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NAPTÁR – November 

 

1. 
1957-ben erre a napra készült el a hősök sírja a temetőben.  

1962-ben ezen a napon nyílt meg a gyógyszertár.  

2. 
1996-ban ezen a napon hunyt el Szabó Imre, aki 1945-ben 

polgárőr volt. 

3. 

1956-ban ezen a napon született Kuklisné Vajda Mária, aki 

1975-1992 között a községi könyvtárt vezette. A Hazafias 

Népfront csengelei elnöke volt. 1992-től a családi vállal-

kozás keretében bolti eladó.  1961-ben ezen a napon hunyt 

el Sisák P. János, aki 1928-ig a Csengelei Mezőgazdasági 

Egyesület elnöke volt. 1929-től választmányi tagként műkö-

dött tovább.  1973-ban ezen a napon született Szabó Zsolt-

né Béres Anikó, aki 1993-1994 között képesítés nélküli óvó-

nő volt.  2006-ban ezen a napon ünnepelte 75 éves fenn-

állását a római katolikus egyházközség. Ez alkalomra díszes 

albumot jelentettek meg. Az ünnepi szentmisét Gyulay End-

re megyéspüspök mutatta be.  

5. 

1949-ben ezen a napon született Csíkos Józsefné Dorogi 

Erzsébet, aki 1982-től nyugdíjba vonulásáig az óvoda daj-

kája volt.  1972-ben ezen a napon a lelkészséget plébánia 

rangra emelték.  1986-ban ezen a napon született Rényi 

Virág, aki 2000-ben megkapta "A csengelei iskoláért " pla-

kettet. 2011-től az általános iskola napközis tanára.  2001-

ben ezen a napon hunyt el Hegedűs Imre, aki 1991-1994 

között a csengelei polgárőrség vezető helyettese, 1994-1995 

között titkárhelyettese volt.  

7. 

1950-ben ezen a napon született Tóth Istvánné Papp Ro-

zália, aki 1969-től 2008-ig dolgozott a községházán. 1977-

ben megbízott VB-titkár volt.  1959-ben ezen a napon 

indult meg a villanyszolgáltatás a községben.  1970-ben 

ezen a napon született Varga Árpád, aki 1991-től Kuklis 

András Kis ABC-jében eladó. 1984-ben az úttörő olimpián 

II. helyezett lett súlylökésben. 1988-ban Belgrádba ezüst-

érmes lett diszkoszvetésben. 2006-tól önkormányzati kép-

viselő.   
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8. 

1914-ben ezen a napon született Szüle Ferenc (†1997), aki 

1944-1960 között a motormalom gépésze volt.  1944-ben 

ezen a napon született Nemere István, a legtermékenyebb 

magyar író, aki 2001-től Csengelén él.  1966-ban ezen a 

napon született Czirok Zoltán, aki 1992-től az általános 

iskola énektanára, 1996-tól a csengelei művészeti iskola 

fúvóstanára, és a fúvószenekar vezetője. 2000-ben "A csen-

gelei iskoláért" plakettel tüntették ki.  1985-ben ezen a na-

pon avatta fel az új harangtornyot dr. Udvardy József püs-

pök.  

9. 

1947-ben ezen a napon született Mészáros János, aki 1986-

tól tagja az egyházközségi képviselő-testületnek.  1968-ban 

ezen a napon született Kun-Szabó Tibor, aki 1991-től a 

Csengele Községi Sport Egyesület elnök-edzője. A Csen-

gelei Polgárőr Csoportnak 1990-1991 és 2005-2009 között 

csoportvezető-helyettese volt. 1984-ben az országos ifjúsági 

bajnokságon súlylökésben első helyezett lett. 

10. 
1932-ben ezen a napon hunyt el dr. Kertész József, aki 

1914-től Csengele első orvosa volt. 

11. 
1951-ben ezen a napon született Fehér Kálmán, aki 1985-től 

a szeszfőzdét vezeti. 

12. 
1947-ben ezen a napon született Nagy Bandó András 

humorista, aki 1969-től az Egyetértés Tsz építő brigádját ve-

zette. 

13. 
1923-ban ezen a napon született Gombos Sándor, aki önként 

jelentkezett katonai szolgálatra, majd 1943. január 20-án a 

szovjet fronton eltűnt.   

14. 

1994-ben ezen a napon hunyt el Túri Imre, aki 1944-1945-

ben a rendőrség kötelékében dolgozott, előbb mint polgárőr 

parancsnok. Az 1949-es községgé alakuláskor képviselőnek 

választották. 1949-ben a DÉFOSZ titkára lett. 1951-ben a 

földműves szövetkezet ügyvezetője volt. 

15. 

1905-ben ezen a napon született Börcsök András (†1987) 

gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 

zászlótartója volt 1943-1946 között. 1944-ben a Független 

Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja 

lett.  
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Elkészült a harmadik kút  

 

 
 

Ekkor még munkában voltak a kútfúrók 
(fotó: Molnár Mihály) 

  

A Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulása az 

ívóvíz minőségének javítására pályázott, a benyújtott tervekre 477 

millió forintot nyertek el az Új Széchenyi Terv keretében. Az előí-

rások szerint a beruházás költségének 20 %-át az elavult vízvezeték 

rendszer felújítására lehet elkölteni. 

A társuláshoz tartozó Csengelét a projekt annyiban érintette, 

hogy a településen a meglévő kettő mellé egy újabbat fúrtak, mert a 

régiek közül az egyik már nem működött tökéletesen. A terv szerint 

július hónapban be kellett volna fejezni a munkálatokat, de fa-

lunkban csak október elején végeztek a fúrással, majd a Petőfi, Ti-

sza és Bem utcákban kicserélték az elavult gerincvezetékeket. Erre 

nagy szükség volt, hiszen a megtermelt ivóvíznek majdnem a fele 

elszivárgott a földbe.      

M. M. 
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A Dél-Alföldön nem, 
Ausztráliában viszont jó élni 

 

Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer-

vezet) 34 tagállamában rangsorolták a élhetőségi körülményeket, és 

az eredményeket a vg.hu is közölte. Kilenc szempontot vettek 

figyelembe, köztük a jövedelmet, az oktatást, a munkahelyeket, a 

biztonságot, az egészséget, a környezetet, és tizes skálán osztá-

lyozták azokat.  

A lista utolsó 34 helyén mexikói és török régiók állnak. A 

legrosszabb hely, mely ezek előtt áll a 331. helyen, Észak-Ma-

gyarország 3 ponttal. Dél-Alföld, ahol Csengele is található, 3,5 

pontszámmal a 311. helyre került. A legjobb hazai eredményt Kö-

zép-Magyarország érte el 4,3 pontszámmal. Európa legélhetőbb 

régiói Norvégiában és Izalndon találhatók. 

A világ legélhetőbb régiói viszont Ausztráliában vannak 9,6 

és 8,6 közötti pontszámokkal. A Csengeléről elszármazott Koncz 

Márta régóta él a távoli földrészen. Elküldtem neki a felmérés 

anyagát, és véleményét kértem róla. Íme a válasz:  

 “A napokban hivták fel a figyelmemet egy újságcikkre ami 

rangsorolta az országokat “élhetőség” alapján, és a cikk szerint 

Ausztrália a legjobb hely az életre. 

Elgondolkodtam ezen, és arra a következtetésre jutottam, 

hogy bár nyilvánvalóan csak akkor lehetne igazán dönteni hol a 

legjobb élni, ha valaki konkrétan kipróbált sok sok országot és van 

összehasonlítási alapja - ami nekem nincs-, de ahogy én érzem ma-

gam itt ahol élek, az nagyjából alátámasztja az újságcikk rangso-

rolását. 

Valóban jó Ausztráliában élni, legalábbis ahol én élek ott 

nem sok mindenre lehet panaszkodni. Mi a keleti parton, a Gold 

Coast-on (Arany Parton) élünk, ami Sidney-től körülbelül 1000 km-

re van északra. Az éghajlata nagyon kellemes – állítólag Auszt-

rálián belül a legkellemesebb. Maga a város hatalmas területen 

fekszik, tehát ide beletartozik a tengerpart éppúgy mint a hegyek és 

völgyek.  Rengeteg  lehetőség  van  kirándulásra,  kempingezésre és  
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Koncz Márta egy kengurúval 
(fotó: CSK-archívum) 

 
válogatni lehet a szebbnél szebb helyek között akkor is ha csak pár 

órája van az embernek amit pihenésre szeretne szánni. 

A központi rész összehasonlíthatatlanul eltér egy tipikus 

értelembe vett nagyváros belvárosától – szerencsére – itt is vannak 

fák, parkok és úgymond van élettér, amihez hozzájárul hogy a 

tengerpartra épült. Mi ettől a központtól kb. 20 percnyire élünk, 

ami gyakorlatilag már kertváros jellegű. A távolságok itt mások 

mint amit Magyarországon megszokhattunk. Ha valahova menvén 

csak 30 percet kell kocsikázzunk, akkor oda csak “átugrunk”.  

Az élet itt sokkal nyugodtabb mint amit otthon Magyar-

országon járván tapasztaltam. Itt úgy érzem mindenki nagyon 

“lazán” veszi az életet. Időnként persze ez vissza is üt, mert néha az  
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ember a haját tépi amikor el akar intézni valamit és aki a telefon  

másik végén van az olyan “lazán” áll a dologhoz, hogy nem is csi-

nál semmit… Persze ez elképzelhető, hogy máshol is így van?! 

Én személy szerint soha nem voltam politika iránt érdeklödő 

ember, igy itt sem vagyok tisztában hogyan is folyik az ország 

vezetése, én csak a következményeket látom időről idöre, és ezzel 

többé kevésbé meg vagyok elégedve.  

Akik itt élünk már régebb óta (én 17 éve) azok hozzászoktunk 

egy nagyon jó élethez, ami időnként itt-ott kevésbé jóra változik a 

gazdasági és politikai helyzet miatt, ami természetesen rosszul érint 

bennünket, de ilyenkor mindig belegondolok, hogy máshol már 

alaphelyzetben sokkal rosszabb, s ilyenkor ismét örülök, hogy ITT 

élek!” 

M. M. 

 
 

 

 

 

Rendőrségi hírek 

 
A szegedi Mars tér egyik üzletében érték tetten a bolt eladói 

azt a csengelei lakost, aki négy pár fülbevalóval akart fizetés nélkül 

távozni 2014. szeptember 30-án 16 órakor. K. Antalné nem jutott 

messzire a lopott holmival, ugyanis amikor a bolt áruellenőrző ka-

puja beriasztott, a tolvaj megijedt és a zsebében lapuló fülbevalókat 

az üzlet vásárlóterébe dobta. Az ott dolgozók azonnal értesítették a 

rendőröket és megérkezésükig visszatartották a 70 éves nőt. A gya-

núsított ellen lopás vétsége elkövetésének megalapozott gyanúja 

miatt indult büntetőeljárás. 

A tűzoltók szabadították ki a roncsból annak az autónak a 

sofőrjét, amelyik 2014. október 13-án 19 óra 40 perc körüli időben 

csapódott egy fának a Csengelét Kiskunmajsával összekötő 54121-

es jelű út 11-es kilométerénél. A sofőrt a mentők kórházba vitték. 

A baleset körülményeit a Kisteleki Rendőrkapitányság vizsgálja. A 

helyszínelés idejére az utat lezárták. 

(kistelekjaras.hu) 
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Vincze János újabb sikere 

 
Csengelei fafaragónkat rendszeresen meghívják a kisteleki 

gasztronómiai- és sajtfesztiválra, 2014-ben már az ötödik tárlatával 

szerepelt a rendezvényházban.  

A 2014. október 18-i fesztivál munkanapra esett, ennek elle-

nére folyamatos volt az érdeklődés. Vincze János alkotásait az 

érdeklődők között sok csengelei ember is megtekintette. Farkas 

Sándor országgyűlési képviselő is hosszabb időt töltött el a szobrok 

tanulmányozásával és elismerését fejezte ki a falunkbéli fafara-

gónak.  

A szóbeli és írásbeli elismerések mellett az sem mellékes, 

hogy az egyik szobrát megvásárolta egy régi kuncsaftja, aki Vincze 

Jánosnak már több faragványát is magáénak tudhatja.   

M. M.    

 

 

Egyházi rendezvények 
 

Halottak napi megemlékezés november 2-án 13 órakor lesz a 

temetőben. Előtte és utána sírszentelés. A sírszentelést Vincze Já-

nos temetőgondnoknál kérjük előre jelezni! 

Szent Imre nap: Szeretettel hívunk mindenkit a november 8-

án du. 1 órától a faluháznál megrendezésre kerülő családi prog-

ramra. Fél kettőtől fellép a Good Company együttes.  Fél háromtól 

a gyerekek számára játékok és kézműves foglalkozások lesznek, a 

felnőtteknek értékárverést rendeznek, majd szegedi CsaládKözPont 

munkatársai tartanak előadást. Négy órakor közös étkezés, majd 

háromnegyed öttől fáklyás körmenet indul a templomhoz. Öt órától 

búcsúi szentmise zárja a programot, melyet Roszel Norbert ópusz-

taszeri segédlelkész mutat be. A rendezvény fő támogatója Csen-

gele Község Önkormányzata. Sütemény felajánlást köszönettel fo-

gadunk. A programon való részvétel mindenki számára ingyenes. 
 

Katona Attila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  337  - 

 

 

Megalakult az új önkormányzat 
 

Az önkormányzati választás után, november 16-án Árvai 

Kálmánné, a helyi választási bizottság elnöke átadta a polgár-

mesteri és képviselői megzóleveleket. 

Az ünnepélyes eskütételre november 21-én került s+or a pol-

gármesteri hivatal házasságkötő termében, melyen kb. 20 fő la-

kossági érdeklődő is részt vett. Az ünnepség végén egy választó-

polgár észrevételezte, hogy a tanyája környékén sok a megműve-

letlen föld. Az új polgármester kérte, hogy hivatali időben jőjjön be 

az önkormányzathoz, és a jegyzővel közösen megbeszélik, hogy 

mit lehet tenni az ügyben. A leköszönő polgármester hozzászólásá-

ban sok sikert kívánt a megválasztott új önkormányzatnak. 

Az önkormányzat ezután zárt ülés keretében személyi és 

pénzügyi kérdésekről döntött. Az alpolgármester Csókási Zoltán 

lett. A polgármester fizetése az elődéhez képest valamelyest csök-

kent, az alpolgármesteré viszont több mint négyszeresére nőtt. A 

képviselők nettó havi 25 ezer forint illetményben fognak része-

sülni. A leköszönő polgármesternek a maximumot, hat havi illet-

ményt szavaztak meg, ami nettó 2,5 millió forint körüli összeget 

jelent.     

M. M.      

 

 
 

Az új képviselő-testület 
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Kun Szabó István nótáskönyve 
58. rész 

 
 

111. A házunk tetején  
 

[Fű, fa, lomb, virág, szívem úgy imád! 

Nyári zöld levél álmomról mesél. 

Szép aranykalász, gólyafészek száz, 

Csillagfényes éj, úgy szeretsz-e még?] 

 

A házunk tetején zsúpfedél van, 

És ha tél van, összebújunk kicsi párom. 

Vasárnap délelőtt nagyharang szól, 

És ilyenkor Te vagy az én imádságom! 

Édes rózsám eszem a szép szemedet, 

Látod babám ez az igaz szerelem! 

A házunk tetején zsúpfedél van, 

És ha tél van, összebújunk kicsi párom. 

 

[A házunk tetején zsúpfedél van, 

És ha tél van, összebújunk kicsi párom. 

De minden fröccsnek szódavíz a teteje, 

Minden lánynak a legjobb az eleje! 

A házunk tetején zsúpfedél van, 

És ha tél van, összebújunk kicsi párom.] 

 

[A zárójelben lélvő szövegek nem szerepelnek a nótáskönyvben, de 

hozzá tartoznak. Szövegíró: Erdélyi Mihály] 
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Darts bajnokság 
 

Shanghai-dobás a döntőben 

 

Október 24-én rendezték meg a Korona sörözőben az újabb  

nyildobó bajnokságot, melyen kilenc versenyző vetélkedett. 

A Mester 501 döntőjében Nagy Gábor fogyasztotta el pont-

számait elsőként, ezzel megszerezve a bajnoki címet. Nagy D. Ben-

ce 2 ponttal második, Csókási Tibor 16 ponttal harmadik lett. 

A Krikett versenyszámban Nagy D. Bence végzett az élen, 83 

hibaponttal. Mészáros Péter 121 hibaponttal második lett, míg 

Vincze Pál a harmadik helyen végzett 144 hibaponttal. 

A dupla be-kiszállós 301 döntőjében Nagy Gábor fogyasz- 

totta el elsőként a pontjait, ezzel megszerezve második bajnoki cí- 

mét. Vígh Attila 174 ponttal második, Putnoki János 269 ponttal 

harmadik helyen végzett. 

 

 
 

Nyertes versenyzők a szervezővel 
(fotó: Molnár Mihály) 
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A Shanghai végső küzdelmében Csókási Tibor az első pályán 

szereplő játékos volt. Ő az első körben megdobta a szimplát-duplát 

és triplát, így azonnal megszerezte a bajnoki címet. A pórul járt 

társai három rádobással döntötték el a további sorrendet. Nagy D. 

Bencének 90 pontot sikerült elérnie, így második lett, Nagy Gábor 

72 pontja a harmadik helyezésre volt elegendő.  

A legtöbb pont dobása (high score) versenyszámban a gép 

cseréje miatt most 7 kört lehetett csak dobni, így a pontszámok is 

jóval kevesebbek lettek a szokásosnál. Nagy D. Bence 451 pont-

jával megszerezte a második győzelmét. Túri Kornél 439 ponttal 

második, Nagy Gábor 424 ponttal harmadik lett. 

M. M. 

 
 

Visszatekintő 
 

Ezt írták Csengeléről 85 éve: 
 

A csengelei bérlők óvadéka 
 

A város csengelei bérparcelláinak egy része, melyet huszonöt évvel 

ezelőtt adtak bérbe, most járt le. A bérlők az utolsó félévre ese-

dékes bérösszeget nem fizették be és azzal érveltek, hogy huszonöt 

évvel ezelőtt, amikor kibérelték a földet, óvadék címén beszedett 

tőlük a város félévi bérnek megfelelő összeget azzal, hogy azt az 

óvadékot az utolsó bérleti félév bérébe számítja majd be. Időköz-

ben az az óvadék teljesen elértéktelenedett, a város hadikölcsönbe 

fektette az óvadékok nagy részét, az is értékét vesztette. A város az 

utolós félév béréért bepörölte a bérlőket, akik most küldöttségileg 

jelentek meg a polgármesternél és a pör megszüntetését kérték. El-

mondották, hogy bérletüket továbbra is megtartják, a bért pedig 

mindig pontosan fizetik, hajlandók hátralékuk részletekben való 

letörlesztésére is. A polgármester közölte a bérlőkkel, hogy kíván-

ságukat teljesíti. 
 

(Megjelent a Délmagyarország 1929. november 10-i számában) 
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Lengyelországi utazás 

 

A legutóbbi falunapokon a lengyel delegáció vezetője, a No-

wa Słupia-i alpolgármester a megnyitó ünnepségen bejelentette, 

hogy az iskolájuk 50 éves évfordulójára meghívják a csengelei fú-

vószenekart és mazsorett csoportot, valamint a képviselő-testüle-

tet. A meghívást egyeseknek személyesen is megerősítették, és 

videófelvétel is készült róla.    

 A meghívottak október 17-én elutaztak, képviselők nélkül. 

Mint kiderült, a régi polgármester úgy tudta, hogy csak ő van híva a 

képviselő-testületből, de még szerencse, hogy az új polgármester 

azért utazhatott. 

A zenészek és mazsorettek két napos programon vettek részt. 

Volt felvonulás a település utcáin, és templomi hangverseny is. 

Az utazás költségeit az önkormányzat állta. 

A lengyel úttal kapcsolatban érkezett egy szponzori fela-

jánlás, mely szerint jövő tavasszal kiutaztatnak azok a képviselők, 

akik most nem mehettek. 

M. M. 

 

 
 

(fotó: nowaslupia.pl) 
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H i r d e t é s e k 
 
 
 

 
 

Újra kinyitott a Novák-féle bolt! Újból lehet Telenor, T-Mobile 

és Vodafon szolgáltatók mobiltelefonjait feltölteni, 1.500 Ft-ért 

is. Ugyanitt Elektron feltöltés is lehetséges.  

Eladó egy 2007-es, 50 köbcentiméteres, négy ütemű robogó. 

Ugyanitt eladó egy új 630-as Slavia. Érdeklődni lehet a 06 30 

4 018 317 telefonszámon.  

Kápia, almaparika lecsót vásárolnák! Telefon: 06 30 3 282 375 

Szakképzett nővér, több éves kórházi és idősgondozói tapasztalat-

tal vállal: idősgondozást, betegápolást, esetleg eltartási szerződést 

kötne. Telefon: 06 20 3 578 020 

Zöldség-gyümölcs árukkal bővítettem a virágboltom kínálatát.  – 

Sándorné Zsóka 

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

Érdeklődni lehet az Arany János u. 6. szám alatt. 

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

ján előállított nagy tisztaságú, vegyszer és ionmentes víz fizikai és 

biológiai tulajdonságai eltérnek a csapvízétől. A tapasztalatok 

szerint segíti a szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrend-

szert, növeli az ellenálló képességet a betegségekkel szemben, 

gátolja a kórokozók terjedését a szervezetben, fokozza a rege-

nerálódást, 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 li-

teres 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 ingat-

lan 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 

Tárcsázást, szántást és aratást vállalok.  Érdeklődni: Széll János 

+36 30/8 536 229 

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. 

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 
jelek, 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  
 

 

 

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 
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