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XIV. évfolyam l1. szám 2006.június 1.

ll. világháborús gránátok

A robbanószerekről szóló írásunk a ]66. oldalon kezdődik!
(fotó: Lantos István)
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Búcsúzjk a falugazdász
A 13. számű körzet fallgazdászi pályázatát 1995-ben nyer-

tem meg, amely Plsztaszer-Csengele községek összevont ellátását
jelentette, egy ftís munkakörben.

Az elmúlt időszak alatt a térség gazdálkodőinak sok nehéz
termelési és termékértékesítési gondot okozott, ami mellett az ad-
minisztrá7ási feladatok is bonyolultabbá váltak. Mindezekhez eddig
a munkaköri lehetőségek mértékéig tudtam segítséget nyújtani a
szab ály o zók me gi sme r éséhez, i 11 etve a sikere s igyntézéshez,

Az utóbbi hetekben az egészségi állapotom miatt így hatá-
roztam, hogy 2006. június 1-jétől nem teljesítek falugazdászi mun-
kát, azaz a kö zszo\gál ati j o gvi szonyb ó 1 felmentés em kérlem.

A tájékoztatóm szól minden kedves termelőnek, jő szándékű
csengelei lakosnak, hogy örömmel dolgoztam az évtizedet meg-
haladó időszakban . Ígérem, hogy a segítőkészségem a későbbiek-
ben is mindenki részére elérhető marad.

Tisztelettel és köszönettel a további viszontlátásra

Gregus Sándorné

oKísért a múlt

Aknagránátokat fordított ki az eke
Hat évtizeddel ezelőtt, 1944. október 2I-én vonult át a front

Csengelén. Visszaemlékezésekből tudjuk, hogy településünk terü-
letén több helyen is volt magyar védelmi állás.

Ez év május 11-én a "Makalica" tanya mellett végeztek mély-
szántást, amikor 5-6 darab aknagránát került a felszínre. A munkát
természetesen leállították, majd a tűzszerészek másnap elszállítot-
ták a v eszélyes anyagokat.
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Ilyen aknagránátok kerültek elő (a Wehrmacht Lexikon rqjza)

Május I4-én follatódott a foldmunka, amikor újabb 10 db
robbanószeft. találtak, melyekért ismét j öhettek a szakemberek.

A helyszínen talált aknagránátokat a németek l943-től
gyáfiották. A 12 cm átmérőjű,65 cm hosszú, 15,8 kg súlyu gyrlko-
1ó eszközből 2 év alatt közel ötmillió darabot gyártottak, amiből
jutott amagyar honvédségnek is.

A fel nem robbant eszközök valószínűleg egy robbanás során
keniltek a fold alá, és mivel a környéket nem bolygatták, több mint
60 éven keresztül rozsdásodhattak atalajban.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a robbanószerek csak kívül-
ről rozsdásak, belülről olyan állapotban vannak, mint új korukban,
íg1, működőképesek is lehetnek. Ha ilyet talál valaki, bízza azt a
tíízszerészekre, nehogy még most is szedje áIdozatait a II. világhá-
boru.

Molnár Mihály
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oÁltattínos Iskola

A szaktárgyi és sporteredmények a
20a5l2006-os tanévben

2. osztá|yos tanulók eredményei

3. osztályos tanulók eredményei

Név versenY iskolai területi mesvei
Pigniczki Dóra mesemondó I I. I.

versmondó I I. I.

helyesírási I 15.

matematika I 6.

Holo Patrik mesemondó II. II. 4.

versmondó III. m. 6.

matematika I 12.

Szarka K. Csilla helvesírási n.
Losonczi Adám matematika 10.

versenY Név iskolai területi mesveI
mesemondó Gurdics Dávid n.

Pigniczki LászIő
Mustoha Mária
Lantos viktória
Haiasos Henrietta

versmondó Gurdics Dávid m.
Lantos viktória ru.

helvesírási Gurdics Dávid V,
Haiagos Henrietta VII

szépkiejtési Gurdics Dávid il, IV.
Lantos viktória n.
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\-ersenY Név iskolai területi megyel
nlatematika Gurdics Dávid I. II

Lantos viktória VI.
Pigniczki Péter Pál X.

S Pisniczki Lászlő Ii.
kulcsár zoltán II.

Tóth Bettina il

versen nev iskolai területi
mesemondó Hegedűs Dóra I I.

konnányos Adrián il
Nagy D. Bence m.

versmondó Hegedűs Dóra I rV.
Nasv D, Bence II. ru.

szépkieitési kormánvos Adrián I

Nagv D. Bence fV.
helvesírási Heeedűs Dóra rV,

kormányos Adrián V.
at] etikacsaoat Csókás Berlalan II.

Csókás Szilárd II

Gémes Csaba II.

Nagy D. Bence II.

4. osztá|yos tanulók eredményei

Sportversenyek eredményei

A 2005l2006-os tanévben főleg a sok tanulót megmozgató
atlétikai versenyeket helyeztük előtérbe.

Az alső tagozatos 3 tusa csapatban az első és második osztá-
1,vosok (fiúk-lányok), ó-6 fő az éftékes II. helyezést érték el a kör-
zeti velsenyeken (6 iskola). A harmadik és negyedik évfolyam csa-
patai is szintén II. helyezettek lettek (fiúk-lányok 6-6 fő). Egyéni-
ben 2. lett Kulcsár Zo\tán 4. osztályos tanuló.



Pigniczki Dóra

110 -

Holo Patrik

A négyíusás csapat
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A felsősök közül főleg a fiúk versenyeztek. A körzeti ver-
sen},t a néglusások fölényesen nyerték. A csapat tagjai: Csáki
\íartin, Gurdics Gábor, Harkai Marlin, Longa Ádám, Nagirrnihály
Gábor, Rabi István, Vörös Norbert. Egyéniben: 1. Longa Áatrn 1l.
osztály) 2. Gurdics Gábor (7. osztáIy) 3. Nagymihály Gábor (6.
osztály). A megyei atlétikai bajnokságon 6 pont hátránnyal a IV.
helyezést szereztik meg. Longa Ádám 7. Iett 10 csapat tagai
közül. A legnagyobbak öttusa atlétikai körzeti versenyét csapatunk
folényesen megnyerte. A csapat tagtrai: Berényi Bence, Rozsnyai
Tamás, Szé1l Renátó, Tisóczki Zolttn, Trója Norbert, Vincze Ta-
más. Egyéniben 1 . Yíncze Tamás (8. osztály) 2. Tisőczkt Zo|tán
(8. osztály) 3. Berényi Bence 8. osztály, A megyei versenyen na-
gyon jól szerepeltek a versenyzőink. Csapatunk aII.helyezést sze-
rezte meg. Egyéniben Vincze Tamás a7 .lett.

A versenyekre az aIső tagozatosokat Nagy Gáborné, a felső
tagozatosokat Heim Géza készítette fel.

Internetezés

Mórahalmon a kistérségi INTERNETEZŐ versenyen 10 ftí
képviselte iskolánkat: Csókási Livia, Erdélyi Miklós, Gurdics Gá-
bor, Kucsora Boglárka, Longa Ádám, Patai Aranka, Rényi János,
Tóth Barbara, Csáki Klaudia, Sándor Orsolya.

Mórahalmon a kistérségi WEBLAPSZERKESZTŐ verse-
nyen 4 fő képviselte iskolánkat: Kucsora Boglárka, Longa Ádám,
Rényi János, Tóth Barbara.

Heim Géza
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Búcsú egy csengelei pedagógustól
Fájó szíwel, mély megrendüléssel vettünk búcsút a csengelei

i skola tanfrátóL, Szűcs Erzsébettől.
Tizedik éve dolgozott az intézményben. Tanított alsó tagoza-

tosokat és felsősöket is. Fiatalos lendülettel, nagy felelősséggel,
szeretettel nevelte tanítványait. Mosolya, kedvessége átsegítette a
gyerekeket a nehézségeken.

Igazi pedagógus, tgazi tanár volt. ÖnfeláIdoző, aki hivatá-
sának érezte ezt apályát Emberségre, szeretetre nevelt.

Nagyon jó kolléga volt, mindenkihez volt kedves szava. Bá-
multuk akaraterejét, ahogy kiizdött a gyilkos kónal. Hittük, hogy
sikenilni fog, hisz nagyon akar1 élni, tanítani. Az utolsó napig a
munkájának élt.

Most is velünk van a nevelőiben, a gondolatainkban, a szí-
vünkben. Most is halljuk kedves nevetését.

Családjának csak egy tlszta, becsületes élet fényesen ragyogó
példájáthagfia.

Igé4 ük, eml ékét szívünkb en ke gyelettel me gőrizzik.
,,Mi úgy emlékezünk Rád,
hogy bttrátokvoltunk, s te jó barát.
Szebb volt a szép akkor, s több volt a fény,
Veled volt boldog az egész világ. "

Heim Gézaigazgatő
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A Xll. Csengelei Falunapok
ll

pro9ramJaI
Június 3. (szombat)
09,00 Mazsorettek-ftrvósokfelvonulásaafaluban
09,10 Kiállításimegnyitók aFahhéyban

Dr. Varga Ferencné kulcstartó kiállítása
Arnold Fülöpné gyöngyfiző kiállítása és bemutatója
Nemesné Garas K'lára csuhébaba kiállítása

09.45 A falunapok ürrrrepélyes megnyitása
10.00 Citerások,táncosok,mazsorettek,zenészekműsora
10.00 Motorosok gyülekezése a községházánál
11.00 Motorhangverseny
13.00 Mazsorettek átvonulása a motoros taláIkozőra
13.00 Motoros programok
16.00 Motoros felvonulás

Június 4. (vasárnap)
08.30 Szent mise a templomban
09.30 Koszoruzás az I-II. világháborus emlékműnél
10.00 Főzőverseny
10.00 Torta-túraügyességivetélkedő
13.00 Főzőversenyértékelése,eredményhirdetés
15.30 A kiskunhalasi és kiskunmajsai lovas bandérium bemu-

tatőja az állatowosi rendelővel szembeni területen
i6.00 Lovas kocsis felvonulás (indulás az állaíorvosi rendelő-

vel szembeni területről)
20.00 Utcabál aFaluhta mellett. Zene: Sánta István zenekara

Június 5. (hétfő)
14.00 Csocsó verseny a Gól sörözőben
16.00 Polgárőrség - Rendőrség kispályás labdarugó mérkőzés

a focipályín
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A Teleház szol áltatásai
Fénymásolás (fekete-fehér)
A4 egyoldalas
A4 kétoldalas

'A.3 egyoldalas
A.3 kétoldalas

Nyomtatás
,A.4 fekete-fehér (szöveg)

'A.4 fekete-fehér (képekkel)

'A.4 színes (szöveg)
A.4 színes (képekkel)

Irodai szolgáltatások
Fax küldés
Fax fogadás
Számítógép basználat
Szkennelés

Névj egyk árty a készítés
Fekete-fehér
Színes

Internet haszná|at

Spirálozás
1-100 oldalig
100 oldal felett

10 Ft/oldal
15 Ftllap
20 Ftlol'dal
35 Ft/lap

10 Ft/oldal
20 Ft/o1dal
30 Ft/oldal
70 Ft/oldal

100 Ft/oldal
25 Ftlo|dal

I20 Ftlőra
50 Ft/oldal

15 Ft/db
20Ftldb

300 Ft/óra

150 Ft
200 Ft

A Teleház nyitvatartási ideje: hétfo 9-I7, kedd ]3-]7,
szerda 9-]7, csütörtök ]3-]7, péntek9-17. 12-től 1j óráig
ebédszünet van.
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lalreAvenc receptjeim

p ar adic s omo s halsaláta
Hozzávalók: 20 dkg ponffilé, 3 nagy krumpli, ] kisebb ubor-

ka (nyers), 1 csemegeuborka, 3 nagy paradicsom, l fejes saláta, ]
dl majonéz, ] evőkanál almaecet, só.

Enyhén sós vízben néhány perc alatt megfőzzik a halfilét,
kihűtJük, és apró darabokra vágjuk. Héjában megfőzzik a krumplit,
meghámozzuk, és kockára váguk. Ugyancsak felkockázzuk a meg-
hámozott nyers uborkát és 2 paradicsomot is. A salátaborítóleveleit
eldobjuk, a díszítéshez 2 szép levelet félreteszünk, és a megmosott
salátát aprőra tépkedjük. Minden eddigi összetevőt egy nagy tálba
tesszük, majd az ecettel elkevert majonézzel leöntjük, és óvatosan
összeforgatjuk. A tálalőtálra salátaleveket teszünk, ráhalmozzuk a
paradicsomos halsalátát, és a felretett paradicsomot vékony kariká-
ravágva feldíszít;ük.

Nemere Ilona

cFoci krónika

Nyolc játékossal is győztünk
Bajnoki mérkőzések:

2006. május 20. Zákányszék - Csengele 0:5 (0:2)
Csengele: Demeter, Tóth, Góra, Wenner II. B,, Pálfi, Heim, Yár-
szegí, Kiss (Veszprémi 85.'), Mészáros, Wenner L B. (Horváth
86.'), Juhos
Csengelei góllövők: Wenner LB, (2), Heim (2),Yárszegt.
Heim remek játékának köszönhetően elrontottuk a zákányszéki falu-
nopot, és ezzel az eredménnyel nagy lépést tettünk a negyedik
aranyérem felé.
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2006. május 27. Csengele - Röszke II. 5:1 (1:0)
Csengele: Demeter, Tóth, Kiss, Góra, Heim, Veszprémi, Mészáros,
Y árszegt, Dancsok, Juhos.
Csengelei gőIszerző: Heim (2), Juhos, Veszprémi ,Yárszegi.

Tartalékos csapatunk ]0 emberrel kezdte a mérkőzést, egyéb elfog-
laltságok miatt. Az ellenfél 16 fővel készült,4 embert az első csa-
patból mozgósított, hogy meg tudják tartani a harmrldik helye-
zésüket. Tőlünk Várszegi, az ellenfeltől Papp a 35. percben kakas-
kodás miatt kiállításra került, majd a második félidő elején Tóth
Szabolcs játékosunk 5 perc alatt két buta szabálytalansága után
már csak nyolcan maradtunk a pályán. Ez a nyolc ember em-
berfeletti teljesítményt nyújtva 5:0-s vezetésre tett szert, amit csak
az tud elképzelni, aki látta a mérkőzést, A 92. percben rúgta
ellenfelünk a becsület gólját többméteres lesről, de ez már nem
osztott, Szorzott a három pont sorsában. Két mérkőzés van még
hátra a bajnokságból. Ezeken összesen 1 pontot kell szereznünk,
hogy zsinórban negyedik bajnoki címünk is meglegyen,

Vége a Déli Aprók Ligája
mérkőzéseinek

Csengele - Sándorfalva 2:0 Csengelei góllövők: Longa,
V oros

Csengele - Kalocsa 0:1
Csengele - Zrínyi Általános Iskola (Szeged) 6:1 Csengelei

gőlszerzők: Novák (3), Katona N. (2), Árvai
Csengele - Hódmezővásárhely 0:1
A május 13-i fordulóval befejeződött a több megyét lefedő

Déli Aprólr Ligája bajnoksága. A l6 incluló csapat közül Csengele
az V. helyezést érte el.

Kun-Szabó Tibor
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A serdülő csapat tagiai
voltak

(fotó: Molnár Mihály)

Guggolnak (balról jobbra): Harkai Martin, Csáki Dávid, Katona
Gábor, Rabi István, Vörös Norber1, Novák Balázs, Lesták Ottó,
Gr,rrdics Dávid

Állnak (balrót jobbra); GurdLcs Gábor, Longa Ádám, Csáki Lajos,
Csáki Martin, Erdélyr Miklós, Árvai Márk, Farkas Péter, Katona
Norbert

H á tul : Kun-Szabó Tlbor edző
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vis szatekintő
Ezt írták Csengeléről 95 éve:

Véletlenségből agyon!őtte magát
A felsőtanyai csöngölei kapitányságban megrendítő szerencsétlenség
történt. Seiben Pál tekintélyes gazdálkodó 16 éves Mihály fia vélet-
lenségből agyonlőtte magát, A fiatalember atyja rozsdás revolverét pró-
bálta ki, amelyben egy éles töltés volt. A feglruer többszöri kísérletre sem
sült e1, mire Seiben Mihály a csőbe nézett. Ebben a pillanatban lecsapó-
dotí a ravasz, a revolver hatalmas dörrenéssel elsült s golyó a boldogtalan
legény szemén át az agyvelőbe furódott. Seiben Mihály abban a pillanat-
ban meghalt.

(Megjelent a Szeged és Vidéke l911, május ]5-i számában)

A tanyai menyecske furfangja
Aki megbánta a bűnét

Pap Márta csöngölei menyecske nyolc évig vadházasságban élt Pigniczki
Péter bérlővel, aki törvényes feleségétől kiilönvált. 1909. májusában
pigniczki elhalt s ekkor pap Márta beállított szeged város ügyés zségéhez,
magát Pigniczki törvényes feleségének adta ki s kérte, hogy férjének a
várostól bérelt földek után járó óvadékát, l02 koronát utalják ki a
kezéhez. Az eljárás meg is indult, de közben az igyészség megtudta,
hogy pap Márta csak vadházastársa volt pigniczkinek. Természetesen a
pénzt nem adták ki neki, hanem csalás miatt bűnvádi feljelentést tettek
ellene. Ezt az ügyet hétfőn tárgyalta a szegedi királyi törvényszék bünte-
tőtanácsa, A vádlott asszony azzal védekezett, hogy bűncselekményére
maga vezette az ügyészséget Amikor ugyanis a pénzí át akarták neki
adni, meggondolta a dolgot s kijelentette, hogy ő Pigniczkinek csak
vadházasíársa volt. A bíróság a tárgyalást elnapolta s tanúkat id,éz be
annak megállapitására, hogy a bűnbánó tohaj igazat mondott-e?

(Megjelení a Szeged és Vidéke l9l l. május 29-i számábrln)
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Hirdetések
Sírcsokor, koszorú, virág (ballagás, anyák napja stb.) rendelós lead-
ható a 06-3012 658 284-es telefonszámon. Helyi temetéskor az itt
rendelt kegyeleti virágok, koszoruk átvehetők a temető bqáratá-
nál. A kiszállítás i es. - Hunvadi Ilona
Jászszentlászlói gyártmányú, alig használt, fék nélküli utánfu-
tó, továbbá egykapcsos és kétkapcsos szegő tetőcserép eladó.
Erdeklődni: Tisóczki István Csengele, Akácfa u. 11. Telefon:
62)286 068 vagv (06-20) 2 555 586.

4 sebességes Simson 55l típusú motorkerékpár eladó. Edeklődni;
Süli István Csengele, Május ]. u,56, Telefon.06-30/5 830 923
vapv 62) 286 074.
Jó kereseti lehetőséggel pultost keresek a Gól sörözőbe! Kun-
Szabó Tibor 'a 06-30/9 258 372
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, áIlványok,
vizmelegitők, polcok gyírtását) vállalok. Igény szerint fixen vagy
szerelhetően, Kormányos Zoltán Csengele, Vadgerlés u. 6. Telefon:
06-30/3 282315.

1 Négysebességű Simson S5 1B segédmotor-kerékpár újszení állapot-
;ban eladó. Erdeklődni lehet a 06-30/5 O37 I73 telefonszámon.
i Hobbikert eladó a Május ], utcct végén. A telken nortonkut van.
) Háromfázisú áramvételi leheíőség kialakított, Érdeklődni; Kuklis
) Arr]rás Csengele, Máius ]. u. 2 ] . szám.
Kártyás mobiltelefonok azonna|i elektronikus
Imréné vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.),

feltöltése Novák
Pannon GSM, T-

Mobil és Vodafone szolsáltatók készülékeire.

Mindenfajta villamos háztartási Óep (fűnyíró,
szivattyú , darálő stb.) teljes körű szervizelését,

tekercselését vállalom.

MOLNÁn TIBOR
Csengele, Május 1. u. 1. szám 8286 05B
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Eladó a Csengele, Akácfa u. 5. szám alattiház| Erd,: 8(62) 286 644
Hobbi telek eladó a focipálya mellett, a
tásában. Nortonkút, 380 V-os villany van.
Csengele, Akácfa u. 10. @(62) 286 203

Béke
Érd.:

folyta-
Rudolf

utca
HeIl

Jó állapotban lévő 6 terítékes Siemens
beépíthető) eladó! Erdeklődni: Sántáné
Csengele, Árpád a.17. É. oo-zols 14g 275

mosogatógép (nem
czombos Mónika

Eladó 3 db 11,5 kg-os és 1 db 23 kg-os PB-gázpa|ack. Erdeklődni
lehet a 06-30l9 258 372 telefonszámon.
Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó, Házhoz
szállítás megoldható. Erdeklődni lehet a 06-30/2 0g8 273 telefon-
számon.
Faluhoz nagyon közeli tanya 7 hold földdel eladó. Erdeklődni lehet
Magony Antalnénál Csengele, Ttszau.2I. dOe-lOtZ 113 951
Csengelén, faluhoz közel tanya eladó 6
fútés, gáz, ipari áram van. Erdeklődni
Csengele, Tanya ó l9, ld 06-2014 449 765.

hold földdel. Központi
lehet vörös Ferencnél

Gumiszerelés ayítást és

ú: gumiabroncsok kedvező áton kaphatók !

Longa István
autÓ- és gumiszerelő
Csengele, Felszabadulás utca
Telefon: (06-30) 3 538 409

centr ír ozást vállalok!
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Gépi hímzés!
Céglogók, embIémák, saját tervezésű rajzok, óvodai
jelek, névre szó!ó törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk
egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak,
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várjuk szeretettel!

Bővebb tájékoztatás:

TTM CREATOR HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.

Telefon/fax: (06-62) 541 570

2 és fél szobás családi ház garázzsal és melléképülettel eladó a
Csengele, Dózsa György u. 19. szám alatt. Gdz és központifűtés is
van. Iránytír 5,7 millió Ft. Erdeklőelni lehet a 06-30/3 g43 553
telefonszdmon.
Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető. Hitelbirálat
helyben. Törlesztési határidő:1 évtől 4 évig terjedően. Erdeklődni
lehet a 286 0I7 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.
Az Aranykalász u. 27. szám alatti építési telek, fóliasátorral eladó.
Erdeklődni: Olajos József Csengele, Dózsa u. 2]. szám 

'd06-30/7432 417.

Eladó 600 E-öles zártkert 3 db fóliasátorra|. Erdeklődni: Túri
István vízmű-kezelőnél, Csengele. Tisza u. 15. szám a|att.
A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekeritett,
nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, yíz, villany) porla
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Érdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május I. u,22. E 286 191
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; Táp-takarmány kereskedésemben tizelő- és építőanyagot (PB-gáz, i
! betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder !
! stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház- i
aJLl

i hoz szállítom a megrendelt aí7yagot. Gyors kiszolgálás, kedvező ;
! árak! :
: Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráig. :
.:
la

: "aranylJózsefkeresk;*;;T?"§efrT'rl;irlj :
Tallatlttatllrllarlrrllllllllllrallllllllrrrrrllllltaallll

tlj szolgdltatások u Fotó szaküzletben
- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

felvételek háznál és műter emb en. I gaz o lványkép
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfelújítása
- Digitális gépről, kártyáról CD-írás, képek korrigálása kérésre
- Video átírása DVD-re
- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok
- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek
- Olaj-, pasztell- és akvarell képek
- szaktanácsadás

Nacs a Jánosné fénykép ész
Kistelek, Kossuth Lajos u. 16.

@ 257 786, este: 329 659 i406-30/5 479 521

V'MffiaWb{I
A Csengelei Polgárőr Csoport

havonta kétszer meglelenő lapja
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