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Köszöntő

A makói Szirbik Miklós Egyesület 2015-ben jelenttette meg első kiadványát. A sorozat 
második kötete - hasonlóan az elsőhöz - szintén 20. századi témát ismertet, bemutatva 
a Börcsök fényképészcsalád történetét. 
Börcsök Sándor tanítómesterének, Bucskó Gyulának magam is nagy tisztelője vagyok, 
fia, Gyuszi osztálytársam és legjobb barátom volt. A fotózásba pedig Hárshegyi János 
vezetett be, aki korábban  Homonnai műtermét bérelte. Ösztönzésére alakítottam ki 
házi fotólaboratóriumomat, és Beltica fényképezőgépet vettem, amellyel az 1956-os 
forradalom eseményeit is megörökítettem.
A makói fotográfusokról több értékes tanulmány jelent meg, de ezekben Börcsök 
Sándorról alig tettek említést. Forgó Géza kutatásaiból tudjuk meg, hogy ő volt a leg-
makaibb fényképész, aki nemcsak itt született, de a fényképész szakmában hetvenöt 
évig itt tevékenykedett, amelyből ötvenöt esztendőt mesterként látott el.
Börcsök Sándor 1937-ben feleségül vette Szabó Gizella Saroltát, akivel 71 évig élt 
házasságban, a műtermükben is együtt dolgoztak, sőt felesége 1952-ben szakvizsgát 
is tett. Családjával is megkedveltette a fényképezést, így fotó-dinasztiát nevelt. Leánya, 
Börcsök Anikó 1972-ben tett mestervizsgát, öt évvel később önállósult.
A felvételeket hosszabb ideig Bucskó Gyula felszereléseivel készítette, de Schwartz 
Imre békéscsabai mestertől 1939-ben bécsi gyártású műtermi kamerát vásárolt, sőt egy 
speciális objektívet is beszerzett. Készített családi és házassági felvételeket, később a 
csendőrökről, nyilasokról, szovjet katonákról.
Börcsök Sándor munkássága részben ma is megvan, ugyanis 7800 üvegnegatívot a 
múzeumnak adományozott, ezeket a 16 ezer Homonnai lemezzel együtt Halász Tamás 
digitalizált. A Börcsök-ház eladásakor a padláson 460 lemez került elő, melyeket Börcsök 
Anikó Halász Tamásnak ajándékozott. A szerzők a kötet képanyagát az utóbbiakból és a 
családi felvételekből állították össze.

Dr. Tóth Ferenc
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„Fényképezni annyi, mint részesévé válni valaki (vagy valami) halandóságának, sebezhetőségének, 
változékonyságának. Minden fénykép – éppen, mert kihasítja és megdermeszti a pillanatot – az idő 

mindent fölemésztő kérlelhetetlenségéről tanúskodik.”1 
(Suzan Sontag)

A makói Börcsök fotó 75 éve

Bevezető

Halász Tamás hosszú évek óta kutatja a makói fényképeket és mutatja be a Makó Anno 
könyvsorozatban. A kötetek sikere és a kutatás vezette el Börcsök Anikó fényképész-
hez, akitől több száz üvegnegatívot kapott ajándékba, amelyeket még édesapja készített. 
Az ebből összeállított válogatás látható ebben a kiadványban.
A makói József  Attila Múzeum gyűjteményében több ezer régi fénykép és üvegnegatív 
található, amelyek digitalizálása 2013-ban indult meg. A Homonnai- és a Bucskó-féle 
fényképész műtermek közel 30 000 db zselatinos üvegnegatívját sikerült eddig feltárni. 
A munkát Halász Tamás végezte el, aki szabadidejét és saját technikai felszerelését ál-
dozta fel egy közgyűjtemény szolgálatában.
A műtermek anyaga nem volt ismeretlen, azokkal Szűcs Tibor foglalkozott először. A 
Homonnai műteremről külön kiadvány is készült a Magyar Fotográfiai Múzeum gondo-
zásában. A Fotó Homonnai c. könyv, azonban – a korabeli technikai korlátok miatt – csak 
kis szeletet mutathatott be a hatalmas mennyiségből.
A Halász Tamás által elvégzett digitalizálás szakmai berkekben is figyelmet keltett, a 
makóiak pedig a Makó Anno sorozat köteteiben is találkozhattak a múzeum fényké-
pei közül néhánnyal, így vált a gyűjtemény egyre szélesebb körben ismertté. A munka 
eredményeként tehát, a múzeum eddig rejtett, 20. századi kincsei lettek elérhetőek az 
érdeklődők és a kutatók számára.2 

A fényképezés megjelenése Makón

A pesti kezdetek után gyorsan elterjedt a fényképezés az országban. Az 1860-as évektől 
folyamatosan növekedett a fényképészmesterek száma, ami a konkurencia növekedését 
jelentette és a fényképek árának csökkenését. Az 1872. évi és az 1882. évi ipartörvény 
még nem tekintette a fotografálást iparnak, arra mint művészeti tevékenységre tekin-
tett.3  Az 1922. évi XII. tc 13. paragrafusa „Az iparigazolvány alapján űzhető képesítéshez 
kötött iparok …” közé sorolja a fényképészetet és a fényképnagyítást. Tanoncéveket kö-
vetelt meg és segédi vizsgálat letételét.4

1 Suzan Sontag: A fényképezésről. Bp., 2007. 28. p.
2 Üvegképek mentése = Múzeumcafé 2015/6. 16. p.
3 Szabó Sarolta: A fényképezés kezdetei Nyíregyházán. In. A nyíregyházi Józsa András Múzeum Évkönyve XLIII. Szerk. 
Almássy Katalin. Nyíregyháza, 2001. 349–362. p. 
4 1000ev.hu 

Makó anno...

Börcsök-fotó

Makó anno...

Makó anno...

Börcsök-fotó

Makó anno...

Makó anno...

Börcsök-fotó

Makó anno...

Makó anno...

Börcsök-fotó

Makó anno...



6

 

A makói közönség az új, vizuális élményt adó eljárást gyorsan befogadta. Az első ván-
dorfényképésszel 1866-ban találkozhattak a kíváncsi járókelők, bár fotót ebből a kor-
szakból nem ismerünk. Az 1870-es évektől a fényképészek megjelenése rendszeressé 
válik és próbálkoznak a megtelepedéssel is, de csak Huszthy Lászlónak sikerült a Deák 
Ferenc utcában, 1895-ben.5 
A vándor, majd letelepült fényképészek készítette képek közszükségleti cikké váltak, 
mert viszonylag olcsók voltak, méretüket változtatni lehetett (a technikai adottságokon 
belül) és nem utolsósorban sokszorosíthatóak voltak. Eugen Disderi – III. Napóleon 
udvari fényképésze – szabadalmaztatta a műtermi portréfényképezés rendszerét, meg-
határozta az arc- és személyfelvételek méreteit. A fénykép megjelenése új szokásokat 
teremtett. A család tagjai, ismerősök és barátok ajándékoztak fotókat, amelyek értékét 
növelte, ha érzelmi kapcsolat is volt mögötte.6 

Állandó műtermek Makón

Makó lakosainak többsége a hagyományos paraszti kultúrában nőtt fel, de a helyi pa-
raszt-polgári fejlődés ennek kereteit szétfeszítette. A megyeszékhely polgáriasodása 
megteremtette a lehetőségét a 20. század elejére, hogy már tartósan megtelepült fényké-
pészek éljenek itt. A fényképkészíttetés „divatba” az első világháború idején jött, amikor 
a családfő bevonult, vagy szabadságoláson volt és megörökítették azt a pillanatot, ami-
kor a család még együtt volt. A fényképészek egyéni, páros, családi és esküvői képeket 
exponáltak.7 
1904-ben három állandó műhely volt. A már említett Huszthy mellett Schwartz Samu 
nyitott műtermet és Makó mindmáig leghíresebb fényképésze, Homonnai Nándor. Az 
utóbbit a város és vidéke hamar felfedezte és szinte nem volt olyan család, olyan ese-
mény, ahol ne jelent volna meg. Espersit János baráti körének, Juhász Gyulának, Móra 
Ferencnek, és József  Attilának a megörökítése közben irodalomtörténeti értékeket al-
kotott.8  Homonnai Nándor 1927-ben bekövetkezett halála után felesége és fia folytat-
ta munkáját, Róth László szakmai segítségével. Homonnai Zoltán távozását követően 
Róth vette át a műtermet.9 

5 Fári Irén – T. Knotik Márta: Fényképészet Makón a kezdetektől 1920-ig. In. Szirbik Miklós léptein… Szerk. Forgó Géza. 
Makó, 2008. 89. p. 
6 Taczai Béla: Fotográfia és társadalom. In. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIX. Szerk. Gyulai Éva. Miskolc, 2010. 
7 http://www.fotomuveszet.net/korabbi_szamok/199834/tipikus_jelensegek_a_nagyar_neprajzi_fenykepezes_korai_ido-
szakaban?PHPSESSID=b45333c23b4b1ab6e64c8487e84aaf25 (Letöltve: 2016. augusztus18.)  
8 Szabó Magdolna: Egy makói fényképészcsalád pályájának története. In. Fotó Homonnai. Szerk. Kolta Magdolna. Bp. 1998. 9. p  
9 uo. 14. p.
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Börcsök Sándor fotóműterme

Börcsök Sándor 1912. június 24-én született Makón. Édesapja Börcsök Sándor ácsmes-
ter, édesanyja Fekete Erzsébet. Hetvenkettő évet töltött el a fényképész szakmában, 
ebből ötvenötöt önálló mesterként 2009. május 19-én, Makón bekövetkezett haláláig.10 

Az elemi iskola elvégzése után Bucskó Gyulánál volt kifutófiú. Mestere Gyuláról érke-
zett, ahol még 1904-ben váltotta ki iparigazolványát. A békés megyei városban 1917-
ben tette közzé alábbi hirdetését: „Egy jó forgalmú fényképész üzlet teljes berendezéssel, legfor-
galmasabb helyen, berukkolás miatt kiadó.” A háborúból szerencsésen visszatért, azonban az 
újrakezdés nem sikerült, ezért költözött Makóra.11  Iparengedélyét itt újította meg, 1923. 
május 4-én. Bár több alkalommal szüneteltette a Széchenyi téri műterme működését, 
mégis Csanád vármegye székhelyének egyik jelentős fényképésze volt.12 

Börcsök Sándor 13–14 évesen, szegődött el a főtéri fotóműterembe, akkor még meg-
élhetési okokból. Mesterére így emlékezett vissza: „aranyos, jó ember volt, de szigorú.” A 

református templomhoz közeli kútról hordta a vizet a Széchenyi tér 9. szám alá. Fiatal 
fiúként nagy érdeklődés fűtötte és elleste a szakma titkait. Különösen szerette a sötét-
kamrában a filmelőhívást.13 

Bucskó Gyulánál egy segéd is dolgozott, azonban egy alkalommal elkésett. Piacos nap 
volt, ezért sok vidéki jött fel a városba és többen álltak sorba a műhely előtt. Börcsök 
Sándor nem ijedt meg, maga fényképezett. A mester megérkezése után előhívta a képe-
ket és az eredményben kételkedő segédhez így szólt: „a gyerek felvétele jobb, mint a magáé.” 14

Így alakult, hogy Börcsök Sándorból fényképész tanuló, majd segéd lett. Miután Bucskó 
Gyula átadta műtermét Rákosnak, az új tulajdonos is alkalmazta. Új mestere a vidéki 
megrendelések esetén őt küldte ki. Utazhatott hát a környező falvakba kerékpárral vagy 
vonattal, így ismerték meg Mezőhegyesen, Nagylakon, Csanádpalotán és a többi város-
környéki faluban.15 

Az inasévek végeztével a Bugyi Drogériában állt munkába. A város amatőr fotósai oda 
vitték előhívatni a negatívjaikat. Talán már ekkor találkozhatott dr. Uray Vilmos kórhá-
zigazgatóval, dr. Diósszilágyi Sámuel belgyógyász főorvossal, esetleg a Felletár-család 
tagjaival, akikről közismert volt, hogy lelkesen kattintgatják az exponáló gombot.16 

Rákos János távozása után, Börcsök Sándor vette át a Korona Szálló oldalában található 
műtermet. Iparengedélyét fényképész mesterségre és fotócikk árusításra 1936. március 
3-án kérte, és 5-én kapta meg.17  A pályakezdéshez Gyenge Miklós újságíró segítette 
hozzá, akitől 100 pengőt kapott kölcsön. Gyorsan vissza tudta fizetni, mert szép mun-
kájával egyre több megrendeléshez jutott.18 

10 Bánhidiné Börcsök Anikó közlése 2016. augusztus 23.
11 Durkó Károly: Gyulai fényképek: 1869 – 2014. Gyula, 2003. 72. p. 
12 Iparlajstromok A.30-1923. MNL CsML Makói Fióklevéltára  
13 Börcsök Sándor emléke. Film. Rendezte: Szűcs Tibor. Operatőr: Kukucska András. Riporter: Szabó Magdolna. 1997. 
14 uo.
15 uo. 
16 uo. 
17 Iparlajstrom A17/1936. MNL CsML Makói Fióklevétára
18 Börcsök Sándor emléke. Film. Rendezte: Szűcs Tibor. Operatőr: Kukucska András. Riporter: Szabó Magdolna. 1997. 
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A Börcsök-fotóműterem a hetvenöt éve alatt, több alkalommal is költözött. Volt a Ko-
rona Szálló oldalszárnyában, majd a mai csipkesoron három helyen is (Schelb-, Iritz- és 
Naschitz-házban). A főtér átépítése után a mai Csanád vezér téren (Szabadság tér 19.), a 
Korona-sor és a zsinagóga közötti részen, a régi buszmegálló mellett, majd a Szabadság 
tér 10. (a mai sportcsarnok helyén). Végül a Bérpalota földszintjén.19 

Börcsök Sándor kortársai mestersége gyakorlásának kezdetén Bucskó Gyula, Homon-
nai Zoltán, Új Kálmán, Czene Mihály, Róth László, Rákos János, Bolygó Sándor voltak. 
Az 1945 utáni korszak legismertebb fényképésze Dávid Imre volt.20 „Olyan nagyon-nagyon 
jó fényképész nem volt, én se voltam hajde nagyon jó, de igyeköztem becsületesen dolgozni” – emléke-
zett vissza Börcsök Sándor.
A Homonnai műteremről azonban ő is kiemelkedően nyilatkozott, bár éppen pályá-
ja kezdetén távozott a városból Homonnai Zoltán és vette át helyét Róth László. Az 
üvegtetős Homonnai műterem – az emlékei szerint – az emeleten volt, ahová falépcsőn 
kellett felmenni. Az épület kirakatánál a járókelők, a piac kereskedői és vásárlói megáll-
hattak és rácsodálkozhattak az ismerőseikre vagy az ismeretlen arcokra.21 

Börcsök Sándor kijárt házakhoz is, ha kérték, de megfordult vidéken is hol kerékpárral, 
hol vonattal cipelve fényképezőjét. 1939-ben már komolyabb fejlesztést is végrehajtott, 
amelyekkel a makói konkurencia fölé tudott nőni. Schwartz Imre békéscsabai fotográ-
fustól egy kiváló – Bécsben készült – műtermi kamerát vásárolt, amelyen Voightlander 
objektív volt, addig Bucskó felszerelését használta. Az új fényképezővel és Tele Imre 
helyi asztalosmester gyártotta adapterrel több féle méretre tudott fotózni: 6x9 cm, 9x12 
cm, 10x15 cm… Sikerült beszereznie egy speciális objektívet is, amely élesebb, szebb 
képet adott a helyi konkurensekénél. A nagy átmérőjű lencse különösen alkalmas volt a 
portré- és reprodukció, valamint tablóképek alkotására.22 

Makón az árvaház épületében működött 1935-től 1940-ig a csendőriskola laktanyája. 
Növendékei rendszeresen készíttettek magukról portrékat a helyi fényképészmesterek-
kel, de végül Börcsök Sándornál állapodtak meg, mert élesebb, jobb képeivel meggyőzte 
megrendelőit. A csendőrök kértek un. páros képet is, ahogyan járőrben jártak, fegyve-
resen.23 

Börcsök Sándor műtermi munkájának legérdekesebbjei közé tartoznak a helyi Nyilas-
keresztes Párt tagjainak megörökítése. Ezeket és a csendőrképeket a 2. világháború után 
kereste az államvédelmi hatóság, de ő többségét megsemmisítette, csak néhány üvegne-
gatív maradt meg.24 

A háború és a zsidótörvények miatt (pl. Róth Lászlót internálták) még több megren-
delője lett. Bevonulók és családtagjaik álltak sorba műterménél, hogy a megörökített pil-
lanatot magukkal vigyék vagy éppen a távolban lévő jelenvalóságának érzetét keltsék. 25

1944-ben szovjet katonák dúlták szét műtermét, ezért új üzletet nyitott a főtéri cipőbolt 

19 Bánhidiné Börcsök Anikó közlése 2016. augusztus 23.
20 Forgó Géza: Fotótörténet – Fotográfusok Makón. In. Makó anno… fotók a régi és új Makóról. Szerk. Halász Tamás. Makó, 
2015. 7. p. 
21 Börcsök Sándor emléke. Film. Rendezte: Szűcs Tibor. Operatőr: Kukucska András. Riporter: Szabó Magdolna. 1997.
22 uo. 
23 uo.
24 uo.
25 uo. 
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épületének udvarán. Vállalkozása lassan kezdett újra beindulni, de a Rákosi-korszakban 
le kellett mondania önálló műterméről 1952. szeptember 13-án.26  „Baráti” figyelmezte-
tést kapott, hogy lépjen be a szövetkezetbe, nehogy baja legyen. Így a FÉNYSZÖV-nél 
volt kénytelen tovább dolgozni, amely azonban sikertelenül működött. 1954-től újra ön-
álló lett a mai Csanád vezér téren nyitva meg műtermét. Munkája során használt techni-
káját azonban vissza kellett vásárolnia, mert az időközben az szövetkezeti vagyon lett.27 

Műterme az esküvői fotóiról vált híressé a Makó és a környékbeli lakosság számára. 
Napjainkban is több család őrzi ezeket a fényképeket, amelyekről szüleik, nagyszüleik 
tekintenek rájuk ünnepi, esküvői viseletben.28 

A Börcsök család

Börcsök Sándor öccsét, Andrást kereskedelmi eladóból képezte át fényképésszé. Csa-
nádpalotai műtermében nem sokáig dolgozhatott, mert a bevonulást követően egy fel-
derítés alatt fogságba esett és bár hazatért, már nagyon beteg volt. Rövidesen elhunyt. 
Így egyik fiú sem folytatta édesapjuk ács mesterségét.29 

Börcsök Sándor 1937 októberében megnősült, Szabó Gizella Saroltával 71 évig éltek 
házasságban.  Három gyermekük született: Sándor (1939. január 20.) vegyész, Sarolta 
(1941. május 11.) fényképész és Anikó (1944. október 12.)szintén fényképész lett.30 

Börcsök Anikó 1959–1962-ig fényképésztanuló volt, majd édesapja mellett kezdett el 
dolgozni. Mestervizsgáját: 1972. március 1-én tette le. 1966. október 2-án, Bánhidi Bé-
lához ment férjhez. Két gyermekük született Anikó (1968. március 31-én) és Zoltán 
(1974. június 3-án). Börcsök Anikó 1972-ben vette át édesapja műtermét és folytatta 
munkáját, de édesapja gyakran segítette. A fényképész műtermet 2011-ben zárta be.31 

Lánya, Anikó 1982–1986-ig a makói gimnázium tanulója volt, majd ő is követte a családi 
hagyományokat és 1986–1988 között fényképész tanuló lett. Fájdalmasan korán bekö-
vetkezett haláláig, 2010-ig gyakorolta mesterségét. Képeslapon adta ki a római katolikus 
templom oltárképét és készített még hat db karácsonyi levelezőlapot.32  Zoltán fia 1993– 
95-ig szintén fényképésztanuló, de végül nem maradt a szakmában. Megállapíthatjuk, 
hogy Börcsök Sándor egy fényképész-dinasztiával és több ezer fényképpel gazdagította 
Makót.

26 Iparlajstrom A17/1936. MNL CsML Makói Fióklevéltára 
27 Szabó Jenő: Makói fotográfusok és levelezőlapkiadók. Makó, 1996. 43. p. 
28 uo.
29 uo. 
30 Bánhidiné Börcsök Anikó közlése 2016. augusztus 23. 
31 Bánhidiné Börcsök Anikó közlése 2016. augusztus 23.  
32 Szabó Jenő: Makói fotográfusok és levelezőlap kiadók. Makó, 1996. 58. p.
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Börcsök Sándor fényképei

A kutatók számára a fénykép forrásértéke annak pontos meghatározásától függ. Sajnos 
a kötetben található képekről nem minden esetben tudjuk, hogy kit-kiket ábrázol, mikor 
és hol készültek. Mégsem holt anyag ez, hiszen élővé varázsolják az egykori családtagok 
tekintetei, a ruhák, a kitüntetések, a bemutatott események, amelyek városunk múltjá-
nak hiteles tanúi.33 

A kiadványban látható fotóknak várostörténeti jelentősége van. Értékes a kutatók, érté-
kes a családtagok, értékes a fényképeken láthatók hozzátartozói számára. Élettörténeti, 
társadalomtörténeti, művelődéstörténeti és történeti dokumentumként is szolgálhatnak. 
A bemutatott fényképek közül több is „megszólal”, mást mond a történelmet, mást a nép-
rajzot, és mást a művelődéstörténetet kutatónak, vagy egy családtagnak aszerint, hogy 
ki milyen kérdést tesz fel. A lokalitás – Makóhoz köthető mind – nevesíthető történeti 
problémákat vet föl. Ilyenek a csendőr, a nyilas, a katona, szovjet katona stb. képek, 
amelyekhez személyes történelem is köthető. Nem csak a képeken látható embereké, 
de Börcsök Sándor fényképészé is, aki pl. több üvegnegatívot volt kénytelen megsem-
misíteni.34 

„Mindenkiben munkál a vágy, hogy megfogja vele a világot, hiszen az emlék később bármikor előhív-
ható, megnézhető. Ez a fényképezés varázsa”35  – mondja Zsitva Tibor fotóművész. Börcsök 
Sándor fényképészmester a múlandó világból örökített meg pillanatokat, hogy később 
bármikor felidézhessük.

Forgó Géza

33 Szakács Margit: Fényképészek és fényképészműtermek Magyarországon (1840–1945). Bp., 1997. 14. p.
34 Ö. Kovács Péter: Fotók, filmek, mindennapok története = Gesta 2006/1. 
35 Csernyus Lőrinc: Fénykép és fényképész : A „Zsitva” = Országépítő 2013/3.
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Börcsök Sándor édesanyjával és testvérével.
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Börcsök Sándor inas korában a Bucskó fotóműhelyben.



13

Börcsök Sándor immár fényképész tanuló Bucskó Gyulánál. 
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A ifjú Börcsök Sándor.

Középre tolni!!!!

Középre tolni!!!!

Középre tolni!!!!

Középre tolni!!!!



15

Sándor a családi udvarban.

A Börcsök gyerekek az édesanyával.

Börcsök-gyerekek

Börcsök-gyerekek

Börcsök-gyerekek

Börcsök-gyerekek
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Börcsök Sándor nagymamája, házimunka közben.

Sándor az állatokkal.



17

A nagymamával és testvérével.
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Szabó Gizella Sarolta műtermi fotója.



19

Sándor felesége Szabó Gizella Sarolta.
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... majd a vasúti sínek mentén.

Börcsök Sándor és neje az esküvő után a Maros hídnál...

...

...

...

...
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Feleségével vonatra szállva.
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Börcsök Sándorék épülő háza, melynek a padlásáról kerültek elő az üvegnegatívok.

Szabó Gizella Sarolta a téli Maros-partján.
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Gyermekeik, Sándor, Sarolta és Anikó.

Börcsök Sándor a zenekarban. Ülő sor bal szélen.
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Börcsök Anikó.
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A Börcsök család.
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Börcsök tata és mama a 25. házassági évfordulójukon családi körben.

A gyerekek.
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Sarolta, Anikó és Sándor.
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Börcsök Sándor a Naschitz házban lévő műterem bejáratánál, 
a mai Csipkesor helyén.

Naschitz-házban

Naschitz-házban

Naschitz-házban

Naschitz-házban
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Börcsök Anikó műtermi fotója.
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Börcsök Anikó fotó retusálás közben.

fotóretusálás

fotóretusálás

fotóretusálás

fotóretusálás
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Börcsök Anikó.



32

Börcsök Anikó.



33

Bánhidiné Börcsök Anikó a régi buszmegállóval a háttérben. 
Az akkori üzletük a buszmegállóval szemben a mai panelsor helyén állt.



34

Börcsök Sándor és leányai a Naschitz házban lévő üzlet előtt.

Naschitz-ház

Naschitz-ház

Naschitz-ház

Naschitz-ház
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Börcsök Sándor az 1970-es években.



36

Anikó és Sarolta a főtéren. Háttérben a Korona Szálloda.



37



38

Bánhidi Béla, neje Bénhidiné Börcsök Anikó és leányuk Anikó.



39

Bánhidi Anikó.



40

Bánhidi Anikó a modell. Háttérben a gimnázium mellett 
a mai sportcsarnok helyén lévő Börcsök fotó üzlet.

Anya és leánya a gimnázium előtt a szovjet emlékmű mellett. 
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Bánhidi Anikó.



42

A tata és az unoka.



43

Apa és leánya az üzlet bejáratában.



44

Az egykori üzlet a mai sportcsarnok helyén.



45



46



47

A Bánhidi család.



48

Bánhidi Béla és Bánhidiné Börcsök Anikó.



49

Az idős Börcsök Sándor és neje.
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Báhidi Anikó érettségi fotója.



51

Bánhidi Zoltán érettségi fotója.



52

Bánhidiné Börcsök Anikó az utolsó üzlete bejáratában, 
a Bérpalota földszintjén.
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Börcsök Sándor és neje 50. házassági évfordulója.

Bánhidi Anikó.



54

Üzlet a Bérpalotában.

Négy generáció. Börcsök Sándorné, Bánhidiné Börcsök Anikó, 
Bánhidi Anikó és Szentpéteri Rebeka.
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... és kertészkedett.

Börcsök Sándor nyugdíjas éveiben is méhészkedett...



56

Időskori boldogság.

Sanyi bácsi felesége a méhészetben is segített.



57

Dr. Diósszilágyi Sámuel főorvos.



58

Idős úr, dalárdai jelvényekkel.
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Próbacsendőr szolgálati öltözetben, Felvidék- és Erdélyi Emlékéremmel.
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Próbacsendőr kimenő öltözetben, Felvidéki- és Erdélyi Emlékéremmel.
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Próbacsendőr.



62

Próbacsendőr kimenő öltözetben.
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Próbacsendőr.



64

Próbacsendőr szolgálati öltözetben.



65

Próbacsendőr.
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Karpaszományos őrvezető nyári, fehér vászonzubbonyban.

Legénységi állományú katona.
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Próbacsendőr Felvidéki-, Erdélyi és Délvidéki Emlékéremmel.
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Próbacsendőr Erdélyi Emlékéremmel.
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Próbacsendőr Felvidéki- és Erdélyi emlékéremmel.
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Próbacsendőr Erdélyi Emlékéremmel.
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Próbacsendőr.



72

Próbacsendőr.
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Próbacsendőr.
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Próbacsendőr.
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Próbacsendőr Erdélyi Emlékéremmel.
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Próbacsendőr Erdélyi Emlékéremmel.
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Tüzér zászlós szabálytalanul viselt csapattiszti jelvénnyel.
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A makói Nyilaskeresztes Párt egyik tagja.
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A makói Nyilaskeresztes Párt egyik tagja.
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A makói Nyilaskeresztes Párt egyik tagja.
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A makói Nyilaskeresztes Párt egyik tagja.
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Tűzoltó, Magyar Szabadságharcos Szövetség jelvényével.

a Magyar

a Magyar

a Magyar

a Magyar
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Tűzoltó szovjet stílusú egyenruhában.



84

Szovjet katona.



85

... és oltára.

A belvárosi katolikus templom részlete...



86

Sakk relikviák.

A templom bejárata.



87



88

A belvárosi katolikus templom kerítésének bástyatornya. 
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Ismeretlen pár esküvői képe.
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Ismeretlen pár esküvői képe.



91

Kisfiú műtermi képe.



92

Testvérpár a műteremben.



93

Kislány magyaros, pártás viseletben.



94

Ismeretlen fiatal lány.



95

Ismeretlen fiatal lány.



96

Középkorú asszony portréja.



97

Gyerekportré.



98

Üvegházi fotó a kertészekkel.



99

Anya és gyermekei.

Halott férfi a ravatalon.



100

Nagyatádi stílusú lovaskocsi.

Sikeres tanfolyam zárófotója.


