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Megbeszélés a kutatás előtt 
 

 
 

Cikkünk a 280. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Október 
 

1. 

1890-ben ezen a napon kezdődött meg a csengelei közok-

tatás a csengelei (később: Belsőcsengelei) iskolában.  1904-

ben ettől a naptól kezdődően 25 évre újra bérbe adták a lejárt 

bérleteket, és továbbá még 443 holdat mértek ki erre a célra.   

2. 
1974-ben ezen a napon született Sántáné Czombos Mónika, 

aki 1994-1995 között képesítés nélküli óvónő volt.  

3. 

1933-ban ezen a napon született Katona Antal, aki 1997-től 

tagja a népdalkörnek.  1974-ben ezen a napon született 

Pigniczki Tiborné Tóth Margit, aki 1996-tól óvónőként dol-

gozik az óvodában.  

6. 

1921-ben ezen a napon született Horváth András (†1944), 

aki a II. világháborúban az erdélyi harcok során vesztette 

életét.  1940-ben ezen a napon született Rácz András 

(†2000), aki 1973-1975 között a rendőrség körzeti megbí-

zottja volt.  1944-ben ezen a napon született Varga Lász-

lóné Tóth Mária, aki 1982-2005 között tanított a belterületi 

iskolában, 1991-1996 között iskolaigazgató volt. 2003-ban 

"A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.  1951-ben 

ezen a napon született Novák Imréné Rabi Katalin, aki 1984-

1994 között az ÁFÉSZ boltot vezette, majd ugyanezt a bol-

tot 1994-2001 között bérelte Kiss Ferenctől. 2001-től az 

Öregmalom vendéglő melletti vegyesboltot vezeti.  1972-

ben ezen a napon született Kopschitz Péter, aki 2002-2003 

között a csengelei focicsapat tagja volt.  

7. 

1918-ban ezen a napon született Hargitai (Höhn) Imre 

(†1977), aki 1945-1951 között a Belsőcsengelei iskolában, 

1963-1964 között a Pántlika úti iskolában tanított. 1945-től 

kántori tisztséget is ellátott. 1945-1949 között az egyház-

község képviselő-testületének jegyzője volt.  

8. 
1891-ben ezen a napon született Béres János gazdálkodó, aki 

1944-től  a  Független  Kisgazdapárt csengelei szervezetének  
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8. 

választmányi tagja volt. 1948-ban Jani nevű 4 éves arabs 

telivére a szegedi mezőgazdasági kiállításon első helyezést 

ért el.  1922-ben ezen a napon született Tóth István (†2003) 

bérfűrészelő. 1941-ben avatták vitézzé. 1971-1978 között az 

önkéntes tűzoltók parancsnoka volt. 

9. 

1883-ban ezen a napon született Magyar János (†1956) bog-

nár, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több veze-

tő tisztséget töltött be. 1945-ben tagja volt a Földosztó Bi-

zottságnak. Az egyházközségi képviselő-testületben is több 

tisztséget látott el.  

10. 

1940-ben ezen a napon született Vincze János, aki 1986-tól a 

temető gondnoka. 1998-ban az egyházközség világi elnöké-

nek választották. 1994-től önkormányzati képviselő. Fafara-

gásaival több településen szerepelt. Kenyérszelő című szob-

rával országos döntős volt.  1941-ben ezen a napon elké-

szült az I. fokú közigazgatási kirendeltség épülete, de a hiva-

tal csak 1943-ban kezdte meg működését.  1944-ben ezen a 

napon halt hősi halált Rácz József Kiskunhalason.  1975-

ben ezen a napon született Vincze Róbertné Ceglédi Márta, 

aki 2001-2007 között postai kézbesítő volt, majd a posta-

hivatalban dolgozott.  1991-ben ezen a napon született Sán-

dor Orsolya, akit 2006-ban "A csengelei iskoláért" plakettel 

tüntettek ki.  2004-ben ezen a napon hunyt el Balogh Jó-

zsefné, az ÁFÉSZ benzinkút első kezelője. 

11. 

1893-ban ezen a napon született Balogh József földműves, 

aki a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szövetsége 

Csengelei Helyi Csoportja vezetőségének póttagja volt 1919. 

április 27-től.  1898-ban ezen a napon született Gyovai Jó-

zsef (†1977), aki az 1950-es években tagja volt a községi 

tanácsnak.  

12. 

1924-ben ezen a napon avatták fel Balassa Ernő szegedi fes-

tőművész allegorikus képét a csengelei hősi halottak emléké-

re. A festmény holléte ismeretlen.  1928-ban ezen a napon 

született Tóth Imre (†2007), aki alapításától tagja volt a nép-

dalkörnek. 
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13. 
1965-ben ezen a napon született Tóth-Andorné Farkas Éva, 

aki 1988-tól óvónőként, 1996-tól vezető óvónőként dolgozik 

az óvodában.  

14. 
1972-ben ezen a napon született Lantos István, aki 1996-tól 

tanít az általános iskolában. 2002-től önkormányzati képvi-

selő, 2006-tól alpolgármester.  

15. 

1925-ben ezen a napon született Bencsik László, aki 1949-

ben II. világháborús aknarobbanás miatt életét vesztette.  

1947-ben ezen a napon hunyt el szovjet hadifogságban Bozó 

József csendőr, aki Csengelén született.  1970-ben ezen a 

napon hunyt el Szűcs Mihály, aki 1957-1968 között postai 

kézbesítő volt.  1973-ban ezen a napon született Tóth Gá-

bor, aki 1995-2000 között a csengelei focicsapat játékosa 

volt. 

 

 

 

Afgán menekültek Csengelén 
 

Úgy tűnik, hogy az embercsempészek rászoktak arra, hogy az 

illegális bevándorlókat az M5-ös autópálya csengelei pihenőjében 

eresztik szélnek, hiszen egyre több ilyen eset fordul elő. 

Szeptember 16-án lakossági bejelentést kapott a Csengelei 

Polgárőr Csoport, hogy a csengelei pihenőhelytől nem messze arab 

kinézetű, megviselt állapotú férfiak kértek vizet az egyik tanyánál. 

A polgárőrök kivonulás közben értesítették Bozó Béla körzeti 

megbízottat a történtekről, aki éppen a kisteleki rendőrkapitány-

ságon tartózkodott, így gyorsan riasztani tudta a kollégáit. A pol-

gárőr autó láttára a három idegen beszaladt az erdőbe, ezért na-

gyobb létszám vált szükségessé a kutatásukra. Még több rendőr, 

köztük civil ruhás nyomozók is érkeztek a helyszínre.  

A kutatás során a három afganisztáni férfiből egyet sikerült 

elfogni, akit a bevándorlási hivatalnak adtak át a rendőrök.    

M. M. 
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Polgárőrök az iskolánál 
 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 

 
A polgárőr mozgalom mindig is elsőrendű feladatának tekin-

tette a bűn és baleset megelőzését. A Csengelei Polgárőr Csoport 

már sok évvel ezelőtt elkezdte azt a tevékenységét, hogy a 

szeptemberi iskolakezdéskor polgárőrök vigyáztak az iskolába tartó 

diákokra, segítették őket az úton való átkelésben, hiszen az 

iskolánál nincs gyalogátkelőhely kialakítva. 

Néhány évig nem tartották szükségesnek a polgárőrök ezen 

baleset megelőzési munkáját, viszont az idén már újra végezték ezt 

a feladatukat. Szeptember hónapban három héten – 15 napon – ke-

resztül, naponta 2-2 polgárőrrel vigyázták a fiatalok közlekedését.    
 

M. M.  
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Előkerült az eltűnt férfi 
 

Körülbelül egy hónapja tűnt el egy Erdősarok közelében lakó 

férfi, H. Mihály. A köddé vált embert a rendőrség eltűntként kö-

rözte, mely sokáig nem vezetett eredményre. A Csengelei Polgárőr 

Csoport úgy döntött, hogy az eltűnés környékén lévő erdőket át-

kutatja, hátha találnak valamilyen értékelhető nyomot. 

A szeptember 12-én lebonyolított terepkutatásban 8 helyi és 4 

kisteleki polgárőr vett részt, és besegített egy csengelei polgár is. A 

több órás kutatás során az erdőben előkerült egy sapka, mely min-

den valószínűség szerint a keresett személyé, viszont más érdemle-

ges nyomot a polgárőrök nem találtak. A kutatást szürkületkor 

befejezték. 

Az eltűntre szeptember 21-én bukkantak rá, egy fára fela-

kasztva. Mint kiderült, a polgárőröknek még egy 100 méteres sávot 

át kellett volna kutatni, hogy ráakadjanak H. Mihály tetemére.    

A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja az esetleges ide-

genkezűséget. 

M. M. 
 

 

 

●Fekete pont 
 

Járda, járda, járda… 
 

Az egyik magas beosztású képviselő vetette fel még 2007-

ben az egyik önkormányzati ülésen, hogy nagyon frankó az új óvo-

da épület, csak annyi baj van, hogy a faluház mellett nincs járda, az 

Árpád utca felől gyalog érkező gyerekek és szülők csak az úton 

közlekedő gépkocsik között tudnak az intézményhez eljutni. Azt 

mondani sem kell, hogy ez igencsak balesetveszélyes állapot. A 

felvetésre a polgármester azt válaszolta, hogy majd megnézi a le-

hetőségeket.  
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Az azóta eltelt évek alatt semmi előrehaladás nem történt az 

ügyben, a balesetveszély továbbra is fennáll. Polgármesterünkön a 

kb. 20-30 méteres járda megvalósítása valahogy kifogott. A pénzhi-

ányra nem igazán hivatkozhat, mert például az elmúlt évben a ta-

nyai utak karbantartásán megspórolt 1,5 millióból biztosan futott 

volna rá, talán még mozgó járdát is lehetett volna építeni. Hogy a 

járda megvalósításának mi az akadálya, az máig rejtély. 

De azért ne legyünk egyoldalúak, épültek járdák az elmúlt 16 

évben is. A faluház előtti betonjárdát díszkővel burkolták, a polgár-

mesteri hivatalnál kialakították a híres gyalogos körforgalmat, és a 

postához vezető betonjárda szintén díszburkolatot kapott. Közben a 

Petőfi utcai, betonkockákból készült járdák olyan állapotban van-

nak, hogy ott akár túlélő show-t is lehetne rendezni. Valószínűleg 

polgármesterünk erre nem jár gyalogosan, mert máshol, a Felszaba-

dulás utca egy szakaszán feltűnt a járda hepehupasága, és újra ra-

katta az óvoda és az orvosi rendelő közötti részen.  

16 év alatt viszont az sem  tűnt fel polgármesterünknek, hogy 

a Felszabadulás utcán a Csókási háztól a buszgarázsig nincs járda, 

pedig önkormányzati épületek is útba esnek. Arról már nem is 

beszélve, hogy buszmegálló is van a kérdéses szakaszon, de hát 

valószínűleg ez sem érdekes. Ha esik az eső, járjanak gumicsiz-

mában a busszal közlekedők!    

Persze, sorolhatnám még, hogy mely utcákban nincs egyálta-

lán járda, de nincs sok értelme. Ha ez 16 év alatt nem tűnt fel 

falunk első emberének, az csak azért lehet, mert nem is akarta ész-

revenni. Akkor meg minek erőlködjünk?         

Zorró 
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Csengeleiek a balástyai 
falunapokon 

 

Szeptember 17-19. között rendezték meg a hagyományos fa-

lunapokat a szomszéd településen, melyen a szép számú csengelei 

érdeklődő mellett falunk béli kiállítók is voltak. 

A balástyai sportcsarnok összes termét igénybe vették a kiál-

lítók, a zöldségek mellett képzőművészeti tárgyakat és régiségeket 

is bemutattak a közönségnek. 

Az egyik helyen háziorvosunk, dr. Torontáli Renáta mutatta 

be üvegfestményeit és grafikáit. Ennek külön érdekessége volt, 

hogy édesanyjával szerepelt együtt, aki festményeit állította ki. 

 

 
 

Dr. Torontáli Renáta kiállítása 
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Vincze János kicsi és nagy csikóssal 

 
 

A másik csengelei kiállító Vincze János fafaragó volt. A 

három nap alatt számos érdeklődő nézte meg szobrait, köztük 

budapestiek, sárbogárdiak, tatabányaiak és budakalásziak is voltak. 

Az egyik látogató, amikor hívta a társa, hogy menjen már tovább, 

így méltatlankodott: „Hagyjál már békén, amikor ezek a legszeb-

bek itt!”. Az alkotónak a vendégkönyvbe beírt sok elismerés mel-

lett az is jól eshetett, hogy a Guggoló juhász című szobrát egy kis-

teleki hölgy megvásárolta. 

Szintén Csengelével kapcsolatos az is, hogy a második napon 

fellépett a Vidám Fiúk elnevezésű szintetizátoros trió, melynek 

tagja a falunk béli Rényi Janó, Torontáli doktornő fia.     

 

Kép és szöveg: 

Molnár Mihály 
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Fekete pont 

 

Nem fért bele? 

 
A Csengelei hírek szeptemberi számának megjelenése csú-

szott, a megszokott 8-a helyett 18-án került az olvasókhoz.  

Mindenki tudja, hogy egy község életében nagyon fontos do-

log a választás. A naivak ezért azt hihették, azért késett a meg-

jelenés, hogy a lapban megjelentethessék a választáson induló pol-

gármesterek programjait, valamint a képviselő-jelöltek teljes név-

sorát, hogy a helyiek felkészülhessenek a választásra, eldönthessék, 

kikre bízzák a falu sorsát.  

Sok településen ilyenkor választási különszámot jelentet meg 

az önkormányzat, hogy minden jelölt bemutatkozhasson, a polgár-

mester jelöltek pedig ismertessék a programjukat. Ez természetes 

dolog is, hiszen a falu pénzéből jelennek meg az önkormányzati 

lapok, így a lakosság el is várja a részletes tájékoztatást. 

Csengelén aztán meglepetten vette az ember a kezébe az ön-

kormányzat „független és objektív” lapját, melyet a falu pénzéből, 

a választók adójából jelentetnek meg. Abban bizony csak a regnáló 

polgármester programja volt benne, a többi polgármester jelölt ne-

vét még csak meg sem említették, nem hogy a programjukat közöl-

ték volna. Sajátos dolog az is, hogy a 18 képviselő-jelöltből csak 

annak a hatnak a neve jelenhetett meg, akik a polgármester támo-

gatására indultak. Mintha a többi jelölt nem is létezne, vagy nem is 

csengeleiek lennének. Hogy ez miért történhetett? Valószínűleg a 

falu lapja kóros helyszűkében szenvedhetett! 

Ezt látszik bizonyítani az a tény, hogy a polgármester pénz-

tárca lopási ügyéről is csak az jelenhetett meg, hogy a bíróság fel-

mentette, az már nem fért bele a lapba, hogy az ügyész azon nyom-

ban fellebbezett az ítélet ellen. Tehát az ügynek még nincs vége, az 

ítélet nem jogerős.       

Mi ebből a tanulság? Bizony, bizony, bővíteni kell az önkor-

mányzati lap  terjedelmét, hogy ilyen fontos dolgok ne maradhassa- 
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nak ki belőle. Arra még csak gondolni sem merek, hogy hatalmi 

visszaélés miatt nem jelenhettek meg a falu életében nagyon fontos 

választási információk a csengeleiek lapjában, hiszen a polgármes-

terünk nagy (fiatal)demokrata! 

Zorró     
 

 
 

 

 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 25 éve: 

 

Esőváró vetegetők – Betakarítás napsütésben 
 

A szép napsütéses ősznek igazán mindenki örülhet, a betaka-

rítás késedelem nélkül, jó ütemben halad. A mezőgazdászok még-

sem elégedettek. Joggal. Már hat hete nem volt eső környékünkön, 

homokon és kötött talajon egyaránt száraz a föld. Nem könnyű 

ilyenkor a talaj megmunkálása, a vetések jó minőségű előkészítése. 

Az igazi az lenne, ha egy jó kiadós eső után egész október fagy-

mentes, napfényes maradna. 

Csengelén az Aranyhomok Tsz-ben szerencsére tavaly mély-

szántással művelték a földjeiket, így szántás helyett megteszi a tár-

csázás is. Négyszáz hektáron van már földben az őszi árpa. Ezer-

nyolcszáz hektárt bevetni őszi kalászosokkal, bizony sok időt igé-

nyel. E tájon a szüretnek most lenne a dandárja, ha a szőlő termett 

volna eleget. Az idén megtörtént a "kiegyezés" a pincegazdasággal. 

(Korábban Bács-Kiskun megyében a miénknél jobb ára volt a 

szőlőnek, sokan odaszállították termésüket, így ez a téesz is.) Most 

ez a kevéske termés a megyében maradt. Jó a cukorfok, a most sze- 
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dett rajnai rizlingé eléri a 18 fokot, s ezért már tisztességes árat 

kapnak. Van, amiből az idén is lehetett rekordot elérni. Soha még 

ennyi takarmány nem termett. A silózást a múlt héten befejezték, az 

ezer vagonnyi termés nagy része szudáni fű. […] 

 

(Részlet a Délmagyarország 1985. október 10-i számából) 
 
 

 

Két éves a „Csengelei 
információk” honlap 

 

2008. szeptember 20-án indította el Forgó Gyula internetes 

oldalát „Csengelei információk” elnevezéssel. A honlap anyagok-

kal való feltöltéséhez megnyerte magának Törköly Ágnest, Katona 

Attilát és Molnár Mihályt. 

A tudósítások falunk igen sok történéséről beszámolnak, csak 

néhány címszót megemlítve: sport, rendőrség, egyház, polgárőr-

ség, szabadidő, születés, faluház, egészségügy. Itt olvasható a 

Csengelei hírek is. Az írásos, fényképes anyagok mellé újdonság-

ként videók is felkerültek. Így szinte minden fontosabb közösségi 

eseményről, rendezvényekről mozgóképes tudósítást is láthatnak az 

internettel rendelkezők. Legnézettebbek az iskolai bálokról készült 

felvételek.  

2010 szeptemberére a látogatók száma meghaladta az 5000-t, 

és lapunk megjelenési idejére a letöltött oldalak száma 50 ezer kö-

rül lesz. Könnyen kiszámítható, hogy naponta közel 70 oldalt néz-

nek meg az érdeklődők. 

Csengelén két újság is olvasható, de a leggyakrabban megje-

lenő is csak kéthetente kerül az olvasók elé. Az internet adta lehe-

tőség viszont lehetővé teszi, hogy a híreket akár már aznap olvas-

hassák.  

M. M. 
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Kedvenc receptjeim 
 

Meggyes gombóc részeges 
öntettel 

 

Hozzávalók: 1 kg krumpli, 35 dkg finomliszt, 13 dkg vaj, 50 dkg 

meggy, 1 púpos kanál őrölt fahéj, 5 dkg darált dió, 10 dkg zsem-

lemorzsa, 2 evőkanál cukor, 1 dl félédes fehér bor, 1 evőkanál 

étkezési keményítő, 3 evőkanál cseresznyepálinka, só.    
 

A krumplit héjában megfőzzük, leszűrjük, meghámozzuk, 

krumplinyomón áttörjük, és kiterítve hűlni hagyjuk. Összegyúrjuk 

a liszttel, kb. 3 dkg vajjal, csipetnyi sóval, majd kb. 20 percig pi-

hentetjük.   

Közben a meggyet kimagozzuk és alaposan lecsepegtetjük, 

végül elkeverjük 1 csapott mokkáskanál őrölt fahéjjal. 

A tésztát kb. 4 mm vastagra kinyújtjuk, és 6x6 cm-es négy-

zetekre vágjuk. Mindegyik négyzet közepébe 2 szem meggyet te-

szünk, a sarkokat összefogjuk, és két tenyerünkkel gombócot for-

málunk a tésztából. Forrásban lévő, enyhén sós vízben kifőzzük a 

gombócokat, kiszedjük, és 10 dkg vajban megpirított, darált dióval 

elkevert zsemlemorzsára tesszük, 1-2 percig letakarva állni hagy-

juk, majd a tálat rázogatva a zsemlemorzsába hempergetjük. 

A megmaradt meggyet megszórjuk a cukorral, a maradék 

fahéjjal, ráöntjük a bor felét, és öt percig forraljuk. A maradék 

borban elkeverjük az étkezési keményítőt, és a meggyet besűrítjük 

vele. Tálalás előtt elkeverjük a cseresznyepálinkával, és az öntetet a 

gombócok mellé kínáljuk.  

Nemere Ilona   
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H i r d e t é s e k 

 

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek ja-

vításra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 3 236 305 

Simson N51-es, kék színű segédmotoros kerékpár eladó. Érdeklődni: 

06-30/2 098 273.   

Eladó a Csengele, Tanya 68. szám alatti ingatlan, 1 hold földdel, 3 

fúrott kúttal, kis akácfa erdővel. Érdeklődni lehet a +36 30 4 189 708 

telefonszámon. 

4 db 8,5 méter széles belterületű, 30 méter hosszú fóliaváz, fóliával 

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. 

Új állapotú, felültöltős Whirlpool A+A700 automata mosógép haláleset 

miatt eladó. Érdeklődni: +36-30/8 173 864 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott kúttal hobbikert 

eladó. Érdeklődni: Béres Lajosné, Csengele, Kossuth u. 4. +36-30/2 

098 096  

Tárcsázást (5.000 Ft/hold+ÁFA), szántást (9.000 Ft/hold+ÁFA) és 

aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János +36-30/8 536 229 

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  +36-30/2 626 029 
Eladó egy kétrekeszes, 120 cm széles, 85 cm mély vadkacsaház.  

Telefon: 06 30 9 598 442 
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Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgozót 

keresek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban Sándor 

Józsefnénál. 

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

itt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: 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, állványok, víz-

melegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-

hetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: +36-30/3 282 375 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

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

dafone szolgáltatók készülékeire. 
 

 

 

Gépi hímzés! 
 

Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai je-

lek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk 

egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, 

vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemélyek-

nek. 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.    

+36 30 6 957 919    E-mail: csengele@freemail.hu   Példányszám: 115                     

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Gémes Antal 
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                                       A lap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával                   
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