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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2010.  február  XX .évfolyam  2.szám 
 
 
A vízkereszt után kezdődött és a hamvazó szerdával végződött a  farsang. Az 
óvodások farsangi báljukat „farsang farkán „tartották. Néhány kép a jól sikerült 
bálról. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
SzeretettelSzeretettelSzeretettelSzeretettel köszöntjük azokat a  köszöntjük azokat a  köszöntjük azokat a  köszöntjük azokat a 
bajóti lakosokat, akik február bajóti lakosokat, akik február bajóti lakosokat, akik február bajóti lakosokat, akik február 
hónapban ünneplik születés és hónapban ünneplik születés és hónapban ünneplik születés és hónapban ünneplik születés és 
névnapjukatnévnapjukatnévnapjukatnévnapjukat. 
 
70 éves 
Gách Béla  
 
75 éves 
Dinnyés Gáborné              
( Gács-Varga Mária) 
 
80 éves 
Somberki Mihályné  
( Török Ilona) 
 
90 éves 
Muzslai MIhályné  (Vanek Mária) 
 
Aki örökre eltávoztak közülünk 
�Sujbert Antalné ( Birkés Margit) 1926 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ORVOSI RENDELŐ 
RENDELÉSI IDŐ 

 
Hétfő 12.30-16.00  
Kedd 8.00-10.30 10.30-12.00 

Csecsemő 
tanácsadás 

Szerda  12.30-16.00 DR.Hajós 
Ferenc 

Csütörtök 8.00-12.00  
Péntek 8.00-12.00  
 
Rendelés helye: 
2533 Bajót, Kossuth L. u. 122/A 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kedves Betegek! 
A zavartalan és 

folyamatos orvosi 

ellátás biztosítása 

érdekében a 

rendelés ideje alatt 

kérnénk szíves 

együttműködésüket 

és az alábbiak betartását. 

Rendelésünkön a vonatkozó kormány-

rendeletek értelmében lehetőség van 

időpont kérésre. Telefonos időpontkérés 

esetén kérjük a rendelés első óráját 

igénybe venni, hogy a rendelést a 

továbbiakban a folyamatos telefon-

csörgés ne zavarja. A kiadott időpont 

tájékoztató jellegű, a sorra kerülést 

számos egyéb tényező befolyásolja- 

sürgős eset ellátása, házhoz hívás stb.- 

ezért kérjük szíves türelmüket. Sürgős 

eseteket- baleset, rosszullét stb.-

időpontkérés nélkül látunk el. 

Keddenként 10.30-tól csecsemő-

tanácsadás ideje alatt a kisgyermekek 

egészségének megóvása érdekében, 

kérjük betegek a rendelést ne keressék 

fel- 

A kistérségben Esztergomban központi 

ügyelet működik minden nap 16.00-8.00 

ig, hétvégén pénteken 16.00-tól hétfő 

8.00-ig. Elérhetőségük. Esztergom, 

körfogalomnál, tel: 06 33 /514-054 

A rendelési idő és az ügyeleti idő között 

Dr. Szabó Péter a + 36 70 509 18 12-es  

telefonszámon érhető el, amennyiben 

sürgős, akut megbetegedés lép fel. 

A fentiek betartásában számítunk szíves 

együttműködésükre. 

                     Az Orvosi Rendelő dolgozói 

 

Könyvtári hírek 

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 

könyvtár fejlesztése elindult a községben 

.Egyelőre a könyvtárlátogatók még nem 

tapasztalhatják az előnyeit, mert az átállás az új 

elektronikus rendszerre sok előkészítő munkát 

igényel.. A jelenlegi könyvtári állományt 

leválogattuk, sok elhasználódott, idejétmúlt 
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könyvet tettünk ki. Ezek között lehetnek olyan 

példányok, aminek sokan örülnének, ezért , 

várhatóan március 1-.től a könyvtárban 

válogathat bárki a könyvtár állományából 

törölt könyvek közül. A könyvek ingyen 

elvihetők, de bárki, bármilyen összeggel 

támogathatja könyvtárunkat! Ezt a pénzt új 

könyvek vásárlására költjük! 

A közeljövőben elkezdjük az elektronikus 

katalógus építését, és a könyvkölcsönzés is 

elektronikus úton történik majd. Ez egy olyan 

beruházás, amire minden bajóti lakos méltán 

büszke lehet! Az átmenet során kérjük a 

könyvtárhasználók türelmét. Hamarosan 

nagyobb számban vásárolunk új könyveket, 

DVD-ket is, és folyóiratokat is lehet majd 

olvasgatni a Milleniumi Ház könyvtári 

helyiségében! 

A könyvtárral kapcsolatos fejlesztést a lakosok 

is támogathatják, még pedig úgy, hogy 

ellátogatnak és beiratkoznak a községi 

könyvtárba és használják. 

Mindenkit szeretettel várunk 
������������������� 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

FELHÍVÁS 
 
Bajót község Önkormányzata és az 
Öregkőaljai Pincebarátok Köre 
Egyesület március 27.-én 
(szombaton) tartja 2010- es évi 
borversenyét. A borversenyen bárki 

részt vehet saját, ill. bárhol termelt, 
vásárolt szőlőből készített borával. 
Meghívott vendégként vesznek részt 
a borversenyen, a Szlovákiai Karva 
község borbarátai, saját készítésű 
boraikkal. 
 
Borversenyre az alábbi borfajtákkal 
lehet nevezni: 

- fajtiszta fehér 
- vegyes fehér 
- rosé 
- fajtiszta vörös 
- vegyes vörös 
- couvé 

A mintákat 0,7 l-es zöldszínű 
palackban, fajtánként 2 üveggel kell 
leadni. Az üvegeken lévő jelölő 
címkének tartalmaznia kell: - bor 
fajtáját,- évjáratát,- szőlő terület 
helyét,- és a tulajdonos nevét. A 
versenyre leadott bormintánként, 
egyesületi tagnak 400 Ft-ot, nem 
tagnak 500 Ft-ot kell a minta 
leadásakor befizetni. 
A borminták leadási időpontja: 
2010 március 26.-a (péntek)  
17 órától 19.30. óráig. 
Helye: Bajót Kultúrotthon, 
Kossuth Lajos utca 84. 
A verseny eredményhirdetésére 
2010. március 27.-én 18 órakor 
kerül sor a Kultúrotthonban. 
Az eredményhirdetést követően 
vacsorával egybekötött borkóstolót 
tartanak a gazdák a benevezett 
boraikból. A vacsora díja 
személyenként 1400 Ft/fő, melyet a 
borminták leadásakor kell befizetni. 
Eredményhirdetésre, ill. a borkóstolós 
vacsorára szívesen látunk mindenkit 
aki a vacsora díját  befizeti. 
A hagyományoknak megfelelően a 
borverseny színvonalát a Jázmin 
népviseleti asszonykórus, valamint az 
iskolások előadása emeli. 
Hagyományteremtő szándékkal a 
borverseny alkalmával kívánjuk 
átadni az iskolások által készített 
képzőművészeti alkotások, ( melyek 
szőlő műveléssel, szürettel 
kapcsolatosak) díjait. 
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Minden borkészítőnek eredményes 
szereplést kíván Bajót Község 
Önkormányzata és Öregkőaljai 
Pincebarátok Köre egyesület tagsága. 
������������������� 
 
ITT A FARSANG... 
 
2010. február 05-én 
pénteken délután 4 
órától farsangi bált 
rendeztünk az 
iskolában. 

Már hetekkel előtte 
nagy volt a 

készülődés, az 
iskola apraja - 
nagyja kivette 

részét a rendezésből, szervezésből, díszítésből. 
Délután fél 4-kor izgatottan gyülekeztek a 
napközisek, akik farsang verscsokorral 
nyitották meg a bált.Utána a jelmezes 
felvonulás következett, minden jelmezbe bújt 
kis diák kapott egy kis ajándékot. Külön nem 

értékeltük őket, mert nem tudtunk volna 

dönteni, hogy ki legyen az első, a sok 

"fantasztikus figura" közül. A tréfás kedvű 

tanító nénik is beöltöztek, ki kölcsönzői, ki 
saját maga készítette jelmezbe. A jó zene 
meghozta a jókedvet, a táncoslábúak 
táncversenyen mérhették össze jókedvüket, 
tánctudásukat. 

Az éhező-szomjazó vendégek a büfében 
szendvicset, süteményt, szörpöt vásárolhattak. 
A tombola méltán meghozta a sikert, az 

izgalom fél 7-kor a tető fokára hágott, ekkor 

kezdődött a tombolahúzás. Sok érdekes, 
értékes nyeremény talált gazdára. 
Reméljük a gyerekek és a vendégek is jól 

érezték magukat, jövőre is eljönnek egy jót 
táncolni, nevetni. 
Köszönjük a támogatóinknak, hogy 
hozzájárultak a bál sikeréhez! 
 
Támogatóink: Bognár Gábor, Csapuka 
Józsefné, Motúz Péter, Flórián Lajos és 
felesége, Szabó Sándorné,  Uzsák Józsefné, 

Katona Gyula, Ősze Miklósné, Fluxa Jánosné 
Bajót. Nyergesújfaluról a Kitty Függöny, a 
Rebeka méteráru és Miskolczi Józsefné 
könyvesboltja ajánlott fel tombolatárgyakat. 
Támogatásukat a tanulók nevében is 
köszönjük! 

Tanító nénik 

 

ÓVODAI HÍREK! 
 
Az óvodások nagy vidámság, mulatozás 
közepette eltemették a telet. Táncoltak 
farsangi fánkot ettek, végül elégették a 
Kisze bábut, ami a telet jelképezte. 
Reméljük a fáradozásuk nem volt 
hiábavaló, és rövid időn belül beköszönt a 
jó idő     

  

     
 
 

Paul Zoltánné 
Óvónő 
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Farsangolás a bajóti Nyugdíjas klubban 
 

A bajóti Nyugdíjas klubban farsangi 
összejövetelt tartottunk 2010. február 10-én, 
melyen Tóth Zoltán polgármester úr is részt 
vett.  
 

 
A közönség szavazatai alapján a 
jelmezversenyen résztvevők díjakat kaptak. 
 
 Ezt vidám, játékos vetélkedő követte két, 5 fős 
csapat részvételével. A vetélkedő egyik  

 
fordulójaként bajóti éneket kellett összeírni a 
csapatoknak, melyeket közösen is elénekeltük. 
Az estig tartó beszélgetést, nótázást Urbán 
Sándor harmonikázása színesítette. 
 
Február 14-én Budapestre, a Stefánia palotába 
látogattunk, ahol a Farsangi mulatságok címmel 
rendezett előadáson vettünk részt. A műsorban 
kedvelt jeleneteket láttunk, népszerű és kevésbé 
ismert énekeket is hallhattunk. Az előadást 
követő vacsora után kicsit fáradtan, de 
jókedvűen tértünk haza. 
 

Balázs Józsefné 
 

 
 

 
Boszi Dance Mazsorett csoport 
 
2009-es évben is nagyon sok 
rendezvényen vettünk részt, képviselve 
a falunkat. Csoportunk –örömünkre- a 
tavalyi évben igen szép létszámmal 
bővült.. Jelenleg 26 fős a csoportunk. 
A nagycsoportunk kinőtte a csizmákat, 
az új csizmák beszerzéséhez segítséget 
kértünk és kaptunk. Tóth Zoltán 
polgármester úr közvetítésével Molnár 
Zoltán lábatlani vállalkozó támo-
gatásával sikerült megvásárolnunk az 
új mazsorett csizmákat. 
Ezúton is köszönjük Tóth Zoltán 
polgármester és Molnár Zoltán 
vállalkozó segítségét 
                                Köszönettel:  

Boszi Dance Mazsorett Csoport 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mégis a 20-ik volt 
A legutóbbi Kisbíróban arról írtam, nem lehetett a 
20-ik  Falukarácsony. Egyik olvasó nevezetesen ifj. 
Motúz István fölhívott telefonon, hogy számoljak 
utána, hogy igaz-e az állításom. Be kellett valljam 
nem volt igaz. Elnézést kérek azoktól akikkel 
szemben azt állítottam, hogy a legutóbbi 
Falukarácsony nem a 20-ik volt. 
Tanulság: először számolj, azután beszélj  vagy írj.  

Török János 
alpolgármester 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Régen használt szavaink ahogyan Bajóton 

mondtuk 
 
Saraglya: 
lovas 
vagy 
ökrös 
szekér 
első és 
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hátsó felét lezáró eszköz 
Vonyogó: szalmahúzáshoz használt eszköz, 
mezőgazdaságban használatos fanyelű, 1 -est 
formázó vashegyű szerszám  
Tézsla: ökrös fogatnál használt rúd amely a 
járom és vontatott eszközt összekötötte ( eke 
taliga, borona, fogas ) 
Vendégoldal: A szekerek rakterületének 
megnagyobbítására használt rudak (széna vagy 
kéve hordás) 
Súber:a szekerek  első hátsó felét lezáró 
deszkából készült eszköz melyet homok, sóder, 
apró kő szállításánál használtak 
Nyomórúd: a szénával, szalmával, kévével 
megrakott szekérnél a termény lefogatására 
használt hosszú 10-15 cm átmérőjű rúd 
Rúdazókötél: a nyomórudat ezen vastag 
kötéllel kötötték le a szekérhez 
Girbancs: kézi aratásnál a kaszára szerelt 
gereblyeszerű eszköz 
Verőcke: a nagykapu mellett levő kiskapu 
Vindofli: nyitott kémény 
Rén, rendli: a tűzhely sütője 
Platnyi:a tűzhelynek az a része amelyen főztek 
Húzóvas, piszkavas: tűzhely tüzének megiga-
zítására használteszköz 
Rőzse: vékony fagallyak 
Kugli, klocc. Bizonyos hosszúságra vágott 
vastagabb tüzifa 
Favágó tőke: amin a kuglit vagy a kloccot 
összehasogatták 
Böstörő:a mákot, prézit törték benne 
Kondli: fémből készült, fedeles konyhai edény 
1-3 l-es 
Vacak, priccs: régi konyhákban lévő fekvőhely 
Trozsák: szalmazsák az ágyakban matrac és 
betétek helyett ezt használták 
Kanóc. A petróleum lámpákban lévő bél 
Vízpad:A vezetékes víz előtti időkben a 
konyhákban a vizes vödröket tartották rajta 

Stelázsi:A konyhaszekrény 
elődje, polcos edénytároló 
Sublot: ruhanemű tárolására  
használt fiókos bútor 
 

 

 

 
Mamusz:posztóból 
készült zárt lábbeli, benti 
használatra 
Bekecs: szőrös állatbőrből 
készült ujjatlan mellény 
Kisákodás:” Ne kisákodj 
velem” főleg felnőtt és gyermekek közt 

használatos kifejezés, huncutkodás, vicces 
cukkolás 
Kanális:betonból épített vízösszefolyó, 
vízelfolyó 
Pincegádor: pincék előtt lévő féltetős előtér, 
melynek nincs ajtaja, az oldala sövényből, vagy 
deszkából készült 

Rigli: ajtók, ablakok 
zárására használt eszköz 
 
Hídasól: malacok, hízok 
tartására használt fából 

készült ól, melynek alja padlókkal volt 
áthidalva 
Dűlő út: mezőgazdasági földek között levő föld 
út pl..a hagymásréti dűlő, és hosszú dűlő közt 
lévő föld út 
Lénia: erdőnyiladék mely a tűzvédelmet 
biztosította. Másik jelentése 1 m-nél hosszabb 
vonalzó 
Nyilas: az erdész által kijelölt terület melyet 
egy-egy ember kapott meg fakitermelésre,” ez 
az én nyilasom” 
Gajmó: pipaszerű ágasfa, melynek egyik szára 
jóval hosszabb volt, a faágak lehúzására 
használták 
Sasókaszeg: a szekérkerekek biztosítására 
használták. Az alja széthajtható volt. 
Horog: pipaszerű ágasfa, melynek egyik vége 
hosszabb, vagy egyenes hosszú fa, melynek 
végére vasból kampót szereltek. Ásott kutakból 
ezen eszközzel merítették vödörrel a vizet. 
Firhang: függöny 
Maskura:vicces, komikus, koldusnak öltözött 
figurák akik disznóvágáskor ( este) látogatták 
meg a gazdát. Általában rokonokat, 
ismerősöket kerestek fel. 
Most is arra kérem a tisztelt olvasót, ha hibát 
talál a szóban vagy az értelmezésében, írja meg 
annak helyesbítését. 

Török János 
 

������������������� 
Érdekes évforduló 

Galilei 400 évvel ezelőtti, 

1609-1610-es első távcsöves 

megfigyeléseiről és felfe-

dezéseiről egy könyvet adott ki 

latin nyelven: Sidereus Nuncius 

(Astronomicus nuncius) azaz 

Csillaghírnök címmel. Az 

előszava 1610. március 12-én 

kelt Padovában. A könyv 1610 

márciusában Velencében 

megjelent, 550 példányban. 
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SZAVAZZ! 
 

Ülök egy támlás széken, előttem a 
kerek ebédlőasztal, nézem a vitrines 
szekrény „mütyürkéit”- szobrocskák, 
kávéskészlet, kis vázák, legalul egy 
porcelán gyümölcsös tálon mosolygó, 
feszes héjú almák. Csak ülök és nézek. 
Időt szeretnék nyerni, hogy 
összegezhessem a közelgő választások 
kapcsán felmerült gondolataim 
esszenciáját, mert hogy erről írnék. 
Választások előtt mindig az a 
dilemmám, hogy egy pártra – vagy egy  
„királyra” szavazzak. Sajnos az igazi 
király még nem került elő, arra még 
várni kell. 
Húsz év óta ez a hatodik KOP-KOP. A 
vetélkedőn háromszor a „szocik”, 
kétszer a demokraták futottak be. Az 
eredmény ennyi idő alatt sem tükrözte 
a várakozásainkat, bízom abban, hogy 
a többség egyet ért velem- MÁST 
VÁRTUNK! 
 Ígérgetés meg a „ duma” az most is 
van! Ne feledd, hogy egy X-el bizalmat 
adsz valakinek vagy valaminek, egy 
programnak melyben megtalálod az 
ígéretek halmazát. Vannak egyediek, 
vannak hasonlóak sőt speciálisak is. 
Jellemzően szerepelnek bennük a: 
Csökkentsük –Emeljük – Átalakítjuk – 
Megszüntetjük - számon kérjük- 
Leváltjuk- Megoldjuk- Befejezzük stb.. 
ígéretek, jelmondatok. Ember legyen a 
talpán aki maradéktalanul bízik a 
választáson induló pártok prog-
ramjában. Sok párt, sok program. Ne 
pártra hanem pártprogramra voksolj, 
arra melyet hitelesnek vélsz. Az nem 
kérdés, hogy szavazni kell! Maga a 
szavazás csak egy egyszerű tollvonás,-
a választás, hogy hova teszed az X-et 
az a felelősség és egyben elfogadása 
annak az államrendnek melyben élsz. 
Miután a „föníciaiak” feltalálták a 
pénzt, kellemetlen helyzetbe hozták 
egyrészt a választáson induló pártokat 
mert korlátozták a reklámköltségeket, 
másrészt a nyertes pártot, mert csak a 
választás után megmaradt pénzből 
gazdálkodhatnak csupán. Én úgy 

gondolom, hogy eljutottam a 
választások legpikánsabb pontjáig, ez 
nálunk angol nyelven is jól ismert szó, 
mi egyszerűen csak „pénznek” hívjuk. 
Hogy milyen hatása van a 
házikasszánkra azt ismerjük. Négy-
évenként mégis megpróbálkozunk  
azzal, hogy összevetjük az általunk 
nem ismert államkasszát a választási 
ígéretekkel, fedezi – nem fedezi? 
többnyire az utóbbi volt jellemző. Mi 
magyarok talán soha sem voltunk 
gazdagok, viszont ahhoz képest jól 
éltünk, lehet hogy ez okozta 
viszonyunkat az iszaphoz. A ránk 
ragadt sarat nem vagyunk képesek 
lemosni, ilyenkor négyévenként 
reménykedünk, hogy jön egy 
„magasnyomású” aki megtisztít 
bennünket és fizetség nélkül 
szívhatjuk a friss tiszta levegőt ami 
erőt ad. Eddig hiába vártam – vártuk- 
de a reményt nem adom fel. Szép kis 
falunk „vendégfogadóiban „ korábban 
heves viták tanúi lehettünk, nem úgy 
ma! Bajóton a felnőttek többsége 
munkás, ők érzik a legjobban a 
szegénységet, ők hisznek a legkevésbé, 
hogy tán gazdagabb idők jönnek. 
Sajnos erre nincs garancia. 
Elképzelhetőnek tartom, hogy a 
választópolgárokat megzavarja a 
pártok által felkorbácsolt társadalmi-
politikai hangulat, melynek negatív 
hatása már érzékelhető. A programok 
kavalkádjában az ígéretek halmaza 
szintén idegesítő, fárasztó. Arról már 
nem is szólok, hogy milyen 
hangulatban mennek- ha mennek- 
szavazni a munkanélküliek, a 
szegénysorsúak. Én vállalom, én 
szavazok, mindenkit bíztatok a 
szavazásra. Bajót eddig jól állt, a több 
mint ezer választópolgárnak a 60-70%-
a járult az urnákhoz., míg az országos 
átlag 30-40%-ot ért el.  
Elnézést, csak tallóztam a látottak  a 
hallottak és a gondolataim között, 
szerényen arra kérlek majd SZAVAZZ!                         
Bajót,2010.02.17.              SANYIAPÓ 
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Nőkről a NŐNAP alkalmából 

 

A férfi egy rejtély, a nő egy rejtély; minden 
ami létezik- rejtély. És minden 
próbálkozásunk, hogy kiszámíthatóvá tegyük 
a létet kudarcot fog vallani. 
 
„..a nőt szeretni kell, nem pedig megérteni. 
Ez az első dolog amit szem előtt kell 
tartani.” 
„A nők először ellenállnak a férfi 
előrenyomulásának aztán pedig 
megakadályozzák a visszavonulásban.” 
„Ha meg akarod változtatni egy nő 
gondolkodását érts vele egyet.” 
 
„Ha meg szeretnéd érteni, hogy mit akar 
mondani a nő, akkor nézd, ne pedig hallgasd 
őt” 
 
„ Egy nő odalép a rendőrhöz: 
-Biztos úr, az az ember ott –a sarkon 
háborgat engem. 
_ Na ne mondja- feleli a hekus.- Én egész 
idő alatt itt álltam és figyeltem, és az a férfi 
még csak nem is nézett önre. 
-És maga szerint ez nem felháborító? 
 
( Osho: Nők könyve) 
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Szeretettel meghívjuk Önt 
2010. márc 5-én 17,30 órakor 

A Millenniumi Házba 
HOLLÓ ÉVA 

Üvegfestő 
„Csillagok útján” című 

kiállításának megnyitójára 
A kiállítást megnyitja : 

Seebauer Gabriella  
a Fény Iskolájának vezetője 

 

MÁRCIUS 15 
Az 1848-49 forradalom 

és szabadságharc 

ünnepi megemlékezése 

2010. március 15-én  
  10  órakor lesz a 
Művelődési Házban, 

majd az iskolások műsora után a Hősök 

terén  közösen elhelyezzük e kegyelet 

koszorúit. 

Mindenkit szeretettel várunk 

      Művelődési és Sportbizottság 
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„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre 
volt, 
ajka sem szól többé, mert lezárt, holt. 
Megállott a kéz, mely csak adott, 
soha semmit nem kért és el nem fogadott” 
                                                      (KOSZTOLÁNYI) 
 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak 
akik Katona Sándort utolsó útjára elkísérték 
és gyászunkban osztoztak. 

Hozzátartozói és testvérei 
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Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős 

kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a 
szerkesztőbizottság.  

Felelős szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva 
Készült a Millenniumi Ház gondozásában. 

ISSN 2060-2189 (Nyomtatott) 
ISSN 2060-2197 (Online) 

 Tel.: 506 420. Előfizethető és megvásárolható a 
Millenniumi Házban. Ára: 60,. Forint 

 

HÁZAS INGATLAN 
 

Életjáradékért eladjuk házas 
ingatlanunkat. Jó befektetés! 

Érdeklődni lehet  
 � 33 / 449-330 vagy 

a 06- 30- 357-05-79 mobil 
telefonon. 


