy magánháznál folytatták. A vendég-

ség éjjel két órakor oszlott fel. 

M. M.    
 

 
 

 
 

Időutazás cirkusszal 

 
Augusztus hónap közepén ekhós szekerek jelentek meg a 

csengelei focipályán, és a Circo Soluna plakátjait lehet olvasni a 

falu több helyén. Circo Soluna név Nap-Hold Cirkuszt jelent ma-

gyarul, de a  

A cirkuszos emberek két évtizede indultak el Németország-

ból, és 10 évig vándoroltak Olaszországban, közben jól megis-

merve az ottani nyelvet. Később több országban (Saponyolország, 

Franciaország, Horvátország, Szlovénia) is turnéztak, azonban ott a 

helyi hatóságok nem nézték jó szemmel a vándorlásukat, és aka-

dályozták a működésüket. Az utóbbi években Magyarországon sze- 
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Állatsereglet a cirkusz mellett 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

 

repelnek. Az elmúlt évben egy filmes stáb járta velük az orszá-got, 

és egy 88 perces dokumentumfilmet készítettek róluk „Utolsó elő-

adás” címmel.  

A csapat tagjai több nyelven beszélnek, és a csengelei előa-

dáson is tapasztalhattuk, hogy a magyar nyelv sem jelent problémát 

számukra. Műsorukban a cirkuszi attrakciókat ötvözték a színház-

zal, így a közönség mintegy 100 évet visszarepülhetett a múltba. A 

családi vállalkozásban mindenki mindennel foglalkozik, egyik al-

kalommal akrobatikus elemeket mutat be, a következő pillanatban 

pedig már valamilyen zeneszerszámon játszik. 

Csengelén két előadást hirdettek meg, és mindkettő „telt-

házas” volt. A nagy érdeklődésre való tekintettel egy harmadikat is 

bejelentettek, de azt valami oknál fogva már nem tartották meg.  

Egy kis érdekesség: a legkisebb lánynak tartott szőkeség va-

lójában fiú volt. 

M. M.      
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Köszönet a polgárőrségnek 

 
A polgárőr egyesületek között már régóta bevált gyakorlat, hogy a 

nagyobb szabású rendezvények biztosításába egymásnak besegí-

tenek. A csengelei csapat legutóbb a Kisteleki Búcsú és Aratóün-

nep lebonyolításában vett részt négy csengelei polgárőr, segítve a 

koncert és a tűzijáték biztosítását. A város vezetése részéről most 

sem maradt el a hála, Kistelek jegyzője küldött köszönőlevelet: 

 

„Tisztelt Csengelei Polgárőrség! 
 

Ezúton szeretném megköszönni Önnek munkatársaim és a 

magam nevében, hogy a Csengelei Polgárőrség csapata áldozatos 

munkájával hozzájárult a már nagy hagyományoknak örvendő 

Kisteleki Búcsú és Aratóünnep keretében megrendezett lovas 

felvonulás sikeres lebonyolításához, valamint, hogy fokozott 

ellenőrzéssel fenntartotta a rendezvényen a közbiztonságot. 

Hatékony munkájukra a jövőben is számítunk! 
 

Kistelek, 2011. augusztus 22. 

Dr. Somodi Lilla 

                                                                                jegyző” 
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Egyre több a diák Csengelén 

 
Egyre több a diák Csengelén Az általános iskolában a tanév 

indításához biztosítottak a személyi és tárgyi feltételek Csengelén – 

tájékoztatott Longa Istvánné igazgató. 159 beírt tanulóval kezdik a 

szeptembert: 87 alsó és 72 felsős diákkal. Ez az előző évhez képest 

növekedést jelent, hiszen több elsős kisgyerek lesz, mint ahány 

nyolcadikos elballagott. A következő években is növekedésre szá-

mítanak.  

A pedagógus létszám 16 fő, ez a szám nem változott. A tan-

órákon kívüli tevékenységeiket további szakkörökkel, foglalkozá-

sokkal, korrepetálásokkal bővítik egy pályázat révén. Az SNI-s 

diákokkal logopédus és fejlesztő pedagógus is foglalkozik, az is-

kolában 6 kisgyerek tartozik ide. Az igazgató azt is elmondta, hogy 

a német nyelv mellé az angoloktatást is felveszik szakköri keretben 

ötödik osztálytól.  

A tárgyi feltételek is jók az intézményben, hiszen 2010-ben 

az épület új külsőt kapott, illetve az új tanítási eszközöket is tudnak 

használni, így interaktív táblákat, laptopokat. Egyre több pedagó-

gus használja ezeket az eszközöket a szemléltetésnél.  

Az osztályozás az előző tanévben bevezetett módon történik: 

első osztályban szöveges értékelést kapnak a tanulók, másodikban 

félévkor szövegesen, év végén pedig érdemjeggyel értékelik a 

munkát, a felsőbb évfolyamokban pedig félévkor és év végén is 

érdemjegyet kapnak a nebulók.  

Juhász Éva  

(promenad.hu) 
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Vincze János a szülőfaluja veze-
tésétől nem kapott elismerést! 

 

A Csengelei Krónika előző számában megírtam, hogy a "Ma-

gyar Kézművesség 2011" elnevezésű országos seregszemlén Vin-

cze János fafaragó három szobrát javasolta kiállításra a szakmai 

zsűri. A falunkbeli embernek ez nagy elismerést jelentett, hiszen a 

több mint kétszáz résztvevőnél ez csak néhánynál fordult elő. A 

szakértők külön elismerésre is javasolták, ezért megkeresték a helyi 

önkormányzatot is ebben az ügyben. 

 A Vajdahunyad várában megrendezett ünnepélyes megnyi-

tón Vincze János meglepetésére bejelentették, hogy a csengelei 

önkormányzat különdíját kapta. A részére átadott díszoklevélen is 

jelezték, hogy különdíjat kapott. Rajta kívül a több mint kétszázból 

kb. 40 kiállító részesült önkormányzati jutalomban. Az oklevél áta-

dását több televízió is rögzítette, valamint a szervezők internetes 

oldalán is közölték azt.  

A helyi fafaragó művészünknek sokan gratuláltak, és többen 

meg is nézték azt a háromnyelvű színes albumot, amelyben közölt 

alkotásával országos elismerést hozott kicsiny falunknak. Aztán jött 

a meglepetés: polgármesterünk nem is akarta elismerni az országos 

– vagy nemzetközi, hiszen idegen nyelvű kommentárok is szere-

peltek az albumban – hírnevet szerzett alkotónkat. A kiállítást szer-

vező Gergely Imre, A Magyar Kézművességért Alapítvány titkára 

utána járt a dolgoknak, és arra a megállapításra jutott, hogy való-

színűleg félre értette a korábbi megbeszélésüket a helyi jegyzővel 

és polgármesterrel. A polgármester később telefonon ugyanis kije-

lentette számára, hogy Vincze János már nagyon sok elismerést ka-

pott, az önkormányzat nevében pedig ő már nem kívánja juta-

lomban részesíteni.  

Ide illik az a közmondás, hogy „Senki sem lehet próféta a 

saját hazájában”. 

M. M.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csengeleiinformaciok.hu/content/vincze-janos-szuelofaluja-vezetesetol-nem-kapott-elismerest-2011-08-18
http://www.csengeleiinformaciok.hu/content/vincze-janos-szuelofaluja-vezetesetol-nem-kapott-elismerest-2011-08-18
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Gyorsan megtalálták az 
életuntat 

 

Csengele tanyavilágában él egy külföldi állampolgárságú 

asszony, aki felett magánéleti problémái összecsaptak. A hölgynek 

elege lett az életből, és öngyilkossági szándékát egyik ismerősének 

is bejelentette, majd augusztus 26-án eltűnt a lakásáról. 

A rendőrség az életunt felkutatásához kérte a csengelei civil 

szervezetek közreműködését. A polgárőrségtől 8 fő, a faluőrségtől 

4 fő jelent meg az ismeretlen helyre távozott személy tanyájánál. 

Elsőként az ingatlan mellett lévő víztározót vizsgálták át a kis-

kunfélegyházi tűzoltók, de ott nem jártak sikerrel, majd nem sokára 

a tavacska közelében ráakadtak a keresett asszonyra. A nála talált 

kés alapján arra lehet gondolni, hogy komolyan gondolhatta az ön-

gyilkosságot. 

A gyors intézkedéseknek köszönhetően nem lett tragédia. Az 

életunt orvosi ellátásáról gondoskodtak. 

M. M. 
 

 
 

Indul az eltűnt személy keresése 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Kisteleki polgárőr nap 
 

 
 

Munkában a kötélhúzó bajnokok 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
Május 27-én rendezték meg a kisteleki vásártéren a XIII. 

Csongrád megyei polgárőr napot. A sorszám baljósságát is erősíti, 

hogy harmadszorra sikerült csak összehozni a megyei seregszemlét.  

A csengelei polgárőröket mintegy 50 fős csapat kísérte, köz-

tük sok gyerek. Az étkeztetésről Juhász József és Béres András 

gondoskodott, délre megfőzve a marhapörköltet. Az asszonyoknak 

a főtt krumpli és az uborkasaláta elkészítése jutott.  

A kötélhúzó versenyszámban – vereség nélkül – Csengele 

szerezte meg első helyezést. A csapat tagja volt Bangó Péter, Csáki 

Lajos, Laczkó Zsolt és Varga Árpád.  

A főzésben most nem sikerült díjat elérni. Mint utóbb kide-

rült, 1 ponttal maradt el a harmadik helyezettől.  

M. M.   
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Ötödik zenésztalálkozó a 
presszóban 

 

 
 

(fotó: Bozó Anett) 

 

Már ötéves hagyományt ápol a Vénusz presszó, ez évben 

rendezte meg ötödik alkalommal a muzsikusok találkozóját. Az 

augusztus 13-i rendezvény most is telt házat vonzott.   

A bográcsgulyás elfogyasztása után egymás váltották a ze-

nészek, és reggel fél hatig ropták a táncot a vendégek. 

A rendezvényen az alábbi zenészek vettek részt: Balázs 

Zoltán, Csáki Dávid, Csáki Zoltán, Fekete László, Franczia József, 

Géczi Csaba, Hell István, Kucsora Péter, Rácz Csaba, Sánta István, 

Szabó Béla, Varga László, Vígh István, Vígh Sándor, Zsolnai Fe-

renc. 

M. M.  
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Megzavarták a besurranókat  

 
Augusztus 11-én délelőttjén szerencsésen sikerült egy lopást 

megakadályozni.  

A Bem utcában járt egy három fős társaság. Kihasználták azt, 

hogy csak az asszony volt otthon, és az is az udvaron tartózkodik, 

ketten besurrantak a házba, és értékek után kutattak a belső szo-

bában. A harmadik sötét lelkű alak az Audijánál várakozott, és ami-

kor meglátta a háziasszonyt, próbálta a figyelmét elterelni. Szeren-

csére feltűnt neki, hogy a házban valakik beszélgetnek. Bemenve 

felelősségre vonta két személy, hogy mit keresnek a lakásban, majd 

amikor a rendőrséget emlegette, azok gyorsan kereket oldottak. A 

távozásuk olyan gyorsra sikeredett, hogy a riasztott polgárőrök már 

nem találták a környéken a bűnözők autóját.     

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy hiába kutakodtak az 

idegenek, az értékeket nem sikerült megtalálniuk. 

M. M.   
 

 

Kedvenc receptjeim 

 

Normandiai pirított csirke 
 

Hozzávalók: 2 kicsi, sütni való csirke, 8 dkg vaj, 4 nagy alma, 2 dl 

Calvados, 1 dl húsleves, őrölt fehérbors, só. 

 

A csirkéket vágjuk négyfelé, dörzsöljük be sóval, borssal, és a forró 

vajon pirítsuk meg. Egy nagy tűzálló tálba terítsük el az alma-

szeleteket, helyezzük rá a csirkedarabokat, öntsük rá a vajas levet, a 

Calvadost, és a húslevest. Takarjuk le az edényt, toljuk elő-

melegített sütőbe, és közepes hőmérsékletnél süssük, míg a csirke 

egészen puha lesz. 

Nemere Ilona 
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MEGEMLÉKEZÉS 
 

Kimegyek a temetőbe,       Te voltál a mindenem,  

Elbeszélgetek Veled,      Megsimogatom fejfádat, 

Felidézem gondolatban     Így üzenem Neked 

Ki is voltál Nekem?      Nagyon szeretlek. 

 

Bozó Béláné Tisóczki Irén Ilona 
halálának 2. évfordulójára fájó szívvel emlékezünk: 

szülei, testvére és családja 
 

 

 

H i r d e t é s e k 
 

Eladó női és férfi kerékpár, valamint udvari tusfürdő. Érdeklődni: 

Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-62/286 068 

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 
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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  

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. 
 

G é p i  h í m z é s ! 
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, 

névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi 

elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársa-

ságoknak, baráti köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk sze-

retettel! 
 

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.  
========================================================= 

 

                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   

                                                                      jelenik meg. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 


