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A szépkorúak ünnepeltek Tófejen

Cseresnyés Péter köszönti Tófej szépkorúit.

A hagyományokat követve
idén is ünnepségen köszöntötték Tófejen a település időseit.
Eltérve azonban az eddig megszokottaktól, ezúttal ebédre invitálták a meghívottakat, ezzel
is kedvezve a célközönség
igényeinek.

A rendezvény nyitányaként
Cseresnyés Péter államtitkár
köszöntötte a mintegy nyolcvan
főnyi időskorút. Beszédében kiemelte, milyen fontos az, hogy
legalább egyszer egy esztendőben ünnepélyesebb keretek között is tisztelegjünk a generá-

ciókkal előrébbjáróknak. Sütő
András erdélyi író gondolatait
idézve hangsúlyozta, a legnyilvánvalóbb bizonyítéka annak,
hogy felmenőink elvégezték
dolgukat, az nyelvünk és kultúránk. Az előttünk járók tanításai nélkül ma nem létezhetne
magyar nyelv és a magyar
kultúra.
A lélekemelő köszöntő után
Horváth Zoltán, Tófej polgármestere kérte a jelenlévőket,
hogy a gyertyagyújtással, a hagyományokhoz hűen, csendben
emlékezzenek azokra, akik már
nem vehetnek részt a közös
ünnepségen.
A rövid megemlékezést követően a település legidősebb
hölgyét, Szakács Jánosnét és
Domonkos Jánost, mint a jelenlévő legidősebb urat köszöntötte Olasz Jánosné és Horváth
Zoltán.
Ezt követően finom ebédet
szolgáltak fel a szervezők, mely
a helyi konyhán, nagy szeretettel készült erre az alkalomra.
A kellemes ebéd után megkezdődhetett a könnyed kul-

turális műsor, melyben a helyi óvodások és hastáncos
lányok, illetve a szintén helyi
Szivárvány Dalkör gondoskodott a szórakoztató produkciókról.
A helyi fellépőket Magyar
Rózsa zenés produkciója követte, mely méltán aratott nagy
sikert az ünneplők körében.
Kötetlen, jó hangulatú beszélgetéssel késő délután zárult
a program.
Lakatos György alpolgármester lapunknak elmondta, a
délután lebonyolításában az
Idősek Nappali Klubjának és a
helyi szociális hálózat, illetve a
helyi konyha dolgozói vállaltak aktív szerepet, míg a helyi
önkormányzat biztosította a
rendezvény helyszínét, anyagi
hátterét.
Mint azt Horváth Zoltántól,
Tófej polgármesterétől megtudtuk, túl a huszadik alkalmon a
helyi idős korosztályban már
kialakult az igény a könnyed
délutáni szórakozásra, baráti
beszélgetésre.
Gellén Szilárd

Rajz: Farkas László

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
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Idősek napja Teskándon

A Szélrózsa Néptánckör műsora is nagy sikert aratott.

December másodikán, advent első vasárnapján Teskánd
Község Önkormányzata és a
Vöröskereszt helyi szervezete
idősek napi ünnepséget tartott
az általános iskola nagytermében.
A rendezvényre Vigh László
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is ellátogatott. A
képviselő beszédében az adventi időszak lényegét emelte
ki, amely idő alatt az ember
lecsendesedik és felkészül a
karácsony eljövetelére. Fontos,
hogy mindenki megbékéljen,
hogy megkönnyebbüljön a lelke a szeretet kimondásával.
Családdal együtt töltött, szép

adventi ünnepeket, áldott karácsonyt és boldog új évet kívánt
a jelenlévőknek.
Németh Ágnes polgármester
asszony a következőképpen
szólította meg a vendégeket.
Elmondása szerint 20 évvel
ezelőtt köszöntötte először az
idősebb korosztályt, és az elmúlt 20 év alatt rengeteg változáson, fejlődésen ment keresztül a község. Ez idő alatt
megtanulták, hogy a települést
ugyanúgy kell tovább adniuk
unokáiknak, ahogyan azt megkapták. A fiatalabb generációnak szüksége van az idősek
közösségért és családért való
tenni akarására, ennek a kor-

osztálynak bölcsességére és
élettapasztalatára.
Mándli Péter, a Teskándi
Csukás István Általános Iskola
igazgatója köszönetét fejezte ki
az idős generáció felé, mert
fontosak azok az emberek, akik
letették az alapját a mostani
életünknek, tőlük kaptunk utat,
példát és elérendő célt. Egy
ilyen napon az iskola falai közé
a nyugalom, a bölcsesség és a
tapasztalat költözik.
Az idősek napján minden
évben a Teskándért Egyesület
tiszteletbeli tagjává választanak
egy idős férfit és egy idős hölgyet. Ez alkalommal Vass Já-
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nosnét és Tamás Imrét emelték
ki köszönő oklevél, egy üveg
pezsgő és egy csokor virág kíséretében.
A programokat Németh Ágnes polgármester asszony nyitotta meg. A vendégeket szórakoztatták a Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda, a
Csukás István Általános Iskola
gyermekei. A Szélrózsa Néptánckör mezőségi és szatmári
táncokat mutatott be, a Hevesi
Sándor Színház művészei operett előadással léptek fel.
A vacsora ideje alatt és után
a jó hangulathoz a Taki zenekar szolgáltatta a zenét és Kovács Attila harmonikával kísért
nótákkal mulattatta a vendégeket.
Trojkó Tímea

Vigh László gratulál a Teskándért Egyesület tagjává választott
Tamás Imrének.

Márton-nap a nagylengyeli óvodában

A nagylengyeli ovisok kezükben lámpásaikkal kutatták a bokrok között rejtőző manókat.

November 9-én második alkalommal ünnepelte lámpás
felvonulással a Márton-napot
az „Életfa” Nagylengyeli Óvo-

da és Bölcsőde. Szent Márton
alakja és a naphoz kapcsolódó
magyar népi szokások, hagyományok összekapcsolása az

óvodások életében vidám heteket jelent. A püspök életének
felelevenítése, többszöri eljátszása számukra a keresztény
kultúra értékeit hordozza, erkölcsi útmutatót ad. A hozzá
kapcsolódó libás, időjóslással
teli, pásztorszokásokat idéző
népi játékok, mondókák, szólások a hagyományőrzés fontos
területei.
Minden évben nagy izgalommal készülnek a hangulatos
lámpások, alig várja a gyerekhad, hogy kipróbálhassa őket a
sötétben. Márton-cipó is készül, amit szívből jövő szeretettel osztanak meg egymás között, ahogyan Márton is megosztozott köpenyén a koldussal.
Ebben az évben a nap örömei vidám családi tökfaragással egészültek ki az intézményben. Jó volt látni a gyer-

mekeket, ahogyan izgatottan
lesték, hogyan alakul anya-apa
keze alatt a kedves figura, s
persze ők is segítettek, ahol
csak tudtak. Este pedig derűs
hangulatban elindult a lámpás
felvonulás a szürkület beálltával és örömmel töltötte a gyerekek, szülők és óvodai dolgozók alkotta csoportot, amikor a
házak udvarában, ablakában integető arcokat pillantottak meg.
Útjuk végén meleg tea, pogácsa és az ovisok által készített liba-linzer várta a felvonulókat a faluház udvarán. Az
épület előtti bokrok alatt megbúvó, felnőttek által készített
meglepetés manók megtalálását
boldog gyermekkacajok, az est
további részét pedig baráti beszélgetések kísérték.
Richter Jenőné
óvodavezető
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Díjátadás és közlekedés…
A Zala Megyei Közgyűlés
2018. november 15-i ülésén
adták át ünnepélyesen a közgyűlés által Szűcs Imre nagykanizsai plébánosnak közösségépítő munkája elismeréseként odaítélt 2018. évi Zalai
Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat, melyet a díjazott elfoglaltsága miatt nem
tudott átvenni a szeptemberi
megyenapi ünnepségen.
Ezt követően a megyében
érintett tömegközlekedési szolgáltatók aktuális működéséről
és fejlesztési terveiről tájékozódott a közgyűlés. Elsőként
Kövesdi Szilárd vezérigazgató
adott tájékoztatást a GyőrSopron-Ebenfurti Vasút Zrt.ről. Elhangzott, hogy a magyar
államtól kapott megbízás alapján 2011-ben átvett Zala megyét is érintő vasútvonalakon
jelentős fejlesztéseket hajtottak
végre az elmúlt években az ún.

„Villamosítási projekt” keretében, melynek eredményeként
villamos felsővezeték-hálózatot
építettek ki, felújították és
korszerűsítették a vasútállomásokat és megállóhelyeket, peronokat építettek ki, így javítva a
személyközlekedés feltételeit
és biztonságát, valamint gazdaságosabb és kisebb környezeti terheléssel járó üzemeltetést valósítottak meg. A fejlesztési tervekről szólva elmondta,
hogy jelentős előrelépés történt
idén tavasszal a Zalaszentiván
közelében kialakítandó deltavágány ügyében is, mivel aláírták a projekt előkészítésének
engedélyezési terveire vonatkozó szerződést 2019 nyarára
tervezett befejezéssel.
Szabó Árpád, a MÁVSTART Zrt. technológiai vezetője beszélt a cég 190 km-nyi
Zala megyei vonalhálózatáról,
részletesen bemutatva az egyes

Balról Pácsonyi Imre, Bene Csaba alelnökök, dr. Pál Attila elnök, dr. Mester László főjegyző.

szakaszok és állomások technikai adottságait és a vonatokon
elérhető szolgáltatásokat. A
vasúti infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatban elmondta,

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

hogy a zalaszentiváni deltavágány közeljövőben várható kiépítése mellett a tervek szerint
egy iparvágány-kiágazás is létesül Pózva térségében, amely a zalaegerszegi északi ipari park, valamint a kombiterminál vasúti kiszolgálását teszi majd lehetővé.
Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
működését, megyét érintő tevékenységét, fejlesztési elképzeléseit Szöllősi József személyszállítási igazgató mutatta be a
közgyűlés tagjainak. Elhangzott többek közt, hogy a 2015ben átadott új keszthelyi autóbusz pályaudvar mellett TOP
keretből 2018-19-ben teljes
egészében megújul Lenti autóbusz állomása, valamint előkészítés alatt áll Hévízen egy új
autóbusz állomás építése. Szót
ejtett továbbá a járművezetőket
érintő ösztönző foglalkoztatási
és bérezési rendszer bevezetéséről, ingyenes továbbképzések
és dolgozói juttatások biztosításáról. (Forrás: Zala Megyei
Közgyűlés)

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Békés, boldog karácsonyt és új évet!
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* Múltidézés Flam rajzaival November a tanfolyamok hónapja
Lépések

– Igazi nagy spiler ez a Gyurcsány. Mindig úgy vesz el, mintha adna…
(2005.06.02.)

Földközelben

Ahogy beköszöntöttek a hoszszú délutánok, esték, tartalmas időtöltéssel várták az
embereket Babosdöbrétén péntekenként. Három
alkalommal a pálinkafőzés rejtelmeit sajátíthatták
el az érdeklődők.
Persze nem maradhatott el a
„végtermék” kóstolása sem.
Ezt követően
négy alkalommal
gombaismereti tanfolyam
zajlott.
Nyilván egy résztvevő sem vált gombaszakértővé, amit Gombapörkölt és nokedli került az asztalra.
az előadó minden alkalommal lyesebb gombát, a gyilkos gahagsúlyozott is. Mindenesetre lócát mindenki messziről elsok hasznos tapasztalatot sze- kerüli.
Az utolsó alkalom zárásareztek a gombaszedés szabályairól, és a sok vetített képnek ként Vendel gombából készült
köszönhetően abban biztosan pörkölt és nokedli volt a vacsora.
B.Zs.
lehetünk, hogy a legveszé-

– Dumálhat nekem a Gyurcsány a száz lépéséről, ha nekem
sör helyett csak hosszúlépésre futja!...
(2005.06.30.)

Mint a nagyok

www.zalatajkiado.hu

– Fiúk, állítsunk fel egy vizsgálóbizottságot: „Mennyi csapvizet engedett Maca a fröccsbe?” címmel!
(2005.07.14.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Közép-Zala nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

2018. november
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Zala történetének legnagyobb beruházása

A fejlesztés kizárólag állami, magyar forrásból valósul meg.

A 2018-as ünnepélyes alapkőletétellel vette kezdetét Zala
megye történetének legnagyobb
beruházása, a 170 milliárd forintos állami beruházással épülő, Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő, a sármelléki nemzetközi repülőteret is
érintő M76-os kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út építése.
A fejlesztés kizárólag állami, magyar forrásból valósul meg,
nem vesznek hozzá igénybe európai uniós támogatást. Sok évtizedes álom válik végre valóra,
hiszen a zalai megyeszékhely közlekedési elszigeteltsége, nehéz
megközelítése már régóta nehézséget okoz a személyi közlekedésben, a buszközlekedésben,
és a gazdaságfejlesztés terén is.
A koordinációt a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. végzi. Az eredeti terv még a jelenlegi 76-os út kétsávosítását tartalmazta, de közben új lehetőségek merültek fel, melyeket a
jövő érdekében felelősen gondolkodóknak figyelembe kellett
venni. Így teljesen új nyomvonalra készültek el a környezetvédelmi engedélyek, valamint az
engedélyes és a kiviteli tervek.
Ez ugyan időveszteséggel járt,
de megérte. A szempontokat
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere sorolja:
– Sehol a világon nem zajlik úgy gyorsforgalmi útfejlesztés, hogy az elkerüljön egy meglévő nemzetközi repülőteret. Zala megyében a Zalaegerszeg és
az M7-es autópálya közötti kétszer kétsávos gyorsforgalmi út
építése nemcsak a megye történetének legnagyobb beruházása, hanem valószínűsíthető, hogy
a következő évtizedekben sem fog

soha ekkora forrás rendelkezésre állni, és ekkora útépítési beruházás megvalósulni. Ha tehát ebből most kimaradt volna
a repülőtér, az történelmi bűn
lett volna, olyan rövidlátó fejlesztés, ami nem törődik a jövővel.
– A sármelléki nemzetközi
repülőtéren a következő időszakban 6,6 milliárd forintos fejlesztés valósul meg. A jelenlegi
2,5 km-es kifutópálya 3 km-esre bővül, további technológiai

beruházások is megvalósulnak.
Ezzel Magyarországon mindössze négy olyan nemzetközi,
valamennyi szabványnak megfelelő repülőtér lesz, melyek
minden géptípus fogadására és
felszállására alkalmasak lesznek: Ferihegy, Debrecen, Győr
és Sármellék. Rövidlátó, a jövővel nem törődő álláspont erre
azt mondani, hogy úgyis csak
turistákat szállító gépek szállnak le. Igen, most. De ha belegondolunk, hogy mekkora a fejlődés a 21. században, milyen új
technológiák jelennek meg a semmiből, mi vár ránk a következő
évtizedekben, akkor egy meglévő reptér olyannyira felértékelődik egy-egy térség számára, ami hatalmas versenyelőnyt
fog jelenteni. Egy új repülőtér
felépítése és felszerelése 120130 milliárd forintba kerül jelenlegi áron, így a mostani fejlesztéssel szintet lépő sármelléki nemzetközi repülőtér hatalmas gazdasági előny lesz Zala
megye és Zalaegerszeg számára. Ezt a repülőteret be kellett
kötni a gyorsforgalmi úthálózatba, össze kellett kötni Zalaegerszeggel és az M7-es autópályával. Ha ez elmaradt volna,
az örökre rányomta volna a
bélyeget a megyére.

– Továbbá: az új nyomvonal
sík terepviszonyok mentén halad,
így olcsóbb a beruházás, mint a 76os út eredeti szakaszán lett volna.
– Nem csupán gazdaságfejlesztési szempontból lesz előnyös ez a nyomvonal Zalaegerszeg számára, hanem a megye
turisztika fellendítését is szolgálja, hiszen a zalai megyeszékhely mellett Hévíz, Keszthely, Zalakaros és Zalacsány is
nagyon sokat profitál ebből a
nyomvonalból.
– Mivel az új gyorsforgalmi
út fizetős kategóriába fog tartozni, így biztosítani kell alternatív, ingyenes útvonalat is. Erre a célra a régi 76-os út tökéletesen megfelel majd, az marad
az ingyenes alternatív út, tehát
nem kell újabbról gondoskodni,
vagyis emiatt költségtakarékosabb ez az új nyomvonal.
Az építkezés tehát zajlik, de
ugyancsak fontos az északi és a
nyugati csatlakozás is. Szintén
a Modern Városok Program zalaegerszegi szerződésében szerepel az M8-as úthoz való
kétszer kétsávos gyorsforgalmi
útcsatlakozás terveinek elkészítése, ezt két nyomvonalon (Vasvár, Körmend) már szintén vizsgálja, tervezi a NIF Zrt. –
mondta Balaicz Zoltán.

Önkéntesek munkáját köszönték meg
Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepén a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász önkénteseinek munkáját köszönték meg
díszes oklevéllel minap.
A vasi megyeszékhelyen
rendezett ünnepségen részt vett
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke, aki beszédében többek között arról is szólt,
hogy sokan közönyösen szemlélik a nehéz körülmények között
élő embereket. Felmentést azzal adnak maguknak, hogy az állami ellátórendszerek, az önkormányzatok, az egészségügyi intézmények úgyis megoldják ezeknek az embereknek a problémáit. Éppen ezért van nagy szükség a karitászosok segítségére,
akik szakszerűen, profi módon
dolgoznak, különböző ötletekkel segítenek a rászorulókon.
Ott vannak természeti katasztrófák esetén, a szenvedélybetegeket kivezetik a reménytelen
helyzetből, jótékonysági rendezvényeket szerveznek, s számos

Dr. Székely János és Pácsonyi Imre a lenti csoporttal.

más akcióval enyhítenek a rászorultak gondjain. Pácsonyi Imre megemlítette, hogy az egyházmegye zalai részén dinamikusan fejlődik a szervezet.
Három zalai karitászos részesült Caritas Hungarica díjban: Gál
Dénesné (Lenti), Szamosvári Olivérné és dr. Szabó Ilona (Letenye).

A plébániai karitászcsoportok közül két zalai munkáját ismerték el; a zalaegerszegi Jéus Szíve plébániát és
az 1991-ben Lentiben megalakultét.
A kitüntetetteknek dr. Székely János megyéspüspök és
Pácsonyi Imre gratulált.
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Szépkorúak ünneplése Hottón
A megszervezett programban a fellépők között köszöntötték a Kishottói Népdalkör tagjait, Andráshidáról a Szélrózsa
Tánckört és a Csukás István
Oktatási és Nevelési Központ
diákjait. A színpadon humoros
előadással, hagyományőrző da-

lokkal és néptánccal zajlott a
vendégek szórakoztatása. A vacsora ideje alatt is gondoskodtak a zenéről, ami után lehetőség volt közös nótázással, tánccal és baráti beszélgetéssel folytatni az összejövetelt.
Trojkó Tímea

Vincze Ferenc polgármester megnyitó beszédet mond.

Hottón idősek napjának megtartására adott alkalmat az önkormányzat 2018 november 17én, szombaton. A kivételes összejövetelen az idősebb korosztályt vacsorával fogadták a községházában, az este műsorát különböző fellépők színesítették.
Az estet Vincze Ferenc, Hottó polgármestere nyitotta meg.
Beszédében rávilágított arra, hogy
a mi világunk szüleink, nagyszüleink életével, munkásságával kezdődött, amelyben megteremtették számunkra azt a
jelent, amelyben a fiatalabb
generáció tovább építkezhet; és
az ők küzdéséért, áldozataikért

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala
havilapban.
sen
Telefon: (92) 596-936; Hirdes
!
E-mail:
án lunk
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu

köszönettel és megbecsüléssel
tartozunk. Az időskor egy nagyon fontos életszakasz, amelyben előtérbe kerül az, ami számít, és ami igazán lényeges, és
amelyhez a közösségnek kell
segítő kezet nyújtania.

Az általános iskola diákjai a színpadon.
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Véradó ünnepséget tartottak Teskándon
Családias környezetben köszöntötték a többszörös véradókat november 23-án Teskándon,
a Kemence-házban. A véradók
ünnepségét Teskánd Község Önkormányzata és a Vöröskereszt
helyi szervezete közösen rendezi immár hagyományosan minden évben november végén,
rendszerint a november 27-i
magyar Véradók Napja dátumának figyelembevételével.
Németh Ágnes, Teskánd
község polgármestere köszön-

séget alkotnak, amelynek tagjai
egyformán gondolkodnak.
Ajándékcsomaggal jutalmazták a 10-15-20-25-30-35-szörös
véradókat, a 25-szörös és 50-szeres véradók ezüst emlékérmet vehettek át. A 40-szeres és e fölötti rendszerességgel vért adóknak
egy üveg pezsgővel kedveskedtek.
A kitüntetések és ajándékok
átadása után a megjelent véradókat svédasztalos vacsorával
látták vendégül.
Trojkó Tímea

Horváth Ottóné 35-szörös véradó átveszi az ajándékcsomagot.

Eladó lakás Egerszeg központjában

Németh Ágnes, Teskánd község polgármestere köszöntőt mond.

tötte a megjelent véradókat,
Fazekas István jegyzőt, Kustán
Saroltát, a Vöröskereszt Zala
Megyei Szervezetének munkatársát, Sziliné Baksa Ágnest, a
Vöröskereszt helyi szervezetének elnökét. Köszöntőjében elmondta, hogy ez az ünnepség
egy fontos tevékenység, amelylyel kifejezhetjük, hogy megbecsüljük és tiszteljük azokat
az embereket, akik rendszeresen vérüket adják, hogy segítsenek embertársaikon, és
akik egy olyan fontos közös-
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Tisztelt meglévő és leendő vásárlóim!
1500 darabos ültetvényből mintegy 500 választási lehetőséggel kínálom
ezüst- és normand fenyőimet eladásra,
1 méterestől 2 méteresig 2000 forinttól.
(Az ár tartalmazza a csomagolást.)
Előzetes kiválasztásra is van lehetőség és a kért időpontban vágjuk ki,
hogy minél frissebb legyen az ön ünnepi fenyője.
Érdeklődni előzetes telefonos egyeztetéssel, vagy e-mail-en.
Horváth
HorváthNorbert
Norbertőstermelő
őstermelő
8983
Ormándlak,
Ady
Endre
8983 Ormándlak, Ady Endreutca
utca21.21.
Tel.:
Tel.:30/30/237
2373949
3949
E-mail:
greenparkormandlak
E-mail: greenparkormandlak@@freemail.hu
freemail.hu

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

