Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2015.
május
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2015. április 30-án tartotta soros ülését
Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselő-testülete, valamint Szociális és
Ügyrendi Pénzügyi Bizottsága

- Ülésezett a Település Tisztasági Kft, valamint az
Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás és
Szennyvíztársulás.
2.
Magyarcsanád
Község

Önkormányzatának
a
2014.
évi
költségvetésének végrehajtása. A kiadások

teljesülésének százalékos aránya mutatja, hogy az
önkormányzat a szűkös anyagi források ellenére
melynek során napirenden volt a:
megfontoltan,
a
lehetőségekhez
képest
kiegyensúlyozottan próbálja gazdálkodását irányítani.
1. Polgármesteri
tájékoztató,
melyből A 2014. évi kiadások teljesítése összességében
kiderült:
85,58%-os. 2014. évben Magyarcsanád Község
- A seprűcirok vetés miatt szükségszerű volt Önkormányzata pályázatot nyújtott be a települési
földmérővel kiméretni egy önkormányzati tulajdonú önkormányzatok rendkívüli támogatására, mely
földterületet. A kimérést követően vált világossá, hogy kedvező elbírálásban részesült. A támogatás összege:
abban az adott táblában közel 15 méteres eltérések is 1.636.000 Ft. A Miniszterelnökség által megítélt, a
vannak, ezért újbóli kimérésre lesz szükség az érintett helyi önkormányzatok átmeneti támogatása pedig
földtulajdonosokkal együtt.
110.000.000 Ft többletbevételt jelentett.
- Tárgyalás folyt a KÖMI Kft-vel a magyarcsanádi
3. 3.
A 2014. évi Éves Ellenőrzési Jelentés,
belvízelvezető rendszer felmérésével és a tervek
Éves
Összefoglaló
Ellenőrzési
Jelentés
elkészítésével kapcsolatban.
elfogadása.
A
belső
kontrollrendszer
azt
a célt
- A szennyvíztársulási ülésen téma volt többek között
szolgálja,
hogy
a
költségvetési
szerv
szabályszerűen
az Energia Hivatal szennyvízdíj ármegállapítása is,
mely ha nem történik meg hamarosan, az Alföld-víz valósítsa meg fő céljait és azt a meghatározott
Zrt. (tetemes, keletkezett vesztesége miatt) nem fogja követelményekkel összhangban hajtsa végre. Teljesítse
elvégezni a szennyvíz szállítását és ártalmatlanítását. az elszámolási kötelezettséget, megvédje a szervezet
(Ilyen esetben a gyakorlat az, hogy a hatóság másik erőforrásait a veszteségektől és nem rendeltetésszerű
használattól. Célja továbbá, hogy az ellenőrzött
szolgáltatót jelöl ki.)
- Április 20-ára volt meghirdetve egy tájékoztató a szervezet működését fejlessze és eredményességét
mezőőri szolgálattal kapcsolatban, amire meglepően növelje. A helyi önkormányzatok képviselő-testületei
csekély érdeklődés mutatkozott. Még egy időpontot megállapodtak abban, hogy a belső ellenőrzési
fogunk meghirdetni a gazdálkodók számára, melyről feladatot társulás keretei között láttatják el, melyet a
„Makói
Kistérség
Többcélú
Társulásának”
értesítést fogunk küldeni.
megállapodása
tartalmaz.
- Tárgyalás és ügyintézés folyik arról, hogy
A Csanádpalota Térségi Szociális és
Magyarcsanád Önkormányzata milyen módon juthat 4.
Gyermekjóléti
Önkormányzati
Társulás
hozzá a vasútállomás épületéhez, valamint az épület
mellett lévő 5300 m2-es földterülethez, amit a tervek Társulási Megállapodásának módosítása.
A pénzbeli és természetben nyújtott
szerint mezőgazdasági közmunka program keretében 5.
szeretne használni, juhtartásra.
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
- A Közgép képviselőjével helyszíni bejárást tartott a A rendelet alkalmazása során derült fény arra, hogy
rekultivált
hulladéklerakónál.
A
munkák több olyan háztartás van a településen, ahol feltöltő
befejeződtek, a látható minőség megfelelő.
kártyás órával (villanyáram) rendelkeznek, ezért
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lakhatási támogatás megállapítása esetén a rendelet
szabályi esetükben nem alkalmazhatók. Az alábbi
rendelkezés lép tehát érvénybe: „4. § (1) A
megállapított támogatás, kivéve a feltöltő kártyás
szolgáltatást és a tüzelőanyag költségeihez nyújtott
támogatást havonta utólag, a jogosulttal való közlést
követő hónap 5. napjáig kerül átutalásra az általa
megjelölt közüzemi szolgáltató részére. (2) A
tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatást (kivéve a
szállítási költséget) a bizottság által megállapított
gyakorisággal a támogatásra jogosult nevére kiállított
számla ellenében a vállalkozás folyószámlájára
utalással kell teljesíteni. (3) A feltöltő kártyás
(szociális) órával rendelkező személy részére a
támogatást a határozatban foglaltak szerint a
szolgáltatást nyújtó értékesítési pont/üzlet által
kibocsájtott bizonylat alapján… kell teljesíteni. (4) A
lakhatási támogatást a feltételek fennállása esetén a
Szociális Bizottság 6 hónapra, természetbeni
juttatásként állapítja meg. A jogosultság kezdő
időpontja a döntést követő hó 1. napja. A kérelem
ismételten a jogosultsági határidő lejártát megelőzően
legfeljebb egy hónappal nyújtható be.”

Önkormányzati Hivatal pénzügyi szervezetének
adatszolgáltatási hiányossága van, annak zárszámadási
rendelettervezet adatai nem megalapozottak, valamint
a 2014. évi zárszámadás nem a jogszabályban
meghatározott határidőig készült el.

4 ízben történt eddig
KÓBOR EB BEFOGÁS
Február 18-án 2 ebet, március 10-én 2 ebet, március
31-én 5 ebet szállítottak el, az utolsó kiszállás pedig
nem járt sikerrel, mert a bejelentett kóbor állatokat
nem lelték föl az illetékesek. Az önkormányzat
folyamatosan fogadja a bejelentéseket, és dolgozik
azon, hogy a kóbor kutyák eltávolítása minél
hatékonyabban megtörténhessen.

EBOLTÁS
2015. május 7. (csütörtök) reggel 6-8 óráig a
Polgármesteri Hivatal parkolójában
2015. május 7. (csütörtök) reggel 8-9 óráig
Bökény telepen

6.
A Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Kft egyes tagjai törzsbetétjének
emelése.
7.
A
Magyarcsanádi
Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat
módosítása.
8.
A civil szervezetek támogatásának
szabályzatba foglalása, mely meghatározza, hogy

2015. május 7. (csütörtök) délután 16-17 óráig
a Laktanya téren

az önkormányzat a helyi civil tevékenység pénzügyi
támogatására éves költségvetésében keretösszeget
különít el, melyre pályázni Magyarcsanád község
Polgármesteréhez címezve lehet majd.
9.
Pályázat
benyújtása
az
Európai

Az oltás díja: 3500 Ft/db
Kérjük, hogy a kutya oltási könyvét és az oltási
díját hozza magával!

Minden 3 hónaposnál idősebb ebet be kell
oltatni!

Az összevezetéses eb oltásnál csak olyan kutyát lehet
beoltani, amelyik mikrochippel van megjelölve. Az
oltásnál nem lesz lehetőség a mikrochip beültetésre.

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó
támogatásra, melyben a képviselő-testület úgy

Kérjük, csak olyan ebeket szíveskedjenek az
oltásra hozni, amelyek már microchippel meg
vannak jelölve!
Microchippel való megjelölést Dr. Kovács József
állatorvostól a
06-20/9763-413-as telefonszámon,
előzetes egyeztetés alapján kérhető.

határozott, hogy pályázatot nyújt be 1 db Suzuki
Vitara típusú terepjáró beszerzésére, melyet a
felállítandó mezőőri szolgálat keretében is hasznosítani
tud.
10.
Pályázat benyújtása a 2015. évi

gyermekétkeztetés
támogatására,
mint
leghátrányosabb
helyzetű
település,
a
gyermekszegénység elleni program keretében.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. Törvény 42/B. § (1) alapján „A tartás helye
szerint illetékes települési… önkormányzat eb
rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, ill. a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira
való tekintettel három évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez.”

A Szociális Bizottság határozott arról, hogy 43
munkanapra,
a
felmért
igény
szerinti
gyermeklétszámra, napi egyszeri meleg étkezésre
nyújt be pályázatot.
11.
Magyarcsanád Község Önkormányzata

Képviselő-testülete a Királyhegyesi Közös
Önkormányzati Hivatal tájékoztatóját nem
fogadta el, mivel a volt Királyhegyesi Közös

2015. május és június hónapban

EBÖSSZEÍRÁS
2
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lesz, melynek során a házaknál tartott kutyákat
nyilvántartásba vesszük.
Az ebösszeírás során ellenőrzésre kerül, hogy az eb

az iskolával együttműködve, szeptember elejére
szervezze meg Magyarcsanádon is a Román Nyelv
Napját,.
Ioan Fodoreanu Főkonzul a Hétszínvirág Református
Óvoda román nyelvet oktató tevékenységére is
kíváncsi volt, ezért oda is ellátogatott. Megtudta, hogy
román vagy szerb nyelvet 3 éves kortól tanítanak az
óvodában, a szülők választása alapján. A román nyelv
oktatását – melyre azonban 2013 óta nincs az
óvodának normatívája - az óvodások (szüleinek) 90%a választotta, melyet hetente 2*30 percben valósítja
meg az erre szakképesítéssel rendelkező Hambalkóné
Turi Adrienn óvónő.

rendelkezik-e microchippel, illetve a kötelező
oltással el van-e látva.

Ezek hiányosságai esetén bírság
kiszabása várható.
Az adatszolgáltatás kötelező, melynek elmulasztása
esetén min. 30.000 Ft a pénzbírság. 2013 januárja óta
kötelező a négy hónaposnál idősebb kutyákba a chip
beültetése, melynek hiánya esetén min. 45.000 Ft
pénzbírság jár.
Az állatvédelmi törvény értelmében a négy hónaposnál
idősebb kutyákra után évente 6000 Ft ebadót is
szedhetne az önkormányzat, a veszélyes ebek után
pedig 20.000 Ft-ot.

----------------------------------------------------

KULTURÁLIS HÍREK
2015. április 22-én

A FÖLD VILÁGNAPJA

LAKOSSÁGI IGÉNYFELMÉRÉS

alkalmából Magyarcsanád Község Önkormányzata
faültetést szervezett. Az önkormányzat által biztosított
facsemetéket
a
2014-ben
született
babák
szülei/nagyszülei ültették el, és mindegyikhez a
gyermekek nevét és születési dátumát tartalmazó
táblácskák kerültek elhelyezésre.
A
Föld
Világnapjához
kötött
rendezvényt
Magyarcsanád önkormányzata hagyomány-teremtőnek
szánta, mellyel évről-évre meg kívánja ünnepelni az
előző évben Magyarcsanádra születetteket.
A gyerekeknek ültetett facsemeték további gondozása,
helyüknek ápolása gesztusértékű és jelképes
jelentőségű is egyben, amellett, hogy - amint azt
Farkas János polgármester úr beszédében is említette Földünk utolsó óráiban, az élő környezetünknek a
felnövekvő generációk számára megóvását is szolgálja
az elültetett 13 fa.

veszi kezdetét az ebösszeírással párhuzamosan,
melynek során a Nemzeti Művelődési Intézet dolgozói
és munkatársai kérdőíves felmérést készítenek
Magyarcsanád lakosságának igényfelmérése céljából.

Az
anonim
adatszolgáltatás
eredménye
hozzájárul a Magyarcsanádon megvalósítandó
tervek
(programok,
képzések,
tréningek,
fejlesztések stb.) kialakításához.
Ezért kérünk Mindenkit, hogy saját érdekében is,
a kérdések megválaszolásával nyújtson segítséget
a tervezéshez!
2015. április 23-án

Magyarcsanádon tett látogatást
ROMÁNIA Külügyminisztériuma
képviseletében, Ioan Fodoreanu Főkonzul.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökével és
képviselőivel való aktuális helyzetértékelés után a
Magyarcsanádi Református Általános Iskolába
látogatott el, ahol a román nyelvi oktatás rendszeréről,
eredményeiről érdeklődött. Megtudta, hogy a 93
iskolásból 67-en tanulják a román nyelvet, heti 4
órában. Közülük kerülnek ki azok a gyerekek, akik
délutánonként a Hagyományőrző Szakkör kereteiben a
román hagyományokat, művészetet még hathatósabban
tanulmányozzák. Betekintett egy, Molnárné Ruzsa Éva
tanárnő által vezetett összevont román órába is, mely
után elégedetten nyugtázta, hogy „Nagyon tetszett!
Következetes és nehéz, de örömmel végzett és
eredményes munka folyik az iskola román óráin.”
Külön méltatta Molnárné Ruzsa Éva tanárnő jó
hangulatú és aktív óravezetését, a gyerekekkel való jó
kapcsolatát. Főkonzul Úr, a látottakon és hallottakon
fellelkesedve, a magyarcsanádi iskolásokat meghívta
jövő márciusra, a főkonzulátusra. Továbbá arra
biztatta a Román Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy
3
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A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA

2015. MÁJUS 30-án (szombaton)
délután

tiszteletére a magyarcsanádi kultúraápolók csapata is
szervezett „felolvasóestet”. A laza, barátságos
hangulatú
összejövetelen
a
résztvevők
meghallgathatták az aznap délután lezajlott iskolai
szavalóverseny nyerteseit, valamint verset mondott:
Ficsor János, Farkas János polgármester úr, Tóth Pál
Lászlóné alpolgármester asszony, megzenésített verset
énekelt el Pákóné Graur Nóra és Tóth Pál Evelin. Az
élő előadások mellett projektoros kivetítéssel alternatív
versfeldolgozásokat és megzenésített verseket is
hallgattunk.

GYEREKNAP
A MAGYARCSANÁDI
JÁTSZÓTÉREN!

Érkezik a gyerekekhez BOHÓC, jön a
CSIGA-DUÓ, lesz UGRÁLÓVÁR,
FOGLALKOZÁSOK, és a CSANÁDI
JÁTSZÓTÉR is rendezett környezettel
várja a kis és nagy gyerekeket!

--------------------------------------------ISKOLAI HÍREK

A viszonylag nagy érdeklődésre tekintettel, hasonló
rendezvények és rendszeres irodalmi estek szervezése
indokolt.

2015. április 15-én a Költészet Napja alkalmából
ISKOLAI SZAVALÓVERSENY volt a
Könyvtárban.

A Bökény Népe Hagyományőrző és
Harcászati Egyesület Apátfalva
Eredmények:
1-2. osztályosok:
1. helyezett: Nadobán Izabella
2. helyezett megosztva: Berta Noémi Sztella és Berta
Dániel

Íjásztalálkozót szervez
2015. május 9-ére.

3-4. osztályosok:
1. helyezett: Tamás Valentina Denissza
2. helyezett: Sinkó Vanessza Rozália
3. helyezett: Králik Edina

Helyszín: Apátalvi focipálya
A benevező csapatok 10 óráig regisztrálhatnak.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Érdeklődni lehet a 06 30 454 5836-os
telefonszámon.

5. osztályosok:
4
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1. helyezett megosztva: Nagy Nikolett és Póka
Klaudia Alexandra
2. helyezett: Higyisán Daniella

szerint életörömet, jó kedvet áraszt. A luc szellemi és
mentális téren hat a fizikai testünkre, míg a vörösfenyő
a lélek tisztítója. A kicsiny, friss hajtásokat mindenféle
friss salátába, apróra vágva fogyasszuk. Hajtásai
teának is kiválóak. A tüdőt és a vért tisztítja, így
könnyebb a légzésünk.
Fenyőszirup: 80 dkg rügyet 2 l vízhez adunk, 2 órán át
főzzük, majd hozzáadunk 60dkg mézet és szirup
sűrűségűre főzzük. Naponta 2-3 kanálnyi a torok és a
hang gyógyítója, de az egész bensőnk a gyomor és a
belek tisztításához is hozzájárul. A fenyőt is szívesen
használja a kozmetikaipar, sokrétűsége és erős illóolaja
miatt.
Nőni, terjeszkedni kezdtek a vadon növő és a
termesztett gyógynövények is, mint a kikirics (népi
nevén: kutyatej, pitypang, kökörcsin), menta, citromfű,
kakukkfű.
A kikirics egészében felhasználható, minden része
hasznos. A gyökere vértisztító, a szára – mivel
mindenféle nedvet tartalmaz – az epe és a máj doktora,
a levele, virága pedig köhögéscsillapító. Hamis mézet
is készíthetünk a virágokból: kb. 10-15 marék virághoz
50-70 dkg cukor kell, és egy citromnak a leve. Kb. 2
óra főzés után állítsuk fejre, így légtelenítjük.
A mentafélék jellegzetes íze a mentol, ami a szájba
kerülve hűvös ízt ad. A gyógyszeripar is alkalmazza a
sokoldalúsága miatt – szájvizek, fogkrémek
alapanyaga, de fájdalomcsillapító, hűsítő kenőcsök
adalékanyaga is. Teája kiváló gyomorerősítő és
nyugtató, mert fokozza az epe működését, megszünteti
a puffadást. 1 teáskanál szárított mentalevelet, vagy
egy marék frisset, leforrázunk egy csészényi vízzel, 10
perc után leszűrjük.
A borsmenta a legelterjedtebb, de több fajtája ismert.
A macskamenta teája menstruációs görcsök oldására
javasolt. Borsmentából készíthetünk szörpöt, likőrt és
nyugtató ülőfürdőt is.
Menta szörp készítése: vágjuk le a mentát a gyökere
felett kb. 5 cm-rel, ha lehet jó sokat! Tegyük egy
fazékba és öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje! Ázzon
1 napig! Ez után felforraljuk és leszűrjük. A kapott
léhez fél literenként számítva 30 dkg cukrot adunk, és
még egyszer felforraljuk. Forrón öntjük az üvegekbe
és száraz dunsztba tesszük. Hígítani lehet vízzel vagy
szódával.

7-8.osztályos:
1.helyezett: Berta Vanessza Natália

-----------------------------------------------------------2015. április 21-én

a Föld Napja alkalmából
a felső tagozatos tanulók játékos szellemi, majd
ügyességi versenyen mérték össze erejüket. A
vetélkedő
után
több
helyszínen,
kreatív
foglalkozásokon készíthettek különféle alkotásokat a
gyerekek.
Az alsó tagozatosok osztálykeretben emlékeztek meg
erről a napról.

SIKEREK
A Bendegúz NyelvÉsz országhatáron túl nyúló
anyanyelvi tanulmányi verseny megyei fordulójába
jutott, és Szegeden 18. helyezést ért el Varga Sándor
6. osztályos tanuló.

----------------------------------------------------

ISMERETTERJESZTÉS
FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG
Pappné Olga rovata

---------------------------------------------------Magyarcsanádi Majális
„Foci-Majálisnak” is nevezhetnénk, hisz a legnagyobb
érdeklődésre a kispályás focibajnokság tarthatott
számot. 5 magyarcsanádi csapat verbuválódott és
játszott egymással 9 órától egészen 13 óráig bezárólag,
nevezetesen: a Csanád FC (Farkas János, Ficsor
János, Sallai Zoltán, Prém Brigitta, Fodor Ádám), a
Doki Csapat (Dr. Aboul-Hossn Hussein, Prém Attila,
Borsos Gábor, Marcu Catalin, Rácz Zoltán), a

Ki a szabadba, látni a tavaszt!
Ha a fenyőfát említjük, legtöbben a karácsonyfára
gondolunk, pedig a tavaszi, friss hajtások nagyon sok
bajra gyógyírként hatnak. A fenyő a szakirodalom
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Közmunkás Csapat (Sóki László, Bustya Miklós,
Bangó Zsolt, Gán Csaba, Gán Miska), a Kis Csanád
(Sztáncs Zsolt, Sztáncs Norbert, Nadobán János,
Husztiak Tamás, Babolek Máté, Tatár Márk) és a
Johnny Drink Bár (Takács Mihály, Takács Jonatán,
Berta Csaba, Németh Roland, Koszta Árpád).
„Göndör” bíró által „színvonalas és lendületes”-nek
nevezett mérkőzéssorozat a Johnny Drink Bár csapat
győzelmével zárult. II. helyezett a Közmunkás csapat,
III. a Kis Csanád, IV. a Doki Csapat, V. a Csanád FC
lett. (A bajnokság helyszíne az iskola sportpályája volt,
melynek állaga és állapota sajnos sok sérülést okozója
volt ezen a napon. A nagy érdeklődésre tekintettel is
megérdemli Csanád a tervezett új, műfüves
sportpályát!)

Volt még ezen a napon Futóverseny, mellyel lelkes
gyerekek és felnőttek együtt futva nyitották meg a
Majálist. Radnai Fanni Abigél volt közülük „A
leggyorsabb” cím elnyerője.
A krumplipaprikás főzőverseny zsűrije a Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat bográcsosát értékelte a
legfinomabbnak.

„Doki”-„Kis Csanád” 2:5; „Doki”-„Közmunkás”1:2;
„Doki”-„Csanád FC” 3:0; „Doki”-„Drink Bár”4:4;
„Kis Csanád”-„Közmunkás”3:4; „Kis Csanád”„Csanád FC”8:1; „Kis Csanád”-„Drink Bár”4:7;
„Közmunkás”-„Csanád FC”7:0; „Közmunkás”-„Drink
Bár”2:3; „Csanád FC”-„Drink Bár”0:7.
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A Falu Legerősebb Embere címre – mivel az
eredetileg jelentkezettek közül ketten is megsérültek
(Berta Csaba és Koszta Árpád) a korábban lezajlott
focibajnokságon – végül is 3 versenyző nevezett:
Károly Pál, Kászián Tibor és Nadobán Péter. A
versenyben kétféle súllyal kellett bizonyítani: 1. a
több, mint 110 kg-os kombájn gumit hányszor tudja
átfordítani, 2. a 130 kg-os vassúllyal hányszor tud
felegyenesedni. Károly Pali előbbit 10-szer, utóbbit
27-szer tudta megtenni, s végül ő lett a „Falu
legerősebb Embere”.

LAKOSSÁGI és
APRÓHIRDETÉSEK
Palánta kapható délutánonként a Nicolae B. u. 31/A
szám alatt, Vér Lászlónénál.
Paradicsom: Lugas F1-es folyton növő, Lukullusz,
Törpe bokros, Mandé befőző, Korál bokros, Mobil
bokros, Koktél. Paprika: T.V., Albarégia, Pritamin,
Hegyes erős, Kápia, Kalifornia, Cseresznye, Szentesi
piacos, Csili. Tökfélék: főzőtök, cukkini. Uborka,
sárgadinnye, görög dinnye. Fehér és kék karalábé.
Eladó 200 kg-os famázsa, súlyokkal.
Érd.: 30/983 4323
Eladó Magyarcsanádon a Petőfi S. u. 21. szám alatti
téglaház, rendezett udvarral, több mezőgazdasági
épülettel, 2100 m2-es telken.
A hagyományőrző íjászoktól láthattunk egy kis
bemutatót ezen a napon, valamint meghallgathattuk
Mr. Jack és Kovács Ferenc produkcióját.
Az érkező gyerekeket kézműveskedés és arcfestés
várta.

Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a Magyarcsanádi
Hírek lehetőséget biztosít.
Hirdetésfelvétel: 0620/886-0067

--------------------------------------------------Magyarcsanádi Hírek
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel: (62) 520-630
www.magyarcsanad.hu
Email cím: mcsanad6932@gmail.com
Felelős szerkesztő: Farkas János
Szerkeszti: Árgyelán Diána
Megjelenik:
havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda., Hódmezővásárhely,
ISSN 2416-0016

7

