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Lovas tornászlányok  
 

 
 

A falunapokról szóló írásunk a 167. oldalon kezdődik!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Június 

 

 

2. 

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

1960-as években a volt malom helyén működő termény-

forgalmi cseretelepet vezette.  1993-ban ezen a napon 

hunyt el Halász Elek, aki 1959-től postai kézbesítő volt.  

3. 

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

bet, 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 kezdődött 

meg az első csengelei falunapok.  

4. 

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

1992 között képesítés nélküli napközis tanár volt az általá-

nos iskolában. 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 születet Varga Ferenc, aki 1962-től 

az Aranykalász Tsz agronómusa, 1970-től főagronómusa 

volt.  1948-ban ezen a napon a helyi focicsapat megmér-

kőzött a Szeged-Felsőközponti Munkás Torna Egylettel 

Csengelén.  1977-ben ezen a napon született Törköly Ág-

nes, aki 1999-től a Faluházat vezeti. 2001-től a Csengelei 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolatitkára, a Csen-

gelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány felügyelő bizottsá-

gának 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-

testületnek. 
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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.  1975-ben ezen a 

napon született Ambrus Gábor, aki 1998-2003 között a csen-

gelei focicsapat játékosa volt.  1989-ben ezen a napon 

hunyt el Balogh Sándor, aki 1957-től boltos, majd a ZÖLD-

ÉRT felvásárlótelep adminisztrátora volt.  1997-ben ezen a 

napon alakult meg a Független Kisgazdapárt helyi alapszer-

vezete 15 taggal.  

9. 

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

postai kézbesítő volt.  1975-ben ezen a napon született 

Csáki Tünde, aki 2001-2002 között napközis tanár volt az 

általános iskolában.  1977-ben ezen a napon hunyt el Gyo-

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

nácsnak.  

10. 

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

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

tek 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 

önkormányzati képviselő volt.  2004-ben ezen a napon he-

lyezték üzembe a T-Mobile átjátszó berendezést. Ezzel meg-

oldódott a 30-as előjelű mobil készülékekkel való hibátlan 

telefonálás.     

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  hivatalsegédje volt.  1950-ben  
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12. 

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 született 

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

szisztense.  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. 

1940-ben ezen a napon született Tisóczki Péter, aki 1965-től 

az ÁFÉSZ-bolt iparcikk részlegét vezette.  1943-ban ezen a 

napon született Csókási Ferenc, aki az ÁFÉSZ csengelei táp-

takarmányboltját vezette.  1966-ban ezen a napon született 

Varga Györgyi, aki 2003-tól dolgozik óvónőként az óvodá-

ban.  1967-ben ezen a napon született Balázsné 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.  

2005-ben ezen a napon Csengele legyőzte Székkutas foci-

csapatát, ezzel megnyerve a megye III-as Szuper Kupát.  
 

 

Rendőrségi hírek 
 

 

Egy lengyel kamionsofőr tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 

május 11-éről 12-ére virradó éjszaka az M5 autópálya csengelei pi-

henőjében várakozó lengyel honosságú teherjármű egyik üzema-

nyagtartályának zárját feltörte és abból mintegy 300 liter gázolajat 

tulajdonított el 130.000 Ft értékben. 

 (promenad.hu) 
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Búcsú „Matróztól” 
 

Május 14-én szomorú ese-

ményről értesült Csengele lakos-

sága: elhunyt Vígh István. Őt ba-

rátai, ismerősei csak „Matróz”-

ként szólították, mivel 15 évet 

töltött el a folyami hajózásban. 

A fiatalon végetért életút 

mozgalmas és eredményes sport-

életet takar. 1970-től már a helyi 

focicsapatban játszott. 1975-ben 

a Szeged járási serdülő váloga-

tottba   került,  ahol   bajnokságot 

nyert. 1976-ban már a járási ifiben szerepelt.  

Nyugdíjazása után már nehezebben esett számára a mozgás, 

de ettől függetlenül oszlopos tagja volt a csengelei asztaliteniszesek 

csapatának. 1995-ben, amikor edző nélkül maradtak a helyi 

focisták, trénerként is bemutatkozott. 

Kedves, jó humorú emberként ismerte őt mindenki. Elismert-

ségét jól jelezte, hogy a temetésén több mint 100 autóval érkeztek 

tisztelői.  

Molnár Mihály 

 

*  *  * 

 

A Csengelei Krónika 1996-ban hosszabb interjút készített Vígh 

Istvánnal. Ennek egy részletével búcsúzunk tőle: 

 

„Több fényképen a feleséged is látható. Volt részére elegendő 

hely az uszályon? 

- Akinek olyan felesége volt, akinek nem volt állandó munkavi-

szonya, az mehetett az uszályon. Megkapta ő is a szolgálati útle-

velet, de  semmi  juttatásban  nem részesült. Volt, aki gyermekével,  
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családostul egészen addig ott volt, míg a gyermekek nem mentek 

iskolába. Az uszályon volt részükre egy szoba, konyha, spejz és 

fürdőszoba.  

Te uszálykormányosként fejezted be ezt a munkát. Az uszá-

lyokat is kormányozni kell, nem elég, ha a hajó vontatja? 

- Az uszálykormányosi cím egy beosztást takar. Az uszályon van 

egy matróz és egy uszálykormányos. Az uszálykormányos végzi a 

papírmunkákat, ő vezeti a hajónaplót, a határon ő lépteti át az 

uszályt. De az uszályt is kormányozni kell, mint minden más 

járművet. Ha Németországba mentünk, akkor három uszály volt 

csatolva a hajó mögé. Volt, hogy a harmadik uszály már nem is 

látta a hajót a kanyarban.         

A Magyar Rádióban mondják a vízállásjelentést. Ti hallgat-

tátok ezt?  

- A vonató hajón van egy kezelő, aki hallgatja és írja a vízállásokat. 

De tulajdonképpen mi is hallgattuk, ha olyan volt a helyzet, hogy 

tudnunk kellett, hogy meddig szabad rakodnunk. 

Ha rosszul rakodtatok, akkor mi történt? 

- Volt ilyen is. Passauban a zsilip mellett ki kellett kötni, és két 

vagy három hetet kellett várnunk, míg át tudtunk haladni. Vannak 

műemlék hidak, amiket nem bontanak le. Ha nem bírtunk átmenni 

alatta, akkor várni kellett. Ott azért szerettünk várakozni. Azért 

nem mindegy, hogy az ember Németországban vagy Bulgáriában 

áll. Járt nekünk a napidíj. Csináltunk családi bableves főzéseket. 

Egyszer az egyik levesbe 8 darab csülköt és 802 darab csipetkét 

számoltunk be. Volt időnk rá. 

Hajós viccek voltak?  

- A gönyüiekről volt sok vicc. Sok matróz volt onnan és nem túl 

nagy népszerűségnek örvendtek, mert elég sóherek voltak. Hason-

lóak voltak a paksiak is. Azt mondták, hogy a paksi kiszedi a falból 

a szöget, de a gönyüi még belenéz, nem maradt-e benne valami? 

Miért fejezted be a matrózkodást? 

- 1989-ben született a fiam, és volt ez a betegségem is, meg sok 

minden gondom. Ekkor megpróbáltam a leszázalékolást, ami sike-

rült is. Ha nem százalékoltak volna le, még mindig ezt a munkát 

csinálnám. Ha lehetne, most is újra kezdeném.”                              
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XVIII. Csengelei Falunapok 
 

Rohan az idő, idén már 18. alkalommal rendezték meg a 

falunapokat. Bár a meteorológusok esőt jeleztek, szerencsére mind-

három napot megúsztuk szárazon. 

Első napon a szokásos mazsorett felvonulással indult a nap. 

A helyieken kívül a szentesi fúvószenekar és a Classicon TSE 

táncosai vonultak fel. Utóbbiak szivárvány színű ruházata újdonság 

volt a mazsorettek között. A visszaérkezés után Sánta Ferenc 

polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd aláírásra kerültek a 

két testvérközséggel, Eringgel és Nowa Słupiáva való együttmű-

ködés dokumentumai. A helyi polgármester emléktáblát adott a 20 

éves német, és a 3 éves lengyel kapcsolat emlékére, majd a 

vendégpolgármesterekkel együtt egy-egy fát ültetett. 

A kulturális műsorban fellépett a csengelei népdalkör és cite-

razenekar, a művészeti iskola táncosai és a csengelei ütőegyüttes, 

majd térzenét hallgathattak az érdeklődők a szentesi és csengelei 

zenekaroktól. 

Az idei falunapokon külön művészeti kiállítást nem rendez-

tek. A tornateremben egy 86 éves asszony mutatta be rajzait. Az 

első ránézésre gyermekrajzoknak tűnő alkotások közelebbről ko-

moly kézügyességre vallottak. Aki minden rajzot átnézett, az naiv 

grafikákat is felfedezhetett közöttük.     

A faluház melletti területet a motorosok szállták meg. A 

vetélkedők során motorhang szépségverseny volt, majd az erő-

művészek következtek. Vízzel teli tömlőket kellett emlegetni, 

nehezékkel megrakott tejeskannákat cipelni, majd kamiont húzni. 

Az utóbbi mutatványt a meghívott polgármesterek is megpróbálták, 

csak ők csapatosan. A motoros találkozó zárása előtt a szokásos 

felvonulást rendezték meg, majd a versenyek győztesei vették át az 

okleveleket. 

A délután folyamán a helyi serdülő csapat a nagy múltú 

SZEOL SC fiataljait fogadta. A 4:4-es eredmény a csengeleieknek 

az U16-os bajnokság bronzérmét hozta. 
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Este a Gól söröző karaoke bulit rendezett, a presszóban pedig 

diszkó volt. 

A vasárnapi nap szentmisével kezdődött, melyen a két test-

vérközség delegációja is részt vett. Részükre szinkrontolmácso-

lásban közvetítették az igét. Utána az I-II. világháborús emlék-

műnél volt megemlékezés, a külföldi delegációk ezen is részt 

vettek. A koszorúzás után a polgármesteri hivatalban volt egy kis 

pihenő, melynek során Tóth Tibor képviselő Trianonra emlékeztető 

asztali díszt ajándékozott a Nowa Słupia-i polgármesternek, mivel 

„olyan szépen beszélt a magyar-lengyel barátságról”.  

A délelőtti Torta-túrára az idén nagyon sokan jöttek el, nyolc 

csapatban mintegy 100 játékos küzdött az epertortáért. A Rényi há-

zaspár csapata az idén furmányos feladatokat talált ki, az ügyességi 

versenyek pedig csapatszellemet igényeltek. Az eredményhirdetés-

kor minden csapat ajándékcsomagot kapott, majd a közös 

fogyasztásra felajánlott tortát a sok résztvevő pillanatokon belül 

eltüntette.  

14 órakor a faluháztól zeneszóval indultak a lovas kocsikkal. 

A lakodalmas muzsikát a komolyzenéhez szokott fúvószenekar 

szolgáltatta. A menet Csókási Zoltán telepére vonult ki, elől két 

huszárral, akik a csengelei zászlót vitték. A műsor keretében Le-

zsák Levente kaszkadőr – aki több világsztár dublőrje is volt – 

tartott bemutatót, majd tornászlányok következtek, akik nem a föl-

dön, hanem lóháton adták elő gyakorlataikat. A tombolán „Foltos”, 

a póniló egy kiskunfélegyházi hölgyhöz került. A lovas kocsisok 

ezután útrakeltek, körbejárták a települést, meg-megállva egy-egy 

itatóállomáson. A víztorony téren minden résztvevő lovas 

emléklapot kapott, hozzá egy-egy ízléses címkével ellátott bort. 

Koraeste bajnoki mérkőzésre került sor, Csengele Sándorfal-

va csapatát fogadta. A helyieknek most nem volt szerencséjük, a 

kemény meccsen 1:2-re kikaptak. 

Sötétedés után a kőszínpadon először az ifjúsági mazsorettek 

adtak elő egy számot, melyet Csáki Dia tanított be számukra. A 

közönség nagyon élvezte a táncot, hiszen visszatapsolták őket. 

Lantosné Horváth Irén színjátszó csoportjai két darabot adtak elő, 

szép sikert elérve a nagyszámú közönség előtt.  
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Az utcabál sztárvendége Balázs Pali volt, aki szép számú 

hölgyvendéget vonzott a sátorba. A tombola fődíjával, a kerékpár-

ral Széll Lajos kerekezhetett haza.  

Hétfői nap a sporté volt. A kispályás labdarúgó kupára 12 

csapat nevezett, és mind el is jött. A tavalyi kupagyőztes Reál Mar-

git (Kiss Nándor csapata) most harmadik helyen végzett. Másodi-

kok a Porsche Tolvajok lettek. A Falunapi Vándorkupát a Hacsa 

FC őrizheti egy éven át.            

M. M.        

 

 

Fotók a három nap eseményeiről 
 

    
 

           Vendég mazsorettek                    A mi ifjúsági mazsijaink 

 

     
 

         Bajorok népviseletben                  A két zenekar együtt zenél   
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           Három polgármester                        Emlékfa ültetés         

 

      
 

            Csengelei táncosok                      A közönség egy része 

 

      

 
          Egy rajz a kiállításról                    Motoros kamiont húz 
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  Motoros felvonulás a főutcán       Megemlékezés az emlékműnél 

 

      

 
Trianon dísztárgy ajándékozása             Tollas barátok futása     

 

     

 
          Fogy az epertorta                      Lezsák Levente kaszkadőr  
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         Lovas tornászlányok             Foltos, a tombola főnyeremény 

 

       
 

    Itatás a Baranyi családnál            Mazsorettek esti bemutatója       

 

      
 

    Színielőadás a kőszínpadon          Az egyik csengelei focicsapat 

  
(fotók: Molnár Mihály, Fődi Ilona, Forgó Gyula) 
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Kun Szabó István Nótáskönyve 9. rész  

 

27. Tangó 

 

Ki tudja előre azt, hogy mit hoz a holnap, 

Hogy majd egy csodás tavasz megér-e majd. 

Akik meg tegnap talán oly boldogok voltak, 

Holnap megsiratnak majd egy régi dalt. 

 

Ki tudja előre azt, hogy mit hoz a holnap, 

Miért kell szeretnünk azt, ki minket sohasem szeret. 

Ki tudja előre azt, hogy mit hoz a holnap, 

Hogy majd egy csodás tavasz megér-e majd.   

 

(folytatjuk) 

 
  
 
 
 
 

H i r d e t é s e k 
 

 

 

Csontkovácsolás! Tapasztalja meg Ön is egy több ezer éves 

gyógymód gyógyító hatását. Elsősorban ízületi és mozgásszervi 

betegségek megszüntetésére, illetve megelőzésére szolgál. Ez a 

gyógyítás minden korosztály számára ajánlott, szinte minden ma 

ismert betegség tüneteit csökkenti, illetve meggyógyítja. A csont-

kovácsolás energetikai kezeléssel és masszázzsal együtt történik. 

Bővebb felvilágosítás, illetve bejelentkezés az alábbi telefonszá-

mon: 06 30 5 262 606. Június 1-től a Felszabadulás u. 2. szám 

alatti szépségszalonban (volt tűzoltó szertár) is fogadom ügyfele-

imet.                    Somogyi András csontkovács és energiagyógyász    
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Eladó Skoda Octavia 1.4-es személygépkocsi, 5 mázsás utánfutó, 

Belorusz 50-es MTZ, talajmaró, tárcsa, 3 fejes eke. Érdeklődni 

lehet a 06-30/4 876 946 telefonszámon.  

Fóliaváz eladó! 1 db 12-es 25 méter hosszú és 4 db 8,5-es 18 

méter hosszú ¾-es csőből! Érdeklődni: 06-30/4 908 398 (Csen-

gele) 
Pí-víz kapható Csengelén! Forgó Jenő a csengelei benzinkúton meg-

kezdte 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 egész-

ségeseknek és betegeknek egyaránt számos előnnyel jár, hiszen alkalmas 

az élő szervezet bioenergiával való folyamatos feltöltésére. A tapaszta-

latok szerint segíti a szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrend-

szert, növeli az ellenálló képességet a betegségekkel szemben, gátolja a 

kórokozók terjedését a szervezetben, fokozza a regenerálódást, a sérült 

szövetek helyreállítását, csökkenti az allergiás tüneteket, hatásosan 

csök-kenti 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, 

szénsa-vas és szénsavmentes változatban. Egy üveg ára 120 Ft.    

Az embereknek a jövőben nem arra van szükségük, hogy több gyógy-

szert szedjenek, hanem hogy ismét elegendő vitális anyagot fogyasz-

szanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga termékeket. A mikro-

algák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisztítást, sejtvédelmet és 

a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki Ön is elérhető áron, garan-

ciával!  Érdeklődni lehet 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.   

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek 

javításra szorulnak. Ugyanitt fejős kecske is eladó! +36 20 

3 236 305 
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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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