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23 kg aprópénz az ovisoknak 
 
 

 
 

A gyűjtésről szóló írásunk a 165. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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N A P T Á R - Június 

 

2 

1988-ban ezen a napon hunyt el Korom Mihály, aki az 1960-

as években a volt malom helyén működő terményforgalmi 

cseretelepet vezette. – 1993-ban ezen a napon hunyt el Ha-

lász Elek, aki 1959-től postai kézbesítő volt. 

3 

1938-ban ezen a napon született Sutka Zoltánné Hell Er-

zsébet, aki alapításától tagja a népdalkörnek. – 1950-ben 

ezen a napon született Lippai József, aki 1978-1980 között a 

KISZ-szervezet titkára volt. – 1995-ben ezen a napon kezdő-

dött meg az első csengelei falunapok. 

4 

1970-ben ezen a napon született Kiss Nándor, aki 1990-1992 

között képesítés nélküli napközis tanár volt az általános isko-

lában. 1998-tól a MEBO Kft. ügyvezető igazgatója. 1998-

2002 között önkormányzati képviselő volt. – 1980-ban ezen a 

napon hunyt el Katona Ferencné Kordás Róza, aki 1936-

1938 között a postaügynökség megbízott vezetője volt. 

5 

1493-ban ezen a napon kelt a budai káptalan határleírása, 

melyben falunk nevét említi Chengele formában. – 1995-ben 

ezen a napon avatták fel az I-II. világháborús emlékművet, 

melyen 71 áldozat neve szerepel.    

6 

1937-ben ezen a napon született Varga Ferenc, aki 1962-től 

az Aranykalász Tsz agronómusa, 1970-től főagronómusa 

volt. – 1948-ban ezen a napon a helyi focicsapat megmérkő-

zött a Szeged-Felsőközponti Munkás Torna Egylettel Csen-

gelén. – 1977-ben ezen a napon született Törköly Ágnes, aki 

1999-től a Faluházat vezeti. 2001-től a Csengelei Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény iskolatitkára, a Csengelei Ifjú-

sági és Művészeti Alapítvány felügyelő bizottságának elnöke. 

2001-ben a nőnapi bál szépének választották 

7 
1958-ban ezen a napon született Mészáros Jánosné Gyenes 

Mária, aki 1992-től tagja az egyházközségi képviselő-testü-

letnek. 
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8 

1892-ben ezen a napon született Pap Antal (†1958), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben társelnök, helyettes 

könyvtáros, majd 1938-tól ellenőr volt. – 1933-ban ezen a 

napon született Frányó Károlyné Fekete Erzsébet, aki 1965-

1981 között a Vadgerlési, 1981-1989 között a belterületi 

iskolában tanított. – 1948-ban ezen a napon született Táncsa 

Tamásné Dorogi Mária, aki 1969-1970 között a belterületi 

iskolában képesítés nélküli tanító volt. – 1967-ben ezen a 

napon hunyt el Béres János gazdálkodó, akinek Jani nevű 4 

éves arabs telivére az 1948-as szegedi mezőgazdasági kiál-

lításon első helyezett lett. – 1975-ben ezen a napon született 

Ambrus Gábor, aki 1998-2003 között a csengelei focicsapat 

játékosa volt. – 1989-ben ezen a napon hunyt el Balogh 

Sándor, aki 1957-től boltos, majd a ZÖLDÉRT felvásár-

lótelep adminisztrátora volt. – 1997-ben ezen a napon ala-

kult meg a Független Kisgazdapárt helyi alapszervezete 15 

taggal.  

9 

1927-ben ezen a napon született Kasza Ferenc (†1988), aki 

postai kézbesítő volt. – 1975-ben ezen a napon született Csá-

ki Tünde, aki 2001-2002 között napközis tanár volt az álta-

lános iskolában. – 1977-ben ezen a napon hunyt el Gyovai 

József, aki az 1950-es években tagja volt a községi tanács-

nak. 

10 

1960-ban ezen a napon született Papp Illésné Kővágó Fran-

ciska, akit 2004-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tün-

tettek ki. – 1960-ban ezen a napon született Lengyel János, 

aki 1981-től 1992-ig a kelőpataki tehenészeti telepet vezette. 

1992-től a Kelőpataki Kft. ügyvezetője 1990-1994 között ön-

kormányzati képviselő volt.   

11 
1969-ben ezen a napon született Szécsényi Attila, aki 1992-

1996 között a csengelei focicsapat játékosa volt.   

12 

1855-ben ezen a napon született Lóky József, aki 1897-1900 

között a Templomhalmi iskolában tanított. – 1920-ban ezen a 

napon született Valkovics Péterné Tímár Piroska (†1978), 

aki 1976-ig a községi tanács hivatalsegéde volt. 
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12 

1950-ben ezen a napon született Gera Ferenc, aki 1972-1973 

között az általános iskola gondnoka volt. 1968-1969 között a 

KISZ-szervezet titkára volt. – 1953-ban ezen a napon szüle-

tett Tóth Tiborné Csókási Ilona, aki 1971-től a gyógyszertár 

asszisztense. – 1966-ban ezen a napon született Magony Jó-

zsefné Kornokovics Zsuzsanna Kornélia, aki 1995-1997 kö-

zött a takarékszövetkezet csengelei kirendeltségének pénztá-

rosa volt. 1998-tól a polgármesteri hivatal alkalmazottja. – 

1988-ban ezen a napon született Erdélyi Otília, akit 2002-

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

tagja a Csengelei Fúvószenekarnak.  

13 

1943-ban ezen a napon született Csókási Ferenc, aki az 

ÁFÉSZ csengelei táp-takarmányboltját vezette. – 1946-ban 

ezen a napon született Tisóczki Péter, aki 1965-től az 

ÁFÉSZ-bolt iparcikk részlegét vezette. – 1966-ban ezen a 

napon született Varga Györgyi, aki 2003-tól dolgozik óvónő-

ként az óvodában. – 1967-ben ezen a napon született Balázs-

né Németh Emese tanár, aki 1989-től tanít Csengelén.   

14 
1945-ben ezen a napon halt hősi halált haslövés következ-

tében Vincze József. Sopronban van eltemetve. – 1995-ben 

ezen a napon nyitotta meg benzinkútját Forgó Jenő. 

15 
1918-ban ezen a napon született Kopasz Ferenc (†1995) 

kovács, aki rövid ideig a tanyájában boltot működtetett.  

  

  

 

 

 

Teljes útzár lesz! 
 

A csengelei MÁV állomás melletti vasúti átjáróban felújítási 

munkák miatt 2008. június 12-én 18 órától másnap reggel 6 

óráig teljes útzár lesz, így ezen időszak alatt a csengelei bekö-

tőút csak kerülővel lesz használható!                                           ■  
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Viharkárok Csengelén 
 

Az országban dúló viharok falunkat sem kerülték el. Május 

18-án délután óriási égszakadás zúdult településünkre. Alsócsen-

gelén ekkor tojás nagyságú jégdarabok is hullottak, melyek a vete-

mények nagy részét tönkre tették. 

Május 20-án nem a csapadék okozta a bajt, hanem a vil-

lámlás. Több helyen is lecsapott, az egyik tanyában pedig tönkre 

tette a falban lévő elektromos vezetékeket.  

M. M.   

 

 

23 kilogram aprópénz 
 az óvodások javára  

 

Az 1 és 2 forintos érmék bevonásának bejelentésével együtt 

országos mozgalom indult ezeknek a pénzeknek jótékony célra 

való gyűjtésére. Például az RTL Klub Heti Hetes műsora is több 

millió forintot gyűjtött a szegény gyermekek étkeztetésére.    

 A csengelei gyógyszertár sem maradt tétlen. Először a hitta-

nosok karácsonyi műsorára, majd a húsvéti ünnepségekre 

gyűjtöttük a kivonandó érméket. Legutóbbi akciónkat az óvodások 

támogatására indítottuk A kihelyezett urnába több mint kilencezer 

darab 1 és 2 forintos gyűlt össze, ami összesen 23 kg-ot tett ki. 

Voltak, akik nagyobb címletű pénzeket is felajánlottak, így össze-

sen 26.850 forint jött össze. Az érmék beváltásában és játékok 

megvásárlásában a polgárőrség nyújtott segítséget. 

Az összegyűlt pénzből vásárolt homokozós játékokat a gyer-

meknap előtti pénteken vehették birtokba az óvodások. 

 

Tóth Tiborné 
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Öngyilkosság a tanyaudvaron 

 

Csengelén az utóbbi évek alatt egyre kevesebb öngyilkosság 

történt, sőt voltak olyan évek, melyekben senki sem dobta el önként 

az életét.  

Ezt az időszakot szakította meg egy május 21-én történt eset. 

A 67 éves férfi a tanyájának udvarán akasztotta fel magát. A 

különös testhelyzetben lévő embert a szomszéd vette észre, aki 

értesítette a rokonságot. Az életunton már nem lehetett segíteni, 

mivel a tettét a felfedezés előtt órákkal már véghez vitte. 

Az öngyilkosságokat már sokan elemezték, és mindenki arra 

a következtetésre jutott, hogy azok okai nagyon összetettek. Min-

denesetre a magányosság is egy rizikófaktor. Valószínűleg ebben 

az esetben is ez vezetett a végzetes tetthez. 

A rendőrség államigazgatási keretek között vizsgálja ki az 

öngyilkosság körülményeit. 

M. M.    
 
 

 
 

 

T. Tóth Renáta fotói a 
megyeházán 

 

Tóth Renáta Csengelén nőtt fel, itt végezte el általános isko-

láját. Szegedre ment férjhez, azóta ott él. A nevében elöl szereplő 

"T" betű a férje utáni Töröknét jelenti.  

Renáta régóta foglalkozik művészeti fotókkal. Ő főleg nem 

természetfotókat készít, hanem inkább modelleket fényképez. Nem  
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túl régen nálunk, a 2004-es falunapokon mutatta be alkotásait. Ezen  

kívül Kaposvár és Kecskemét is megismerkedhetett műveivel, nem 

is beszélve budapesti szerepléseiről. A "Juhok és juhászok" fotópá-

lyázatra beküldött anyagából három képet vásároltak meg. A Bu-

dapest Műcsarnok "A csepp" című pályázatára 3 alkotását válasz-

totta ki a Szipál Műhely (ennek vezetője az USA-ban világhírű 

sztárokról készült fotóiról lett híres). A lírai hatású "Badacsony" 

című képe az internetes szavazáson előbb a hét, majd a hónap 

fotója lett.  Profizmusát nemrég Szegeden is elismerték: két alkotá-

sát is beválasztották a "Csongrád megye kortárs fotóművészei" cí-

mű tárlatra. A kiállítást a megyeháza aulájában lehet megtekinteni.  

A fotós elmondta, hogy ugyan Szegedre ment férjhez, de ő 

mindig is csengeleinek tekinti magát, bárhol éljen. Ehhez csak 

annyit tehetek hozzá: nagy szerencsénkre. 

M. M.       

 

 
 

 
 

Az egyik Szegeden kiállított fotó:  "Virgo" 
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Újra a Csengele név 
eredetéről 

 
A falunk neve közismerten kun eredetű, erről számos 

könyvben olvashatunk. Évtizedeken keresztül a "tüskés, bozótos 

hely" megfelelőjének tartották.  

A hosszú hagyományt Horváth Ferenc, a csengelei kun vezéri 

sír feltárója szakította meg, amikor Berta Árpádhoz, a szegedi 

egyetem nyelvész professzorához fordult. Ő így foglalta össze a 

véleményét falunk nevéről: 

"Kérdésedre a Csengele helynévről az alábbiakban foglalom 

össze véleményemet. A helynév Rásonyi Nagy László és Torma 

József etimológiája [eddig erre hivatkoztak a szófejtők – M. M.] 

ellenére bizonytalan eredetű. A Rásonyi-Torma féle etimológiának 

súlyos hangtani nehézségei vannak, melyek a következők: 

1. A szókezdő 'cs' hang kun eredetű szavakban nem szokott 

'dzs'-re visszamenni. 

2. A hivatkozott etimológiai magyarázat szerint a Csengele 

helynév egy török +lig képzőt mutat és így magyarázatlan a kettős 

'l' hang egyszerűsödése, valamint a szóvégi 'e' hang is."(Horváth 

Ferenc: A csengelei kunok ura és népe, Budapest 2001., 212. oldal) 

Tehát fájdalom, az eddig elfogadott magyarázatnak súlyos 

hibái vannak, így annak helyessége megkérdőjelezhető. 

Nézzük településünk nevének korai előfordulásait! Gyárfás 

István 1883-ban jelentette meg "A jász-kunok története" című mo-

nográfiájának III. kötetét. A 200. oldalon foglalkozik a "Gengel-

telke" névvel, melyről szemléletesen bebizonyítja, hogy az nem 

lehet azonos Csengelével. Az 1423-ban készült királyi oklevélben 

ugyanis Kőrös (ma: Kiskőrös) és Kecskemét városok közötti két 

kun pusztáról, Zombatról és Buzgánszállásról (ma: Fülöpszállás) 

van szó, és ezek szomszédságában kellett volna lennie Csenge-

lének, úgy, hogy még Páhi, Kaskantyú, Bócsa, Szank és Szent 

László puszták is  közben lettek volna, nem is szólva a kb. 50 km-  
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es távolságról.   

Horváth Ferenc régész az 1975-ös csengelei ásatásokról szóló 

írásában (Csengele középkori temploma, A Móra Ferenc Múzeum 

Évkönyve 1976-77/1, 91-125. oldal) Gyárfás megállapításait újra 

ismerteti, és ez utáni, Csengelével kapcsolatos tanulmányaiban a 

"Gengeltelke" település nevet már 3 évtizede meg sem említi. 

Sajnos Gyárfás több mint száz éves könyvét, illetve Horváth 

írásait kevesen forgatják, pedig a nagyobb könyvtárakban megtalál-

hatók. Így fordulhatott elő, hogy a Kiss Lajos által írt, és 1980-ban 

megjelent "Földrajzi nevek etimológiai szótára" is még a téves 

Gengel Teleke formát hozza első előfordulásként. Nos, ezt a hibás 

adatot aztán több internetes oldal is átvette, köztük Csengele köz-

ség internetes honlapja is. 

Tehát a Csengele településnév – jelenlegi tudásunk szerint – 

először a budai káptalan 1493. február 1-jén kelt határleírásában 

fordult elő "Chengele" formában.   

A későbbi változatok:  

16. század első fele: Chöngele 

1572: Chengelie 

1642: Cheöngeöle 

1683, 1717, 1763, 1783, 1801, 1855: Csengelye 

1859: Csengele  

1887: Csöngöle 

1900: Csengöle 

1912: Csengele 

Csengele község internetes honlapján található egy német he-

lyesírású változat is "Schingil" formában. A szöveg szerint 1423-

ban jegyezték fel. Hogy a szerző ezt az adatot honnan vette, rejtély, 

hiszen a falunkkal kapcsolatos szakirodalom erről mit sem tud. Az 

1423-as évszámmal való egyezősége miatt talán a "Gengel-telke" 

változattal keverhették össze. 

Molnár Mihály  
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Nagylakra került a csengelei 
harangtorony  

 
A plébános lakásból átalakított házkápolna mellé 1985-ben 

állítottak fel egy kb. 15 méter magas, vasanyagból készült 

harangtornyot. Tervezője Nyilas Imre volt. Kivitelezéséhez sok-sok 

társadalmi munkát ajánlottak fel. A tetejére egy rozsdamentes 

keresztet szereltek, Tóth Tibor felajánlásaként.  

A templom elkészülte után, 2001-ben a harangok az új 

toronyba kerültek, emiatt a régi torony feleslegessé vált, így 

Szentkútnak adományozták. Az elmúlt 7 év alatt azonban mégsem 

állították fel. Az idén Nagylak jelentkezett érte, hogy a temetője 

mellett fel szeretné állítani. A felszentelése május 29-én meg is 

történt.  

M. M. 

 

 
 

Megy a torony vándorútra (fotó: Nacsa Jánosné) 
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Közérdekű egyházi 
információk 

 

Irodai nyitva tartás, ügyintézés: hétköznapokon 9-11 óra között, 

valamint a szentmisék után 

 

Keresztelés: Gyermekkeresztelés (6 éves korig) minden hónap 2. 

vasárnapján, a reggeli szentmise után 9 óra 30 perckor. 

Tennivalók: A keresztelést legalább 1 hónappal előbb 

valamelyik szülőnek be kell jelentenie a plébánián. Ekkor 

egyeztetjük az időpontot és vesszük fel a gyermek adatait. A 

keresztelést megelőzően a szülőknek és a keresztszülőknek egy 

alkalommal keresztelési felkészítőn kell részt venniük. Ennek helye 

a kisteleki Szent István plébánia (Bercsényi u. 5.). Ez általában 

minden hónap utolsó vasárnapja előtti csütörtökön történik, 19 órai 

kezdettel. A pontos dátumot minden esetben egyeztetik. 

Felnőtt keresztelést (6 évesnél idősebb korban) hosszabb 

előkészület, hitoktatás előzi meg. Ennek alkalmait személyes 

egyeztetés után tűzik ki. 

 

Gyóntatás: A szentmisék előtt fél órával történik. Egyéb időpont 

külön megbeszélés szerint. 

 

Elsőáldozás: A hitoktatásban rendszeresen résztvevő gyermekek 

számára évente 4. osztályos korban. Felnőttek számára külön 

felkészülést követően. 

 

Bérmálkozás: A hitoktatásban rendszeresen résztvevő gyermekek 

számára évente a 9. osztályos korban. Felnőttek részére külön 

felkészítést követően. 

 

Házasságkötés: A házasodni szándékozó jegyesek annak az évnek 

január 31-ig jelentkezzenek a plébánián, amely esztendőben házas- 
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ságot kívánnak kötni egymással. Februárban indul ugyanis az 

úgynevezett jegyesoktatás, melyen való részvétel minden esetben 

feltétele az egyházi házasságkötésnek. 

 

Beteglátogatás: Aki idős kora, betegsége miatt nem tud 

templomba jönni, de igényli, hogy havonta vagy ünnepek előtt 

gyónhasson, áldozhasson, azt felvesszük az állandó látogatási 

listára. A hozzátartozók ezt jelezzék! 

 

Egyházi hozzájárulás: 1 fő keresőknek 2500 Ft, 1 fő nyugdíjasnak 

vagy kismamának 2000 Ft. 

 

Miseszándék: 1500 Ft alkalmanként. 

 

Temetés: A csengelei temető az egyházközség tulajdonában van, 

ezért a temetéseket, a temetési időpontok egyeztetését mindig a 

plébánia hivatalon (telefon: 06-62/286 140), vagy Vincze János 

temetőgondnokon (telefon: 06-30/3 172 200) keresztül kell intézni, 

még polgári temetés esetén is. Sírhely 25 évre 10.000 Ft. 

Beletemetéskor az előre váltott sírhely megváltását 25 évre kell 

kiegészíteni. Urnafülke 25 évre 30.000 Ft. 

 

(A Csengelei róm. katolikus plébánia internetes honlapja alapján) 

 
Kiegészítések és helyesbítések a 

telefonszám-jegyzékhez 

 

Ambrus Csilla Tanya 706. 06-70/5 235 426 

Árvai Márk  

Vadgerlés u. 17. 

06-30/4 709 085 

markfiu@freemail.hu 

Varga Szabolcs dr.  

Felszabadulás u. 3. 

06-20/9 198 249 

varga_szabolcsdr@vipmail.hu 
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Közlekedési baleset 

 

Kamion elé került az 
elszabadult utánfutó 

 
Május 26-án érdekes baleset történt Csengele külterületén. 

Egy csengelei autós utánfutójával közlekedett a MÁV állomás 

irányába, amikor a benzinkútnál a vontatmánya lekapcsolódott a 

járműről, és átvágódott a másik forgalmi sávba. Szerencsétlensé-

gére éppen ekkor jött szembe egy kamionos, aki belerohant a pót-

kocsiba. Szerencsére személyi sérülés nem történt, viszont a ka-

mion jócskán megrongálódott. 

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. 

M. M. 

 

 
     

 

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

SZÉLL LAJOS (szül. 1915) 
temetésén megjelentek, mély fájdalmunkban 

őszinte részvéttel osztoztak. 
 

A gyászoló család 
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H i r d e t é s e k 
 

 

A Kiskunmajsai úttól 400 m-re, a Vetter Kft. közelében két hold 

szántóföld eladó! Érdeklődni: Barna László Kistelek, Tömörkény 

u. 17. 06-30/5 052 895 

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029 

Kisteleki háromszobás, téglaépítésű családi ház, a központhoz 

közel, eladó! Érdeklődni: 06-30/8 555 259  

Eladó Csengelén a Vadgerlés u. 18. szám alatti összkomfortos, 2 

és fél szobás családi ház, melléképületekkel. Vegyes tüzelésű ka-

zán, fa, szén, gáz is, konvektoros. Ugyanitt eladó 1 db üstház, 1 db 

szőlőprés, kb. 400 db műanyag cserép, 1 db Hajdú típusú, 200 lite-

res villanybojler olcsón. Érdeklődni lehet: Pálnok Sándor Csen-

gele, Vadgerlés u. 18.  (62) 286 267  (30) 4 448 598 
 

Hajnal – Bazár 
Megújult árukészlettel várjuk vásárlóinkat!!! 

◉ Import tisztított női, férfi és gyermekruhák   ◉ Avon termékek 

◉ Cipők             ◉ Plüss figurák 

◉ Táskák 

 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 8.30 – 15.30 

Szombat: 8 – 12 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!!! 

Kiskunmajsa, Félegyházi u. 15. 
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100 db körbálás szalma (szállítással is), 80-120 kg közötti súlyú 

hízók, valamint egy 4 lapos villanytűzhely újszerű állapotban 

eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Józsefnél a Tápboltban 06-

30/3 228 453  

Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgo-

zót keresek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban 

Sándor Józsefnénál. 

Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa. 

Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: 

Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. 06-30/9 677 763 

A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal 06-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

06-30/6 377 970 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-

nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 

vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-

30/3 282 375 
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobile és Vo-

dafone szolgáltatók készülékeire. 

Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz szállítás 

megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefonszámon. 
 

 

Gépi hímzés! 
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 06-30/3 228 453 

 

A kisteleki Fotó szaküzletem megszűnt! 
 

 -  Továbbra is vállalom esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények    

     fényképezését és videózását.  

 -  Gyermek felvételek készítése háznál. 

 -  Olaj-, pasztell- és akvarell képek árusítása  

 

Új elérhetőségeim: 

Nacsa Jánosné fényképész 
Szeged, Zentai u. 10. 

06-70/2 803 013 vagy 06-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 
 

 

 

 

========================================================= 
  

                       Havonta kétszer megjelenő közéleti lap 
 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei  Krónikás  Egyesület  

Szerkesztőség és kiadóhivatal:  6765 Csengele,  Felsza- 

badulás u. 2/A.    (62) 286 335         (30) 6 216 223        

E-mail: csengele@freemail.hu            Példányszám: 130            

Felelős  kiadó  és  felelős  szerkesztő:    Molnár  Mihály                             

A lap  szerkesztése a Nemzeti Civil Alapprogram  támo- 

gatásából  vásárolt  számítógépen  készül. © Copyright reserved! A lap másolá-

sa csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad 

a szerkesztőség álláspontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  

========================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


