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Keressük Egyházasrádóc
Legszuperebb
Nagyiját és Papiját!

Kiránduljunk közösen!
Szeretnénk egy olyan klubot,
csapatot alapítani a Művelődési
Házban, akik szeretik a természetet, szeretnek kirándulni,
túrázni, biciklizni, úszni vagy
akár csak kikapcsolódni, de
hiányzik hozzá a társaság. A
klubba bárki jelentkezhet, kortól függetlenül.

Programok:
• Fertőrákos római kori Kőfejtője
• Fertőrákos – Pellengér szobor
• Fertőrákos – egy órás sétahajózás
• Fertőrákos – Ebéd
• Sopron – belvárosi séta
• Sopron – Károly Kilátó

Az első úticélunk: Fertőrákos
és Sopron
Időpont: Augusztus 7. (Vasárnap)
Indulás: Vasútállomás –
8.00.

A kirándulás díja: 4700 Ft/fő,
ami tartalmazza a belépőjegyet,
az útiköltséget és az ebédet.
Jelentkezni lehet e-mailben: zgyoparos@hotmail.
com valamint telefonon is:
0630/7602336

Anyakönyvi hírek
Egyházasrádóc

Születés: –
Házasság: –
Halálozás: Tóth Ferenc 2011. 05. 25., Meszes Istvánné Gombás
Erzsébet 2011. 06. 29.
Előző számunkban egy adminisztrációs hiba folytán kimaradt
Tóth Ferenc neve a halálozás rovatból. Ezúton kérünk elnézést
minden családtagtól és rokontól! A hozzátartozóknak őszinte
részvétünk. A hozzátartozóknak részvétünk.

Apróhirdetés:
Balogunyomban 2009-es építésű, mediterrán jellegű, 3 szobás,
100 négyzetméteres családi ház eladó. Irányár: 18,9 millió Ft. Tel.:
0630/384-6508
Egyházasrádócon a Szecsődi utcában 67 nm-es, 1+2 fél szobás
gázfűtéses családi ház 2100 nm telekkel, melléképülettel eladó. Érd.:
0630/691-6144
Vietnámi malacok eladók. E-rádóc, Tanárok u. 25. Tel: 20/5333-533

Kezdő gitár kurzus indul
a Művelődési Házban.
Jelentkezni lehet
e-mailben:
zgyoparos@hotmail.com,
valamint telefonon is:
0630/760-2336

Értesítés!
Az ügyvédi fogadóórák időpontjai:
2011. augusztus 08. 15-16 óra, 2011. augusztus 31. 15-16 óra

Augusztus elején rendezendő
egész napos vetélkedőn keressük a Legszuperebb Nagyit és
Papit a faluban. A vidám játékos
vetélkedő több helyszínen kerül
megrendezésre érdekes, szórakoztató programokkal. Többek között
lesz sodrófahajítás, lábasdobálás,
fafűrészelés, totók, gulyásfőzés,
zene stb. Kiderül, ki tudja legügyesebben beosztani a kisnyugdíját
a boltban, ki a legjáratosabb a
bibliában, ki okosabb, mint egy
ötödikes, ki ismeri legjobban a

népszokásokat, néphagyományokat, ki van otthon a betegségek
hálójában, ki a legbevállalósabb.
Jelentkezni lehet az Idősek Klubjában augusztus 2-ig. Nevezési díj:
mamáknak egy tányér sütemény,
papáknak egy üveg bor, melyet
közösen fogunk elfogyasztani.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt egy jó hangulatú, vidám
együttlétre!
Pályázatot hirdetünk a Legjobb
Anyós és Após címre! Nevezni
lehet bárkinek a saját anyósát,
apósát, ahol írásban meg kell indokolni, hogy miért Ő a legjobb!
Nem baj, ha nem
minden igaz ebből,
csak hogy szeretnénk, hogy ilyenné
váljon. Várjuk a humoros, vagy érdekes, vagy igaz történeteket a legjobb
anyósról, apósról!
Pályázatot hirdetünk gyerekeknek
Miért az én mamám, papám a
legjobb a világon?
címmel! Várjuk az unokák írásait, indokait akár versben is. A
legügyesebb írásokat független
zsűri értékeli. Egyik borítékra
kérjük ráírni a pályázat címét és
jelszót, ebbe kerüljön a pályázat,
a másik borítékra csak a jelszó
kerüljön, ebben pedig legyen

benn a pályázat írójának neve és
címe, valamint a nagyi vagy papi,
illetve após, anyós neve. Ezeket
a borítékokat csak a versenyen
nyitjuk fel.
A Szépkorúak nem unatkoztak
az utóbbi hetekben sem. Idén is
meghívást kaptunk a szentgotthárdi Időse Klubja Juniálisára, ahol
kerti parti keretében tölthettünk
el egy kellemes délutánt. A változatos műsorban a helyiek mellett
mi is bemutatkoztunk. Részt vettünk a helyi falunapon, valamint
Egyházashollós falunapján is, ahol
a kórus mellett
vidám jelenetek is
bemutatásra kerültek. Színházlátogatást szerveztünk a
Kőszegi Várszínház
előadására, ahol
A Sörgyári capriccio című előadást
néztük meg. Olyan
kitűnő színészek játékának lehettünk
részesei, mint pl.
Pogány Judit, akinek fiatalkori
megtestesítője Maryska, Radnay
Csilla sörivó mutatványai nagy
tapsot arattak. Maryska a biciklijével mellettünk suhant el, s Epres
Attila Pepin bácsiként be nem álló
szája is feledhetetlen élményt jelentett. A helyszín adottságait kihasználva a kémény is az előadás
részese lett, ott érezhettük mi
is magunkat a színészek között,
hiszen itt-ott mellettünk tűntek
fel a színen. Hollósi Frigyes vagy
Bezerédi Zoltán játéka szintén
feledhetetlen élményt jelentett.
A kellemes kikapcsolódást egy kis

kötetlen beszélgetéssel fejeztük
be a langyos éjszakában.
Várjuk a nagy meleg enyhülését, hogy kellemes időben kirándulni, felfedezni indulhassunk új
élményeket begyűjtve.
Pummer Lászlóné
Idősek Klubja
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Az ég is könnyesre
nevette magát…
Már egy héttel a falunap előtt
nagy izgalommal figyeltük az
időjárás jelentést: eső minden nap! Ajaj!  Azért én titkon
reménykedtem benne, hogy
ezúttal is megússzuk szárazon,
sajnos mint utóbb kiderült, nem
sok sikerrel.   Nem volt kegyes
hozzánk az ég,   borús,   hideg
reggelre ébredt Rádócfalva
lakossága. Mindezek ellenére
voltunk vagy négyszázan, s a
közönség hatalmas kitartást
tanúsított, hiszen bárki megtehette volna, hogy a zord idő
miatt inkább hazaballag, ennek
ellenére a többség alkalmazkodott a váratlan programcseréhez, és mindezek mellett még a
jókedvük is megmaradt. Ezúton
emelem kalapom minden kitartó
jelenlévő előtt.
A szórakoztató programokat
úgy igyekeztünk összeállítani,
hogy mindenki megtalálja a
kedvére valót, a legkisebbektől
a legidősebbekig. Már délelőtt
10 órakor megkezdtük falunapi
vigasságok programunkat egy
zenés gyerekszínházzal. Nem
is akármilyennel! Devecsery
László költő, tanár vezetésével
a szombathelyi Weöres Sándor
színház színészei, Unger Tünde
és Szabó Róbert Endre jöttek le
hozzánk, hogy szórakoztassák a
kicsiket. Hamar megtelt a terem

az apróságokkal, főként óvodásokkal, iskolásokkal, és persze
az őket kísérő anyukákkal, apukákkal. Akik ott voltak biztosan
nem bánták meg, hiszen egy

Csoknyai Mária:
Falunap
Minden évben egy napon,
Falunap van Rádócon.
Összegyűlnek az emberek,
Kicsik, nagyok, felnőttek.
Játék, zene, bolondság,
Itt ma minden vár reád.
Eszem-iszom, dínomdánom,
Minden bajod messze szálljon!
Hozd el minden barátod,
S jól érzed magad, meglátod.
Ha vége a napnak, sose
bánd!
Jövőre ismét várunk rad!

olyan különleges, interaktív
előadást láthattak Varázskendő - Egérbolygó címmel, ahol
a gyerekek is bekapcsolódtak a
játékba, énekeltek,
varázsoltak, mozogtak eleget. Majd fél
órás mondókázással
ajándékozta meg
Laci bácsi a kicsiket.
Fél kettő tájékán
végigdübörögtek
a falun a körmendi
motorosok is, majd
később ők is beálltak a nézők soraiba.
Kettő órától az események több helyszínen zajlottak.
A focipálya mellett a gyerekek
igénybe vehették a mozgalmasabb, fárasztóbb
játékokat, az óriáscsúszdát és az ugráló várat,
ez utóbbinak biztosan
nagy sikere lehetett, hisz
két óra leforgása után
lukasra ugrálták azt a
feltehetően nagyobb
gyerekek. A gesztenye
fák árnyékában Erzsi
néni szemléltette a kosárfonás technikáját.
Szebbnél szebb portékákat láthattunk előtte az asztalon, mint
mondta, nincs is nagyon több
neki otthon sem, főként megrendelésre dolgozik. Az arcfestésnek

is nagy sikere volt az apróságok
körében. Ezúton köszönöm meg
N. Gyöngyinek és Kati néninek az
önzetlen segítséget. A délután

során kisebbek és nagyobbak lovagolhattak, a bátrabbak élvezhették
a száguldást a quaddal.
A színpadi programok a
Rábavirág Táncegyüttes fellépésével kezdődtek. Láthattunk Vasi-, és
Szatmári táncokat, Székely forgatóst, Királyi Ének c. koreográfiát.
A Szépkorúak énekes pacsirtái
is hozzájárultak a jókedvhez,
kár, hogy a közönség a biztatás
ellenére sem kapcsolódott be a
nótázásba.
Ezután kihirdettük a – még az
előző számunkban megjelent
– falunapi versíró pályázat eredményét. A győztes Csoknyai Mária,
Rádóckölkedi lakos lett, aki egy oklevelet, egy virágcsokrot és egy két
Folytatás a 2. oldalon

Salsára fel!
Szeretnél táncolni, de nincsen
kivel? Gyere el közénk és legyél
egy klassz csapat tagja!
Kezdő salsa tanfolyam indulna
a Művelődési Házban, amennyiben megfelelő létszámban jelentkeznének rá. A megfelelő szócska alatt kb.
10-15 főre
gondolt Kónya Péter, a
Salsa Konron
Táncegyüttes vezetője. A salsa
tanfolyamra
hozhatod a
párodat is,
de egyedül is lehet rá jelentkezni,
hiszen az órán a párok cserélődnek. Aki itt volt falunapon,
az láthatta, milyen egy forró,
lüktető, életszeretetet sugárzó
tánc is ez.
Jelentkezni lehet e-mailben:
zgyoparos@hotmail.com, valamint telefonon is: 0630/7602336
Szeretettel várjuk
a gyermekeket és szülőket
a Művelődési Házba
2011. június 28-án
délután 16-18 óráig
megrendezésre kerülő
NYÁRI JÁTSZÓHÁZBA!
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Indul az Ifjúsági Klub!!
Kedves Fiatalok! Végre megnyitja kapuit az Egyházasrádóci
Ifjúsági Klub. Ez alkalommal engedjétek meg, hogy bemutassam
leendő két vezetőjét.
– Sziasztok! Pár szóval elmondanátok nekem, mennyi idősek
vagytok, honnan jöttetek?
Simi: – Szia. Simon Gábornak hívnak. 17 éves vagyok.
Tősgyököres egyházasrádóci.
Óvodába és iskolába is ide jártam.
Majd a Gépipari és Informatikai
Műszaki Szakközépiskolába jelentkeztem informatika szakra.
Jelenleg is itt tanulok.
Péter: – Szia Zina. Nagy Péternek hívnak. 19 éves vagyok. A

Kossuth Lajos Általános Iskolába
jártam én is. A Vasi Bau Fa- és
Építőipari Szakképző Iskolában
végeztem idén. Jelenleg még nem
találtam állást.
– Ha nem tanultok és nem is
dolgoztok, milyen szabadidős
tevékenységgel foglalkoztok?
Simi: – Elsősorban néptánccal
foglalkozom. A Rábavirág Táncegyüttes tagja vagyok. Emellett
szeretek olvasni, valamint kezdő
szinten gitározok és íjászkodom.
Péter: – Szeretek sportolni,
horgászni, érdekel a vadászat
is. Szívesen járom a természetet
szabadidőmben.
– Mi késztetett arra, hogy jelentkezzetek vezetőnek?
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Simi: – Az újságban olvastam
a klub indulásáról. Majd később
hallottam, hogy nem nagyon tolonganak a jelentkezők a vezetői
posztra. Gondoltam, megpróbálom, hiszen régebben is működött
a klub és most is nagy szükség
lenne rá.
Péter: – Egy ismerősömtől
hallottam róla, ő volt az, aki
bátorított arra, hogy megpróbáljam. Mindig is szerettem volna
összefogni, segíteni a fiatalokat,
hogy tartalmasabban éljék a mindennapjaikat.
– Mit gondoltok a helyi fiatalokról?
Simi: – Az a véleményem, hogy
a mai fiatalok túl sokat foglalkoznak a számítógéppel és az
internettel, azon belül is főleg a
közösségi oldalakkal és a számítógépes játékokkal. Többségük
el sem tudja képzelni, hogy van
más mód is a szabadidő hatékony
eltöltésére.
Péter: – Sajnos a mai világban
a szülők is egyre kevesebb időt
tudnak a gyerekeikre fordítani.
Éppen ezért fontos, hogy legyen
egy közösség, ahol jól érzik
magukat, s mindemellett színes,
aktív programokban vehessenek
részt.
– Milyen terveitek vannak,
milyen programokat szeretnétek
szervezni a jövőben?
Simi: – Elsősorban közösségi
programokat. Gondolok itt pingpong bajnokságra, versenyjátékokra, számháborúra. Szerveznénk filmnéző estéket, activity-,
monopoly partikat.
Péter: – Jó lenne szervezni egyegy estét kint a Művelődési Ház
udvarán tábortűz mellett. Beszélgetni, zenét hallgatni, játszani.
Ugyanakkor jó volna kirándulni
is sokat, hiszen sok szép hely van
Magyarországon.

– Melyik napon nyitja meg a kapuit a Klub? Mikor toboroztok?
Simi: – Július 25-én (hétfőn)
délután öt órakor.
– Van-e valamilyen feltétele a
jelentkezésnek?

Péter: – Nem, bárki jelentkezhet. Természetesen a szabályokat
itt is, mint minden közösségben
be kell tartani. Ellenkező esetben a
rendbontó tagot kitilthatjuk.
– Mondanátok nekem pár fontosabb szabályt?
Simi: – Pl. alkoholt természetesen nem lehet fogyasztani a
Művelődési Házban, mintahogy
semmiféle drogot sem. Dohányozni szintén tilos a kijelölt
helyen kívül.
– A hét minden napján lesz
Klub?
Péter: -Nem, szerdán és vasárnap nem lesz, a hét többi napján
hétköznap, nyáron:19.00-22.00.,
szombaton pedig 19.00-24.00.
Szeptembertől: hétköznap 18.0021.00., szombaton: 19-23.00.
– Van már nevetek, logótok?
Simi: – Nem, még nincsen. Ezt
majd közösen a tagokkal megvitatjuk.
Péter: – Már a facebookon is
fent vagyunk. (Egyházasrádóci
Ifjúsági Klub néven.) Lehet minket
lájkolni.
Köszönöm szépen, fiúk. Kívánom, hogy jól érezzétek magatokat a közösségetekben!

Az Önkormányzat a gyerekekért
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy Egyházasrádóc
Önkormányzata 7 434 000 Ft-ot nyert az „Informatikai
fejlesztés a Kossuth Lajos Általános iskolában” című
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0898 pályázattal. A megnyert

pénzösszegen megvásárolt digitális táblákat már felszerelték az osztálytermekben,
az új számítógépek elfoglalták végleges
helyüket az informatika teremben.

Aki
dolgozik,
hibázik…
Mindenkit nagyon kérünk,
ha a jövőben bármilyen adminisztrációs hiba történne
az újságban, legyen az egy
név, egy elírás, vagy mulasztás, ne vegyék zokon, senkit
sem akarunk megbántani.
Egyszerűen arról van szó,
hogy mi is hibázunk néha,
mint mindenki, aki dolgozik. Ugyanakkor számunkra
mindenki egyaránt fontos
itt, Egyházasrádócon. Ezért
kérjük, ilyen esetekben forduljanak hozzánk bizalommal, s mi korrigálni fogjuk a
tévedést, de semmiképpen
ne bántódjanak meg!
Szerkesztőség

Kudarccal
zártunk…
A 2010-11-es szezonról sok
jót nem lehet sajnos mondani!
2010 nyarán sokáig bizonytalan
volt megyei I. o. indulásunk ezért
sajnos nem sikerült megfelelően
erősítenünk így elég vékony kerettel indultunk neki az ősznek.
A szereplésen ez sajnos meg is
látszott, a megszerzett hét pont
előre vetítette a kiesésünket. A
télen sikerült kilenc emberrel
erősítenünk, de sajnos az őszi
csapat meghatározó emberei
távoztak (Szigeti G., Balogh A.,
Topor A.). A sok új játékos miatt
sajnos kevés volt az idő, hogy
ütőképes csapat álljon össze,
ráadásul a szezon elején fontos
mérkőzéseket hagytak ki meghatározó emberek sérülés miatt.
Ezek a gondok összeadódtak,
így nagy kudarccal végződött a
tavasz! Pozitívumként említhető
az öltöző szponzori segítséggel
és társadalmi munkával történő
felújítása. Köszönet érte mindenkinek! Szintén anyagi támogatással enyhültek a csapat felszerelés
problémái, köszönjük Dr. Németh
István és Kiss István segítségét!
Felkészülésünket a megyei II. o-ra
július 8-án kezdtük meg. Megpróbálunk saját nevelésű és helyi
kötődésű játékosokkal helytállni,
de látni kell, hogy főleg az ifi
korosztályban létszámgondokkal
küzdünk, valamint mentalitásban
és hozzáállásban is komoly változások kellenek, ha egyesületünk
presztízsének megfelelően akarunk szerepelni!!
Bali László
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Az ég is könnyesre nevette magát…
Folytatás az 1. oldalról
személyre szóló vacsora meghívást
vihetett haza. Gratulálunk neki!

Egy kis időcsúszással a Vasvári
Színi Egylet lépett a színpadra.
Hans Sachstól láthattunk 3 vásári
komédiát színes, energikus, játékos előadásmódban. A megmosolyogtató figurákban testet öltött az
emberi esendőség, gyarlóság természetesen a komédia eszközével.
Bár a nagy zsivajban olykor
érezhető volt a hangosítás hiánya, de még így is nagy sikert
arattak a vidám jelenetek.

Két komédia között megrendeztük „Rádócfalva legszebb férfilába
versenyét” is, igaz, mindössze 10
jelentkezőnk volt, s közöttük is
akadtak Nardai Tűzoltó csülkök. A
bíztatás végett, igyekeztem egy kis
női fondorlatossággal
a pálinka ösztönző
módszerét alkalmazni. Ezzel ugyan több
lábra nem tettem
szert, a tűzoltóink
láthatóan díjazták a
jutalmat. A lelkesedés
nem maradt el. A közönség megszavazta
Rádócfalva győztesét.
A kedves tulajdonos
Papp Roland lett, aki
a lábápoló szett mellett pezsgővel
ünnepelhette méltán híressé vált
testrészeit.
A műsor után jó szórakozást
jelentett Tűzoltóink bemutatója a

futball pályán, amiben volt helye
vizes játéknak is a gyerekek örömére. Majd egy nagyobb attrakció
következett: a szó
szoros értelemben
felgyújtottak egy
személygépkocsit.
Kétség nem fér
hozzá, a látvány
magáért beszélt.
Sajnos az oltási
akció elmaradt,
ugyanis a hirtelen leszakadó eső
mentesítette őket
a feladat alól.
(Ezért jövőre repetázunk, ugye?)
Ekkor történt, hogy a Senior néptáncosaink programját futtában
átcseréltük a komédiások műsorával, hisz ez utóbbiaknak alkalmas
volt a Művelődési Ház előadói
terme is, s mire az előadás véget
ért, az eső is szerencsésen megállt.
A színpad szárazra törlése után
jöhetett sokak kedvence. A Béri
Balog Ádám Senor Táncegyüttese
tudásukkal, káprázatos táncukkal ismét magukkal
ragadták a közönséget. Olyannyira, hogy
a produkció után megtáncoltatták a víg résztvevőket is.
Nem hagytuk ki a
szórakozások sorából
a könnyű műfajok
kedvelőit sem. Benkő
Zsuzsanna és Deák Gábor előbb egy operett
egyveleggel, majd egy
musical összeállítással gondoskodtak a jó
hangulatról. Felcsillantak a férfiszemek a csinos és bájos
énekesnő kacérkodó előadása közben, majd mindketten otthagyva a
színpadon csapot-papot, a padok
soraiban mulattatták a nagyközönséget.
Itt is akadtak ugyan hangosítási problémák, de szerencsére a

táncokat láthattunk a Prima Dance
TSE előadásában. Mindkét csoport
nagyszerűen szerepelt, s biztos

vagyok benne, hogy sok mindenkiben megfordult a gondolat: „De
jó volna így táncolni!”
Nagy sikert aratott az idén első
ízben megrendezett esti tombolahúzás is, hiszen valóban értékes, szép
és hasznos ajándékok leltek gazdára. Természetesen a napot ezúttal is
a szabadtéri bál zárta, ahol állítólag
hajnalig tartott a mulatság!
A tombolatárgyak összegyűjtésében és árusításában, a falunap
lebonyolításában oroszlánrészt vállalt Kovácsné
Bazsó Katalin.
Külön köszönet illeti meg
őt! Ugyanígy
köszönöm
a segítséget
Vilics Edinának, ifj. Nagy
Sándornak és
feleségének.
Nem feledkezhetünk
meg a munkában részt vevő
aktív segítőkről: Samu Jánosról,
a Vasparipa Egyesületről, Németh
Gyöngyiről, Horváth Katalinról, Erzsi néniről, a Rábavirág Táncegyüttesről, a Szépkorúak kórusáról, a
Tűzoltó Egyesületről és a Polgárőr
Egyesületről. Köszönet érte!

Továbbá köszönet Máté Györgynek és a Vadásztársaságnak, aki
biztosította az esti vacsorát a jelenlévőknek; Für Ernőnek
és az egész csapatnak,
aki a főzési munkálatokban részt vett.
Köszönöm a munkáját az Önkormányzat
azon dolgozóinak, akik
részt vettek a falunapi
előkészületekben, pakolásban, és másnap
reggel gondoskodtak
arról, hogy nyoma se
maradjon a falunapi
bulinak, ami azért némi
szemeteléssel is járt.
Köszönjük a helyi lakosok részvételét, és az egész napos érdek-

lődést! Köszönjük a felajánlásokat
a tombolasorsoláshoz! Köszönet
a támogatóinknak, akik lehetővé
tették, hogy a Falunapon mindenki
jól érezze magát.
Gy.T.Z.

A Falunap fő támogatója a Savaria Takarékszövetkezet volt.

színészek ügyesen megoldották
a dolgot.
A két műsor között a salsa tánc
következett a Salsa Konron Táncegyüttes előadásában, majd latin

További támogatók: Ferrosüt Sütő, Müllex Kft., Rádóci Húshasznú Bt., Elixir Patika, Kanizsa Hús 200 Kft., ifj. Nagy Sándor
Tombola támogatók: Coop ABC, Pummerné Hajba Rita, Nagy
Józsefné, Gombás Zoltán, Guethné Horváth Andrea, Tóth Józsefné,
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Meseház Óvoda, Rád-Varr Bt., Napsugár
Divat Stúdió, Poór László, Pummer László, Rádóci Agrár Kft., Fuchs
Zoltánné, Sopron Bank Zrt., Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet,
Bozzai és Papp Bt., Markovits Ágota, Barti László, Nature and Art
Hotel Kastell, Pannon Fagus Bt., Danielló Pizzeria és étterem, Diego
Áruház, Zsigmond Ékszerbolt, Storefleur Virágüzlet, Nagyné Kiss
Anita, Magyar Dagra Kft., Fókusz Üzlet: Körmend, Bazsó Ingrid, Dávid
Gyuláné, Böröcz Istvánné, Posta, Mississippi Büfé, Szvoboda Tamás,
Racker Mátyás, Bali László, Tóth Szilárd, Kovácsné Bazsó Katalin,
Color Média 2002 Kft., Ifj. Nagy Sándor és neje, Viola Illatszerbolt

