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Szavazott Csengele 
 

 
 

A választási beszámoló a 126. oldalon olvasható! 
 (fotó: Molnár Mihály) 
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NAPTÁR – Április 
 

 

 

 

 

16. 

1881-ben ezen a napon született Katona (Sander) Ferenc 

boltos, aki az 1920-as években költözött Csengelére.  1941-

ben ezen a napon született Váradi József, aki alapításától 

kezdve tagja a népdalkörnek és a citerazenekarnak.  2000-

ben ezen a napon helyezte el Gyulay Endre megyéspüspök a 

templom alapkövét.  

17. 

1921-ben ezen a napon született Komjáti Sándor (†2009), 

aki az 1952-től 1973-ig rendőrként teljesített szolgálatot fa-

lunkban. Több cikluson keresztül tagja volt a községi ta-

nácsnak.  1939-ben ezen a napon született Csorba Jánosné 

Juhász Aranka, aki 1998-tól tagja az egyházközségi kép-

viselő-testületnek.  1969-ben ezen a napon született Ma-

gony József, aki 1997-2005 között a Csengelei Polgárőr 

Csoport vezetőhelyettese volt.  2002-ben ezen a napon ala-

kult meg a Csengelei Motoros Klub. 

18. 

1726-ban ezen a napon peren kívül megegyezett Szeged 

városa és a német lovagrend a kun puszták ügyében. Felső- 

és Alsócsengele puszták Szeged határába kebeleztettek.  

1915-ben ezen a napon született Losonczi István, aki a II. 

világháborús doni harcok során 1943-ban eltűnt.  1977-ben 

ezen a napon született Bencsik Attila, aki 1992-2003 között 

a csengelei labdarúgó csapat kapusa volt. 2012-től újra a 

csengelei csapatban játszik. 

19. 

1956-ban ezen a napon született Czibolya András, aki 2002-

ben községünk első családi gazdálkodója lett.  1956-ban 

ezen a napon született Vígh István (†2012), aki 1970-től a 

csengelei focicsapat játékosa volt. 1975-ben a Szeged járási 

serdülő válogatott tagja volt, mellyel bajnokságot nyert. 

1976-ban a Szeged járási ifjúsági válogatottba került. 1995-

ben ő volt az edzője a csengelei labdarúgóknak.  
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20. 

1924-ben ezen a napon született Fehér Kálmán, aki 1962-

1984között a szeszfőzdét vezette.  1925-ben ezen a napon 

született Kormányos Béla (†1949), aki vasútépítésen vett 

részt Sárbogárdon, amikor egy II. világháborús robbanószer 

felrobbanásakor életét vesztette.  1956-ban ezen a napon 

született Málik Istvánné Magyar Katalin, aki 2001-2014 kö-

zött a Korona Marketet vezette. 

21. 

1932-ben ezen a napon született Bárkányi János (†2006), aki 

1961-1975 között Csengelén tanított.  1996-ban ezen a 

napon rendezték meg az első darts bajnokságot a Korona sö-

rözőben. 

22. 

1922-ben ezen a napon született Rácz József, aki a II. vi-

lágháborúban, 1944. október 10-én Kiskunhalason hősi ha-

lált halt.  1949-ben ezen a napon született Géczi József 

György (†1998) postai kézbesítő, aki 1985-1998 között az 

önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka volt.  1951-ben 

ezen a napon született Nacsa Jánosné Kovács Mária fényké-

pész, aki 1995-től kezdődően kétévente jelentkezett tárlata-

ival. Eleinte természetfotóit, majd festményeit állította ki. A 

Csengelei Polgárőr Csoport 1999-ben tiszteletbeli polgárőr 

címet adományozott számára.  1964-ben ezen a napon 

hunyt el Papp János, aki 1932-1936 és 1941-1943 között a 

Csengelei Mezőgazdasági Egyesület elnöke volt. 1936-ban 

Szeged város törvényhatósági bizottságának tagja lett.  

1968-ban ezen a napon született Zólyomi-Katona Theodóra, 

aki 2002-től lelkipásztori kisegítő. 

23. 
2006-ban ezen a napon hunyt el Bárkányiné Szűcs Erzsébet, 

aki 1998-2006 között Csengelén tanított.   

24. 
1995-ben ezen a napon hunyt el Kopasz Ferenc kovács, aki 

rövid ideig a tanyájában boltot működtetett.  

25. 

1912-ben ezen a napon született Tóth Pál (†1980), aki a 

Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmá-

nyi tagja volt 1944-től.  1972-ben ezen a napon született 

Balogh Ágota, aki az 1991/92-es tanévben Csengelén taní-

tott. 
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26. 
1946-ban ezen a napon született Vörös Rudolf, aki 1975-ben 

az aratási verseny első helyezettje lett. A Független Kisgaz-

dapárt csengelei szervezetének titkára 1994-től. 

27. 

1881-ben ezen a napon született Balogh Béla (†1956) föld-

műves, aki tagja volt az egyházközségi képviselő-testület-

nek.  1914-ben ezen a napon született Vincze László († 

1998), aki az 1950-es és 1960-as években tagja volt a köz-

ségi tanácsnak.  1919-ben ezen a napon alakult meg a Föld-

munkás Szövetség csengelei helyi csoportja.  1924-ben 

ezen a napon leplezték le a Középsőcsengelei iskolában a 

hősi halált halt Macsuga János tanító emléktábláját.  1983-

ban ezen a napon született Haraszti Roland, aki 1999-től a 

Csengele Községi Sport Egyesület focistája. A 2004-es or-

szágos polgárőrnapon gólkirály lett.  

28. 

1889-ben ezen a napon született Sisák P. János (†1961), aki 

1928-ig a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület elnöke volt. 

1929-től választmányi tagként működött tovább.  1907-ben 

ezen a napon született Kiss Ferenc (†1994), aki 1954-ben a 

Lenin Tsz elnöke volt. 

29. 

1944-ben ezen a napon született Forgó Jenőné Szél Etelka, 

aki 1974-1990 között a községi tanács alkalmazottja volt. 

1978-tól az önkéntes tűzoltó egyesület pénztárosa volt.  

1986-ban ezen a napon hunyt el Csomor József, akit a köz-

séggé alakuláskor képviselő-testület tagjának választottak. 

30. 
1945-ben ezen a napon alakult meg a Magyar Kommunista 

Párt csengelei szervezete. Titkárnak Katona Antalt válasz-

tották meg.  

 
 

Képviselői fogadóóra 
 

Tóth Tibor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 

19 órától fogadóórát tart a Faluházban. A következő alkalom 2014. 

május 5-én lesz.                                                                                                                                                                                                            
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Új üzletek a főutcán 

 

Március 3-án a Deák Ferenc utcán újabb virágüzlet kezdte 

meg a működését Gyovai Aranka vállalkozásában. Ő a Vetter Kft. 

melletti vegyesboltját is tovább üzemelteti. Az új üzletében egye-

lőre csak virágokat árusít, de a távolabbi jövőben lehetséges, hogy 

ajándékokkal is bővíteni fogja a választékot. Hétfőn szerdán és 

szombaton 8-tól 12 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken 8-tól 16 

óráig várja a vevőket. Vasárnap zárva tart az üzlet. Ünnepnapokon 

hosszított nyitva tartással várja a vásárlókat. 

Egy hónappal később, április 3-án, ugyanabban az épületben 

fodrászüzlet is nyílt. Forgó Emília hétfőn és csütörtökön 13-tól 18 

óráig, szerdán 8-tól 13 óráig, szombaton 8-tól 12 óráig várja az 

ügyfeleket. Kedden, pénteken és vasárnap a fodrászat nem tart nyit-

va. Időpontot a +36 30 3 718 776 telefonszámon lehet kérni.    

M. M. 
 

 
 

A két új üzletasszony a boltjaik előtt 
(fotó: Molnár Mihály)   
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Választási eredmények 
 

Az április 6-i országgyűlési választáson Csengelén két szava-

zókörben lehetett a szavazatokat leadni. A két helyen összesen 886 

fő jelent meg az 1551 szavazásra jogosult közül, ami 57,12 %-os 

részvételt jelent. Egyéni képviselőkre 871, a pártlistákra 876 érvé-

nyes szavazatot adtak le.  

Az egyéni jelöltekre leadott szavazatok: 

1. Farkas Sándor (FIDESZ-KDNP)    619 szavazat (71,06 %) 

2. Dudás Zoltán Sándor (Jobbik)     153 szavazat (17,56 %) 

3. Dr. Komáromi Zoltán Pál (Kormányvált.)   72 szavazat (8,26 %)   

4. Gurdon Lajos (LMP)         15 szavazat (1,72 %) 

5. Köröndi Máté (független)          4 szavazat (0,45 %) 

6. Rácz József (Zöldek)        3 szavazat (0,34 %) 

7. Kasler Sándor (A Haza Nem Eladó)   2 szavazat (0,22 %) 

    Csenki Mihály (SMS)        2 szavazat (0,22 %) 

9. Majdanics János  FKGP       1 szavazat (0,11 %) 

Kordás Adrienn (MCP), Fekete Mihály (MGP), Rostás Aran-

ka (MACSEP) nem kapott szavazatot. 

 

Pártlistákra leadott szavazatok: 

1. FIDESZ-KDNP         611 szavazat (69.74 %) 

2. Jobbik            158 szavazat (18,03 %) 

3. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP         74 szavazat (8,44 %) 

4. LMP               17 szavazat (1,94 %) 

5. Seres Mária Szövetségesei          4 szavazat (0,45 %) 

    Zöldek Pártja              4 szavazat (0,45 %) 

7. KTI                 3 szavazat (0,34 %)   

8. Munkáspárt               2 szavazat (0,22 %) 

9. SEM                 1 szavazat (0,11 %) 

    JESZ                 1 szavazat (0,11 %) 

Az MCP, A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt, a Független 

Kisgazdapárt, az ÚDP, az ÚMP, a Szociáldemokraták, az Ösz-

szefogás nem kapott szavazatot.                                                  
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Érik a citrom Csengelén 

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 

 
Több mint 10 évvel ezelőtt ültettek el egy citrommagot a 

Vígh családban. A méretes magból szép csemete született, mely 

szemzés után termőre fordult. A növényt nyáron a szabadban, télen 

a fűtetlen garázsban tárolják.  

Ez év áprilisában szép termést hozott, 44 db szép méretű 

gyümölcs fejlődött rajta. 10 dekával számolva több mint 4 kg friss 

citrommal ajándékozta meg a tulajdonosokat, így van mit aprítani a 

teába. 

A gyümölcsnek különösen az illata nagyon kellemes. 

M. M.   
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Kun Szabó István nótáskönyve 
48. rész 

 

90. Ne nézzen… 
 

Ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, 

A tűzzel játszani, jaj, nem szabad. 

Ne fogjon úgy át a remegő kezével, 

A szívnek húrja van, és elszakad. 

 

Ha első csókját én el nem feledem, 

Itt állok árván, halálos betegen, mert szeretem. 

Ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, 

A tűzzel játszani, jaj, nem szabad. 
 

[Szövegíró: Erdődy Elek] 

 

 91. Kertes ház 
 

Kertes ház, benne egy rózsa nyílott, 

Nem mentem el hozzá, mikor hívott. 

Lehullott, elsárgult, de kár érte, 

Hiába, mindennek ez a vége. 

 

Kertes ház, benne egy nyíló rózsa, 

Én voltam annak a gondozója. 

Elhervadt, elsárgult én miattam, 

Istenem, de sokszor megsirattam.  
 

[Szövegíró: Kondor Ernő] 

 

 (folytatjuk) 
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Kisteleki úszóverseny csengelei 
aranyérmessel 

 

Nemrég a kisteleki uszodában házi versenyt rendeztek az oda 

oktatásra járó gyerekeknek. Négy korcsportban, az óvodásoktól 

kezdve a 8. osztályosokig, 75 gyermek vetélkedet, nemek szerint 

szétválasztva. 

A harmadik korcsoportban, a 2001-es születésűek között a 

csengelei Kiss Bernadett mellúszásban aranyérmet szerzett. Ba-

lástyai, szatymazi, sándorfalvi és tömörkényi társait győzte le.  

A második korcsoportban, gyorsúszásban a szintén csengelei 

Gera Edina csak egy karcsapással maradt le a bronzéremről. 

M. M. 
 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 
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Újabb avartűz 

 

Április 4-én a délutáni órákban az egyik Majsai út melletti ta-

nyánál avart égettek. A szél miatt a tűz gyorsan terjedt, mely egy 

kiszáradt fűzfába is belekapott.  

A helyszínre elsőként a helyi önkéntesek érkeztek meg, és 

megkezdték az oltást. A mentési munkákba két kiskunfélegyházi 

tűzoltó autó is bekapcsolódott.  

A tűz során anyagi kár nem keletkezett, viszont a tüzet gyújtó 

bírságra számíthat, hiszen március 15-től tűzgyújtási tilalom van. 
 

M. M.      

 

Kedvenc receptjeim 
 

Sajttal-sonkával töltött marhasült  
 

Hozzávalók: 80 dkg marhahús, 10 dkg sonkaszelet, 10 dkg 

szeletelt sajt, 10 dkg húsos szalonna, 2 kis fej vöröshagyma, 2 ge-

rezd fokhagyma, 4 paradicsom, 3 dl húsleves, 1 evőkanál zöldbors, 

3 evőkanál vaj, 1 citrom leve, 1 kis csokor kakukkfű, kevés olaj, 

őrölt bors, só. 

A húst úgy vágjuk be oldalról, hogy szétnyithassuk, és egy 

nagy szeletet kapjunk. Megrakjuk sonkaszeletekkel, sajtszeletekkel, 

és megszórjuk zöldborssal. Összecsukjuk, és megkötözzük, mint a 

kötözött sonkát. Forró olajon körös-körül pirosra sütjük, majd min-

dig egy pici vizet aláöntve, letakarva puhára pároljuk. 

Apró kockákra vágjuk a szalonnát, és egy kevés olajban ki-

sütjük. Apróra vágjuk a vöröshagymát, megfonnyasztjuk a szalon- 
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nán, és hozzákeverjük a zúzott fokhagymát is. Rátesszük a meghá-

mozott, negyedekbe vágott paradicsomot, majd felöntjük a hús-

levessel. Finomra vágott kakukkfűvel meghintjük, sóval, borssal, 

citromlével ízesítjük. Jól kiforraljuk. 

A megpuhult húst fölszeleteljük, a szeleteket sózzuk, borsoz-

zuk, és meglocsoljuk a mártással. 

Nemere Ilona  

 

Szélesítik az útpadkát 

 

 
 

(fotó: Molnár Mihály) 

 

A közmunkások megkezdték a Deák Ferenc utcán a műút melletti 

útpadkák felújítását. A korábbi útfelújításkor már zúzott kővel töl-

tötték fel az út szélét, most ennek szélességét megduplázzák, majd-

nem egy méterre. A munkálatok már az állatorvosi rendelőtől a Gól 

sörözőig értek.   

M. M. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  132  - 

 

 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 100 éve:  
 

Cigányok a boglyakemencében - A kisteleki 

csendőrség bravúrja 
 

A kisteleki csendőrség, mint levelezőnk telefonálja, ismét olyan 

bravúros fogást csinált, amellyel gyarapíthatja eddigi jeles sikereinek 

számát. Ezzel a fogásával a kisteleki csendőrség a tanyai lakosság 

elismerésére méltán tarthat számot, mert alkalmasint hosszabb időre egy 

kiszabadult fegyenc garázdálkodásaitól szabadította meg a lakosságot. 

* 

Kolompár Béla kiszabadult fegyencet és a vele hit nélkül élő 

Rostás Marit Németh József kisteleki csendőrőrmester április 22-én 

Király Ferenc csengelei gazda tanyáján a boglyakemencéből halászta elő 

és megvasalva behozta Szegedre és itt átadta a királyi ügyészségnek. 

Kolompár Béla kisteleki illetőségű cigány nyolc évet töltött a 

lipótvári fegyházban, ahonnan a télen szabadult ki. A cigánynak elébe 

gyalogolt a kedvese, Rostás Mari cigányasszony. A kiszabadult fegyenc 

négy hónapi kóborlás után vergődött haza asszonyával az illetőségi 

helyére, Kistelekre, ahol azonnal kérdőre vonták őket a dologtalan csa-

vargásért. Mivel nem tudták igazolni, hol töltöttek négy hónapot, a 

csendőrség Szegedre hozta őket. Itt a járásbíróság két hétre ítélte az 

érdekes párt. Április 17-én szabadultak ki és most már pontosan jelent-

keztek Kisteleken. Azt mondták, ezután munkával akarják megkeresni a 

kenyerüket. De már másnap kereket oldottak a községből. Németh csend-

őrőrmester, amerre csak portyázott, mindenütt kereste Kolompár Bélát és 

Rostás Marit. Portyázás közben azt hallotta, hogy Csengelén, Király 

Ferenc tanyáján két gazdátlan lovat találtak. Németh Mózes [helyesen: 

József!] csendőrőrmester azonnal Király Ferenc tanyája felé fordította a 

lova fejét. 

Amikor a tanyára ért, a két ló ott ivott a vályúnál. A kamrában 

megtalálta a két lóra való szerszámot és ezenkívül meglepő leletre buk-

kant, ötven darab női ruhára. 

- Hát a kocsi hol van? – kérdezte a tanyabeliektől. 
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- Nincs itt kocsi. 

Németh csendőrőrmester összejárta a tanyát és a trágyadomb 

mellett megtalálta a kocsinak összetört darabjait. A csendőrőr-mester nem 

sokat teketóriázott ezután, hanem fölnyittatta a lakást és bevilágított a 

boglyakemencébe is, amelynek sötétségéből kivillogott Rostás Mari fehér 

foga és ijedt szeme. Mellette ott kucorgott lovagja is, Kolompár Béla, a 

kiszabadult fegyenc. 

- Mit csináltok itt? – kérdezte a csendőrőrmester. 

- Hát alsunk, kezsitlábát csókoljuk. Alsunk ost medegsünk egy 

kicsit. Ránk fér, csókoljuk a becses lábát, mert nagyon hideg telünk volt. 

Hanem a két lóról, kocsiról, meg az ötven darab női ruháról nem 

akartak tudni. 

- Sohse láttuk, sohse hallottunk felőlük. Rogyjon ránk az ég, ha mi 

loptuk. 

Nem sokat teketóriázott velük Németh csendőrőrmester, hanem 

megvasalva behozta őket Szegedre. Most azután nyomoz a derék csend-

őrőrmester, hogy Kolompárék honnan tettek szert a lopott dolgokra. A 

nyomozás megkönnyítése céljából közöljük, hogy a két ló közül az egyik 

piros pej, csillagos csődör, tízéves körüli. A másik ló tíz év körüli, pej, 

herélt. 

Az ötven darab női ruha alkalmasint a kocsin volt abból a célból, 

hogy valamely község kereskedőjének szállítsák. 

 

(Megjelent a Szegedi Friss Újság 1914. április 26-i számában) 

 
H i r d e t é s e k 

 

Eladó a falutól 4 km-re 10 hold földterület, mely erdőből, szán-

tóból, legelőből áll. A területhez kerítéssel körbezárt tanya-

épület is tartozik. Villany leköthető. Érdeklődni: 06-20-463-

4418. 

Zöldség-gyümölcs árukkal bővítettem a virágboltom kínálatát.  – 

Sándorné Zsóka 

Eladó a Csengele, Arany János u. 1/A. szám alatti telephely! Ér-

deklődni lehet az Arany János u. 6. szám alatt. 
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Napos és előnevelt csibe kapható Csengelén! 
 

Napos csibe 150 Ft/db, 1 hetes csibe 250 Ft/db, 2 hetes csibe 

350 Ft/db, 3 hetes csibe 400 Ft/db. 

Fajtakínálat:  

 Ross208 (fehér húshibrid, pecsenye csirke) 

 Redbro (vörös színű, gyors növekedésű, kettős hasznosítású)  

 Master Gris: fehér-fekete színű, gyors növekedésű, kettős hasz-

nosítású, húsjellegű) 

 Farm (többszínű, mérsékelt növekedésű, kettős hasznosítású) 

Minden szombaton ingyenes házhozszállítás! 

Elérhetőségek: 

Rigó Roland, Balástya, Hunyadi u. 18.  

Telefon: 06-70/4 452 314. www.csibetartas.hu   

Csengelén Sándor Józsefné vesz fel rendelést a virágbolt-

jában, vagy telefonon (06-30/7 151 070).  

 

 

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 

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.    

Eladó a Csengele, Bem tábornok u. 4. szám alatti ház. 3 szoba, 

fürdőszoba, spájz, étkező, főzőfülke, gáz és vegyes tüzelésű kazán, 

garázs, pince, melléképületek. Érdeklődni lehet hétköznap 16 óra után, 

hétvégén egész nap a 06-30/4 303291 telefonszámon. 

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

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

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 terméke-

ket. A mikroalgák tudományosan bizonyítva elősegítik a sejttisz-

títást, sejtvédelmet és a legerősebb antioxidánsok. Próbálja ki Ön 

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

172 telefonszámon. 

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János 

+36 30/8 536 229 

A Virág soron összkomfortos tanya eladó! A melléképületek 

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

3 236 305 
 
 
 

 
 
 
 

G é p i   h í m z é s ! 

 

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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Szántást és tárcsázást 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  

Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák 

Imréné vegyesboltjában (Deák Ferenc u. 18.), Telenor, T-Mobile 

és Vodafone szolgáltatók készülékeire. 
 

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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