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A versenyről szóló írásunk a 344. oldalon olvasható 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – November 

 
 

16. 

1891-ben ezen a napon született Darányi József (†1961), aki 

1931-től az iskolagondnokság tagja volt. Tagja volt az egy-

házközségi képviselő-testületnek, és esküdtként is tevé-

kenykedett.  

18. 

1961-ben ezen a napon hunyt el Breinovics Vilmos mérnök, 

aki 1938-ban a csengelei lelkészlakot tervezte.  1990-ben 

ezen a napon alakult meg a Csengelei Polgárőri Önvédelmi 

Csoport (későbbi neve: Csengelei Polgárőr Csoport). 

20. 

1905-ben ezen a napon született Bagi Sándor (†1963), aki 

1934-1936 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

zászlótartója volt. Az 1940-es években a motormalomban 

olajütéssel foglalkozott. 

21. 

1956-ban ezen a napon született Longa István autószerelő 

mester.  1967-ben ezen a napon hunyt el Fehér György 

gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület vá-

lasztmányi tagja volt 1929-től. 

23. 
1994-ben ezen a napon hunyt el Sztankai István ferences 

szerzetes, aki 1951-1978 között csengelei plébániát vezette.   

24. 

1963-ban ezen a napon született Csáki László, aki 1996-ban 

az országos rally-túra bajnokság H1 kategóriájában II. 

helyezést ért el.  1968-ban ezen a napon született Vig 

Tünde Katalin, aki 1987-1988 között a belterületi iskolában 

orosz nyelvet tanított.  1987-ben ezen a napon hunyt el 

Börcsök András, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

zászlótartója volt 1943-1946 között. 1944-ben a Független 

Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja 

lett. 

25. 
1967-ben ezen a napon született Losonczi Árpád, aki 1994-

1999 között a csengelei focicsapat tagja volt.  
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26. 

1916-ban ezen a napon született Dorogi Géza (†2006), aki 

1951-1977 között az általános iskola igazgatója volt. 2001-

ben vasdiplomát kapott.  1945-ben ezen a napon születet 

Nagy Czirók Gyöngyvér, aki 1980-2006 között az általános 

iskolában tanított. Tanítványai sikeresen vettek részt a kör-

nyezetvédelmi és polgári védelmi versenyeken, országos és 

nemzetközi szinten is. Kitüntették "A csengelei iskoláért" 

plakettel.  1975-ben ezen a napon hunyt el Magyar Antal, 

aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja 

volt 1929-től. 

27. 

1887-ben ezen a napon született Szűcs Mihály (†1960), aki a 

Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csengelei al-

osztályának számvizsgálója volt 1917-től.  1943-ban ezen a 

napon született Bella László, aki 1972-1975 között az Egye-

sült Tsz elnöke volt.  

29. 
1950-ben ezen a napon született Auer Mihály, aki 1978-tól 

az Aranyhomok  Tsz elnökhelyettese, 1988-ban elnöke lett. 

30. 

1920-ban e naptól kezdődően tüzelőhiány miatt szünetel a 

tanítás a Külsőcsengelei iskolában (1921. március 4-ig).  

1944-ben ezen a napon hunyt el Balogh Mihály földmunkás, 

aki 1919-ben a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szö-

vetsége Csengelei Helyi Csoportjának titkára volt. Csenge-

lén vörösőrként szolgált.  1968-ban ezen a napon készült el 

a Vadgerlési iskola villamosítása.  2000-ben ezen a napon 

avatta fel Boross Péter volt miniszterelnök a Csengelét Jász-

szentlászlóval összekötő aszfalt utat. 

 

 
 

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő a következő fogadóóráját 

2011. december 5-én (hétfőn) 18 órakor tartja a Faluházban.          
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Több mint egy évtizede 
vigyázzák a temetőt 

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 

 

 
Sok-sok évvel ezelőtt a halottak napjára készülők autójait lel-

ketlen bűnözők kifosztották. Ekkor Vincze János felvetésére elin-

dult a temető őrzése. A polgárőrök a megemlékezés előtti héten 

már elkezdik felügyelni a temetőt és a parkoló autókat. Ennek kö-

szönhetően azóta nem fosztogatnak gépkocsikat falunkban.  

Az egyházközség szerény keretein belül elismerte az önzetlen 

szolgálatellátókat: a munkát befejező polgárőröket egy-egy forró 

csokoládéra látta vendégül.  

M. M.     
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Egyre több a résztvevő a 
 Szent Imre napon 

 

A Katona-Zólyomi hitoktató házaspár vezette be, hogy a régen 

szokásban volt céllövöldés, körhintás búcsúk helyett családi napo-

kat rendez az egyházközség védőszentjének az ünnepén. Az idei 

Szent Imre nap tanulságairól kérdeztem Zólyomi-Katona Theodó-

rát, a plébánia hivatal munkatársát.   

 

A Szent Imre napoknak mindig van egy témája. Az idei mi 

volt?   

- Az ideinek a megtérés és a megbocsájtás volt. Azért a megtérés, 

mert egyházmegyénkben meghirdették a megtérés évét, és ehhez 

akartunk kapcsolódni. A megbocsájtás pedig azért, mert ha valaki 

bocsánatot kér, akkor mi is tudjunk megbocsátani. Ezért 

választottuk a Jónás színdarabot is.  

Csak Csengeléről voltak résztvevők? 

- Nem csak Csengeléről voltak, ez most közös szervezés volt az 

ópusztaszeri plébániával. De nem csak onnan, hanem Balástyáról is 

jöttek sokan. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy nagyon jóban 

vagyunk a hitoktatóval, régi barátunkkal Jenei Norbert tanár úrral, 

valamint a plébános atyával is. Imre atya Csengelén is volt már 

káplán, ő az összekötő ezekkel a településekkel.  

Ő most hol plébános? 

- Ópusztaszeren, Bakson, Dócon, Pusztaszeren. Laczkó plébános 

atyától kapott településeket.       

Mennyire saccolod a résztvevők számát? 

- Ez nehéz kérdés, mert folyamatosan jöttek, mentek emberek. A 

pályázat miatt aláírást is gyűjtöttünk. 150 aláírás gyűlt össze, de 

tudok egy csomó embert, aki nem írta alá. Én olyan kétszáz felé 

mondanám a résztvevők számát.  

A fáklyás felvonuláson biztosan voltak ennyien! 

- Biztos, csak nem mindenki írta alá a jelenléti ívet. 
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Nem jelent az problémát, hogy nem csak kifejezetten vallásos 

családok vesznek részt a rendezvényen? 

- Ez egyáltalán nem probléma, mi ennek nagyon örülünk. A vallás 

nem egy begubódzó dolog, befelé fordulva nézzük a köldökünket 

és nézzük, hogy milyen jó fejek vagyunk. Azt szeretnénk, ha minél 

többen bekapcsolódnának, és látnának benne valami jót. A rajzpá-

lyázat is ezért volt nyitott, nem csak hittanosok rajzai szerepeltek. 

Kb. 10 % nem hittanos volt, de őket is megérintette a téma, és je-

lentkeztek, a színdarabot is megnézték. Ezt nem csak magunknak 

csináljuk. Nagyon örülünk annak, hogy vannak olyan emberek, 

akik nem kifejezetten vallásosak, hátha megérinti őket valami, és 

akkor adtunk nekik is egy kicsit.     

A Jónás történetéről készült színdarabot a 6. osztályos tanulók 

adták elő, szerintem nagy kedvvel. Ki volt a dramaturgja a bib-

liai történetnek? 

- Én voltam. Ötödikes tananyag a Jónás, és tavaly év végén annyira 

szerették a gyerekek, hogy megbeszéltük, színdarabbá alakítjuk át. 

Elkezdtem az anyagot keresni hozzá, kb. 25 százalékot találtam. A 

többi én írtam hozzá. Feltupíroztuk a gyerekekkel, nagyon sok 

minden a próbákon adódott hozzá. Tavaly az év végén már nem 

akartuk az egészet összecsapni, hanem szépen megcsinálni, hogy 

mások is megnézhessék. Kapóra jött a „Megtérés éve”, így kap-

csoltuk össze a kettőt. Valóban nagyon élvezték a szereplők, újfajta 

megközelítése volt egy bibliai témának. De a biblia ma is él, más 

féle módon is meg lehet közelíteni a témát, nem hiszem, hogy 

valakinek is sértené az ízlését.   

Bátran használtátok a hangeffektusokat, a tenger morajlásától 

kezdve a bálnák énekéig. Nem lehetett egyszerű ezeket össze-

szedni! 

- Ezeket Forgó Gyuszinak köszönhetjük. A hangeffektek úgy 

készültek, hogy a férjemmel megbeszéltük, hogy a színdarabban ez 

kéne ide, ez kéne oda. Ezt elmondtuk Gyuszinak, aki másnap 

tálcán, pontosabban pendrájvon hozta az anyagot.    

Jónás történetéről rajzverseny is volt. Hány pályamunka érke-

zett be? 

- Összesen 250 pályamunka érkezett be a három településről, tehát  
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Pillanatképek a Szent Imre napról 
 

      
 

   Jónás és Csengele kapcsolata         Újfajta liszthordási módszer 
 

      
 

         Papírhajó hajtogatás                  Sülthal osztás 
                                                   

      
 

       Indul a fáklyás körmenet           Körbeállták az Úr asztalát  

(fotók: Molnár Mihály) 
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Ópusztaszerről, Balástyáról és Csengeléről. A legtöbb természete-

sen Csengeléről jött. 150-et tudtunk kiállítani. Olyan alapon is 

válogattunk, hogy nagyon sok elsős rajzolt egészen más témát, 

templomot, virágot, kis Jézust, nem azt, amit kértünk. Ezeket nem 

tettük ki, de azért ők is kapnak egy-egy szem cukorkát.     

Mivel díjaztátok a jó rajzosokat? 

- Az az elvünk, hogy aki részt vesz a pályázaton, az már megér-

demli, hogy kapjon valamit. Szokásos díjunk a Szamba csoki, ezt 

minden résztvevő kapott. Osztályonként kiemeltünk egy-egy alko-

tást, amely valamiért ötletesebb, rendhagyóbb volt, jobban sikerült, 

mint a többi. Ezeket egy az Agapé Kiadó által megjelentett Jónás 

képregénnyel díjaztuk. Ez is egyfajta feldolgozása a Jónás törté-

netnek. Talán könnyebb olvasni, mint az Ószövetséget.     

Amíg a gyerekek játszottak, a felnőtteknek beszélgetés volt. 

Ennek mi volt a témája? 

- A megbocsájtás és a megtérés köré csoportosítottunk, de nem 

csak elvontan, hanem a konkrét életünkre is vonatkozóan. Ki 

milyen nehezen tud megbocsájtani, hogyan haragszik, kimondja-e 

vagy inkább befelé rág, megvárja-e, hogy bocsánatot kérjenek tőle, 

vagy inkább ő maga kezdeményezi, mennyire lehet helyreállítani a 

kapcsolatot, a megbocsájtás azonos-e az elfelejtéssel, visszaáll-e az 

eredeti bizalom. Ilyen témákat jártunk körbe. Előkerült a szülő-

gyermek kapcsolat is, hogy mi, szülők mennyire tudunk bocsánatot 

kérni a gyerekeinktől, vagy csak tőlük várjuk el ezeket. Téma volt 

az is, hogy akit szeretünk, azzal beszélgessünk, hogy tisztázzuk a 

félreértéseket. Istennel se felejtsünk el szóba állni. A baráti kapcso-

latok fontossága is sorra került, hogy nem olyan a barátság, hogy 

egyszer megszerezzük és van, hanem mint egy szép növényt ápol-

gatni és időt kell fordítani rá.     

Ki vezette a beszélgetést? 

- Sajnos megint csak azt kell mondanom, hogy én.   

Sokféle versenyszámot találtatok ki a gyerekek számára, de az 

eredményekről nem tudunk! 

- Az a helyzet, hogy mivel egyszemélyes csapat vagyunk, nem ju-

tottunk még odáig, hogy összeadjuk azt a rengeteg pontot. A me-

netlevelek bejöttek, de nem volt rá  ember, aki  összeadja  őket.  De 
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már arról is beszéltünk, hogy nem is szükséges összeadni, mert 

mindenki lelkesen vett benne részt. Korábban minden évben jöttek 

Szegedről, akik a versenyeket lebonyolították, és összegezték az 

eredményeket. Most ők nem voltak, és ez a 12 ember nagyon hi-

ányzott. A jövőben szívesen látunk segítőket, most is sokan voltak, 

de még mindig van hely.    

Megvendégeltétek a fiatalokat és a felnőtteket egy hal uzson-

nára, ami nem lehetett olcsó mulattság. Miből finanszíroz-

tátok? 

- A püspökség támogatására számíthattunk, pályázat útján. A Meg-

térés évében, ha két plébánia közösen tart rendezvényt, akkor azt 

anyagilag támogatják. Ebből annyira futotta, hogy a résztvevőket 

egy-egy szelet sülthallal, vagy halrudacskákkal meg tudtuk kínálni. 

A pénz az alapanyagra volt elég, de nagyon sokan segítettek, ami 

megfizethetetlen volt. A Mihályi család, a Lantos család, az Árvai 

család és a Forgó család a sütés-főzésben segített. Ezen kívül sokan 

segítettek a terem díszítésében is, a képek felragasztásában. Min-

denkinek nagyon köszönjük, aki segített.  

Süteményezés most nem volt?     

- De, volt. Szerencsére a gyerekek és a szülők tudják, hogy ha no-

vember, akkor Szent Imre nap, és beírják a naptárukba, hogy ilyen-

kor sütikkel kell készülni. Persze bármennyi süteményt hoznak, az 

sosem elég, most pedig nagyon sok gyerek volt. Két asztal volt tele 

süteményekkel, aztán néhány perc múlva egy fél zacskónyi maradt.  

A korábbi Szent Imre napokon mindig itt volt Laczkó Ferenc 

plébános, de a mostanin nem lehetett látni. Más elfoglaltsága 

volt? 

- Valószínűleg más munkája lehetett, most nem tudott kijönni. Más 

plébános képviselte az egyházat.  

(-r -ly)     
 

 

*  *  * 
 

A Szent Imre napról készült videós összefoglaló és a Jónás és a 

cet című színdarab felvétele megtekinthető a Csengelei informá-

ciók nevű internetes honlapon (www.csengeleiinformaciok.hu). 
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Ötven éves találkozó 

 

Ötven éve amilyen örömmel hagytuk ott az iskolapadot, most 

olyan örömmel és várakozással találtunk újra egymásra, hogy az 

örökkévalóságig tartó utazás előtt még egyszer lássuk egymást. 

Regénybe illő élettörténeteket meséltünk magunkról. Egy do-

logról feledkeztünk csak meg: megköszönni szüleinknek és tanító-

inknak azt, hogy idáig eljutottunk. Én most megteszem a nevükben 

is. 

Így halottak napja környékén, szívünkből adjunk egy-egy 

csókot emlékünkben élő arcukra. 

Gémes Antal 

 

 
 

Az ötven éves iskolai találkozó résztvevői 
(fotó: Papp Emese) 
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A II. katonai felmérés csengelei 
vonatkozásai 

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia másodszori katonai feltérké-

pezését 1806-1869 között végezték el. A közreműködők háborús 

események esetén hadba vonultak, ezért is tartottak 63 évig a 

munkálatok. A Magyar Királyságra 1818-1869 között került sor. A 

bécsi levéltárak megőrizték az eredeti térképeket. 

A technikai vívmányoknak köszönhetően az összes térkép-

lapot digitalizálták. Plusz szolgáltatásként az eredeti lapokat össze 

lehet vetni a jelenlegi térképekkel, valamint a műholdas képekkel. 

Ennek köszönhetően a kb. 150 évvel ezelőtti földrajzi helyek mai 

elhelyezkedését be lehet azonosítani. Ezt megtettem Csengele terü-

letével, és sok, eddig nem ismert adatot sikerült megtudnom, mely-

ből egy csokrot átnyújtok az olvasóknak.  

A Jászszentlászló-Csengele határnál lévő Szentlászló tó köze-

lében volt egy Kis Szék tó is, Terbe János és Csillagh Antal tanyája 

mellett. 

Eddig két Pernyehalomról tudtunk. Most egy újabb vált is-

mertté, ami a térképen Pörnyehalomként szerepel. A műholdas 

azonosítás szerint a 400-as telep dél-nyugati sarkánál volt. 

A Bogárzó tó helyét eddig nem ismertük. A térkép szerint a 

három részből álló tó a Kővágó-kanyartól nyugatra volt. Most is 

van ott egy kisebb víztározó, de azt már később mélyítették ki. 

A Kelő (vagy Kellő) tó egészen beért a mai belterület észak-

keleti határáig. 

Az 1830 körül telepített Leveles vagy Cédulás erdőről ko-

rábban azt gondoltuk, hogy a Templomhalmi iskola környékén 

volt. Most kiderült, hogy a volt disznóátvevő telep környékén terült 

el, és egészen a mai belterületre is beért.  

Végül még egy érdekes adat: a Csengele erdő a mai Kiskun-

majsa területén helyezkedett el. 

Molnár Mihály               
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Darts bajnokság 

 

Csókási Shanghai-t  
dobott az első körben 

 

A nyári szünet után a  Korona söröző 2011. október 28-án 

tartotta első darts versenyét, melyen 13 versenyző küzdött a bajnoki 

címekért. 

A Krikett versenyszám döntőjében Kopasz József rakta ki 

elsőként a tábláját és 90 hibaponttal első lett. A második helyen 

130 hibaponttal Rényi János, a harmadik helyen 160 hibaponttal 

Csókási Tibor végzett. 

A Mester 501 döntőjében elsőként Nagy Gábor fogyasztotta 

el a pontjait, ezzel megszerezve a bajnoki címet. Ifj. Tisóczki 

Ferenc 15 pontja a második helyezést hozta, míg Mészáros Péter 68 

pontja a harmadik helyezésre volt elegendő. 

A dupla be-kiszálló 301 végső küzdelmében Nagy D. Bence 

nullázta le a pontjait elsőként, megszerezve vele az első helyet. 

Mészáros Péter 95 ponttal második, Csókási Tibor 156 ponttal har-

madik lett. 

A Shaghai versenyszám elődöntőjében Csókási Tibor most is 

brillírozott, és az első körben, első játékosként megdobta a szimp-

lát-duplát-triplát, és végettvetett a mérkőzésnek. A döntőben Vin-

cze Pál érte el a legjobb eredményt és 133 ponttal bajnok lett. Csó-

kási Tibor 102 pontjával a második helyre szorult. Kopasz József-

nek a 80 pontja után a harmadik hely jutott. 

A legtöbb pont dobása (High Score) végső küzdelmében 

Nagy Gábor 673 ponttal szerezte meg az első helyet. Nagy D. 

Bence 538 ponttal második, Mészáros Péter 498 ponttal harmadik 

lett. 

A küzdelmek 5 és fél óra hosszáig tartottak. 
 

M. M. 
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Rendőrségi hírek 

 
Az elmúlt héten kettő személy ügyében indított nyomozást ittas 

járművezetés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a Kisteleki 

Rendőrkapitányság. Egyikük október 23-én késő délelőtt közleke-

dett segédmotor-kerékpárjával Csengele belterületén. A közterületi 

szolgálatot ellátó rendőrök intézkedés alá vonták, leheletén alko-

holszagot éreztek, ezért vele szemben alkoholszondát alkalmaztak, 

ami pozitív eredményt mutatott. A hitelesített mérés alapján megál-

lapítást nyert, hogy véralkoholszintje meghaladja a bűncselekményi 

határt. 
(promenad.hu) 

 

 

 
 

 

H i r d e t é s e k 
 

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

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

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János 

+36 30/8 536 229 

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 

javításra 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, fóliá-

val együtt eladó. Érdeklődni: +36 30 7 263 137 
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Erzsébet, Katalin 
napi bál 

 

 

2011. november 26-án (szombaton) a 
 Csengelei Vénusz presszóban 

 

Vacsora 19 órakor 
 

Menü: szabadszedéses pacalpörkölt főtt  
burgonyával, savanyúsággal 

Vacsorajegy: 1000 Ft 
 

Vacsorarendelés a helyszínen november 24-ig. 
Érdeklődni a 06-30/2 614 070 telefonszámon. 

 

A zenét Kecskeméti János szolgáltatja 
 

21 órától a belépés ingyenes! 
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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 hob-

bikert eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. 

+36-30/2 098 096  

Akácfa (2500 Ft/mázsa) és olajfa (2000 Ft/mázsa) kuglizva, ház-

hoz szállítva eladó. Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 

260 Ft/mázsa. Érdeklődni: 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.  
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                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   

                                                                      jelenik meg. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 


