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Csanyi Hírmondó
Nem minden vasárnap olyan mély értelmű és ünnepélyes,

mint az Advent. Központi témája az Úrra való várakozás. Mit is
jelent az advent? Jelenti az Úr-jövetet, vagyis a 2000 év előtt
megtestesült Istenember, a Megváltó, a kis Jézus születése nap-
ját. Jelenti Krisztus eljövetelét a lelkekben, a mi lelkünkben is, a
kegyelem révén. Jelenti a liturgikus szövegek szerint Krisztus
második eljövetelét az utolsó ítéleten.

Gyertya ég az oltáron, gyertya ég az adventi koszorún, gyer-
tya ég a keresztszülők kezében és ezzel áll az oltár elé a meny-
asszony is. Vajon mire figyelmeztet az égő gyertya az adventi
koszorún?

Arra a hitre és szeretetre, amelyen Jézus vezetésével eljutha-
tunk az örök élet boldogságára. BBáánnffii  SSáánnddoorr  plébános

Kedves Testvérek!

Hogy repül az idő: 2006 novemberében vehették
kezükbe a Csanyi Hírmondó első számát – kis „jubi-
leum” ez, de a miénk! Ajánlom szíves figyelmükbe,
hogy aki teheti, nézze végig a honlapunkon –
www.csanytelek.hu – archivált, eddig megjelent szá-
mokat, érdekes lesz visszaidézni a „nem is olyan rég-
múlt” történéseit, melyek egy-egy példányból visz-
szaköszönnek, hűen tükrözve falunk utóbbi 5 évének
történetét. Az első számban megfogalmazott célok
ma is változatlanok, hiszen a Csanyteleken is megje-
lenő megyei lap előfizetőinek száma mára alig több
170-nél, a rólunk megjelent írások, híradások száma
talán emelkedő tendenciát mutat ugyan, de ebben a
helyi lapban azokat a helyi információkat, híreket is
közzé tudjuk tenni, melyeknek esélyük nem lenne a
napilapban való megjelenésre – ugyanakkor nekünk,
itt élőknek ezek a fontosak.

Bosszúság, de egyben öröm is, mikor időnként
„reklamáló telefonhívást” kapok, hogy valaki nem
kapta meg a Hírmondót, mivel ez azt jelenti, még
mindig nem hiba nélküli a terjesztés, viszont „hiány-
zik az újság”, tehát Önök elfogadták az információ-
átadás ezen formáját. Higgyék el, ez a falu vezetése
számára is fontos, mivel időnként olyan „(ál)hírek”
kapnak szárnyra a faluban, melyeket másként szinte
lehetetlen megcáfolni. Amióta ugyanis nincsenek
botrányok a falugyűléseken, közmeghallgatásokon,
azóta ezen rendezvények látogatottsága lecsökkent –
de ha sokan is lennének, akkor sem lenne ott min-
denki, a Hírmondó viszont (elvileg) minden háztar-

tásba eljut ingyenesen, így mindenütt azonos, szava-
tolt valóságtartalmú információk jelennek meg,
ugyanabban az időben.

A rendszeres olvasók tapasztalhatják, hogy a lakos-
ság biztonságérzetének, elővigyázatosságának foko-
zása érdekében átveszünk írásokat a rendőrségtől, az
egészségmegőrzés, illetve az ingyenes szűrővizsgá-
latokra való felhívások is rendszeresen megjelennek,
mint ahogy a Jegyző asszony is rendszeresen tájékoz-
tatja Önöket a jogszabályi változásokról (ez még
nagy városokban sem szokás!) – mivel „a törvények
nem ismerete senkit nem mentesít a lehetséges kö-
vetkezmények alól” –, továbbá a képviselő-testületi
üléseken történtekről. Ha a falu életét jelentősen
érintő írás jelenik meg a megyei, vagy országos napi-
lapban, akkor azt is átvesszük és „egy az egyben” le-
közöljük, esetlegesen az „eredetileg megírt szöveg-
gel” együtt, mert időnként fontos gondolatok is ki-
maradnak a szerkesztők „áldásos tevékenysége” kö-
vetkeztében.

Továbbra is ezen elvek mentén, aktuálpolitika nél-
kül – arra ott vannak az országos médiumok – szeret-
nénk „életben tartani” a Csanyi Hírmondót, kérem
Önöket, legyenek „társ-szerzőink”, írjanak újságunk-
ba a közösséget érintő kérdésekről, eseményekről,
küldjék be a megadott elérhetőségekre, vagy hozzák
be személyesen kézirataikat.

Végezetül, de nem utolsó sorban köszönetet szeret-
nék mondani Lovas József úrnak, a Hírmondó szer-
kesztőjének, a helyi társ-szerkesztőknek, valamint a
nyomdának, akikkel évek óta korrekt és kiegyensú-
lyozott kapcsolatban vagyunk.

FFoorrggóó  HHeennrriikk  polgármester

A hatvanadik…

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete, Jegyzõje,

Polgármesteri Hivatala, intézmény-
vezetõi, az intézmények dolgozói

nevében is kívánok Önöknek
és szeretteiknek áldott Adventet,

békés, boldog Karácsonyt,
jó egészséget, kitartást és hitet

a jövõben, munkát és sikereket,
megbecsülést az új évben:

FFoorrggóó  HHeennrriikk polgármester
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ÉÉvveennttee  ssookk  mmaaggáánnyyooss  ééss  iiddőőss  eemmbbeerr  vváálliikk  aa  ttééll  áállddoo--
zzaattáávváá  ééss  sszzeennvveedd  kkiihhűűlléésseess  hhaalláálltt  llaakkáássáánn  bbeellüüll  ééss  kkíí--
vvüüll  eeggyyaarráánntt..  

A rendkívüli hideg miatt különösen nagy figyelmet
kell fordítanunk a kihűléses halálesetek megelőzésére,
amely közös felelősségünk és mindenkinek megvan
benne a maga szerepe. 

FFoonnttooss,,  hhooggyy  ffiiggyyeelljjüünnkk  aa  kköörrnnyyeezzeettüünnkkbbeenn  ééllőőkkrree..
KKüüllöönnöösseenn  nnaaggyy  vveesszzééllyybbeenn  vvaannnnaakk  iillyyeennkkoorr  aa  ssookk
eesseettbbeenn  ffűűtteettlleenn  llaakkáássuukkbbaann  ééllőő,,  nneehheezzeenn  mmoozzggóó,,
ttööbbbbnnyyiirree  iiddőőss  eemmbbeerreekk..  

ÁÁrruullkkooddóó  jjeell  lleehheett::
– a nem füstölő kémény, 
– ha a ház előtti járdán, udvaron lévő havat már egy

ideje nem takarította el a gazdája,
– az ételhordó edényt nem vitte be senki, 
– ha a szomszédot nem látjuk tüzelőt bevinni vagy 

– a spórolós idős embernél folyamatosan ég a vil-
lany és jó ideje nem láttuk kimozdulni a lakásból.

NNEE  KKÉÉSSLLEEKKEEDDJJÜÜNNKK  AA  SSEEGGÍÍTTSSÉÉGGGGEELL!!  NNEE  ÍÍTTÉÉLL--
JJÜÜNNKK,,  HHAANNEEMM  SSEEGGÍÍTTSSÜÜNNKK!!  TTÖÖRRŐŐDDJJÜÜNNKK  EEGGYY--
MMÁÁSSSSAALL!!

FFeellkkéérreemm  aazz  eeggéésszzssééggüüggyyii  ééss  sszzoocciiáálliiss  sszzaakkeemmbbeerree--
kkeett  ((hháázziioorrvvoossookkaatt,,  vvééddőőnnőőkkeett,,  sszzoocciiáálliiss  ggoonnddoozzóókkaatt)),,
ppoollggáárrőőrröökkeett,,  ppoossttáássookkaatt,,  sszzoommsszzééddookkaatt  ééss  vvaallaammeennyy--
nnyyii  eemmbbeerrttáárrssuunnkkaatt,,  hhooggyy  aammeennnnyyiibbeenn  oollyyaann  vveesszzéé--
llyyeezztteetteetttt  iiddőőss  ééss  eellhhaaggyyaattootttt  eemmbbeerrrrőőll  sszzeerreezznneekk  ttuu--
ddoommáásstt,,  aakkiitt  bbáárrmmiillyyeenn  ookkbbóóll  kkiihhűűllééss  ffeennyyeeggeett,,  úúggyy
aazztt  jjeelleezzzzéékk  KKooppaasszz  IImmrréénnéé  ccssaallááddggoonnddoozzóó  ffeelléé  aa  0066
2200//44990000--998877--eess  tteelleeffoonnsszzáámmoonn,,  vvaaggyy  aa  PPoollggáárrmmeesstteerrii
HHiivvaattaall  ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaattáánn  aa  0066  6633//557788--551100--eess  tteelleeffoonn--
sszzáámmoonn..

Köszönettel és tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé  jegyző

Felhívás a kihûléses halálesetek megelõzésére!

TTáájjéékkoozzttaattjjuukk  CCssaannyytteelleekk  kköözzsséégg  llaakkoossssáággáátt,,  hhooggyy  CCssoonnggrráádd  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  VVáárroosseellllááttóó
IInnttéézzmméénnyyéénneekk  aallkkaallmmaazzoottttjjaa  ((GGuullyyááss  SSáánnddoorr,,  ggyyeeppmmeesstteerr,,  tteell..::  2200//777777--8833--3355))  hhaavvoonnttaa  eeggyy

aallkkaalloommmmaall    ggyyeeppmmeesstteerrii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vvééggeezz  CCssaannyytteelleekk  tteerrüülleettéénn!!

A KKééppvviisseellőő--tteessttüülleett  22001111..  ookkttóóbbeerr  1188--áánn rendkívüli ülést
tartott, melynek 1.) napirendi pontja keretében 

a) A.S.A. Hódmezővásárhely Kft. 2010. évi költségelem-
zését,

b) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2011. évi tevé-
kenysége költségelemzését,

c) a KÉBSZ Kft. – település közműves ivóvíz ellátásáról
szóló 2011. évi költségelemzését,

d) a KÉBSZ Kft. – közétkeztetési tevékenysége 2011. évi
költségelemzését

vitatta meg és fogadta el, mely beszámolók keretében a
Közszolgáltatók a tevékenységük végzésére irányuló jog-
szabályokban és a közszolgáltatói szerződésben meghatá-
rozott beszámolási kötelezettségüknek tettek eleget, amely
az általuk nyújtott közszolgáltatások díjtételei alapját képe-
zi.

Az ülés 2.) napirendje keretében a hatályos önkormány-
zati rendelet közül:

a) a település hulladékgazdálkodási tervéről,
b) a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybe-

vételéről,
c) az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgálta-

tott ivóvíz díjáról 
szóló önkormányzati rendeleteket formai szempontból a

hatályos vonatkozó központi jogszabályoknak való megfe-
leltetése okán felülvizsgálta és tartalmi változtatás, közszol-
gáltatási díjak emelése nélkül mmeeggaallkkoottttaa  ttáárrggyyii  rreennddeelleetteeiitt,,
amelyek 2011. december 1. napján léptek hatályba.  

A KKééppvviisseellőő--tteessttüülleett  22001111..  nnoovveemmbbeerr  2255--éénn tartotta soros
ülését, amelynek 1.) napirendje keretében felülvizsgálta
(formai szempontból), a hatályos vonatkozó központi jog-

szabályoknak való megfeleltetése okán) a helyi közművelő-
dési feladatok ellátásáról szóló öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleettéétt,,
amely 2011. december 1. napján lépett hatályba. Módosult a
Faluház igénybevételének díjtétele, minimálisan emelked-
tek a közüzemi szolgáltatási díjak, az ÁFA összegének vár-
ható növekedése miatt. A Képviselő-testület következő na-
pirendje keretében elfogadta Csanytelek Község Önkor-
mányzata rövid-, közép- és hosszú távú gazdasági és fej-
lesztési programját, mely a 2010. évben jóváhagyott polgár-
mesteri gazdasági programra és az önkormányzat fejleszté-
si stratégiájára épül. Ezt követően az Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2011. évi költségvetése háromnegyed éves
végrehajtásáról szóló beszámolót vitatta meg és fogadta el a
testület. A bevételek alakulása 57%-os, míg a kiadások telje-
sítési szintje 51.6%, a 2011. szeptember 30.-i állapot szerint
szállítói tartozásállomány 507 eFt, követelések között elszá-
molt vevői állomány 2.185 eFt, záró pénzkészlet 22.426 eFt.
A könyvvizsgálói vélemény szerint aa  22001111..  éévvii  öönnkkoorrmmáánnyy--
zzaattii  kkööllttssééggvveettééss  ssttaabbiill,,  hhiitteelláálllloommáánnnnyyaall  nneemm  rreennddeellkkeezziikk..
Önkormányzati vagyonértékesítés nem volt. A Képviselő-
testület az ülés következő napirendje keretében az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ában
foglaltaknak megfelelően elkészített, az önkormányzat
22001122..  éévvii  költségvetés fő elemeit meghatározó kkööllttssééggvveettééssii
kkoonncceeppcciióótt fogadta el.

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről ké-
szült jegyzőkönyv a www.csanytelek. hu honlapon az ön-
kormányzatok címszó alatt és a www.közadattár.hu olda-
lon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papírala-
pon is hozzáférhető.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé  jegyző

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület üléseirõl

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal díszter-
mében  2011. december 14. (szerda) napon tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.
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– Tájékozódjon az útviszonyokról
(rádió, TV és KHT ügyeletek).

– Csak a téli közlekedésre felkészí-
tett, jó műszaki állapotú járművel in-
duljon el, különös tekintettel a gumik
állapotára.

– Havas időszakban a gépkocsiban
legyen hólapát, hólánc, láthatósági
mellény, vonókötél, alkalmanként kis-
mennyiségű érdesítő anyag.

– Óvatosan válassza meg a sebessé-
get, ügyeljen arra, hogy a gépkocsiból
nem mindig észlelhetők a lokálisan le-
fagyott területek.

– Tartson biztonságos követési távol-
ságot, vegye figyelembe a megnövek-
vő fékutat.

– Ne kockáztasson az előzésnél.
– A munkagépek mögött síkos az út-

szakasz, mert a só olvasztó hatása nem
azonnali, az ekék után pedig véko-
nyan tömör hó maradhat. Ezért a sárga
villogóval felszerelt gépek megpillan-

tásakor már fokozatosan vegye vissza
a sebességet, nehogy rácsússzon a
munkagépre és gyakori féklámpa vil-
lantásokkal figyelmeztesse arra az Önt
követő járművet is.

– Lemaradva kövesse a munkagépet
és ne próbálkozzon az előzéssel, nem
tudja milyen az út állapota a munka-
gép előtt.

– Ha szembe találkozik munkagép-
pel csökkentett sebességgel haladjon el
mellette, így elkerülheti, hogy szórás
esetén a nagyobb sószemek kárt okoz-
zanak gépkocsijában és biztonsággal el
tudja kerülni az ekéző jármű méretén
túlnyúló ekeszárnnyal való találko-
zást.

– Ha elakadás-veszélyes helyhez kö-
zelít, ne próbáljon meg azon áthaladni
(esetleg fokozott sebességgel), mert a
balesetveszély lényegesen megnő. Itt a
fő szabály az, hogy a hóeltakarítást ne
akadályozza a gépkocsi.

– Kerülje az elakadást. Kezdődő hó-
fúvás, intenzív havazás esetén a legkö-
zelebbi lakott hely elérésekor helyezze
biztonságba gépkocsiját, úgy várja be,
míg az út ismét járható. Az elakadt jár-
művek akadályozzák a hó eltakarítá-
sát és a legnagyobb gondosság esetén
is kárt okozhatnak benne a munkagé-
pek vagy a ráekézett hó.

– Az elakadt gépkocsi lehetőleg ne
hagyja egyedül az úton, vagy ha ott
marad, akkor értesítési helyet és mó-
dot jelöljön meg feltűnően látható he-
lyen.

– Hosszabb utazásnál nem árt, ha ta-
karót, tartalék ruhát és ennivalót is be-
csomagol.

– Útközben időben gondoskodjon
üzemanyagról.

Csongrád Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság

Polgárvédelmi Felügyelőség

Hasznos tanácsok a télen közlekedõknek

MMiinnddeenn  ffűűttééssii  sszzeezzoonnbbaann  hhaallllaannii
hhíírreekkeett  sszzéénn--mmoonnooxxiiddmméérrggeezzééss
ookkoozzttaa  hhaalláálleesseetteekkrrőőll..  MMiillyyeenn  ttüünnee--
tteekk  ffiiggyyeellmmeezztteettnneekk  aa  mméérrggeezzééssrree??
MMiitt  tteeggyyüünnkk??  EErrrrőőll  íírrttaa  llee  ggoonnddoollaattaa--
iitt  aa  SSzzeeggeeddii  MMeennttőőáálllloommááss  ookkttaattóó
mmeennttőőttiisszzttjjee..  

A szén-monoxid könnyebb a leve-
gőnél, tiszta formában színtelen,
szagtalan gáz. Könnyen áthatol fala-
kon, földrétegen, mennyezeten. Ke-
letkezhet a földgáz tökéletlen égése-
kor (pl. szakszerűtlenül szerelt kazá-
nok, bojlerek, eldugult kémények
esetén). A legtöbb véletlen balesetet
ez okozza. De tartalmaz szén-mono-
xidot a kipufogógáz, széngáz, gene-
rátorgáz.

A mérgezés alattomos, mert a kez-
deti tünetek sokszor általánosak,
sok más betegség okoz hasonló pa-
naszokat és a szén-monoxidmérge-
zés is utánozhat más kórképeket.
Ezért is gyakori, hogy a beteg nem
gondol a mérgezésre, panaszait ba-
gatellizálja. A gáz a légutakat nem

izgatja, így akadálytalanul beléle-
gezhető. A mérgezés sok esetben éj-
jel, alvás közben fordul elő és az
érintettek nem mindig ébrednek fel
rá. A szén-monoxid bármilyen kon-
centrációban belélegezve mérgezést
okoz, mert 300-szor jobban kötődik
a hemoglobinhoz (ez a molekula
szállítja a vérben az oxigént), mint
az oxigén.

TTüünneetteekk  ((aa  bbeelléélleeggzzeetttt  ggáázz  kkoonn--
cceennttrráácciióójjááttóóll  ffüüggggőőeenn))::  Halántéktáji
lüktető fejfájás, szívdobogásérzés,
szédülés, hányinger, gyomorfájda-
lom, az alsó végtagon kezdődő,
majd kifejezettebbé váló izomgyen-
geség, ami később bénulásba megy
át. (Ebből adódik, hogy a mérgezett
nem tud menekülni.) Zavart viselke-
dés, eszméletvesztés, görcsroham,
légzésbénulás, halál.

EEllllááttááss::  Abban az esetben, ha járás-
képtelen vagy eszméletlen beteget

találunk, és szén-monoxidmérge-
zésre gyanakszunk, fontos, hogy a
beteg ellátása során saját magunk
védelmét tartsuk szem előtt. Ne léle-
gezzünk abból a gáztérből, ahol a
mérgezést gyanítjuk! Még a helyi-
ségbe lépés előtt vegyünk mély leve-
gőt, lélegzetünket visszatartva sza-
ladjunk be a szobába, nyissunk abla-
kot, szellőztessünk. Újabb friss leve-
gőt véve, ezt követően próbáljuk
meg kihozni a beteget. Ezt követően
betegvizsgálat, amennyiben szüksé-
ges légút-biztosítás, lélegeztetés, új-
raélesztés.

Mentőt (akár csak a gyanú esetén
is) minden esetben hívjunk!

Mérgezés esetén veszélyeztetet-
tebbek a csecsemők, gyermekek, vá-
randós anyák, az idősek és a légzési
problémákkal küzdők. A szervezet
toleranciaszintje a szén-monoxidra
egyénenként változó (tehát nem biz-
tos, hogy azonos koncentrációnak
kitette személyek egyszerre lesznek
rosszul).

PoliceMail

CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii  RReennddőőrr--ffőőkkaappiittáánnyyssáágg  BBűűnnüüggyyii  IIggaazzggaattóóssáágg  BBűűnnmmeeggeellőőzzééssii  OOsszzttáállyy
66772222  SS  zz  ee  gg  ee  dd  KKoossssuutthh  LL..  ssggtt..  2222--2244  sszz..;;  6622//556622--440000//1111--6655,,  6622//556622--441100,,  ee--mmaaiill::  bbaarrkkaa@@ccssoonnggrraadd..ppoolliiccee..hhuu

EEGGÉÉSSZZ  ÉÉVVBBEENN  AAZZ  ÖÖNNÖÖKK  BBIIZZTTOONNSSÁÁGGAA  ÉÉRRDDEEKKÉÉBBEENN!!
RReennddőőrrssééggii  sseeggééllyyhhíívvóó::  110077,,  KKöözzppoonnttii  sseeggééllyyhhíívvóó::  111122,,  TTEELLEEFFOONNTTAANNÚÚ::  0066//8800//555555--111111

CCSSAANNYYTTEELLEEKKII  KKÖÖRRZZEETTII  MMEEGGBBÍÍZZOOTTTTAAKK  EELLÉÉRRHHEETTŐŐSSÉÉGGEE::
MMéérraaii  AAttttiillaa  ffőőttöörrzzssőőrrmmeesstteerr  TTeell..::  2200//885522--0066--9955  ••  PPiittrriikk  TTaammááss  ttöörrzzssőőrrmmeesstteerrTTeell..::  2200//885522--0066--9966

Értesítjük Csanytelek község lakosságát, hogy 2011. szeptember 01. napjától 24 órás rendõrségi

ügyelet mûködik településünkön. Elérhetõségek: 63/478-007, 20/43-43-196.
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RECEPT KLUB

KKáávvééss  kkeekksszz
ffaallaattkkáákk

HHoozzzzáávvaallóókk::
TTéésszzttaa::
40 dkg finomliszt, 25 dkg vaj, 10 dkg cukor,
1 zacskó vaníliás cukor, 1 csipet só,
3 tojássárgája
KKrréémm::
1 tábla csokoládé, 1 dl tejszín, 6 dkg vaj,
1 evőkanál őrölt kávé, 2 kávéskanál Nescafé
MMáázz::
1 tojásfehérje, 1 evőkanál citromlé,
10 dkg porcukor

EEllkkéésszzííttééss::
Olvasszuk össze gyenge tűzön a tejszínt, a vajat,

a kávékat és a csokoládét, néhány órát hűtsük.
Állítsunk össze ruganyos tésztát, pár órára tegyük
hűtőbe, majd nyújtsuk vékonyra, szaggassunk ki
belőle köröket. Süssük 200 fokon 15 percig, míg
enyhe színt kap. A máz: a fehérjét a cukorral és a
citromlével verjük fel fényes mázzá. A korongok
felét mártsuk bele, tegyünk mindegyikre egy szem
kávét, tegyük vissza a langyos sütőbe, míg a máz
megszárad. A krémet robotgéppel habosítsuk fel. A
kihűlt korongokat kenjük meg vele, majd helyez-
zük rá „mázas párjukat”. Kis hűtés után a krém
megszilárdul.

JJóó  ééttvváággyyaatt!!

KULTÚRA

HHoonnnnaann  jjööttttééll
TTééllaappóó??

Honnan jöttél Télapó?
Hóországból, hol a hó
hegyvastagnyi takaró,
a tenger meg hat akó.

Jegesmedve barátom
varrta meg a kabátom.

Kibélelte bundával,
hogy az úton ne fázzam.

Szarvasomat befogtam,
szíves szóval biztattam:
„úgy szaporázd a lábad,

szél se érjen utánad.”

Meseország világos
Hóországgal határos.

S Meseországból az út
egyenesen ide fut.

Szerencsémre nyitva volt,
útközben egy mesebolt.

Jöttek elém tündérek,
megkérdezték mit kérek.

GGaazzddaagg  EErrzzssii

OLVASÓI OLDAL

KKöösszzöönnjjüükk  íírráássaaiikkaatt!!  TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjuukk  éésszzrreevvéétteelleeiitt,,  hhiirrddeettéésseeiitt,,  ööttlleetteeiitt!!
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