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Csókási Jenő 15 éve polgárőr  

 

 
 

A polgárőr közgyűlésről szóló írásunk a 358. oldalon kezdődik! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – December 

 
 

1. 

1888-ban ezen a napon született Simsay István (†1962), aki 

1924-1926 között a csengelei iskolák igazgatója volt.  

1928-ban ezen a napon született Bitó Margit, aki 1953-1959 

között a belterületi iskolában tanított.  1940-ben ezen a na-

pon indul meg Belsőcsengelén a postahivatal működése.  

2006-ban ettől a naptól Halász Zsolt lett az új falugazdász, 

aki 2008-ig töltötte be ezt a tisztséget.  2007-ben ezen a 

napon Grezsáné Gémes Anikó a "Minden 100 Ft" boltháló-

zathoz tartozó üzletet nyitott a faluban. 

2. 

1914-ben ezen a napon hunyt el Forgó Jenő az I. világhá-

borúban, a szerb hadszíntéren.  1920-ban ezen a napon szü-

letett Czibolya János, aki 1949-ben képviselő-testületi tag, 

majd 1950-1969 között tanácstag lett.  1965-ben ezen a 

napon született Szabó Ferenc, aki a Móra Ferenc Vadásztár-

saság vadőre volt. 1995-ben tagja volt a csengelei focicsa-

patnak. 

3. 

1925-ben ezen a napon született Csőke Imréné Franczia Juli-

anna, aki 1998-tól tagja a népdalkörnek.  1992-ben ezen a 

napon csinálta végig az első csengeleiként papás szülést 

Csáki Ágnes és Rácz András Vivien nevű gyermekük vi-

lágra jöttekor.  

4. 
2004-ben ezen a napon hunyt el Szabó Lajosné Csomor Pi-

roska, aki 1979-től a községi tanács, majd a polgármesteri 

hivatal előadója volt. 

5. 

1877-ben ezen a napon született Kiss János (†1965), aki 

1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi 

tagja volt.  1951-ben ezen a napon született Olajos Margit, 

aki 1982-1983 és 1987-1991 között az általános iskola képe-

sítés nélküli napközis tanára, 1983-1987 között a takarék-

szövetkezet csengelei kirendeltségének pénztárosa volt. 
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6. 
1957-ben ezen a napon született Gémesné Deák Etelka óvó-

nő, aki 1982-1984 között az óvodában dolgozott.  

7. 

1884-ben ezen a napon született Süli János (†1960), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1934-

1946 között. Tagja volt az egyházközségi képviselő-testület-

nek.  1942-ben ezen a napon született Varga Ferencné Gás-

pár Etelka Ildikó, aki 1972-től csengelei ápolónő. Jelentős 

része volt a Csengele-Ering testvérközségi kapcsolat kiala-

kításában. 

8. 

1920-ban ezen a napon született Kiss Mihály, aki a II. 

világháború során ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt.  1943-ban ezen a napon született Bencsik Ferenc, aki 

1993-tól a Földkiadó Bizottság elnöke, és 1993-1996 között 

a Vetter Kft. ügyvezető igazgatója volt.  1971-ben ezen a 

napon hunyt el Len Péter, aki 1946-ig rendőr volt. 1956-os 

forradalom alatt a Szegedre küldött bizottság vezetője volt.  

10. 

1920-ban ezen a napon született Bencsik Pál, aki a II. világ-

háborús hadieseményekben eltűnt.  1974-ben ezen a napon 

született Sziládiné Agárdi Ildikó, aki 1993-1995 között nap-

közis tanár, 1996-1999 között helyettes óvónő volt. 2002-től 

a takarékszövetkezet pénztárosa volt.  

11. 

1911-ben ezen a napon született Mészáros Ferenc, aki részt 

vett a II. világháborús harcokban. Valószínűleg hadifogság-

ban hunyt el.  1988-ban ezen a napon hunyt el Kasza Fe-

renc, aki postai kézbesítő volt.  

12. 

1927-ben csak ezen a napon kezdődött meg a tanév a Méte-

lyesi iskolában.  1929-ben ezen a napon született Csillag-

vári István, aki az 1970-es években a vízműt kezelte.  1942-

ben ezen a napon született Tóth Istvánné Stern Teréz, aki 

1966-tól a Csöpi presszót vezette, majd az Öregmalom ven-

déglő vezető-helyettese lett. Az ÁFÉSZ élelmiszerboltjában 

előbb eladó, majd 1980-tól vezető volt. 1983-tól Csengele és 

Pusztaszer ÁFÉSZ-ügyvezetőjeként tevékenykedett.  1971-

ben ezen a napon született Szabó Zsolt, aki 2002-2007 

között a rendőrség körzeti megbízottja volt. 
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13. 

1921-ben ezen a napon született Tisóczki Sándor, aki 1954-

től a Lenin Tsz, 1959-től a Március 15. Tsz elnöke volt. 

1949-ben a Népfront Csengelei Népi Bizottsága elnökének 

és a DÉFOSZ titkárának választották meg. 1949-ben egy 

gazdaküldöttséggel a Szovjetunióban járt, majd tapasztalatai-

ról számos településen tartott beszámolót. 

14. 

1939-ben ezen a napon született Forgó Jenő, aki 1995-ben 

nyitotta meg a csengelei benzinkutat. Az 1980-as években 

tagja volt a községi tanácsnak.  1995-ben ezen a napon ala-

kult meg a csengelei népdalkör és citerazenekar.  1997-ben 

ezen a napon hunyt el Törköly Péter, aki előbb tagja volt a 

községi tanácsnak, majd 1990-1994 között önkormányzati 

képviselő volt.  

15. 

1919-ben ezen a napon született Bencsik Sándorné Szarvas 

Piroska, aki 1965-1974 között a kelőpataki boltot vezette.  

1992-ben ezen a napon alakult át az Aranyhomok MGTSZ 

Aranyhomok Mezőgazdasági Szövetkezetté. 
 

 
Téves riasztás 

 

November 21-én a koradélutáni órákban tűzoltó autó sziréná-

zására figyelhettek fel a csengeleiek. A helyi önkéntes tűzoltók 

vonultak az autópálya irányába, ahonnan tüzet jelentettek. 

Az önkénteseken kívül riasztották a kiskunfélegyházi és sze-

gedi tűzoltókat, mert a bejelentés szerint egy erdő égett. Viszont 

gyorsan kiderült, hogy valóban tűz volt, csak azt szándékosan 

okozták, hiszen gazt égettek felügyelet mellett. 

Ezen a napon országos katasztrófavédelmi gyakorlat is volt, 

így a téves riasztást akár gyakorlatnak is fel lehetett fogni. 

M. M.  
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60 éves évforduló 
 

 
 

 
1951. november 14-én kötött házasságot Süli Gizella és Tör-

köly György.  Házasságuk során két gyermekük született, ma 4 

unokájuk és 3 dédunokájuk van.  

A 60 éves évfordulóról szűk családi körben emlékeztek meg. 

Gratulálnak az együtt töltött szép évekhez, jó egészséget és sok 

örömet kívánnak a családtagok.  

Bízunk benne, hogy még sokáig mindkét szülőt körünkben 

üdvözölhetjük. 

 Sz. K. 
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Csengeleiek a kisteleki 
tárlaton 

 

Második alkalommal került megrendezésre a szomszéd vá-

rosban a kézimunkások és kézművesek kiállítása, melynek az új 

művelődési központ adott helyet. 

A nagyszámú helyi alkotó mellett Balástyáról, Csengeléről, 

Dócról, Ópusztaszerről, Pusztaszerről, Sándorfalváról, Szegedről és 

Törmörkényről is érkeztek szereplők, összesen 56-an. Némi ízelítő 

arról, hogy miket lehetett megtekinteni: gobelin, horgolás, kötés, 

szalmafonás, bőrdíszmű, grillázs, kosárfonás, olajfestés, grafika 

stb.  

Csengelét Koncz Lajosné nemezeléssel és csuhéfigurákkal, 

dr. Torontáli Renáta üvegfestményekkel, Vincze János fafaragá-

sokkal képviselte.  

 

 
 

Koncz Lajosné a kiállításon 
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Dr. Torontáli Renáta üvegfestményei  

 
Koncznénál egyre jobban előtérbe kerül a nemezelés. Kis fi-

gurái olyan élethűek, hogy azt várhatnánk tőlük, hogy bármikor 

életre kelhetnek. A kisteleki tárlaton már kevesebb csuhéból ké-

szült alkotása szerepelt, mert azokat korábban más helyeken meg-

vásárolták tőle.  

Dr. Torontáli Renáta üvegfestései sem ismeretlenek falunk 

lakói számára. Ő is rendszeresen szerepel kiállításokon. Eddig 

Csengelén és Balástyán állított ki, most már Kisteleken is meg-

ismerték. Ízléses üvegfestményei itt is elismerést váltottak ki a kö-

zönségben. 

Vincze János népi életet bemutató fafaragásai szívesen látot-

tak Kisteleken, ott már rendszeres szereplőnek számít. Pihenő va-

dász című szobrát az egyik kiállítást megtekintő asszony megvá-

sárolta. Hogy mennyire becsülik a csengelei alkotót, annak jellem-

zésére egy beírás a vendégkönyvéből: „Kedves Művész úr! Az 

ISTEN áldja meg erővel, egészséggel, és még számos alkotását mu- 
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Vincze János szobrait mutatja be az érdeklődőknek 
(fotók: Molnár Mihály) 

 
tassa meg a mai fiataloknak. A régi szakmákat is meg lehet tanulni 

az ön által alkotott figurákkal. Az én 65 évemmel is figyelnem 

kellett, hogy melyik szobor melyik szakmát mutatja. A fiataloknak 

ez újdonság, „ETALON”. Tisztelettel és alázattal: a művészete előtt 

földig hajolok. Szél Antal Kistelekről”   

A kisteleki rendezvény plakátja csengelei meglepetést is 

tartalmazott: Koncz Lajosné és Vincze János alkotásaival díszítet-

ték azt. 

Összegzésül: Örömteli esemény, hogy egyre több csengelei 

már nem csak otthon „rejtegeti” kézműves alkotásait, hanem azok-

kal kiáll a nagyérdemű közönség elé. Arról nem is szólva, hogy 

magas színvonalú munkáikkal falunk hírnevét öregbítik. 

 

Molnár Mihály 
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Százezer letöltött oldal 
            
2008-ban indult el Forgó Gyula szervezésében és technikai 

segítségével a Csengelei információk elnevezésű internetes honlap. 

A közben eltelt több mint három év tapasztalata azt bizonyítja, 

hogy a csengelei olvasók megkedvelték, sőt más magyar települé-

seken és a tengeren túl is figyelemmel kísérik tartalmát. 

Némi technikai problémák után végleges helyet sikerült ta-

lálni a honlapnak, és most már egy könnyen megjegyezhető webcí-

men tudják az olvasók elérni. 

Ez év november 10-én jeles jubileumra került sor: a 100 ez-

redik oldalt töltötték le a Csengelei információkról. A szerkesztő-

ség munkatársai egy kisebb ünnepség keretében emlékeztek meg 

erről, és elfogyasztották Czakó Ildikónak az erre az alkalomra ké-

szült tortáját. 

A következő jubileumot az 500 ezredik oldal letöltésekor ter-

vezik megünnepelni.   

M. M. 
 

 

A százezres jubileumi torta 
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21. polgárőr közgyűlés 

 
November 19-én este tartotta évi rendes közgyűlését a Csen-

gelei Polgárőr Csoport a faluházban. 

Elsőként Bangó Péter számolt be a polgárőrség 2011-es mun-

kájáról. Elmondta, hogy közterületi járőrszolgálatot 156 esetben, 

345 fővel, összesen 2071 órát látta el. Rendezvénybiztosítást 5 

esetben végeztek 10 fővel, összesen 80 órában. Iskolák környé-

kének ellenőrzése 6 esetben volt 10 fővel, összesen 10 órában. Te-

metőőrzés 14 esetben 23 fővel 171 órát teljesítve történt. Az összes 

igénybevétel 2307 órát tett ki. A polgárőrség saját tulajdonú jár-

műve 15.683 km-t futott. A jármű karosszériáját rendbehozatták. 

Az egyesület legnagyobb szponzora a helyi önkormányzat. E- 

mellett pályázatokon is részt vett a polgárőrség, és az így nyert 450 

ezer forintot különféle polgárőr felszerelésekre költötték, és kicse-

rélték az elromlott számítógépes monitorukat is. Az egyesület tag-

jainak kb. 90 %-a mindenfajta polgárőr ruházattal el van látva. Hat 

darab kézi URH-rádióval rendelkeznek, melyek a rendezvények, 

felvonulások biztosításában nagy segítséget nyújtanak. A rádiókat 

kölcsön szokták adni a faluőröknek is.  Az idei évben 4 fő polgárőr 

kilépett az egyesületből, kettő újat felvettek. Jelenleg 32 taguk van. 

Kucsora Péter ez év nyarán a csoportvezetői tisztségéről munka-

helyi elfoglaltsága miatt lemondott, és őt választották meg a helyé-

re. 

Csókási Jenő, a Felügyelő Bizottság elnöke beszámolt arról, 

hogy a pályázati pénzeket mire használták fel. A pénzügyi elszá-

molásokat is rendszeresen ellenőrizték, melyeket rendben találtak.  

Bangó Péter beszámolóját egy tartózkodás mellett a jelenlévő 

polgárőrök elfogadták.  

Az első hozzászóló Batiz István, a Csongrád Megyei Polgárőr 

Szövetség elnöke volt. Megköszönte a csengelei polgárőröknek a 

megyei polgárőr nap megrendezéséhez nyújtott segítséget. Elmond-

ta, hogy az új polgárőr formaruhák beszerzése hosszú időt fog 

igénybe venni, hiszen az országban 90 ezer polgárőr teljesít szolgá- 
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latot, így akár két év is eltelhet, mire mindenki megkapja az ellát-

mányát.  

Sánta Ferenc polgármester megerősítette, hogy a polgárőr-

ségre mindig is szükség volt a faluban. Korábban kérte, hogy hét-

végén a faluőrök és a polgárőrök ne egy időben lássanak el szolgá-

latot, de ennek helytelenségéről meggyőzték. A 2012-es megyei 

polgárőrnap csengelei megrendezését, mint polgármester, támogat-

ja. A képviselő-testület fog dönteni, hogy a költségvetésben meny-

nyi összeget fognak erre biztosítani. 

Dr. Frank Antal rendőr alezredes, a kisteleki rendőrkapitány-

ság vezetője hozzászólásában elmondta, hogy Csengelén kb. 2 he-

tente történik egy bűncselekmény, ami Kistelekhez vagy Bakshoz 

viszonyítva jó eredmény. Megköszönte a polgárőrök hozzátartozó-

inak azt, hogy a polgárőröket elengedik szolgálatba, a polgárőrök-

nek a végzett munkát, és azt is, hogy a helyi körzeti megbízottnak 

alkalmanként kölcsönadják a polgárőr autót, ezzel is támogatva a 

rendőrség munkáját.  

10 éves polgárőr szolgálat után Bencsik Attila és Juhász Jó-

zsef, 15 éves után Csókási Jenő kapott emléklapot és emléktárgyat, 

melyeket Bangó Péter és Batiz István adott át.   

Bozó Béla csoportvezető-helyettes bejelentette, hogy az 

egyesület egyhangú szavazással 20 éves polgárőr vezetői munkájá-

nak elismeréseként tiszteletbeli csoportvezetői címet adományozott 

Kucsora Péternek, aki külföldi munkája miatt az oklevelet később 

fogja átvenni. Telefonon jó szórakozást kívánt társainak, melynek 

kölétségeihez ő is hozzájárult.  

Batiz István megyei elnök bejelentette, hogy a megyei szö-

vetséget tájékoztatni fogja arról, hogy Csengele szeretné megren-

dezni a 2012-es polgárőr napot. 

A hivatalos részt vacsora követte. A pörköltet Juhász József 

és Béres András főzte. Az utóbbi szakácsot két tortával köszöntöt-

ték 60. születésnapja alkalmából.           

A közgyűlés megrendezéséhez nagyon sokan hozzájárultak, 

melyért köszönet illeti őket.                  

Molnár Mihály 
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Az első adventi gyertyagyújtás 

 
November 27-én újfajta közösségi rendezvényt szerveztek a 

József Attila térre, gyertyát gyújtottak a község nagyméretű adventi 

koszorúján, melyet a szökőkút peremén helyeztek el. 

Fanfárok hangjaira kezdődött el az ünnepség. Először  Csen-

gele polgármestere mondott beszédet, majd Törköly Ágnestől 

hangzott el egy szavalat. A gyermekkórus énekhangjaira a polgár-

mester gyújtotta meg az első adventi gyertyát.  

A szabadtéri színpadon a művészeti iskolások adtak műsort. 

A kis furulyásokat a rézfúvósok követték. Az ünnep alkalmából 

főleg vidám darabokat adtak elő, köztük több rajzfilm zenéje is 

szerepelt.  

A hideg időt forró teával és forralt borral enyhítették a szer-

vezők. 

A rendezvény videófelvétele megtekinthető a Csengelei in-

formációk internetes honlapon (www.csengeleiinformaciok.hu). 

 

M. M.   

    
 
 

Darts bajnokság 
 

Vincze Pál kétszeres bajnok lett 
 

2011. november 25-én tartotta soron következő darts bajnok-

ságát a Korona söröző. Az első helyezésekért kilenc játékos küz-

dött. 

A Krikett versenyszám döntőjében kemény küzdelem zajlott, 

a versenyzők szépen íratták egymásnak a hibapontokat. A győztes 

Vincze Pál is 128 hibapontot szedett össze. A második helyen Vígh 

Attila végzett 185 hibaponttal, míg a harmadik Nagy Gábor lett 189 

hibaponttal. 
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A Mester 501 végső küzdelmében Putnoki János fogyasztotta 

el elsőként a pontjait, ezzel megszerezve a bajnoki címet. Mászáros 

Péter 4 pontja második helyezést hozott, Nagy D. Bence 16 ponttal 

harmadik lett. 

A dupla be-kiszállós 301-ben Tisóczki Ferenc lett a bajnok. 

Vígh Attila 4 pontja a második, Vincze Pál 14 pontja a harmadik 

helyezést hozta. 

A Shanghai döntőjében szép pontszámmal, 219-cel Nagy D. 

Bence lett az első. Vincze Pál 136 pontjával a második helyre szo-

rult. Mészáros Péter 66 pontjával harmadik lett. 

A legtöbb pont dobása (High Score) versenyszám végső for-

dulójában Vincze Pál kitűnő eredményt ért el, 754 ponttal megsze-

rezve második bajnoki címét. Mészáros Péter 589 ponttal második 

lett.Tőle Nagy Gábor csak 1 ponttal lemaradva harmadik helyezést 

ért el. 

M. M. 

 

 
 

Bajnokok a szervezővel (fotó: Molnár M.) 
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Rendőrségi hírek 
 

November 20-án egy kömpöci lakos az általa vezetett 

mezőgazdasági vontatóval, és a hozzá kapcsolt forgalmi rendszám 

nélküli utánfutóval közlekedett Csengele külterületén. Amikor az 

M5 autópálya felüljárón akart áthaladni, áttért a menetirány szerinti 

baloldalra, és nekiütközött a szalagkorlátnak. Az ütközés 

következtében a járművezető kiesett a mezőgazdasági vontatóból, 

és 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az orvosi ellátás 

során megállapításra került, hogy járművét ittasan vezette.  

Egy csengelei vállalkozó tett feljelentést ismeretlen tettes 

ellen, aki november 20-áról 21-ére virradó éjszaka a község 

külterületén lévő üzemanyagtöltő állomásra annak drótkerítését 

kivágva bejutott, majd az ott elhelyezett gáztároló rekeszek ajtaját 

kifeszítette és onnan 20 db. 11,5 kg-os teletöltött gázpalackot 

eltulajdonított 320.000,- Ft értékben.  

(promenad.hu) 
 

H i r d e t é s e k 
 

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több 

gyógyszert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anya-

got fogyasszanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga 

termékeket. A mikroalgák tudományosan bizonyítva elősegítik 

a sejttisztítást, sejtvédelmet és a legerősebb antioxidánsok. 

Próbálja ki Ön is elérhető áron, garanciával!  Érdeklődni le-

het a 06-20/5 210 172 telefonszámon. 

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.   
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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 

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 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

+36-30/6 377 970 

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, vadásztársaságoknak, baráti 

köröknek, magánszemélyeknek. 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.    
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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. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 


