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Avartűz a tanyavilágban  
 

 
 

A tűzesetekről szóló írásunk a 85. oldalon olvasható!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Március 

 

 

16. 

1947-ben ezen a napon született Csókási Tibor vállalkozó, 

akit a csengelei polgárőrök 2002-ben tiszteletbeli polgárőr 

címmel tüntettek ki a polgárőr mozgalom kimagasló támo-

gatásáért.  1981-ben ezen a napon született Haraszti Zsolt, 

aki 1994-ben a megyei bajnokságon atlétika versenyszám-

ban II. helyezést ért el. Ugyanebben az évben az országos 

bajnok atlétikai csapat tagja volt. 1995-2004 között a csen-

gelei focicsapattal játszott.  1987-ben ezen a napon hunyt el 

Bangó Péter, aki kéményseprőként és postai kézbesítőként is 

dolgozott.  

18. 

1899-ben ezen a napon született Drinóczki Béla (†1977), aki 

a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több tisztséget 

töltött be. 1940-1944 között tagja volt az egyházközségi 

képviselő-testületnek.  1912-ben ezen a napon született 

Gyurkovics Ferenc (†1982) gazdálkodó, aki leventeoktató 

volt. 1948-ban az alsócsengelei MDP alapszervezet gazda-

ságvezetőjének választották meg.  1944-ben ezen a napon 

hunyt el Csáki István gazdálkodó, aki a Csengelei Mező-

gazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.  

1965-ben ezen a napon hunyt el Kiss János, aki 1929-től a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja 

volt.  1977-ben ezen a napon hunyt el Balog Imre föld-

műves, aki 1919-ben csengelei vörösőr volt.  1983-ban 

ezen a napon született Csányi Krisztina, aki 2002-től fogor-

vosi asszisztens. 2010-től a Csengelei Polgárőr Csoport tit-

kárhelyettese.  

19. 

1910-ben ezen a napon született Sinka István (†1981), akit 

az 1949-es községgé alakuláskor bírónak választották. 1951-

től a Lenin Tsz, 1961-től az Aranykalász Tsz elnöke volt.  

1918-ban ezen a napon született Szalai Kálmán, aki a II. 

világháború során ismeretlen hadszíntéren eltűnt.  1923- 
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19. 

ban ezen a napon született Rokolya József (†2008) bognár.   

1960-ban ezen a napon született Rényiné dr. Torontáli 

Renáta, aki 1990-től az I. számú háziorvos.  1969-ben ezen 

a napon született Varga Levente, aki 1987-1990 között az 

általános iskola képesítés nélküli pedagógusa volt. 1992-ben 

közművelődési előadóként tevékenykedett. 

20. 
1865-ben ezen a napon született Nagy Antal (†1953), aki a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től. 

21. 

1921-ben ezen a napon született Szűcs József, aki a II. világ-

háború során hadifogságba esett. 1947-es hazatérése után a 

fogságban szerzett betegségében hunyt el. Neve szerepel az 

I-II. világháborús emlékművön.  1967-ben ezen a napon 

született Vígh Attila, aki 1995-től a Korona söröző kocs-

márosa. Amatőr dartosként 1999-ben megnyerte a Halas 

Kupát. Egy ideig a halasi NB I-es Darts Klub igazolt játé-

kosa volt.  

22. 

1945-ben ezen a napon fogságban hunyt el Török Mihály, 

aki 1944 novemberében került szovjet hadifogságba.  

1965-ben ezen a napon hunyt el Sárhegyi Károly, aki 1942-

től az Erdősarki, 1957-től a belterületi iskolában tanított. Az 

egyházközség képviselő-testületének a jegyzője volt.  

23. 

1947-ben ezen a napon hunyt el Petrás István, aki a Csen-

gelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 

1929-től.  1969-ben ezen a napon született dr. Farle Csa-

báné Sánta Ildikó, aki 1990-től az általános iskolában tanít.  

24. 

1947-ben ezen a napon született Kiss Ferenc, aki 1992-től az 

Öregmalom vendéglő tulajdonosa. Kb. 15 éven át a Hazafias 

Népfront községi titkára, 1980-1990 között a községi tanács 

tagja volt.  1957-ben ezen a napon hunyt el Samu Bálint 

kovács. 

25. 

1957-ben ezen a napon született dr. Balikó Katalin fogorvos, 

aki 1980-tól gyógyít falunkban.  1999-ben ezen a napon 

meggyilkolták a csengelei benzinkút kezelőjét. A gyilkost 

június 2-án fogták el. 
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26. 

1967-ben ezen a napon született Vörös Tiborné Bartucz 

Gyöngyi, aki 1985-1988 között a takarékszövetkezet pénz-

tárosa volt. 2002-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tün-

tették ki.  1971-ben ezen a napon született Czakó Ildikó, 

aki 1993-1996 között az általános iskola gazdaságvezetője 

volt. 1996-tól a Vetter Hungary Kft. pénzügyi ügyintézője. 

2004-ben a nőnapi bál szépének választották.  

27. 

1945-ben ezen a napon született Lippai Viktória (†2003), 

aki 1964-1965 között a Pántlika úti iskolában tanított.  

1955-ben ezen a napon született Papp Illés, aki 1997-1999 

között a METÉSZ csengelei szervezetének alelnöke volt.  

1971-ben ezen a napon született Széll János, aki 2000-től a 

Vénusz presszó tulajdonosa.  1990-ben ezen a napon hunyt 

el Kovács Zoltán lazarista szerzetes, aki 1950-től Csengele 

lelkésze volt. 1951-ben, a legkeményebb Rákosi-korszakban 

kitiltották falunkból, és a további misézéstől is eltiltották. 

28. 
1989-ben ezen a napon hunyt el Nagy Imre, aki 1962-1967 

között a Daka-kocsmát vezette. 

29.  

1915-ben ezen a napon született Túri György, aki 1951-

1961 között erdész volt.  1970-ben ezen a napon született 

Vígh Csaba, aki 1992-től tagja volt a csengelei focicsapat-

nak. 

30. 

1876-ban ezen a napon született Papp Mihály (†1961), aki 

1934-től Szeged város törvényhatósági bizottságának képvi-

selője volt. Tagja volt a mezőgazdasági bizottság I. csoport-

jának, és a tanyai szakbizottságnak is.  1909-ben ezen a 

napon tartották a közigazgatási bejárást a csengelei vas-

útállomás építési ügyében.  1956-ban ezen a napon szüle-

tett Barna Ferenc, aki 1995-ben jugoszláviai menekültként a 

csengelei focicsapat játékosa volt.  1992-ben ezen a napon 

adták át a volt iskolaigazgatói lakásból kialakított második 

orvosi rendelőt. 

31. 
1912-ben ezen a napon született Török Sándor, aki a II. 

világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált 

halt. 
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Mindennapos avartüzek 

 

Az utóbbi időben nem sok pihenési lehetőséget adtak a 

csengeleiek a tűzoltóknak, minden napra akadt egy-egy vonulásuk, 

sőt néha több is. A tanyavilágban most van a szezonja a gazége-

tésnek. 

Március 3-án dél körül az Almási-tanya közelében hatalma-

sodott el a meggyújtott gaz lángja. A körülbelül 6 hektárnyi tűz-

tenger három tanyát veszélyetetett. A helyi önkéntesekkel együtt 

három tűzoltójármű küzdött a lángokkal. Innen nemsokára az Erdő-

sarki bolt szomszédságába kellett továbbmenniük, ahol 1 hektárnyi 

gyep égett. 

Március 4-én nincs tudomásunk tűzről, de aznap délután egy 

tűzoltóautó vágtatott végig a főutcán szirénázva. Hogy hova tartott, 

nem tudjuk. 

Március 5-én délelőtt 11 óra tájban Gurdics Sándorné tanyá-

jánál, a jászszentlászlói határ közelében gyulladtak fel a lángok. Itt 

körülbelül 5 hektár gyep égett. A helyi önkéntesek kezdték meg az 

oltást, majd három félegyházi és egy halasai tűzoltóautó is bekap-

csolódott a mentésbe. A járművek víztartályát többször kellett újra-

tölteni.  

Március 6-án este 8 óra tájban a vasúton túli területre hívták a 

tűzoltókat. Itt 1 holdnyi tarlóföld égett, melyet két félegyházi 

tűzoltó csapat gyorsan eloltott. 

Március 7-én koradélután Harmath Istvánné tanyájánál, a 

jászszentlászlói határ közelében lángolt a gyep, melyet a helyi 

önkéntes tűzoltók fékeztek meg. 

Március 8-án 14 óra tájban id. Lesták Mátyás tanyájánál 

lobbant lángra az elszáradt gaz. Ezt is a helyi lánglovagok oltották 

el. 

Március 11-től a vidékfejlesztési miniszter az egész országra 

kiterjedő általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el, mely vonatkozik 

a gaz és tarló égetésére is.   

M. M.        
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A hagyományokkal ismerkednek 
 

 
 

Készül a Rőzsehordó asszony című szobor 
(fotó: Molnár Mihály) 

 

Olvasóink előtt nem újdonság, hogy a hittanos tanulók sok-

sok megmozdulásban vesznek részt. Most a hatodikosok számára 

indítottak egy eseménysorozatot, amely ugyan nem kifejezetten 

egyházi jellegű: a népi hagyományokkal ismerkednek meg.  

Az első alkalommal Vincze János fafaragót keresték fel, aki 

előttük kezdett el egy rőzsehordó asszonyt kifaragni. Az először 

bátortalan fiatalok ki is próbálták a véső használatát, sőt némi un-

szolásra Theodóra néni is faragott egy keveset. 

A későbbiekben csuhéfonás és rétessütés is program lesz. 

Valószínűleg az utóbbi nagy élmény lesz az édesszájú gyerekek 

számára.                                                                                    M. M. 
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Új virágbolt nyílt 

 
Március 3-án „Fantázia” néven új boltot nyitott Kun-Szabó 

Tibor, a Gól söröző tulajdonosa a korábbi 100 Ft-os üzlet helyén.  

Az új kereskedelmi egységben virágot, koszorút, ajándékot, 

italt, édességet és dohányárut lehet vásárolni, valamint presszó ká-

vét kedvezményes áron lehet fogyasztani. A vásárolókat a virágkö-

tésben járatos Nagymihály Zoltánné fogadja. 

Hétfőn 12-16 óra között, keddtől péntekig 8-16 óra között, 

szombaton 8-tól 12-ig várják a vevőket. 

A boltot nyitó vállalkozó a Gól sörözőt is továbbfejleszti. 

Már megkezdődtek a bővítési munkálatok, és a régi épületet is tel-

jesen felújítják. 

M. M.  

 

 
 

Bővítik a Gól söröző épületét 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Ötödik vőfély- és zenész-
találkozó 

 
A nőnaphoz kapcsolódóan kerül megrendezésre a vőfély- és 

zenésztalálkozó a faluházban. Ez évben március 10-én került sor a 

rendezvényre.  

Nagy Mihály csengelei vőfély nyolc társát invitálta meg fa-

lunkba. Boros Attila Ballószögről, Nagy István Kiskunhalasról, 

Bartucz Zsolt Pálmonostoráról, Zádori Csaba Kiskundorozsmáról, 

Kovács Sándor Baksról, Ollai István Szentesről, Szigeti Papp Béla 

Szankról és Tóth István Tiszaalpárról érkezett.  

A csengelei Rácz Band mellett négy másik zenekar is fellé-

pett: Csanytelekről Antal Adriáné, a baksi Subás, a pusztaszeri He-

gedűs és a csanyteleki Hatosfogat. 

A sok szereplő miatt már elég korán, délután 5 órától várták a 

vendégeket, akik a műsor kezdésére meg is töltötték a termet. A 

hagyományos lakodalmi menüből a húsleves és a rétes megmaradt,  

második fogásként viszont sült hurka-kolbászt és húsokat szolgál-

tak fel rizzsel és petrezselymes burgonyával. Ahol ürült a sültes tál, 

ott a pincérek hamarosan hoztak egy újabbat.  

A vőfélyek az étkeztetés alatt folyamatosan adták elő a 

produkciójukat. A táncparkett hamarosan megtelt, az első táncos 

pár már a vacsora alatt melegített. 

A tombola sorsolására éjfél után került sor. A fődíjat, a Vetter 

család által felajánlott kerékpárt Sánta Ferenc polgármester nyerte 

meg, de ő azt felajánlotta egy hátrányos helyzetű iskolás számára. 

A rendezvényen megjelentek a környező települések (Baks, 

Balástya, Pusztaszer) jelenlegi polgármesterei, és Jászszentlászló-

ról az előző faluvezető is. A vendégek között volt országgyűlési 

képviselőnk, Vincze László, akit a 2010-es választások óta nem 

igen lehetett falunkban látni. 

M. M.      
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Képek a vőfély- és zenésztalálkozóról 
 

      
 

       Kilenc vőfély egy helyen                  Zenészek bemutatkozása 
 

      
 

             Indul a tálalás                        Vincze László ogy. képviselő 
 

       
 

    Méteres szalámi nyeremény         A polgármester nyerte a biciklit       
 

(fotók: Molnár Mihály) 
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1 %-ot a civil szerveződéseknek 
 

Ha még nem döntötte el, hogy kinek ajánlja fel személyi jövede-

lemadója 1 %-át, ajánljuk figyelmébe a következő lehetőségeket: 

Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány 

Adószám: 18469109-1-06  

Csengelei Polgárőr Csoport 

Adószám: 18463653-1-06                                                                

 
 

 

 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 55 éve: 
 

Egy nap a bíróságon 
 

[…]Össze-vissza hazudoztak a csengelei ellenforradalmárok 

a megyei bíróság, dr. Bottyán László tanácsa előtt. Szadista cselek-

ményeikről is már korábban hírt adtunk, – a tárgyaláson a tanúk 

vallomásai alapján még részletesebben feltárult és bebizonyosodott 

bűntettük. 

Október 29-én már tobzódtak az ellenforradalmárok Csenge-

lén is. Magony Imre volt az egyik fő szervezőjük, akinek »irányí-

tásával« ifjú Molnár János, Virgonc Pál – büntetett előéletű 

parasztok –, Rabi Flórián, Kunszabó Mihály, Szöri István kommu-

nistaellenes hadjáratba kezdett. Felkeresték Magony Lajost lakásán, 

feltették egy kocsira és vitték magukkal a községben. Útközben 

ütötték, verték azért, mert kommunista és tsz-tag. Az ellenforradal-

mi banditák miközben ütlegelték Magony Lajost, cinikusan azt 

hangoztatták: »ne bántsátok« és ugyanakkor verés közben énekel-

tették áldozatukat. 
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Az ellenforradalmárok ezután felkeresték a féllábú Tóth Já-

nost, aki két mankóval jár, őt is kocsira dobták, mert kommunista 

és tsz-tag, verték, rugdosták. Majd ledobták a szerencsétlen embert 

a kocsiról és tovább haladtak.  

Később Tóth János tanyája felé hajtottak, ahol már kint vol-

tak a mentők és a fehér kocsi körül kisebb csődület támadt. Ma-

gony Imre leugrott a kocsiról és pumpával fejbevágta az egyik ott 

álló embert. Erre Szabó Mihály, – aki korábban ugyancsak részt 

vett az ellenforradalmi tüntetésben, – a kocsira felszálló Magony-

hoz ugrott, és halálos döfést mért hátába. Magony Imre gyilkosát 

tízévi börtönre ítélték. 

A bíróság ítélkezett a tettesek felett: ifj. Molnár Jánost kétévi, 

Virgonc Pált pedig 1 év, 10 havi börtönre ítélte. (Virgoncnak az 

előző felfüggesztett négy hónapi börtönbüntetését is le kell tölte-

nie.) Rabi Flórián és Szöri István tíz-tíz hónapi, Kunszabó Mihály 

nyolc hónapi börtönt kapott. Sutka Zoltán büntetése hat hónapi bör-

tön. Magyar Mihály hat hónapi börtönbüntetését pedig háromévi 

próbaidőre felfüggesztették. 

(-ts) 

 

(Szegedi Néplap 1957. március 3., p. 7.) 

 

 

Tollas bajnokság lesz 

 
Szépen beindult a tollaslabdázás a faluház tornatermében, 

van amikor tíz felnőtt is sportol egyszerre, és a fiatalok is kiveszik 

részüket a kemény sportágból. 

A tervek szerint május hónapban rendeznek egy bajnokságot, 

külön a fiataloknak, és külön a felnőtteknek. Ha elfogadják a meg-

hívást, akkor kistelekieket is vendégül látnak majd. 

Emlékeztetőül: tollasozás hétfőn és csütörtökön van, fiatalok-

nak 19-től, felnőtteknek 20 órától. 

M. M.   
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Kun Szabó István Nótáskönyve 5. rész 
 
 

10. Te vagy az én lelkem 

 

Te vagy az én lelkem édes boldogsága, 

Hozzád sír a könyörgésem minden imádsága. 

Boldog vagyok, ha rád nézek, hogyha látom gyönyörű két szemedet. 

Sírva gyönyörködöm benne, hisz imádlak, mint egy [olvashatatlan szó] 

Pedig boldog úgysem leszek sohasem. 

 

11. Barna lány a babám 

 

Barna lány a babám, barna lány, 

Liliom szép arca halovány. 

Aranyból van neki minden haja szála, 

Szebb lány a világon nincs nála. 

 

12. Írom a levelem 
 

Írom a levelem fekete tintával, 

Hattyútollból metszett hófehér pennával. 

Búbánat a tintán, sóhajom a posta 

Mindenik betűmet keserű könny mossa, bánatos könny mossa. 

 

13. Nem jön levelem 

 

Nem jön levelem, mindhiába várom, 

Régen elfelejtett az én kicsi párom. 

Pedig egyszer régen orgona nyíláskor, 

Egy szerelmes fehér virág fakadásakor, 

Dehogy akart volna még tudni sem másról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-  93  - 

 

 

14. Levél ment a kaszárnyába… 
 

Levél ment a kaszárnyába, székely baka várja, várja. 

Édes rózsám mit is írjak, hogy ne sírjak 

Idehaza a faluban 

Most virágzik az orgona virága. 

 

15. Minden este a lelkem… 
 

Minden este a lelkem jár hozzád, 

S meg csókolom halvány sárga orcád. 

Betakarlak rózsa levelével, 

Elaltatlak szívem melegével.  
 

(folytatjuk) 
 

 

Rendőrségi hírek 

 

Egy csengelei lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, 

mivel február 27-én a késő esti órákban egy, a feljelentő gondjaira 

bízott, egy német állampolgár tulajdonában lévő tanyára a kerítésen 

átmászva jogtalanul behatolt. Az ott lévő garázs ablakáról a rácsot 

és az ablakot védő lemezlapot lefeszítette, az ablakszárnyat a he-

lyéről leemelte azzal a céllal, hogy a garázsban lévő értékekhez 

hozzáférjen, azonban a riasztóberendezés bejelzése miatt az elkö-

vető a helyszínről anélkül távozott, hogy az épületbe bejutott volna. 

A rongálással 50.000 Ft kárt okozott. 

Ismeretlen tettes ügyében rendeltek el nyomozást, aki az el-

múlt év december eleje és ez év februárja között Csengele külte-

rületén, egy erdős terület szélén kb. 1,5 méter szélességben és 60 

méter hosszúságban kivágta az ott álló olajfákat, majd legallya-

zásukat követően eltulajdonította 100.000 Ft értékben. 
 

 (promenad.hu) 
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H i r d e t é s e k 
 

Pí-víz kapható Csengelén! Forgó Jenő a csengelei benzinkúton 

megkezdtek a Pi-Aqua elnevezésű Pí-víz forgalmazását. A japán 

szabadalom alapján előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ion-

mentes víz fizikai és biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. 

A kutatások szerint a Pí-víz képes az információk tárolására és 

közvetítésére. Fogyasztása egészségeseknek és betegeknek egya-

ránt számos előnnyel jár, hiszen alkalmas az élő szervezet bioener-

giával való folyamatos feltöltésére. A tapasztalatok szerint segíti a 

szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrendszert, növeli az 

ellenálló képességet a betegésekkel szemben, gátolja a kórokozók 

terjedését a szervezetben, fokozza a regenerálódást, a sérült 

szövetek helyreállítását, csökkenti az allergiás tüneteket, hatásosan 

csökkenti a stressz érzékenységet, növeli a teherbíró képességet és 

lassítja az öregedést. Hatása néhány hét után észlelhető. Naponta 

1-1,5 liter fogyasztása ajánlott. 1,5 literes műanyag flakonokban 

kapható, szénsavas és szénsavmentes változatban. Egy üveg ára 

120 Ft.    

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. 

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                                 
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