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Meghívó
Szeretettel meghívjuk a község
lakosságát május 1-jén,
a Déryné Mûvelõdési Központ
új épületének átadó ünnepségére. Délelõtt megnyitó ünnepség, azt követõen:
– helytörténeti vetélkedõ;
– kézmûves foglalkozás;
– reggel 9 órától fõzõverseny
a piactéren. Szeretettel várjuk a fõzni szeretõ versenyzõket. (Jelentkezés és
részletes felvilágosítás az 576-541-es telefonon vagy a mûvelõdési ház
irodájában április 28-ig);
– sétakocsikázás; – filmvetítés; – a Déryné Mûv. Központ csoportjainak
bemutatója.
A pontos idõpontokról részletes tájékoztatást késõbb adunk.

Felhívás

Tisztelettel megkérjük a község lakosságát, hogy a kialakítandó
helytörténeti gyûjteményhez szíveskedjenek néprajzi tárgyakat
hozni. A hozott anyagokat leltárba vesszük, azok a felajánló
birtokában maradnak, nevüket a kiállított anyag mellett feltüntetjük. A tárgyakat április 17-18-án délután 2-tõl 5-ig, és 19-én
8-12-ig adhatják le a mûvelõdési házban. Továbbra is szívesen
fogadunk az épület díszítésére bármilyen méretû növényeket.

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY A KÖNYVTÁR ÁPRILIS
7-TÕL KÖLTÖZKÖDÉS MIATT ZÁRVA, NYITÁS MÁJUS 5-ÉN A FELÚJÍTOTT MALOM ÉPÜLETBEN!

Lakossági tájékoztató
a viharkárokkal kapcsolatban
Tisztelt Háztulajdonosok!
Az elmúlt hónapok viharai és szélsõséges idõjárása miatt nagyon sok épületben, köztük
lakóházakban keletkezett kár. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elõrejelzései szerint az
év további részében is hasonlóan kiszámíthatatlan idõjárás várható. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy sokan nem rendelkeznek lakásbiztosítással, így a károk helyreállítása még
nagyobb terhet jelent számukra. Az önkormányzatok költségvetésében erre elkülönített
pénzforrás kevés ahhoz, hogy minden károsultat segélyben részesítsenek. A keletkezett károk
helyreállítására a legtöbb esetben a tulajdonosok és az önkormányzat anyagi korlátai miatt
kizárólag biztosítási szerzõdés megkötésével lehetne felkészülni.
Az önkormányzatokkal összefogva az OTP Garancia Biztosító Zrt. az alábbi lehetõséget ajánlja fel a lakosok számára:
2008. május 1 – 2008. május 30. között az önkormányzat épületében kedvezményesen
köthetnek lakásbiztosítást minden hétfõn 14.00 – 18.00 óráig és csütörtökön 8.00 – 12.00
óráig. A kedvezmény minden esetben 20%, ami azt jelenti, hogy 13 Ft/hó/m2 ártól már
igénybe vehetõvé válik az elkövetkezõ viharos idõszakok biztonsága. Az alapbiztosítás 14
biztosítási eseménnyel kapcsolatban nyújt szolgáltatást, ezen felül egyéb kiegészítõ biztosítások
köthetõk hozzá igény szerint. Fenti idõszak alatt a lakosság meglévõ lakásbiztosításainak
ingyenes felülvizsgálatára is mód nyílik szakembereink segítségével, melynek célja az
alulbiztosítottság elkerülése. A kedvezményes lehetõség tartalmáról érdeklõdhetnek a fenti
idõpontokban, illetve a biztosító ceglédi fiókjában.

Törtel Község
Önkormányzata
Képviselõ-testületének
4/2008. (III.27.) sz.
rendelete
a többször módosított 13/2003.
(XII.11.) sz. rendelet módosításáról

A közüzemi vízmûbõl szolgáltatott
ivóvízért és a közüzemi csatornamû
használatáért fizetendõ díjról
1. § A szolgáltatás díja
A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
Ivóvíz-szolgáltatás díja:
a.) lakossági fogyasztó részére
215,- Ft/m3 + ÁFA
b.) közületi fogyasztó részére
280,- Ft/m3 + ÁFA
A rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a
következõ rendelkezés lép:
A csatornaszolgáltatás díja:
a.) lakossági fogyasztó részére
277,- Ft/m3 + ÁFA
b.) közületi fogyasztó részére
340,- Ft/m3 + ÁFA
2. § Hatályba lépés
E rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a 13/2003. (XII.11.)
számú rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése
hatályát veszti.
Törtel, 2008. március 27.
Czeróczki János sk. Urbán Antalné sk.
polgármester
jegyzõ

CSONTSÛRÛSÉG MÉRÉS
helyben!
Helye: Dózsa Gy. úti orvosi rendelõ
Ideje: 2008. április 12. 900-1300
A VIZSGÁLAT TÉRÍTÉSKÖTELES!
Díja: 2000 Ft/fõ

TÖRTELI
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Tisztelt
Egyéni Vállalkozók!
Amint arról már bizonyára többen is értesültek, a Magyar Közlöny 155. számában kihirdetésre került az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény, amelynek 479.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint
rendelkezik:
„Azokat, az egyéni vállalkozói igazolvánnyal
rendelkezõ vállalkozók nyilvántartását vezetõ
szerv nyilvántartásába 2007. december 31. napjáig bejegyzett TEÁOR-számokat (tevékenységi
köröket), amelyek az érvényes szakmakódokról
szóló 8002/2004. (SK. 5.) KSH-APEH együttes
tájékoztató (e § alkalmazásában a továbbiakban:
Tájékoztató) és a Rendelet alapján kiadott tevékenységi osztályozási rendszer közötti fordítókulcsot tartalmazó KSH-közlemény alapján automatikusan átfordíthatók a megfelelõ tevékenységi szakágazati besorolássá, 2008. január 1jén az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ vállalkozók nyilvántartását vezetõ szerv
hivatalból módosítja a Rendeletnek megfelelõen
és errõl az általa üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül a körzetközponti jegyzõ, valamint az állami adóhatóság részére adatot
szolgáltat. A KSH-közlemény alapján automatikusan át nem fordítható, a körzetközponti
jegyzõ nyilvántartásába 2007. december 31-ig
bejegyzett tevékenységi kör változását az egyéni
vállalkozó a 2007. december 31. napját követõen elõterjesztett elsõ változásbejegyzési kérelmében, de legkésõbb 2008. július 1-jéig
köteles bejelenteni a körzetközponti jegyzõhöz.
Az egyéni vállalkozó illetékmentesen kérheti a
változás átvezetését, illetve a vállalkozói igazolvány cseréjét, ha arra kizárólag a Rendeletben
meghatározott osztályozási rendszerre való
áttérés érdekében van szükség.”
A gazdasági tevékenységek statisztikai
osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról szóló – fent hivatkozott – 1893/
2006/EK rendelet elõírásai szerint került sor az
elmúlt évben a TEÁOR, illetve a szakmakód
jegyzék Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által történõ felülvizsgálatára.
A tevékenységet jelölõ kódok egy része
automatikusan átfordíthatóvá válik.
A KSH közlemény alapján automatikusan át
nem fordítható tevékenységi körök esetében a
tevékenységi kör változását az egyéni vállalkozó
2007. december 31. napját követõen elõterjesztett elsõ változás bejelentési kérelmében, de
legkésõbb 2008. július 1-ig köteles bejelenteni
a körzetközponti jegyzõhöz, melyet csak elõzetes
idõpont kérés alapján tudunk fogadni.
Az egyéni vállalkozó illetékmentesen kérheti
a változás átvezetését, illetve a vállalkozói
igazolvány cseréjét abban az esetben, ha kizárólag a szakmakódok megváltozása miatt kerül
sor az igazolvány cseréjére.
Az igazolványok cseréje során annak tartama is felülvizsgálatra kerül, ezért kérjük, hogy
mûködési engedély köteles tevékenység esetén
mûködési engedélyüket is szíveskedjenek magukkal hozni.

A törvény a vállalkozói igazolvány cseréjével
összefüggésben illetékmentességet biztosít azok
számára, akik esetében az igazolvány cseréjére
kizárólag az EK rendeletben meghatározott osztályozási rendszerre való áttérés következtében
van szükség.
Tájékoztatom a Ceglédi Okmányiroda ille-

tékességi területén székhellyel rendelkezõ
egyéni vállalkozókat, hogy idõpontot az 53/
511-415 telefonszámon lehet kérni vagy a
www.magyarorszag.hu, ill. a www.cegled.hu
weboldalon lehet foglalni.
Sziváki Ibolya
Okmányiroda vezetõ

Tájékoztató

Idõpontot foglalni
– lakcímigazolvány igénylés;
– lakcímváltozási ügyek;
– egyéni vállalkozói igazolvány ügyek;
– vezetõi engedély ügyek;
– mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának
igénylése;
– személyazonosító igazolvány ügyek;
– útlevél ügyek;
– jármûigazgatási ügyekben van lehetõség.
A rendszer továbbá lehetõséget nyújt a
szükséges tájékoztatók és nyomtatványok letöltésére.
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az Okmányirodában továbbra is lehetõségük van az
ügyfeleknek az ügyeik intézéséhez a személyes
megjelenés nélküli, telefonon az 53/511-415
számú telefonszámon, illetve az interneten
(www.cegled.hu, Cegléd város honlapján)
történõ bejelentkezésre is.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy
amennyiben élni kívánnak ezzel a lehetõséggel,
úgy a kapott idõpontban pontosan jelenjenek
meg, ellenkezõ esetben ismételten be kell
jelentkezniük egy újabb idõpontra, vagy azon a
napon személyes sorszám kérése mellett intézhetik csak el ügyeiket.
Sziváki Ibolya, Okmányiroda vezetõ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Cegléd Város Polgármesteri Hivatalának Okmányirodája 2005-tõl bekapcsolódott az Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszerbe.
A rendszerhez több mint 180 okmányiroda csatlakozott, amelyek a www.magyarorszag.hu
Kormányzati Portálon alakították ki virtuális
ügyfélszolgálatukat és fogadják az interneten
keresztül – idõpontfoglalás vagy ügyintézés
kezdeményezése céljából – bejelentkezett
ügyfeleket.
Az elektronikus ügyintézésrõl és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló 184/2004. (VI.3.)
Kormányrendelet biztosítja a kérelmezõk számára az ügyintézés megindítását.
A
–
–
–
–
–

rendszerben jelenleg
lakcímigazolvány igénylés;
lakcímváltozási ügyek;
egyéni vállalkozói igazolvány ügyek;
nemzetközi vezetõi engedély igénylés;
mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának
igénylése;
– jármûigazgatási ügyek;
– ügyfélkapu regisztráció
esetében lehet eljárást kezdeményezni.

P A L L A G I
TAKARÍTÓ-TISZTÍTÓ TEAM
SZÕNYEGTISZÍTÁS HÁZTÓL HÁZIG SZÁLLÍTÁSSAL!
KÁRPIT ÉS AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁS!

Telefon: 06-20/590-3629
Kert rendbentartásához,
kísérleti
termesztéshez
megbízható
partnert keresek.
Elérhetõségem:

Erdei László
62/546-962
62/544-307
E-mail:
erdei@bio.u-szeged.hu

Szálas és Társa

Tervezõ, Kivitelezõ, Beruházó Bt. ajánlata:
C s a l á d i h á z a k , c s a l á d i h á z a k b õ v í t é s e,
Gazdasági-üzemi épületek
Kommunális létesítmények

KIVITELEZÉSE-FELÚJÍTÁSA
TERVEZÉSE, MÛSZAKI VEZETÉSE teljes körû ügyintézéssel!
Állunk rendelkezésükre a hét minden napján 8-18 h-ig
az alábbi címen és tel./fax számon:

Nagykõrös, Bíbor u. 5. 06-53-350-165
Szálas Zoltánné
üzletvezetõ

Szálas Zoltán
építész tervezõ

HÍRADÓ
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Tisztelt Gépjármû Tulajdonosok!
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. Tv.
alapján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a gépjármûadó kivetéséhez – a központi nyilvántartásból – az illetékes
települési önkormányzati adóhatóság részére elektronikus adatállomány formájában szolgáltat adatot.
Sajnálatos módon az adatállományban olyan
gépjármûvek adatai is átadásra kerülnek az adóhatóság részére, melyeket az elõzõ tulajdonos már
évekkel ezelõtt értékesített, azonban az új tulajdonos a jogszabályban elõírt – adatváltozás-bejelentési – kötelezettségének nem tett eleget.
Ezekben az esetekben fordul elõ, hogy az
adóhatóság a régi tulajdonos részére küldi meg a
gépjármû-adót megállapító határozatot.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben
olyan gépjármûre vonatkozó adót-megállapító határozatot kaptak, mely jármûvek már nem az Önök
tulajdonát képezik, azt szíveskedjenek jelezni a
Ceglédi Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában
és a lakóhelyük szerinti Polgármesteri Hivatal
Adóhatóságánál.
A gépjármû-adót megállapító határozatok
kézbesítését követõen az Okmányirodában jelentõ-

sen megemelkedik az ügyfélforgalom, ezért elõfordulhat, hogy csak korlátozott számban tudjuk
az ügyfeleket fogadni és kiszolgálni. Ezért türelmüket és megértésüket kérjük.
Remélhetõleg ez a korlátozás rövid idõn belül
meg fog szûnni, ugyanis kezdeményeztük a Központi Hivatalnál a munkaállomások számának
bõvítését. A Hivatal kérelmünket jóváhagyta és
további egy munkaállomás telepítését engedélyezte. A munkaállomás üzembe helyezése nagymértékben hozzá fog járulni nagyobb számú ügyfél
zökkenõmentes fogadásához.
Kérem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy továbbra is
éljenek az idõpont foglalási lehetõségekkel. Telefonon az 53-511-415-ös telefonszámon, interneten
a www.cegled.hu, illetve a www.magyarorszag.hu
honlapokon van lehetõség idõpontfoglalásra.
Felhívom továbbra is a gépjármû tulajdonosok figyelmét, hogy a tulajdonjog változást
15 napon belül be kell jelenteni az illetékes
Okmányirodában. Ehhez nem szükséges személyesen megjelenni, lehetõség van postai úton
is beküldeni az adásvételrõl szóló okiratot.
Sziváki Ibolya, Okmányiroda vezetõ

HIRDETMÉNY
A Ceglédi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság értesíti a földtulajdonosokat, akiknek területén vadgazdasági tevékenységet folytat, hogy
az azért járó díjat 2008. április 18-án 14.00 órától 16.00 óráig fizeti
ki. Kifizetés helye: Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár.
Fehér Endre földtulajdonosi közös képviselõ

Meghívás
A Törtel Jobbításáért Alapítvány táncháza
kortól és nemtõl függetlenül várja az
érdeklõdõket néptánccsoportjába. A foglalkozások szakember vezetésével kéthetente, szerdai napokon, 17 órától kezdõdnek a Sportcsarnokban. Legközelebb
április 16-án találkozunk.

RAJZPÁLYÁZAT
A FIDESZ-MPSZ Törteli Csoportja 5. alkalommal szervezi meg hagyományosan
népszerû rajzpályázatát.
Idén, tisztelegve MÁTYÁS KIRÁLY
nagysága elõtt – megkoronázásának 550.
évfordulója alkalmából – az õ életének,
uralkodásának eseményeibõl választhatnak
az alkotók témát. Óvodás kortól felnõtt
korig, várjuk szeretettel a bármilyen technikával A/4-es méretben készített mûveket.
A hátoldalon kérjük feltüntetni a készítõ
nevét, korát és a kép címét!
Április 30-ig adhatók át a pályamunkák
az óvodában Godó Jánosnénak, az iskolai
tagozatokban Perlakiné Somodi Gabriella
és Káldiné Megyeri Éva pedagógusoknak.
Mûsoros díjkiosztás május 9-én 15 órától a Déryné Mûvelõdési Otthon nagytermében lesz, melyre minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Combos Településtisztasági Bt.
2700 Cegléd, Hársfa u. 2.

Tel./Fax: 53/314-232

Adószám: 24581648-2-13

Tisztelt Lakosság!
A COMBOS Településtisztasági Bt., mint Cegléd Város Közszolgáltatója,
é r t e s í t i Ö n ö k e t és a (nálunk)

LEGALACSONYABB áron felajánlja SZOLGÁLTATÁSAIT!

Szennyvízszállítás
2. WC tisztítás
3. Dugulás elhárítás
1.

díja 1550,-Ft/m3
díja 5500–7000,- Ft/db
díja 10000,- Ft/ó.

(A szolgáltatás díja 20% ÁFÁ-t tartalmaz, 2008. december 31-ig érvényes.)

Szolgáltatásunk megrendelhetõ:
személyesen: 2700 Cegléd, Hársfa u. 2. alatt munkaidõben 06-18 óráig;
telefonon: 53/314-232; 06-30/6-353-018; 06-30/6-353-024.
Köszönettel várjuk szíves megrendelésüket! Ne szennyezze környezetét, hívja a COMBOS Bt.-t.

Tóth István cégvezetõ
COMBOS BT.

TÖRTELI
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Szálka 2004 Bt.
Törtel, Karinthy F. u. 2.
Nyitva a hét minden napján
Érdeklõdés és megrendelés:

53/376-791, 06-30/405-9006

AKCIÓS AJÁNLAT!
Csibehálók
Spanolók
Szegek
Menetes szárak

Drótfonat
1 m magas 25fm/tekercs .... 6000
1,2 m magas 25fm/tek........ 7000
1,5 m magas 25fm/tek........ 8000

Ft
Ft
Ft

ACÉLIPARI TERMÉKEK
Zártszelvények – Szögvasak – Gömbacélok – Csövek – Lemezek
Hegesztett hálók – Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es)
Kengyel anyag szálban és karikában – Térhálók három méretben

BÁDOGOS TERMÉKEK
– Horganyzott sima lemez
– Horganyzott trapéz lemez

PB
GÁZPALACK
cserelehetõség!

KENGYEL GYÁRTÁST VÁLLALUNK!

TÛZIFA FOLYAMATOSAN KAPHATÓ
Akác hulladék szálban és
aprítva megrendelhetõ!
Betonoszlopok 2,4 m hosszban

AKÁCFAOSZLOPOK
2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban.
Kérésre kérgezve, felezve, bitumenezve
Szélezetlen deszka több méretben kapható!

AKÁC KERÍTÉSELEMEK
2 méteres hosszban és 75-100-125-150 cm-es magasságban

HÍRADÓ
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Figyelem!
Pályakezdõk, Nyugdíjasok, Vállalkozók,
Alkalmazottak és Munkanélküliek!
Van 5 betöltetlen helyünk!
1 ügyfélszolgálatos és 4 üzletkötõ munkatársat
keresünk.
Vannak programjaink, termékeink és kedvezményeink!
Van címanyagunk! – Van tapasztalatunk!
Van múltunk és jelenünk. Légy a jövõnk része!
Légy a munkatársunk!
Ha van érettségid és Dél-Pest megyében laksz, küldj egy
önéletrajzot és mi hívunk! Jelentkezni önéletrajz megküldésével
az alábbi módon lehet:
e-mailben:
agnes.fekete2@garancia.hu
2700

levélben:
Cegléd, Pesti

út
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Könyvek 800 Ft-tól
Rongyszõnyegek 1.300 Ft/m
Asztalterítõk 200 Ft-tól
Trikó üléshuzatok 1.500 Ft áron kaphatók
Grill szett (5 db-os) 2.000 Ft
Ülõpárna szivacsos
35 x 35 cm (4 db szett) 1.400 Ft
Ágynemûgarnitúra
3 db-os 2.300 Ft-os áron kaphatóak.
Törtel, Kossuth Lajos u. 47.
Rózsa Éva – 06-30/393-0671; 06-53/336-153
Megújulva várja régi és új vendégeit a

Mystic Szépségszalon.
S z o l g á l t a t á s a i n k :
– Fodrászat: Szalisznyó Henrietta
Telefon: 06-30/913-9564
– Manikûr-pedikûr-mûkörömépítés,
díszítés: Kiss Melinda
Telefon: 06-30/9039-935.
- Fekvõ infraszauna
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.
Cegléd, Rákóczi út 43., ARANY-UDVAR

SZERETETTEL MEGHÍVJUK
ÖNÖKET ÉS KEDVES ISMERÕSEIKET

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik
ID. CZERÓCZKI BENÕT
2008. február 21-én utolsó útjára velünk elkísérték, sírjára a kegyelet virágait küldték, egy kézfogással, egy vígaszt adó szóval bánatunkat enyhítették. Külön köszönetet mondunk
háziorvosunknak, dr. Akócsi Zoltánnak, asszisztensnõinek, valamint Czene Lászlóné Klárikának és a Fehér
Õszirózsa Temetkezési Vállalat vezetõjének és dolgozóinak, lelkiismeretes
munkájukért.
Szeretõ felesége, Esztike és családja
Hálás szívvel megköszönjük azoknak,
akik férjem, édesapánk, nagypapánk:
FEHÉR FERENC
temetésén részt vettek, együttérzésüket bármilyen módon kifejezték.
Fehér Ferencné és családja
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunk:
PAP FERENCNÉ
szül.: SÁNDOR ILONA
temetésén részt vettek, utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, gyászunkban bármilyen
módon osztoztak. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunk,
PÁSZTOR LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, utolsó útjára
elkísérték, sírjára a kegyelet virágait
elhelyezték.
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
ID. TÓTH PÁL
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

2008. április 12-én 19 órakor tartandó

Jótékonysági Óvoda Bálunkra.
A bál helyszíne: Déryné Mûvelõdési Központ.
Belépõ: 2500 Ft + tombolatárgy.
Vacsora:
„A” menü: Vörösboros marhalábszár pörkölt sós burgonyával és téli vegyes
savanyúsággal. Somlói galuska.
„B” menü: Férfias sült ízelítõ tányéron: – rántott sertéskaraj szezámmagos
köntösben, – natúr sertéstarja kalocsai lecsós pulykamáj raguval, – petrezselymes kockaburgonya és rizibizi körettel. Somlói galuska.
„C” menü: Nõies sült ízelítõ tányéron: – joghurtban érlelt bazsalikomos
csirkemell roston sütve, – pulykamell Cordon Bleu párizsiasan, – rántott
gombafej, – burgonyapürével és vitaminsalátával. Somlói galuska.

Zene: Kiséri együttes.
Jegyek az óvodában, Bakos Imréné óvó néninél kaphatók.
Mindenkit szeretettel várunk: Óvoda dolgozói.

Törteli Híradó
A Törteli Önkormányzat tájékoztatója
Megjelenik havonta 1600 példányban
A kiadvány ingyenes
Szerkesztõség címe:
Törtel, Szent István tér 1.
Fõszerkesztõ: Káldiné Megyeri Éva
Szerkeszti a Szerkesztõbizottság
E-mail: th.ujsagba@gmail.com
Felelõs kiadó:
Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44.
Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán
Nyomdai munka:

CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) 9633-487, (53) 313-565

Terjeszti a Magyar Posta

