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 A 11-es rúgó verseny  
dobogósai 

  

  
 

További sportnapi fotók a 275. oldalon láthatók!  
(fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Szeptember 
 

 

 

1. 

1929-ben ezen a napon született Csókási István, aki 1957-

1964 között a belterületi ÁFÉSZ-boltot vezette. 1964-1989 

között a községi tanács előadója, majd csoportvezetője volt. 

 1936-ban ezen a napon kezdte meg működését az első 

csengelei lelkész, Jachan Ignác.  1982-ben ezen a napon 

hunyt el Franczia Antal földműves, aki 1948-tól tagja volt a 

DÉFOSZ-zenekarnak.  

2. 
1933-ban ezen a napon született Angermayer Károly 

(†1989), aki 1970-1975 között az Egyesület TSZ főköny-

velője volt. 

4. 

1925-ben ezen a napon született Máté Tóth László pék, 

akinek 1954-1961 között falunkban volt péksége.  1957-

ben ezen a napon hunyt el Katona (Sander) Ferenc, aki az 

1920-as évektől volt boltos Csengelén.  1965-ben ezen a 

napon született Horváth Lívia, aki 2001-től a művészeti is-

kola szolfézstanára volt. A rézfúvósok és a furulyások fellé-

péseit ő kíséri zongorán.  

5. 

1929-ben ezen a napon született Czibolya Jánosné Laczkó 

Terézia eladó, aki 1963-1974 között a Honfoglalás majori 

boltban, 1974-től 1984-ig a belterületi ÁFÉSZ-boltban 

dolgozott.  1976-ban ezen a napon született Kurucz Edina, 

aki 2001-től a Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány 

felügyelő bizottságának tagja.  

6. 

1911-ben ezen a napon született Kun-Szabó István (†1945) 

bognár, aki szovjet hadifogságban hunyt el.  1942-ben ezen 

a napon született Tölgyes Tibor pálosrendi szerzetes, aki 

1978-1991 között Csengele plébánosa volt.  1985-ben ezen 

a napon született Erdélyi Viktória, akit 1999-ben "A csen-

gelei iskoláért plakettel tüntettek ki. A 2003-as nőnapi bálon 

bálszépének választották.  1976-ban ezen a napon indult 

meg a szegedi buszjárat a Pántlika úton, de a végállomása 

még 8 km-re volt a falutól.  
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7. 
1887-ben ezen a napon született Nyilas Péter, akit 1922-ben 

vitézzé ütöttek. Vitézi telkét Csengelén kapta.  

8. 

1922-ben ezen a napon született Horváth Andrásné Szőke 

Erzsébet, aki 1941-1959 között a Vadgerlési iskolában taní-

tott.  1931-ben ezen a napon született Király Jánosné Ká-

polnai Julianna, aki a népdalkörnek alapításától tagja.  

1947-ben ezen a napon született Törköly Ferencné Vörös 

Judit, aki 1978-1992 között az ÁFÉSZ benzinkútját vezette. 

 1976-ban ezen a napon született Török Gábor, aki 1990-

2000 között a csengelei focicsapat játékosa volt.  2001-ben 

ezen a napon szentelte fel Gyulay Endre püspök a temp-

lomot.  2001-ben ezen a napon hunyt el Papp Istvánné 

Papp Terézia, aki 1947-1995 között a belterületi iskolában 

tanított. 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették 

ki. A csengelei népdalkört alapításától haláláig vezette. 

9. 
1909-ben ezen a napon született Petróczi István, aki a II. 

világháborús harcokban a Don-kanyarban 1943-ban eltűnt. 

10. 

1917-ben ezen a napon alakult meg a Szeged-Felsőtanyai 

Mezőgazdasági Egyesület Csengelei Alosztálya.  1927-ben 

ezen a napon született Terecskei Sándor (†1996), aki 1963-

ban a Kelőpatak Tsz elnöke lett. Az önkéntes rendőri cso-

port és az önkéntes tűzoltó egyesület vezetője is volt.  

1950-ben ezen a napon született Czibolya Józsefné Rabi 

Erzsébet, aki 1973-1974 között az Egyesült Tsz KISZ 

alapszervezetének titkára volt.   

11. 
1943-ban ezen a napon született Rácz Ferencné Buknicz 

Julianna, aki alapításától tagja a népdalkörnek.  

12. 

1917-ben ezen a napon született Török József, aki a II. 

világháborús harcok során ismeretlen körülmények között 

hősi halált halt.  1985-ben ezen a napon született Pigniczki 

Erika, akit 2000-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntet-

tek ki.  1986-ban ezen a napon tartották az első diák sport-

napot.  1991-ben ezen a napon a Csongrád Megyei Bíróság 

nyilvántartásba vette a Csengele Községi Sport Egyesületet. 
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14. 

1911-ben ezen a napon született Borbály József sümegcsehi 

lakos, aki a II. világháborús harcokban, 1944-ben Csengelén 

halt hősi halált.  1922-ben ezen a napon született Szalai 

József (†1996), akit az 1956-os forradalom alatti magatar-

tása miatt internáltak. Tagja volt az Ideiglenes Nemzeti Bi-

zottságnak és nemzetőr is volt.  1943-ban ezen a napon 

született Varga László, aki 1982-től haláláig a belterületi 

iskolában tanított. Másodállásban a községi könyvtárat ve-

zette, illetve az iskolai tűzoltó szakkört irányította.  1981-

ben ezen a napon volt az első nem egyházi temetés Csenge-

lén, amikor Huszka János hamvait helyezték örök nyuga-

lomra. 

15. 

1875-ben ezen a napon született Báló Antal Mihály (†1918), 

aki 1900-1905 között a Templomhalmi iskolában tanított.  

1944-ben ezen a napon halt meg Horváth András, aki az II. 

világháborúban, az erdélyi harcok során tüzérségi lövedék 

becsapódásakor vesztette életét.  1996-ban ezen a napon 

hunyt el Terecskei Sándor, aki 1963-ban a Kelőpatak Tsz 

elnöke lett. Az önkéntes rendőri csoport és az önkéntes 

tűzoltó egyesület vezetője is volt.  1998-ban ezen a napon 

hunyt el Sutka Zoltán, akit az 1956-os magatartása miatt 

börtönbüntetésre ítéltek. 1991-ben megkapta az 1956-os 

Emlékérmet. 
 

 

 
 

 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

19 órától fogadóórát tart a Faluházban. A következő alkalom szep-

tember 2-án lesz.                                                                                                                                                                                               
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Rendőrségi hírek 
 

Az Országos Mentőszolgálat munkatársa augusztus 8-án a 

kora reggeli órákban bejelentést tett, mi szerint Csengele belterü-

letén a Csatorna utca 23. szám előtt motorkerékpár személygépko-

csival ütközött. Az ütközés során a motorkerékpárosnak a lába 

eltörött, nyolc napon túli sérüléseket szenvedett. 

Augusztus 14-én hajnalban egy férfi gyalogolt Szeged irá-

nyába az M5-ös autópályán a felezősávon. Csengele közelében 

elsodorta egy személyautó. A román állampolgár ekkor egy kami-

on elé esett. Utóbbi sofőrje nem állt meg. A gyalogos a helyszínen 

életét vesztette. A baleset körülményeit és a felelősség kérdését a 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti 

Osztálya vizsgálja. A rendőrök egy piros színű kamiont keresnek, 

amely az ütközés következtében rongálódott, ezért azon látható 

sérülések vannak.  

(promenad.hu) 

 

Aszfaltozni fogják az Ady Endre utcát 
 

Mivel a községi önkormányzat kedvező árajánlatot kapott, az 

augusztus 6-i rendkívüli ülésén döntött arról, hogy az Ady Endre 

utcát aszfaltoztatni fogja. Arról is határoztak a képviselők, hogy a 

Bem tábornok utca aszfaltozását felújíttatják, mivel az nagyon 

rossz állapotban van. 

A rendkívüli ülésről két képviselő (Katona Attila és Kormá-

nyos Sándor) hiányzott, a többi egyhangúlag támogatta az útépíté-

seket. 

A beruházások az önkormányzat tartalékkeretéből fognak 

megvalósulni, mert a közeljövőben nem várható ilyen célra pá-

lyázat kiírása. 

M. M. 
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Villám sújtott egy nyárfába  

 
Július 30-án hajnalban nagy vihar haladt keresztül Csengelén, 

a szokásos égzengéssel. Csengele külterületén, fél négy tájban a 

Széll tanyában le is csapott egy villám. Egy kb. 20 méter magas, 40 

év körüli nyárfa került az útjába. 

A fa felső harmadától láthatók a keletkezett sérülések, me-

lyek a fán körbe csavarodva a talajig haladnak. Az alsó részen kb. 

10 X 10 cm-es szál szakadt ki a törzsből. A felhalmozódott erőre 

jellemző, hogy 30 méteres körzetben repültek szét a faforgácsok. 

A villámcsapás nagy robajára a szomszéd tanyákban is 

felfigyeltek, viszont a tanyatulajdonos idős asszony nem ébredt fel 

az óriási zajra. 

M. M.  

 

 
 

A villám spirálisan futott körbe a fán (fotó: Molnár Mihály) 
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Kétezer pályát építettek 
az iskolák mellé 

 

A csengelei sportnapokra focista delegáció érkezett lengyel 

testvérközségünkből, Nowa Słupiából. A csapatot vezető Robert 

Klefast kérdeztem tapasztalatairól és a lengyel viszonyokról. A 

tolmácsolásban Zólyomi-Katona Tehodóra segített. 

  

Az első gólt az Ön csapata szerezte, de végül a hazai csapat 

győzött. Hogyan értékeli a mérkőzést? 

- A fiúk nagyon jól felkészültek a meccsre, és a fairplay szabályai 

szerint játszottak, egészséges mérkőzés alakult ki a két csapat kö-

zött. Úgy érzem, hogy az első félidőben nyugodtan játszottunk, töb-

bet támadtunk a magyar kapura. A második félidőre kifáradtak a 

játékosaink, megállt a lendületük. Lelassultunk, mert csak két cse-

rejátékosunk volt. Aztán sérülések is történtek. Az egyiknek a bo-

kája sérült meg, a másiknak a sípcsontja. Utána már cserénk se 

volt. A magyar csapatban folyamatosak voltak a cserék, ott hat cse-

rejátékos volt. Náluk nem volt érezhető a fáradtság, hiszen mindig 

friss emberekkel tudtak játszani. Nem akarunk mentségeket, kifo-

gásokat keresni, mindkét csapat nagyon jó volt. Igazságos volt az 

eredmény. De persze igazán az lett volna szép, ha 3-3-as eredmény 

született volna. Voltak olyan helyzeteink, melyeket nem tudtunk ki-

használni. Gratulálok a csengelei csapatnak, mert megérdemelten 

győzött!  

Kemény volt a mérkőzés? 

- Nem gondoltuk volna, hogy ennyire erős a mezőny. A csengelei 

játékosok nagyon felkészültek voltak, és fegyelmezetten játszottak. 

Látszott, hogy volt taktikájuk, látszott, hogy fel voltak készülve, 

gyakorlottak voltak.  

Akik a lengyel csapatban játszottak, Nowa Słupia-i focisták 

voltak?       

- Nowa Słupia-i  focisták  nem léteznek, úgy, mint nálunk, Csenge- 
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lén. A miénk nem egy klubcsapat, hanem olyan 15-16 éves gimna-

zistákból áll, akik szeretnek focizni. Három településről gyűjtötték 

össze őket, és egy hónapja gyakorolnak.   

Akkor Nowa Słupiának nincs saját csapata? 

- Nincs. Rutkinak van saját csapata, ők az ötös ligában játszanak. 

Lengyelországban van az extra liga, aztán az I. osztály, II. osztály, 

III. osztály, IV. osztály és az V. osztály.  

A magyar fociról tud-e valamit? 

- Valamikor a magyarok történelmet írtak a futball területén Puskás 

Ferencék. Ma hasonló a helyzet a miénkhez, mindkét országban 

válságban van a foci.  

Ha náluk se megy igazán a foci, akkor milyen sportágakban 

jeleskednek? 

- Jól megy a röplabda, az ökölvívás, a kerékpározás és a tenisz is.   

Az Európa Bajnoksággal kapcsolatban sok stadion épült?  

- Rengeteg műfüves pályákat építettek az iskolák mellé, bekerítve, 

világítással ellátva. A foci mellett a kosárlabdának, a röplabdának 

és a tenisznek is van pályája. Ezek kisebb komplexumok. Az or-

szágban 2000 ilyen létesítmény épült. Nagyon sokba kerültek ezek, 

de csak egy részét fizette a helyi önkormányzat, mert ez egy uniós 

projekt volt. A mi létesítményünket Katona Attila avatta fel Rut-

kiban, ami Nowa Słupiához tartozik.     

Azt hallottam, hogy Ön 30 éve tornatanár… 

- Igen, szeptemberben lesz a jubileumom. Mivel 30 éve tanítok, 

elmehetnék ugyan nyugdíjba, de nem akarok. Nálunk nem az élet-

kor számít, hanem a munkában töltött idő.  

Más tantárgyat is tanít? 

- Nem, csak testnevelést. 

A lengyel iskolákban milyen idegen nyelveket tanítanak? 

- Angolt, németet, és oroszt gimnáziumi szinten. Ehhez később 

még hozzájön a francia és a spanyol, meg a latin, ha biológiát tanul 

valaki.  

A II. világháború alatt igen kemény német megszállás alatt volt 

Lengyelország. Azóta rendeződött a két nemzet közötti vi-

szony? 

- Igaz, hogy a németek voltak a megszállók, de  én úgy látom, hogy  
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Robert Klefas interjúadás közben 
(fotó: Mariusz Trepka) 

 
a mai fiatalok közelebb érzik magukat a németekhez, mint az oro-

szokhoz. Gazdaságilag is több kapcsolatunk van a németekkel. So-

kan Németországba mennek dolgozni, hogy ott megszedjék ma-

gukat. Az oroszokat mindig távolinak érezték a lengyelek. A szo-

cialista rendszerben ötödik osztálytól kötelező volt tanulni az orosz 

nyelvet. És mivel kötelező volt, így utálták.   

Nem kell megmondani, hogy mennyit keres, de elégedett vele?  

- Ezer Euró körüli a fizetésem.    

Ön képviselő is. Kérem, mutassa be, hogyan működik Önöknél 

az önkormányzat! 

- Nálunk 12 településnek van egy közös polgármestere Nowa Słu-

pia székhellyel, akit közvetlenül választanak. Neki kb. 40 hivatali 

munkatársa van. A hozzá tartozó településekből összesen 14 kép-

viselő van, akiket szintén választanak.  
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Milyen nagyságú a költségvetésük? 

- Nehéz ezt forintosítani! Euróban kb. 8 millió. Ebbe nem számí-

tanak bele az uniós pénzek. Nem tragikus a pénzügyi helyzetünk.  

Én lengyelül annyit tudok, hogy dobzse. Volt egy közös kirá-

lyunk, aki ezt a melléknevet kapta. Ön milyen szavakat tud 

magyarul?      

- Lengyel, magyar két jó barát, köszönöm, jó napot kívánok, király, 

egészségedre, Szent Imre. 

A jó étvágyat tudja? 

- Nem, de azt, hogy egészségedre, azt tudom. 

Nálunk a pálinka a nemzeti ital, Önöknél mi?   

- Nálunk a vodka, melyből a legnépszerűbb a 40 fokos, de van 50 

fokos, meg 90 fokos is. A 70-80 fokos már a falhoz veri az embert. 

Bortermelés van Lengyelországban? 

- Nincs nálunk hagyománya, mert csak rossz minőségűt lehet 

termelni a kedvezőtlen éghajlat miatt.            

Köszönöm a beszélgetést! 

- Ezt a lehetőséget is felhasználva szeretném megköszönni azt a 

fantasztikus vendégszeretetet, amit Csengelén kaptunk, azt, hogy a 

tenyerükön hordoztak minket a magyarok! A 15-16 éves fiataljaink 

nyíltan megmondják még véleményüket, ők teljesen el vannak va-

rázsolva ettől a szívélyességtől, ahogyan fogadták őket. Amikor 

mentek ki a pályára, akkor egy autós megkérdezte őket, hogy len-

gyelek-e, és amikor mondták, hogy igen, adott nekik két dinnyét. 

Mindenütt kedvesen fogadták őket.     

(-r -ly)  

 

Kiegészítések és helyesbítések a 

telefonszám-jegyzékhez  
 

Kun-Szabó Antalné Május 1. u. 3. +36 70 6 056 500 

Szabó Gabriella Tanya 57. +36 30 3 130 863 

Vízhányó Béla Tisza u. 3. +36 20 2 448 390 
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Fotók a XVIII. Csengelei Sportnapokról 
 

     
 

     
 

     
 

(fotók: Molnár Mihály) 

 

 

A sportnapok videós összefoglalója megnézhető Csengelei infor-

mációk internetes oldalon (www.csengeleiinformaciok.hu) 
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Kun Szabó István nótáskönyve 
33. rész 

 

73. Nem tudok már dalolgatni 
 
Nem tudok már dalolgatni, mint valaha régen, 

Nem keresek csillagokat odafönn az égen. 

Nem nyílik már nekem virág,  

Tova repült az ifjúság. 

A bánatok mind elmúlnak, 

A szívemre őszirózsa szirmok hullanak. 

 

Ha kimegyek néha a Lomos erdőre, 

De jól esik visszanézni az elmúlt időre. 

Amikor még együtt jártunk, 

Minden fába szívet vágtunk, 

Beleírtuk a nevünket, 

Mégis mostan fejfája a szerelmünknek.   

 
 (folytatjuk!) 

 
Kedvenc receptjeim 
 

Spanyol rizs 
 

Hozzávalók: 20 dkg rizs, 2 cikk fokhagyma, 1 teáskanál citromlé, 

kevés olaj, só. 

Forró olajban fonnyasztjuk meg a fokhagymát, tegyünk hozzá rizst, 

és kevergetve pirítsuk meg. Öntsünk rá két csésze forró vizet, keverjük 

bele a citromlevet. Sózzuk meg ízlésünk szerint, és hagyjuk 5 percig 

forrni. Vegyük a lángot takarékra, és 15 percig lassan főzzük a rizst. Mire 

megpuhul, nem szabad víznek maradnia.  

Nemere Ilona   
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Előkerült a régi iskolaigazgatói tábla 
 

Az Állami Elemi Népiskolák Csengelei Körzeti Igazgatósá-

gát 1924-ben hozták létre. Hozzá tartoztak a  Belsőcsengelei, a 

Felsőcsengelei (Kelőpataki), az Alsócsengelei (Pántlika úti), a 

Külsőcsengelei (Templomhalmi) és Középsőcsengelei (Vadgerlési) 

iskolák. Az öt iskolába összesen 624 tanuló volt beíratva. Az első 

igazgató Simsay István (1888-1962) volt.  

Az iskolaigazgatói lakás és iroda a mai I. számú háziorvosi 

rendelő (Deák Ferenc u. 17. szám) épületében volt. A megnyitás-

kori iskolaigazgatói tábla az évtizedek alatt elveszett. Az idei nyá-

ron vízvezeték csövezéshez árkot ástak a volt igazgatói épület 

udvarán, amikor megviselten, de előkerült a föld alól a régi cég-

tábla. 

Molnár Mihály 

 

       
 

A tábla, ahogyan előkerült, és ahogy eredetileg kinézhetett 

(fotó: Molnár Mihály) 
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H i r d e t é s e k 

 

A Deák Ferenc u. 4. szám alatti, 1500 négyzetméteren lévő ingat-

lan eladó, vagy üzlethelyiségnek bérelhető. 06-30/9 786 384    

Faluhoz 1 km-re levő, 2,5 szobás, fürdőszobás tanya, fúrott kutak-

kal, ipari árammal, 4 kh földdel, értékes fákkal eladó. Érdeklődni 

lehet a 06-70/5 180 093 telefonszámon. 

Régi pénzeket, iratokat, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes 

hagyatékot vásárolnék. Telefon: 06 30 3 686 949 Verovszki József 

Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-

helyeket) és ócskavasat felvásárolom. Telefon: 06-30/4 018 317 

Emeletes, 3 + 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, mosókonyhás, kü-

lön WC-s, nagy garázsos szerkezetkész (ajtó, ablak bent van) tégla 

ház, dupla portával (2 utcát átérő) eladó. Irányár 5 millió forint. 

Érdeklődni telefonon lehet: 06-62/286 120 és 06-62/286 045. 

Csengele, Dózsa György. u. 1/A.  

Pí-víz kapható a csengeli benzinkúton. A japán szabadalom alapján 

előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és biológiai 

tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasztalatok szerint segíti a 

szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrendszert, 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 csökkenti a stressz érzékeny-

séget, növeli a teherbíró képességet és lassítja az öregedést. Hatása né-

hány 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 anyagot 

fogyasszanak. Erre ajánlják a világújdonsággal bíró alga termé-

keket. A mikroalgák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejt-

tisztítást, sejtvédelmet és a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki 

Ön is elérhető áron, garanciával!  Érdeklődni lehet a 06-20/5 210 

172 telefonszámon. 
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Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János +36 

30/8 536 229 

A Csengele, Deák Ferenc u. 2/C. szám alatti 2 szintes családi ház 

gazdasági épületekkel eladó! Irányár: 10,5 millió forint. Érdeklődni: 06-

30/4 687 294 és 06-30/3 134 326 telefonszámokon.   

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek javí-

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

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 hobbikert 

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

098 096  

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor +36-30/6 

377 970 

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

vegyesboltjában (Deák Ferenc 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 sze-

rint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti kö-

röknek, 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. 

+36-30/5 462 265 

E-mail: nacsafoto@t-online.hu 

 

 
  

Havonta kétszer megjelenő közéleti lap                                 
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