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ték, hogy hajlandóak lennének átvenni

O

M

T

A

E

A

M

A

Lapunk
tartalmából
Önkormányzati
hírek
Z
Mindennapjaink
Z  
Jeles
ünnepeink
Z
Iskolánk,
óvodánk
Z
Egyházi hírek
Z

Labdarúgás

