
Széki Szalma Hírek
A szalmaszéki majdnem civil szervezetek és az Elöljáróság kiadványa

VII. évfolyam, különszám 2008. július 11., péntek

Egész napos programok 10 órától:
{ Kötetlen kézműves bemutatók a Patakvölgye Pihenőpark területén { Játszóház és kreatív sátor {

{ Íjász-, japán harcművészeti- és zsonglőr bemutatók {

14.00  Zenés gyermekelőadás

Étkezési lehetőségek:
{ Kemencében sült rétes, langalló, szilvás, valamint sonkás lepény { Széki (székely)káposzta {

Szolgáltatásokat, souvenireket, ételt „tallér” ellenében lehet vásárolni
(kivételt képeznek a kézműves sátrak). Tallér az információs pultnál váltható.

Délutáni programok:
15.00 Megnyitó

15.10 Magyarszéki Nyugdíjas Énekkar

15.25 Kétszék Utánpótlás Néptánc Együttes

15.40 Egyházaskozári Csángó Hagyományőrző

Együttes

16.10 Nagyatádi Pajkos Néptánc Együttes

16.20 Magyarszéki Német Nemzetiségi Ifjúsági

Fúvószenekar

16.40 Harkányi Harka Néptánc Együttes

16.50 Szűcs Balázs mesemondó

17.00 Nagyatádi Pajkos Néptánc Együttes

17.10 Paksi Vetővirág Hagyományápoló Népzenei

Együttes

17.40 Nagyatádi Pajkos Néptánc Együttes

17.50 Kisszállási Asszonykórus

18.10 Wache Jánosné harmónika játéka

18.20 Harkányi Harka Néptánc Együttes

18.30 Mágocsi Német Nemzetiségi Táncegyüttes

19.00 Country Bandits Táncegyüttes

19.20 Táncház a Country Bandits Táncegyüttes

vezetésével

21.30 Tűzzsonglőr bemutató a betonpályán

20.00 – 24.00  Utcabál

Nemzetközi

PETANQUE
Verseny

Július 11-én, pénteken20 órától és július 12-én,szombaton 10 órátólDuplett és Triplettpetanque versenyek
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Felhívás!
Az idei évben immár VII. alkalommal kerül megrendezésre a Jakab-havi Folklór Fesztivál – „Széki Szalma Feszt” 
elnevezésű rendezvény. A tavalyi év sikerén felbuzdulva felhívással fordulnak minden kedves olvasóhoz a szervezők, 
hogy erre az alkalomra készítse el szalmából „Szék legszebb szalmaemberét”! Kérjük azokat, akiknek felkeltettük az 
érdeklődését, hogy az általa készített szalmabábut a fesztivál hetében helyezzék jól látható helyre, a házuk elé.
Ez most még komoly volt!!! A következőkhöz viszont kötelező üresbe kapcsolni az észjárást...

————————————————————— ◙ —————————————————————

Szalmaelöljárósági 
hírek

A  szalmaszéki  elöljáróság  boglyájában  kiégett  egy 
izzócska. Ennek köszönhetően mély sötétség uralkodott 
a boglyában. Szalma Pirike jelezte a problémát Szalma 
Vadóckának.
– Vadócka! Mikor cseréled ki  az izzócskát? Hajnalban 
nagyon sötét van ám a boglyában.
– Te Pirike.  Mit csinálsz  hajnalban a boglyában?
– Félek.

Sport
Szalmalovagló  verseny volt  vasárnap a  falu  kézilabda-
pályáján. A közönség remek futamot nézhetett.

Fergeteges  előnnyel  győzött  lajhár,  második pesztonka 
és  harmadiknak  furmányos  futotta  be  a  majd  húsz-
méteres távot.

A futam sajnos áldozatot is követelt. Tódorka egy kiálló 
szalmaszálon  megbotlott,   és  lovasával  együtt  fel-
szántotta  a  betonpályát.  Tódorka  nyakát  törte,  lovasa 
Szalma  Kása  a  helyszínen  életét  vesztette,  szalma-
náthában.

Szalmaszéki
Filmszemle

Ez évben is  megtartották  a  szalmafilmszemlét,  a  helyi 
szalmakultúrház  filmvetítő  különtermében.  A  filmek 
szalmalángként  peregtek  a  vásznon,  ennek  köszönhe-
tően  forró  volt  a  hangulat  a  néző-
téren is. Az első helyet Szalma Tulok 
„Futnak  a  szalmafák,  vagy  részeg 
vagyok?” című alkotása nyerte el.
Második  lett  Bála  Béla  „Lelépett  a 
cipőtalpam,  ettől  dobtam  el  az 
agyam” című művével.
Harmadik  helyezett:  Szalmaházi 
Kókler  „Szalmaszívem  érted  dobog, 
pedig le is hánytalak”.
Különdíjat nyert Szalmaszem Eugén 
„Szalmaszál árnyékában is lehet lovat 
patkolni” filmjével.
A  kritikusok  díját  Kéve  Menyhért 
„Tévedésből  kirúgtam  a  fogamat” 
című alkotása kapta.

Szalmaszék
Szalmaszék lett lakóhelyem,
Egy napig ezt élvezhetem.
Tengernyi a szalmabála,
Nincs ennyi búza a határba.
Ma innen el nem megyek,
Vidám tömegben nézelődhetek.
Szalmát, szalmára hányva,
Fittyet hányok a világra.
Aki maga mindezt nem látja,
Később, jaj nagyon megbánja.
Egy napos csak Szalmaszék,
Szalmalánggal el is ég.
Volt, nincs, hűlt helye,
Visszatérhetsz Magyarszékre.
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Művészeti hírek
Lengőteke

Szalmacicák  jelentkezését  várja  a  Lengőteke Egyesület 
férfi kórusa. Tagjai közül sokan nem tudják a magas C-t 
kiénekelni,  ezért  a  mélyreható  beénekléshez  a  szalma-
cicák  alsó  lengést  gyakorolhatnának  a  kórus  tagjain, 
próba közben.

Koncert

Egyedülálló szalmakoncertet adott az iszapközi szalma-
vonósnégyes  tátogó  bigbandja.  Az  őrjöngő  közönség 
mámorban folyt bele az iszapba előadás közben.

Szobor

A napokban szalmajégszobrot adományozott falunknak 
az  egyik  helybéli  híres  alkotó,  Véső  Bonifác.  Mint 
mondotta: Az alkotás ihletője, a „Szalma Feszt” rendez-
vény.  Már  télen elkezdett  dolgozni.  Nagyon nehéz fel-
adat  volt  a  bálanagyságú  szalma  jégtömbből  kifaragni 
egy szalmaszálat, de végül is sikerült.
A  mű  sajnos  nem  élte  meg  a  rendezvényt,  mert  idő-
közben elolvadt.

Szalmalottó nyeremény
Hát, megnyerte. Hát, fel is dobta a szalmapacskert. Hát, 
pedig  ez  volt  az  eddigi  legnagyobb  szalmanyeremény. 
Hát, neki most már mindegy. Hát, én meg már nem is 
akarok nyerni!

Időjárás
Szalmavillám  csapott  a  település  vastelepébe.  Azóta 
önállósították magukat  a  településen található szalma-
vasak.  Felhívjuk a lakosság figyelmét a veszélyes jelen-
ségre.
Kanyarban könnyen előfordulhat, hogy nem betörő vagy 
tolvaj csap le ránk, hanem egy vasdarabbal csapódunk 
össze.  Egyes  esetben  akár  lekváros  palacsintának  is 
érezhetjük magunkat, lekvár nélkül.

Holnap  szalma-borult  égre  ébredünk.  Szalmaboglya 
nagyságú felhők úszkálnak az  égen,  miközben szalma-
villámok  csapkodnak  mellettünk.  A  nagy  szalma-
elektromosság  hatására  kisülnek  a  szalmapulykák. 
Annyi  szalmaeső esik,  mint  a  pelyva.  A  lukas  szalma-
sziták is eldugulnak.
Délután,  már  kévefoltokban  kisüt  a  szalmanap  és 
beragyogja szalmatengerré vált falunkat.

Régészet
Szalmaszék fennállásának 675. éve alkalmából, múltunk 
megismerése  céljából  régészek  felhányták  az  egész 
település boglyáit. A leletek többsége a XIV. Századból 
maradt  ránk.  Ezek  között  található  egy  szalmamécses 
rézkilincses  pattintóval,  egy  felbőszült  bika  párzási 
időszakában,  teveszőr  szedegető  fapálcika.  Felbecsül-
hetetlen  értékű  leletnek  számít  a  tatár  őslakó  marad-
ványainak megtalálása, akit az egyik boglya szalmakup-
lerájának alagsori pincéjének falába falaztak. Már akkor 
olyan  gyorskötő  anyagot  használtak,  hogy  leletünknek 
ideje  sem  volt  felöltözni.  Mint  tudósaink  megállapí-
tották, megfázásban hunyt el. Tüsszentés közben érte a 
halál, ezt bizonyítja a póz amiben rátaláltak.
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Szalmaiskola
Szalmaindián  táborozásra  indultak  szalmaiskolánk 
tanúlói.  A  nem mindennapi  táborozás  célja  a  fiatalok 
túlélésre tanítása, az indián kultúra megismerése, primi-
tív,  nyugodt  életformában.  Megtanulnak  szalmatotem-
oszlopot  faragni,  szalmasarut  készíteni,  szalma-
szellemekkel társalogni, továbbá saját levükben úszni. A 
gyengébbek  szalmatollal  írhatnak,  szalmatüzet  gyújt-
hatnak  és eláshatják magukat a szalmatipikben.

Baleset
Súlyos  kimenetelű baleset történt a szalmaszéki iskola 
átkelőhelyén.  Egy  ismeretlen  gereblye   megcsapta 
Lókötő  Ivó  helyi  lakost,  mikor  a  zebrán  átkeléskor  a 
gereblye  fogsorára  lépett.  Azonnal  szalmacsillagok 
cikáztak  előtte  az  úton,  amikor  egy  arra  haladó 
szalmataliga  elütötte.  A  sokk  hatására  Lókötő  Iván 
megírta „Miként lássunk csillagokat borult időben” című 
könyvét.

Szalmaóvoda
Legfrissebb  információnk  szerint,  megkezdődött  a 
szalmaóvoda nyári foglalkoztatása. Ezek a programok a 
mindennapi  életre  nevelik  a  törpördögöket.  Kiváló 
alanyokon gyakorolhatnak, mint például rízska a tarka 
tehén, akit mindennap megfejhetnek. Szalmaköcsögöket 
is  készíthetnek  szüleik  számára,  ha  azok  veszekedni 
szándékoznának, legyen mit egymás fejéhez vágni. Még 
említésre szorul a kertészkedés, amely nem csak bódító 
anyagok  termesztésére,  de  a  melegágy  használatára  is 
felkészíti  a  jövő  szalmanemzedékét.  Reméljük, 
tapasztalatokban  gazdag  élményekben  lesz  részük  a 
gyermekeknek.

Szalmacsujogatók
Szép a gatyám hosszú szára,
Tegnap ittam utoljára.

Szalmabála nagy tud lenni,
Földbe tudok gyökerezni.

Árnyékszékre, ha beülök,
Onnan estig ki se jövök.

Szalmaégig nőnek a fák,
Kendtek pofájukat befogják.

Üres a menyecske feje,
Szalmából van annak esze.

Szalma süti, szalma torta,
Lett belőle szalmonella.

Nagy a szalmakalap karéja,
Ostoba, kinek fejét takarja.

Dől a búza jobbra, balra,
Jaj, de be vagyok én rúgva.

Búzahegyet, ha megmászom,
Magamat a földbe ásom.

Szalmapipám, ha elszívom,
Derűs lesz az ábrázatom.

Szalma búza, szalma árpa,
A babámnak nincsen párja.
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Bűnügyek
Szalmatévedés áldozata lett  a névtelen H. J. helyi lakos. 
Munkatársa, a szintén névtelen L. G. részegen barátját 
nem  ismerte  fel,  és  a  réten  kaszáláskor  levágta.  Az 
elkövető tettének felismerése után azonnal jelentkezett a 
kocsmában,  és  ivott  ismeretlen  barátja  egészségére. 
Majd visszatért  a  tett  színhelyére  és  megpillantotta  az 
áldozatot, aki kiterülve, ziláltan feküdt a földön. Ruhái a 
kasza  által  cafatokban,  belseje  testéből  kifordulva.  A 
látvány  olyan  sokkoló  volt,  hogy  eszét  vesztve  rohant 
vissza  a  kocsmába,  ahol  elmondta,  hogy  az  áldozat 
felismerhetetlen,de inkább madárijesztőre hasonlít.

Orvosi hírek
Szalmaszékrekedésre  panaszkodott  Szalma  Atamér  70 
éves  szalmaszéki  lakos.  Háziorvosának,  Sósborszesz 
doktornak a következőképp adta elő panaszát:
Tegnap árnyékszékre ültem,
Előző este sok kaját begyűrtem.
Hasam csak puffadozott,
Szél beleimben ugrándozott.
Vágytam már a kirakásra,
Nem gondoltam ekkora szorulásra.
Gatyámon a madzag is 
remegett,
Mikorra a szél 
kikeveredett.
Jött dirrel-durral,
De nem jött 
társulattal.
Ittam 
szalmahajtót,
Majd ez kinyomja a dugót.
Már majdnem bégettem,
Mire bogyózni kezdtem.
Ma árnyékszékre nem ülhettem,
Ágyamban már sajnos kiürültem.
Ide nyomkövetőn érkeztem,
Talán végbelem is elvesztettem?

Állatságok
Struccpolitika

Szalmatollfosztásra  került  volna  sor,  a  helyi  strucc-
telepen.  A  struccok  azonban  nem  akartak  pucéran 
mutogatni  magukat,  ezért  hajtóvadászatot  indítottak  a 
szalmagondozók között, akik homokba ásták magukat és 
csak az éjszaka leple alatt sikerült a struccok  fogságából 
elmenekülniük.  A  sérültek  többsége  mostanában  nem 
akar  majd  leülni.  A  többieknek  szalmaparókára  lesz 
szükségük.

Állatkerti hírek
A  szalmaszéki  állatkertben  hosszas  várakozás  után 
megszületett  a  „Szalmababó”  névre  hallgató  állat-
jelenség.  A  bagoly  papa  és  borz  anyuka  szerelméből 
megszületett kis lényt megközelíteni sem lehetett, mert 
egy  kilométeres  távolságból  olyan  bűzt  engedett  a 
kíváncsiskodók irányába, hogy csak gázálarcban tudtak a 
közelében  maradni  a  gondozók.  Elmondásuk  alapján 
tudjuk, hogy születése pillanatában a feje és farka vala-
mint a háta olyan, mintha tollakat szúrtak volna bele, a 
többi része ugyan szőrős, de három lába van és szárnyai, 
amelyek szintén szőrösek és a háta közepéből állnak ki. 
A  farka  tövében  pedig  odaragadt  egy  nagy  darab 
tojáshéj.  A  szülök  és  az  állatkert  vezetése  nagyon 
büszkék az új jövevényre.
Gratulálunk!
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Szalmamese
Hol  volt,  hol  nem  volt,  a  boglyapiacon  innen,  a 
szalmabuckákon  túl,  volt  egy  hatalmas  nagy 
Szalmabibircsók elnevezésű helység. Ebben a kicsinyke 
faluban nagyon érdekes emberek laktak. Mindenki úgy 
szerette  a  másikat,  hogy  rámosolygott,  köszönt  a  vele 
szembejövőnek és közben a  pokolba kívánta az  illetőt. 
Amikor  valamilyen  rendezvény  volt,  a  szalmaboglya 
elöljáróság  dolgozói,  a  tanoda  dolgozói,  valamint  a 
prücsökőrző dolgozói mutattak példát, hogyan szervez-
zünk arra a napra programot, hogy ne kelljen feláldozni 
egy hétvégét munkaadónk támogatására. Na a falu köz-
kedvelt  és  nagyra  becsült  szalmapörgő  vezetője,  fur-
mányos  észjárású  ember  hírében  állt.  Úgy  gondolta, 
összehívja  a  szalmakupaktanácsot,  mondjanak szalma-
ötleteket a probléma megoldására.
Szalmaokoska rögtön azt mondta: – Vonjuk meg a fize-
tésüket.
– Ejnye Okoska, ezt azért nem lehet megcsinálni, ez nem 
törvényes. – szólt Szalma Jog.
– Együnk meg mindent előlük. – mondta Szalma Hami.
– Már nincs is mit ennünk! – vágta oda Szalma Duli-
fuli. – És egyébként is már megint elterelitek a boglya-
megbeszélés lényeges dolgairól a figyelmet.
– Te állandóan morogsz valamiért.  Mindegy, hogy mi, 
csak moroghass. – vetette oda Szalma Gyenge.
– Én úgy vélem, senkit ne sértsünk meg, és nélkülük ne 
is  döntsünk.  Üljünk  le  és  kérdezzük  meg,  miért  nem 
vesznek  részt  a  munkánkban?  Gondolom a  többiek  is 
egyetértenek velem. Majd azután beszéljünk ismét róla. 
Jó? – tette fel a kérdést Szalma Pilla.
– Szerintem meg jól  agyabugyáljuk  el  őket.  –  Szalma 
Erős  erősen  izmos  felsőkarjára  mutatott.  –  Majd  én 
megmutatom, ki az erős.
–  Nekem is  lenne  ötletem,  de  arról  nyilvánosan  nem 
lehet  beszélni.  Így  nem  is  mondtam  semmit.  –  szólt 
halkan Szalma Hókuszpók.
Na  természetesen  vita  kerekedett  a  témával  kapcso-
latban, de döntés, az nem született. Szalma Pörgő vissza-
vette  a  szót:  –  Gyerekek  ácsi!  Nem úgy  van  az,  hogy 
döntés nélkül megyünk haza, ha most nem tudjátok mi 
legyen  holnap,  az  lesz  amit  én  elhatároztam.  Vili.  Na 
akkor most széna vagy szalma.
A mondat végéig sem ért  el  szinte,  amikor olyan szél-
vihar kerekedett, hogy a boglyában vitázókat felkapta és 
a boglyával együtt szanaszét repítette.

Ezt  a  történetet  csak  azért  tudtam  elmesélni,  mert  a 
szalmajegyzőkönyvet  a  szél  az  asztalomra  fújta.  Azért 
sajnálom,  hogy  nem  tudtam  meg  milyen  döntés 
született.

És  az  is  eszembe  jutott,  hogy  ez  nem  csak  ezekre  az 
emberekre  vonatkozik,  hanem bizony Bibircsóka egész 
lakosságára. Én már jártam ott. Csupa mosoly az egész 
falu.

Így volt, mese volt az egész, csak kitalált volt.

Főzőverseny
Indián  füstjelzéseket  észleltek  a  szomszéd  falubeliek, 
ezért kihívták a füstjelzés olvasó szakembert, aki azonnal 
tűzoltókat  hívott  falunkba.  A  kiérkező  mentőalakulat 
azonban  csak  tűzfoltokat  talált,  amelyek  felett 
szalmakondérokban főttek a különböző finomságok.

Mint  kiderült,  egy  főzőverseny  kellős  közepébe 
cseppentek,  ezért  le  is  zsűrizték  az  ételeket.  Nemzeti 
eledelünk a szalmatrutyi helyi specialitása vitte el idén is 
az első helyezést.
Nagyon  kevés  pontkülönbséggel  lett  második  szalma 
irigy-mirigy bográcsban vegyesen.
Harmadik  helyezést  a  zsűri  már  nem  tudott  kiadni. 
Összeestek és elvitte őket a mentő. A kórházból azt az 
információt kaptuk, hogy állapotuk a gyomormosás után 
kielégítő.

Mint  emlékezetes  a  tavalyi  ilyen jellegű rendezvényt  a 
zsűri nem élte túl.

Vegyes
Szalmaördögök lepték el kicsiny falunkat. Folyamatosan 
lecsapnak  a  legváratlanabb  pillanatban  és  megviccelik 
lakótársainkat. Szalmaördögeink egyike úgy elvetett egy 
szalmamagot Szalmavető István kertjében, hogy szegény 
Pista  bátyámat  ma  is  a  kertben  találtam,  amint  leste 
mikor kel ki a szalmaördög palánta.
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Szalmaszűz
Szalmaszéken történt az eset,
Szalmonellácska teherbe esett.
Szalmapapa a vétkest kereste,
Ki az, ki szalmalányát
Teherbe ejtette.
Szalmonellára ripakodott,
Szalmaágyán kivel osztozkodott.
Szalmonellácska csak szipogott,
Szalmaszíve lángra kapott.
Szalmaesze cserben hagyta,
Szüzességét el is hagyta.
Mire a szalmából kikeveredett,
Szalmafival az eset, megesett.
Kilenc hónap múlva,
Megszületett szalmafika.

Versenyfelhívás
A Szalmaszéki  Honfoglaló  Egyesület  versenyt  hirdet  a 
falu  lakói  számára  „Az  én  bélsaram  a  legbüdösebb” 
elnevezéssel. A szag és illatmintákat jeligével ellátva az 
„Artézi  kútnál”  lévő  átemelőrendszernél  kérjük  el-
helyezni,  ez  év  végéig.  A  közeli  lakosok  megértését  és 
türelmét kérjük.
Eredményhirdetés 2009-ben.

2008. július 12.
Helyszín: Magyarszék, Patakvölgye Pihenőpark

A beruházás a 2004-2006. évi ROP 1.1.1.
„A Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi 

patakig” projekt keretein belül valósult meg.

Anyakönyvi hírek
Születtek

Szalma Fáni és Szalma Oktondi gyermeke Szalma 
Kócos Bestia névre hallgat. Szép egészséges

leánygyermek.

Szalma Kövérke és Szalma Fittipaldi egy kisfiúnak 
örülhet, mely gyermeket Szalma Hányaveti  

Hüppögőnek neveztek el  a szülők.

A gyermekek inkubátorban vannak mert a napsugárzás 
hatására besárgultak, ami újszülötteknél előfordulhat, 

mondták kezelőorvosaik a szalmakórházban.
Mindkét családnak gratulálunk!

Eltávoztak
Hetvenéves korában elhunyt Szalma Vigyori helyi lakos, 

mert arcáról lefagyott a mosoly. Temetéséről a család 
később intézkedik.

Szalma Munyi, mindenki Munyikája, férje, Szalma 
Bódogtalan temetésén olyan rosszul esett férje 

ravatalára, hogy ott helyben felnyársalta magát férjére. 
Szalmaszék az eset után ráccsal látta el a ravatal 

környékét. Munyikát a falu férfi tagjainak tett 
szolgálatáért halála után kitüntették, és a falu saját 

halottjának tekinti.
Szép dolog, Szalmaszék.

Ingyen elvihető
Felajánlanám édesapám, Szalmahányó Gedeon öröksé-
geként  reám  hagyott,  szalmaképkeret  készítéséhez 
szükséges teljes felszerelést, valamint szalmaegérbőrből 
készült  gombfoci  készletet.  Továbbá  tűhegyezőt,  béka-
lapítót, répaköszörűt, és a nagy értékű szalmaborotvát, 
amely belülről kifelé borotvál.
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Véradás
A Szalmaszéki Szúnyogok Vérszívó Egyesülete

véradásra kéri fel a lakosságot. Önkéntes alapon, 
különben lecsapolják a falu lakosságát.

——————————— ◙ ———————————
Újságunk a Nemzeti Kévekötő- és 

Szalmaügyi Minisztérium által 
cenzúrázott kiadvány.

Kiadják a szalmaszéki majdnem
civil szervezetek és az Elöljáróság.
Tudorok: Liza, Szalmási Benedek

E-mail címünk: madárijesztő@szalmamail.bagoly

PÁLMUSKA 
Szalmacukrászda ajánlata

Szalmaszék, Kossuth L. u. 40. – Tel.: 72/521-032
Nyitvatartás: hétfő szünnap, kedd-péntek 12:00-21:00,

szombat-vasárnap 11:00-21:00

• Szalmaszén szemek kockára vágva
• Szalmafagyi minden ízben – 1 nyalás 2 tallér
• Szalmavámpír-torta, vérszívóknak
• Szalmakrémes rémekkel töltve
• Szalmasarokház cementtel
• Szalmabéles kórházi beutalóval
• Köjálos szalmatorta, szalmonellával díszítve
• Szalmaképviselőfánk, testületi tagokkal

Tortarendelést kizárólag teliholdkor veszünk fel!

AGY&ASAGY&AS
SZALMATÜZÉPSZALMATÜZÉP

• • Gyorstüzelő alaszkai sárga szalmaszén Gyorstüzelő alaszkai sárga szalmaszén ••  
Munkaruházati fűthető jégeralsók, szalmabéléssel,Munkaruházati fűthető jégeralsók, szalmabéléssel,  
minden méretben minden méretben • • Felhúzható WC kefe szalma-Felhúzható WC kefe szalma-

ülőkével ülőkével • • Szalmarablánc, rendőri kísérettel Szalmarablánc, rendőri kísérettel ••  
Vékony falú tehénlepény-szalmadaráló Vékony falú tehénlepény-szalmadaráló • • KévevágóKévevágó  
szalma-láncfűrész szalma-láncfűrész • • Tető alá beépíthető szalma-Tető alá beépíthető szalma-

tégla, kisméretű tégla, kisméretű • • Kínai felfűzhető szalmapálcikákKínai felfűzhető szalmapálcikák  
• Szalma-bolhák ingyen, csak egy napig• Szalma-bolhák ingyen, csak egy napig  • Szalma-• Szalma-

sündisznó papucs, fakíroknaksündisznó papucs, fakíroknak  • Hosszútávfutó-• Hosszútávfutó-
szalmához föld •szalmához föld •

SZALMASZÉK, ÁRPÁD U. 2.SZALMASZÉK, ÁRPÁD U. 2.
NYITVA: H-P 7-17, SZO 7-12NYITVA: H-P 7-17, SZO 7-12

TEL./FAX: 72/390-805TEL./FAX: 72/390-805

Hirdetés
A szalmafesztivál ideje alatt ne a nyúlcipőket vegyék fel.

Itt a kínálkozó alkalom!
A rendezvény alatt folyamatosan kapható minden 

méretben szalmacsuka, szalmapacsker, szalmacipő, 
szalmamamusz, szalmafuszekli, szalmatopán, 

szalmasaru, szalmamokaszin és téli viseletnek a 
szalmacsizma.

Fizetés után én veszem fel a szalmanyúlcipőt.
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