
Tisztelettel köszöntöm az újság
valamennyi olvasóját.

Sajnos, a 2021-es esztendő első
negyedévi híranyagát a koronavírus
járvány 3. hullámának szörnyű
pusztításával kell kezdenem. Még
leírni is rossz, hogy hazánkban már
több mint 24500 fő hunyt el vírus-
fertőzéssel összefüggésben. A kü-
lönböző médiákból értesülve tud-
juk, hogy az egészségügy rendkívü-
li módon túlterhelt a sok covid be-
teg miatt. Az egészségügyi dolgo-
zók megfeszített munkával látják el
a betegek ápolását, gyógyítását.
Emberfeletti munkát végeznek im-
már több mint egy éven keresztül,
melyet ezúton is köszönünk szépen.

A járvány megfékezésének egyet-
len módja, hogy minél többen oltas-
suk be magunkat a számunkra fel-
ajánlott vakcinával.

Településünkön is többen megfer-
tőződtek már a vírussal, és küzdöt-
tek a betegség tüneteivel.
Szerencsére, mindannyian a gyó-
gyulás útjára léptek. 

Kérem a lakosságot, hogy tovább-
ra is vegyék nagyon komolyan a
megelőző intézkedéseket, és
amennyire lehet, kerüljék el a fertő-
zést. A fertőzésen átesettek mind ar-
ról számolnak be, hogy milyen
nagymértékben megviseli a szerve-
zetet a betegség fizikálisan és men-
tálisan is.

Az önkormányzati munkát nézve,
a kormányrendelet értelmében nem
tarthatók képviselő-testületi ülések.
Az ügyek intézésében a polgármes-
ter jár el a testület feladat,- és hatás-
körét illetően. A kommunikáció
adta lehetőségek felhasználásával
kerül sor az ügymenethez szüksé-
ges döntések meghozatalára.

Az előbb leírtakból adódóan –pol-

gármesteri határozattal- elfogadásra
került a település 2021. évi költség-
vetése 120millió 550ezer Ft bevéte-
li, és kiadási főösszeggel.
Ugyancsak elfogadásra került a
Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetése 369millió
155ezer Ft bevételi, és kiadási fő-
összeggel. A negyedév során a hiva-
tali ügymenettel kapcsolatos teen-
dők folyamatosak voltak, a szüksé-
ges intézkedések megtörténtek.

Az évek óta megszokott kulturális
rendezvényeink megtartására on-
line módon, illetve jelképes formá-
ban, csökkentett tartalommal került
sor (Vince nap; tollfosztás; farsang;
Nőnap; március 15). Kovácsné Ottó
Krisztina alpolgármester, és Rudolf
Mária kultúros ügyesen kitalálták a
módját, hogy valamilyen formában
megtarthattuk a felsorolt rendezvé-
nyeket, melyhez segítséget nyújtott
Karácsonyi Alíz falugondnok, és

még sok helyi lakos is. Köszönöm
mindenkinek a közösségért végzett
munkát! 

Az egyéb történéseket illetően ün-
nepélyes keretek között – a legszű-
kebb résztvevők jelenléte mellett –
a járványügyi szabályokat betartva,
átadásra került a kultúrház fűtésé-
nek korszerűsítése. A közel 9millió
Ft-os beruházás során a konvekto-
rokat lecserélve radiátorok kerültek
felszerelésre egy új, energiatakaré-
kos gázkazánnal együtt. A termek
álmennyezetet kaptak, melyekbe
modern, süllyesztett világítótestek
lettek felhelyezve. A helyiségek fes-
tése megtörtént, valamint új hang-
technikai eszközöket is beszerez-
tünk.

Eladásra került a kihasználatlan,
és elöregedett TZ-4K-MT8 kistrak-
tor pótkocsival, fűnyíróval és hen-
gerrel együtt 1,2 millió Ft értékben.

Folytatás a következő oldalon.
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Önkormányzati Hírek

A beruházás ünnepélyes átadása, a képen (balról jobbra): Fenyvesi Zoltán

országgyűlési képviselő, Bolla Albert polgármester, Csizmadia László és

Páhi Csaba vállalkozók
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Folytatás az előző oldalról:
Elvégzésre került vállalkozókkal

a hegyi utak, és az állomásra vezető
út mentén a szükséges gallyazási-,
irtási munkálatok, továbbá megtör-
tént az állomási út kátyúzása is.

Hó-, és síkosság-mentesítéssel
kapcsolatos feladat minimális mér-
tékben volt az elmúlt 3 hónapban.

A negyedév során a Fő u. 31. sz.
épületnél elindultak a szükséges ál-
lagmegóvási, építési munkálatok.
Új csatorna került az épületre, vízel-
vezető betonszegély épült a keleti
és a déli falsíkra, megerősítést nyert
a pajta tetőszerkezete húzóvasak és

gerenda beépítésével, támpillérek
épültek az udvari falsíkra. Lebeto-
nozásra került a pajtaépület, a táro-
lók, és az utcai szoba, mely utóbbi
kerámia burkolatot is kapott. 

Újra lett építve a kis tároló helyi-
ségnél beszakadt födém, valamint
sok négyzetméterben kijavításra ke-
rült a vakolatlan fal. A közeljövőben
sor kerül a villanyhálózat átnézésére,
a szükséges javítások, szerelések el-
végzésére, a nyílászárók javítására,
készítésére, és az esetleges festésekre.

A képviselő-testülettel átbeszél-
tük ez évi pályázati lehetőségeinket,
melynek során a kultúrház tetőteré-
nek új részében kialakítandó közös-
ségi tér vonatkozásában nyújtunk
be hamarosan pályázatot a Magyar
Falu Program keretében.

A munkatársakat illetően a falu-
gondnoknak sikerült kiadni a múlt
évről visszamaradt szabadnapjait. A
falugondnoki munka folyamatos az
étkeztetés, bevásárlás, oltakozás,
gyógyszer kiváltás, és egyéb kap-

csolatos ügyintézési feladatok tekin-
tetében is. Sikerült Muzsiné Szabó
Tamara munkaviszonyát újabb egy
évvel meghosszabbítani, aki szorgos
segítője a napi teendők ellátásának.

Folyamatos a kulturális asszisz-
tens Rudolf Mária kötelezően előírt
on-line továbbképzése, aki egyéb
munkaidejében szorgalmasan végzi
a közösségi teendők szervezését.
Köszönöm mindannyiuk munkáját!

Tisztelt olvasó!
A 2021 I. negyedévi gondolatai-

mat zárva ismételten kérem, hogy
tartsák be az érvényben lévő jár-
ványügyi szabályokat! Aki nem re-
gisztrált az oltásra valamilyen okból
kifolyólag, azoknak kérésükre szí-
vesen segítünk benne. A vírus elleni
védelemnek csak egy hatékony
módja van, az pedig a védőoltással
szerzett immunitás.

Kívánok mindannyiuknak szép
tavaszt, és jó egészséget!

Tisztelettel:
Bolla Albert polgármester

Önkormányzati Hírek

Rendhagyó módon ünnepeltük az
idei Vince-napot Raposkán. A hagyo-
mányos borbírálatot és Vince-napi
ünnepséget sajnos a pandémia miatt
nem szervezhette meg Raposka
Község Önkormányzata. A közzétett
felhívásra a raposkai szőlősgazdák a
Könyvtárban adhatták le szőlővessző-
iket, melyeket január 24-én, a vasár-
napi szentmise keretében áldott meg
ünnepélyes keretek között Beke Zsolt
plébános. Azért is biztosítottuk ezt a
lehetőséget a gazdáknak, mivel nem
szeretnénk, ha emiatt lenne rossz az
idei termés. Reméljük, hogy minden
pince megtelik borral, és talán jövőre
ismét együtt kóstolhatjuk a szebbnél
szebb raposkai nedűket.             -RM-

Raposkán buli helyett idén a far-
sangi jelmez egyik meghatározó kel-
lékéből készült kiállítással búcsúztat-
tuk a telet. Szívesebben rendeztünk
volna hagyományos ünnepséget ki-
szebáb égetéssel és felvonulással, de
ez egy ilyen év! A készülődés öröme
azonban kárpótolt mindenkit az el-

maradt eseményért. Szebbnél-szebb
álarcok érkeztek a közzétett felhívás-
ra. Öröm volt rájuk nézni, ahogy a
kultúrház ablakában díszelegnek.
Sok szép emléket idéztek fel a régi
farsangokról. Mindenkinek köszön-
jük, aki hozzájárult a dekorációhoz!  

-RM-

Vince-nap 
a templomban

Farsangi ablakkiállítás

Beke Zsolt plébános megáldja 

a szőlővesszőket

Farsangi ablakkiállítás
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Tisztelt Lakók!  
Két éve dolgozom már falugond-

nokként Raposkán, melyből lassan
egy éve járványhelyzetben teljesítem
feladataimat. A helyben előforduló
karbantartási és zöldfelületi munká-
kon túl, folyamatosan működik
Raposkán az ebédszállítás. Amióta az
online oktatást bevezették, azóta nem
csak Tapolcáról, hanem Szigligetről
is szállítom az iskolásoknak, óvodá-
soknak az ételüket igény szerint.
Hetente egy alkalommal megyek be-
vásárolni mindazoknak, akik előzete-

sen egyeztetnek velem. Tartom a
kapcsolatot az idősebb lakókkal, ami-
ben tudok segítek nekik. Kérek min-
denkit, hogy keressen bátran, szíve-
sen segítek a lehetőségekhez mérten!

Napi teendőim mellett, az elmúlt
időszakban részt vettem egy 30 órás
online továbbképzésen, melynek címe:
„Emberközpontú idősgondozás”. Az
időskorral járó akadályok leküzdésé-
vel, elfogadásával foglalkoztunk. A
mai világban sajnos háttérbe szorulnak
a személyes kapcsolatok, elidegened-
nek az emberek, ezért is tartom fontos-

nak, hogy az elméletben hallottakat al-
kalmazni tudjam a későbbiek során,
ápolni tudjam az eddig kialakított kap-
csolatokat és megfelelően gondoskod-
ni tudjak az idősebbekről.

Lehetőség van arra, hogy a falu-
busszal – a járványügyi előírásoknak
megfelelően - oltásra, és szakrende-
lésre szállítsam azokat, akik igénylik.
Ezzel kapcsolatban is nyugodtan ke-
ressenek, az alábbi elérhetőségemen! 

Tisztelettel: 
Karácsonyi Aliz falugondnok 

+36 20 256 5443

Falugondnoki szolgálat – közel a segítség!

2021. február 3-án elkezdődött a Közművelődési asszisz-
tens képzés, amelynek elvégzését vállaltam a munkaszerző-
désemben. A Tamási Áron Művelődési Központban jelenlé-
ti oktatással indult a tanfolyam, ám amikor az általános is-
kolákat és óvodákat bezárták, a mi oktatásunk is átkerült az
online térbe. Hetente két alkalommal, szerdán és csütörtö-
kön sulykolják a fejünkbe a tudást az oktatók. Rengeteg új
ismeretanyagot adnak át a közművelődés területéről. A kö-
zösség építés formáiról, a problémák feltárásáról és azok
megoldásához kapcsolódó módszerekről tanulunk, melyek
hasznosak lesznek majd a munkánk során. Ezen kívül olyan
példákat mutatnak be nekünk, amelyek segítségével a saját
közösségünket is erősíthetjük, áthidalhatjuk a generációk
közötti távolságot. Lehetőségem nyílik a kollégáimmal köl-
csönösen jó viszonyt kialakítani, ami nagyon előnyös a ta-
pasztalatcsere miatt. Úgy érzem, hogy a képzés alatt látot-
tak, tapasztaltak hozzájárulnak majd a közösségünk további
alakításához, megerősítéséhez.      -RM-

„Elkezdődött az oskola!” 
– beszámoló a közművelődési asszisztens képzésről
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2021. március 25-én délután jelzést
kapott a Raposkai ÖTE, hogy
Tapolca és Raposka között a vasút
mentén körülbelül 2 km hosszan szá-
raz fű-gaz-avar ég. Az eset zavarta a
vasút forgalmát és veszélyeztette a
Raposkához közeli 14 hektáros éger
erdőt a Kétöles-patak és a Tapolca-
patak között. A Raposkai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület hét fővel vonult a
helyszínre, ahol kéziszerszámokkal
és puttonyfecskendővel avatkoztak
be. A kárelhárításban részt vett még a
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltópa-
rancsnokság egy gépjárművel, Bada-
csonytomaji Hivatásos Tűzoltópa-
rancsnokság három gépjárművel, az
Ajkai Hivatásos Tűzoltóparancsnok-
ság két gépjárművel, a Keszthelyi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság két
gépjárművel és Zalahaláp-Sáska Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület egy gépjár-
művel. A leégett terület nagysága kö-
rülbelül 15 hektár. Köszönjük az egy-
ségek munkáját!    – Forika László –

Akcióban a RÖTE – 15 hektár égett le 
Tapolca és Raposka között

2021. március 15-én online műsor-
ral készült Raposka Község Önkor-
mányzata, XXI. századi köntösbe öl-
töztetve ezzel az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharcról készített
megemlékezést.

Először Rudolf Mária szavalta el
Kristófné Vidók Mária: Március 15.

című versét, miközben csendesen
szólt Liszt Ferenc: II. Magyar rapszó-
diája. A település Facebook oldalán
közzétett ünnepi műsorban a rapos-
kai fiatalok  önálló produkciót hoztak
létre, a Nemzeti dalt, valamint a 12
pontot szavalták el a kultúrház lép-
csőjén állva, mint ahogy Petőfiék

anno a Nemzeti Színháznál. Utánuk
Hoffman Szilvia képviselő előadásá-
ban hallgathattuk meg Petőfi Sándor:
Feltámadott a tenger című, ma is ak-
tuális versét. Szilvi teljes beleéléssel
szavalta a költeményt, a zenei aláfes-
tés Beethoven: Egmont nyitánya pe-
dig tovább fokozta a drámai hatást. A
koszorúzás sem maradt el, idén csu-
pán felvételről volt látható, amint
Bolla Albert polgármester úr, és
Kovácsné Ottó Krisztina alpolgár-
mester fejet hajt a raposkai Hősök
kertjében található – 2017-ben, a falu
700 éves évfordulóján felavatott -
kopjafa előtt. Erkel Ferenc: Magyar
tánc című műve még ünnepélyesebbé
varázsolta a ceremóniát. 

Köszönet minden résztvevőnek, és
a lelkes márciusi ifjaknak: Forika
Boginak, Nagy Reninek, Falati
Lilinek, Nagy Sancinak, Nagy
Szabinak, Hegedüs Dominiknek és
Hadnagy Adriánnak!

-RM-

Nemzeti ünnep – online megemlékezés

Gyorsan terjedt a tűz a száraz időjárás miatt

Nemzeti Dal, előadja: Hegedüs Dominik, Nagy Sándor, Nagy Szabolcs,

Forika Boglárka, Nagy Renáta és Falati Liliána
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2021. március 5-én, ünnepélyes
keretek között került sor a tavaly
megvalósított "Közösségi színtér
korszerűsítése Raposkán" elne-
vezésű, Magyar Falu Program
keretében támogatott projekt
zártkörű átadására. Bolla Albert
polgármester úr köszöntötte a
megjelent vendégeket: Fenyvesi
Zoltán országgyűlési képviselő
urat, valamint a beruházás kivite-
lezését végző vállalkozók közül
Csizmadia László és Páhi Csaba
urat, továbbá a képviselő-testület
tagjait, és az önkormányzat mun-
katársait. Az épület megtekinté-
sét követően, a nemzetiszínű sza-
lag átvágásával ünnepélyesen át-
adásra került a felújított intéz-
mény. A projekt táblát mintázó
tortával, valamint oklevéllel és
egy üveg itallal köszöntük meg a
partnereknek és a kollégáknak a
közös munkát. Országgyűlési
képviselő úrnak külön köszönjük
a településünk érdekében végzett

munkáját, segítségét, melyre a
jövőben is számítunk, mivel az
önkormányzat további tervei kö-
zött szerepel a közösségi színtér
korszerűsítésének II. üteme,

amely a Kultúrház tetőterének
felújítását célozza. A Magyar
Falu Programban idén kiírt pá-
lyázati felhívásra a projekt előké-
szítése folyamatban van.   -KOK-

A felújított közösségi színtér ünnepélyes átadása
Raposkán

2021. márciusában már 22. éve
annak, hogy a könyvtárak regiszt-
rálhattak az Internet Fiesta prog-
ramjaira. Az Informatikai és
Könyvtári Szövetség – a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával –
ismét összehangolt eseményekre
bíztatta az intézményeket. Az
első Fiesta óta az internet min-

dennapjaink részévé vált. Ma a
rendezvények célja a digitális
írástudás terjesztése és az internet
felhasználási lehetőségeinek mi-
nél szélesebb körű bemutatása.
Az idei fesztivál programjaira
2021. március 18 - 25. között ke-
rült sor, ezúttal a pandémia miatt,
a virtuális térben. Raposkán is ké-

szült a Községi Könyvtár – DJP
Pont egy 5 napon át tartó online
játékklubbal, melynek során a
könyvtár Facebook oldalán min-
den nap felkerült egy puzzle,
Kahoot játék, kvíz, vagy fejtörő
Raposkával kapcsolatos kérdé-
sekkel, illetve a biztonságos in-
ternetezés témakörben.      -KOK-

Internet Fiesta 2021.

Bolla Albert polgármester és Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő

megtekintik az új hangosító rendszert

Ez az év egyik legvidámabb, és leginkább várt eseménye. Ilyenkor a falu férfi tagjai min-
dig fergeteges műsorral köszöntik a megjelent hölgyeket. Hónapokkal előbb elkezdik a ké-
szülődést, és hosszú, éjszakába nyúló próbákon tökéletesítik az előadást. Nagy bánatunkra
az idei nőnap nem úgy alakult, ahogyan megszoktuk. A raposkai férfiak képviseletében egy
maroknyi csapat azonban felkereste a falu összes hölgyét, és személyesen juttatták el hoz-
zájuk a Raposka Község Önkormányzata által összeállított ajándékot. Ezúton is köszönjük
a közreműködést Borbély Balázs képviselőnek, Forika Lászlónak, Nagy Sándornak, Ifj.
Nagy Sándornak, Nagy Szabolcsnak, Hegedüs Dominiknek, Muzsi Szabolcsnak és kisfiá-
nak Szabikának, valamint Riba Tibornak.  -RM-

Nőnap – házhozszállítással



• Információk •

A rejtvény fősoraiban raposkai nép-
tanítók neve szerepel.
Vízszintes: 1. néptanító 1964-1977 kö-
zött; 14. tetőfedő anyag; 15. munkáért
járó fizetség fajtája; 17. hajtani, kerget-
ni; 18. vontatott hajó; 20. óra hatvanad
része; 21. testtömegindex röv.; 23. gé-
mes kút rúdjának végén levő ellensúly;
25. földet forgat (fordítva); 26. ehhez
társul a rag; 28. TES; 29. igekötő; 31.
opel típus; 33. porciózó; 35. hengeres
test; 36. rénium vegyjele; 37. Európai
Szociális Alap; 38. város Szerbiában;
40. történelmi város Dalmáciában; 43.
kocsma; 44. hyundai modell; 46. kar
németül; 47. egykori elektromos válla-
lat rövidített neve; 49. kés éle; 50. nép-
tanító 1933-1952 között.
Függőleges: 1. néptanító 1953-1963
között; 2. matematikai művelet; 3.
szoknya típus; 4. …baba-japán
filmdráma; 5. GD; 6. angol rock együt-
tes; 7. kellemes szagú; 8. angol köszö-
nés; 9. eltulajdonított; 10. terület mér-
tékegység; 11. nyári idő jelzője; 12. ér-
tékes fafajta; 13. fej elülső része; 16.
hang jelzője; 19. parancsnok röv.; 22.

járom; 24. város Spanyolországban;
26. ….-forog; 27. virág fajta; 30. fegy-
ver töltény; 32. kártyaszó; 34. hábor-
gat; 35. némaság; 37. származik; 39.
helyeslés; 41. azonos msh.; 42. szófaj;
45. TGO; 48. azonos msh; 49. gyerek
köszönés.
Beküldendő a vízszintes 1; 50; és a

függőleges 1. sz. sorok megfejtése a
Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz.
alatti címre, vagy ugyanott személye-
sen is leadható. Beküldési határidő:
2021. július 01. Nyertes díja: könyv-
utalvány. Előző rejtvény nyertese:
Göllei Béla, Hegymagas. Rejtvényt
készítette: Bolla Albertné.
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Önkormányzat: 8300 Raposka, Fő u. 51. 
Tel.: 87/413-566, Honlap: www.raposka.hu
Polgármester: Bolla Albert
Tel.: 30/677-9844, 
email: polgarmester@raposka.hu
Ügyfélfogadás: minden csütörtökön 10.00-12.00
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Raposkára kihelyezett ügyfélfogadása: 
minden csütörtökön 8:30-11:30-ig
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/511-150
Ügyfélfogadás: hétfő és csütörtök: 13.00-16.00, 
szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00, péntek: 8.00-
12.00
Jegyző: dr. Iker Viktória
Ügyfélfogadás: minden páros hét hétfője 14.00-
16.00
Tapolcai Járási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere
15. Tel.: 87/511-400
Kormányablak: Tel.: 87/795-000
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 8:00-18:00, 
kedd, csütörtök: 8:00-16:00, péntek: 8:00-12:00
Könyvtár - Kultúrház - DJP Pont (Teleház),
8300 Raposka, Fő u.51. Tel: 87/510-458
e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu
www.facebook.hu/raposka

Nyitvatartás: H: 10.00-17.00, K-Sz: Szünnap, Cs:
10.00-17.00, P: 13.00-18.00, Sz: 14.00-15.00, V:
Szünnap 
Kultúros: Rudolf Mária
Tel.: +36-30/298-9990
Falugondnok: Karácsonyi Alíz Tel.: 20/256-5443
Orvosi rendelő: 8300 Raposka, Fő u. 51.
Háziorvos: dr. Karasszon Diána Tel.: 30/620-
3298
Rendelési idő: hétfő: 9.30-11.00 
(telefonos időpont foglalással)
Szent György-hegy Hegyközség: 
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Hegybíró: Némethné Kovács Tünde 
Tel.: 70/509-8741
e-mail: kovacs.tunde@hnt.hu
Orvosi ügyelet: Deák Jenő Kórház 
8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3. Tel.: 87/511-080. 
Ügyelet: hétköznap 16.00 órától másnap reggel
8.00 óráig. Hétvégén, ünnep- és munkaszüneti na-
pokon: 24 órán keresztül. Járóbeteg-szakrendelésre
időpont kérés minden munkanap 9.00-15.00 óráig.
Tel.: 87/511-082 vagy 87/511-092
Felnőtt fogászat: 8300, Tapolca, Kazinczy tér 5. 
Tel.: 87/412-968
Fogszakorvos: dr. Kovács Judit

Rendelési idő: hétfő, szerda: 12.00-18.00, 
kedd, csütörtök, péntek: 7.00-13.00
Gyermekfogászat: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 5.  
Tel.: 87/322-042
Fogszakorvos: dr. Csóka Cecília. Rendelési idő:
hétfő, kedd, csütörtök: 10.00-16.00, szerda, péntek:
7.00-13.00
Mentők: 104, 87/414-247, Tűzoltóság: 112,
87/510-352, Rendőrség: 112, 87/412-322
Körzeti megbízott: Fekete Krisztián c. r. törm.
Tel: 30/946-2868. Ügyfélfogadás Raposkán min-
den hónap harmadik csütörtökén 10.00-12.00 órá-
ig.

Megjelenik 120 példányban.
Felelős kiadó: Bolla Albert 

Kiadó: Raposka Község Önkormányzata
Szerkesztette: Kovácsné Ottó Krisztina
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Keresztrejtvény

Vámosné Ángyán Katalin és Vámos Ádám kislánya: Vámos Izabella – 2021. január 20. 
Rádai-Simon Ágnes és Rádai Marcell kisfia: Rádai Simon – 2021. március 22.

Az új jövevényeknek és családtagjaiknak sok boldogságot és jó egészséget kívánunk!

Gólyahír


