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Új gépekkel a mosonmagyaróvári Kühne Zrt. az
Agromash Expón

Utolsó frissítés: tegnap
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Helyi politikai potentátok, tehetős agrárvállalkozók, Magyarországra települt és rég itt
gazdálkodó nyugat-európaiak vették eddig a legtöbb földet az állami árveréseken. Az

Tulajdonosváltás után bővülés – a Fornetti lett az év
franchise hálózata
Fontosabb, hogy hol dolgozunk, mint az, hogy mit –
így gondolkozik a magyar
Átalakul Magyarország vezető szervezetfejlesztő
cégcsoportja
Egyfolytában mondanak fel a cég legjobb dolgozói?
Hát ezért

országos közéletből ismert figurák vigyáztak arra, hogy ne ők nyerjék a legtöbbet – derül
Tovább »

ki megyénkénti összeállításunkból. Igaz, jön februárban az újabb árverési kör.
Hatalom és birtok együtt jár – a középkort idézően alakul át néhol a magyar vidék. Az állami
földárverések felkeltették a helyi politikusok figyelmét, egyre több önkormányzati vezető és
családja vásárol be a liciteken, és ha nem is királyi adományként kapják a birtokot, igen
kedvezményes állami kölcsönnel vásárolhatnak. A nemzet aranykezű polgármesterével, a
mindenből pénzt csináló felcsúti Mészáros Lőrinccel ugyan nem állják a versenyt – az ő családja
majdnem kétmilliárd forintot költött –, de százmilliós tételek azért jócskán akadnak.
A zempléni Mád független polgármesterének, Tatárka Józsefnek a famíliája például majd 300
milliót költött helyi földekre. A környék felkapott borvidék, Lázár János kancelláriaminiszter
családjának is van ott szőlője, ahogy Demeter Ervin egykori nemzetbiztonsági miniszter, a
megyei kormányhivatal vezetője is gazdálkodik arrafelé. A baranyai Szigetvár független vezetője

A ROVAT HÍREIBŐL
Iráni óriásmegrendelés az Airbusnak
Mongóliába utazik ma Orbán Viktor
BÉT - Valamennyi vezető részvény gyengült a
héten
Új gépekkel a mosonmagyaróvári Kühne Zrt. az
Agromash Expón
Már a korrupció elleni pénzeket is elcsalták
Magyarországon?

– akinek egyébként húsipari cége van – 433 millióért vásárolt. Vass Péter ezzel egy időben
hűségesküvel felérően hálálkodott a nyilvánosság előtt, amiért városa megkapta az önhibájukon

Tovább »

kívüli okból hátrányos helyzetű településeknek járó támogatást, írásba adva: „ahhoz, hogy ezt a
Kormány elfogadja, megszavazza és megadja, ahhoz az kellett, hogy országgyűlési képviselőnk:
Tiffán Zsolt úr városunkat támogassa, és ezt ő maximálisan meg is tette”. A kiskunhalasi

INTERJÚK

fideszes polgármester Fülöp Róbertnek az apja még nagyobb summát fektetett földvásárlásba,
több mint 660 millió forintot áldozott az árverésen. Őt viszont egyáltalán nem a Fideszhez köti a
múltja: az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. vezérigazgató-helyettese volt, majd 2009-ig

Paks II.: A garancia az, hogy "mi sem vagyunk
kispályások"

annak a Perfekting Mérnöki Irodának az egyik tulajdonosa, amely a sukorói telek elhíresült

Egyhamar nem jön vissza az aranykor

értékbecslését végezte. A Lázár család Csongrádban nyert: a miniszter apja csak kis parcellát, a

Varga Mihály: Az áfa és az szja egyszerre biztos
nem fog csökkenni

nagybátyja viszont már több mint 110 hektárt.

Tovább »

FRISS ÁLLÁSOK

Jobline.Hu

HR executive assistant
Budapest

beruházási projekt menedzser
Budapest

Mérnök asszisztens
Dorog

SCM Folyamatmérnök
Törökszentmiklós
Fotó: hvg

E családok agrárvállalkozást (is) visznek, tehát jogosultak arra, hogy – akár alacsony kamatú
állami kölcsön segítségével – földhöz jussanak (lásd Az első roham című írásunkat). Ugyanez a
helyzet a parlamenti képviselő Győrffy Balázs esetében is: a korábbi nemesgörzsönyi
polgármester – mint őstermelő – már az árverések előtt is tisztes földvagyonnal rendelkezett. Ő,

További friss állások a Facebookon
Pénzügy
IT
Mérnök
Sales

aki egyébként a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is, majd 89 millióért vásárolt Veszprém
megyében. Frakciótársa, L. Simon László családja a fitneszedző-tanár-cégvezető feleség révén
indult és nyert a Velencei-tó környékén. De a költő-kultúrpolitikus sem kezdő gazdálkodó már:
örökölt és vásárolt szőlőbirtokok és szántóföldek a saját nevén is szerepelnek. Sokoldalú
házastársa
Kik az
most
új földesurak?
280 millió forintért vett földet, gyarapítva ezzel a Gárdony-Agárd környéki
Hosszabbak lettek-e a várólisták az egészségügyben?
családi vagyont.
Kik emeltek tőkét az FHB Bankban?

A Dunántúl a „külföldi” vevők körében is népszerű. Ők gyakran valójában magyarok. A GyőrKeresse az újságárusoknál!
Moson-Sopronban nyertes Pfneisl család tagjai – aki a borokon Pfneiszl nevet használják –
Ausztriában nőttek fel. A magyar származású édesapának még 1993-ban sikerült kárpótlási
jegyekkel újra soproni területet vásárolnia, a lányai 2006-ban vették át tőle a borászatot, és most
egyikük, Katrin Nagycenken szerzett 175 hektárt. Somogyban a belga Claessens família nyert, a
komárom-esztergomi befutó Willem Albers pedig Hollandiából érkezett. Vasban a német, de büki
lakcímű Marcus Dörr léphetett a dobogó legfelső fokára.

ADOZONA.HU

Eladná lízingelt gépkocsiját? Így
számoljon az áfával
Keletkezik-e fizetendő áfa lízingelt személygépkocsi
eladásakor, s ha igen, akkor mi az alapja? –
kérdezte olvasónk. dr. Kelemen László
adószakértőnk válaszolt.
Kattintson a nagyobb méretért!
Fotó: hvg

Veszélyben a magánvagyon, ha elmulasztja a
tőkeemelést
Egyszerűsített foglalkoztatott bére és
elszámolható költségei
Az ajándékhoz már nem kell engedély – de jó! –,
csak bejelentés
Tovább az Adózóna.hu-ra »

Free Image
Download
stockfreeimages.com
Ők, sok más, kisebb tételben vásárló „külföldi” társukhoz hasonlóan, magyarországi

1,000,000 Free Photos Online
Sign Up For Free Hi-Res Images!

agrárvállalkozónak számítanak, itteni lakóhellyel. Gyakran magyar állampolgárságuk is van, és
beszélik a nyelvet. A Claessens Group – aminek története még 1995-ben kezdődött a Délsomogyi Állami Gazdaság utódcégének megvásárlásával – a megye legnagyobb állattartójaként
hirdeti magát, megemlítve, hogy a felsőbogátpusztai szarvasmarhatelepükön 2 milliárd forintos

Start Download

beruházást hajtottak végre, a sertéshizlalással foglalkozó Csicsó Farm pedig egy 3 milliárd forint
értékű kocatelep építésébe fogott Iharosberény közelében. A Pest megyében nyert Janssenek is

CÉGINFÓTÁR

majd két évtizede gazdálkodnak Magyarországon.
Az „ősmagyar” agrárvállalkozók sem
akartak azonban föld nélkül maradni.
Abaújban a Szerencsi Mezőgazdasági

Cég neve

Cég neve

Település

Település

Zrt. vezérkara vitte el a pálmát,
Fejérben a Csákvári Mezőgazdasági

Utca

Utca

Zrt.-hez kötődő Antalffy család vette
üldözőbe Mészáros Lőrincet. Zalában

Adószám

Adószám

az Agrofőnix Kft. alapítójának, Ferkócza
Jánosnak a rokonsága tarolt. BácsKiskunban a határszéli Katymár és
Bácsalmás térségében levő földekre

Inaktív cégek listája
Teljes cím mutatása

összesen 866 millió forintért licitált a
Kárpáti-Garai család négy tagja: Kárpáti

A soproni Pfneisl lányok. Kárpótlástól árverésig
Fotó: hvg

Lilla 227 millióért, édesanyja, Kárpátiné
Fárbás Ágnes 212 millióért, Garai Mária
415 millióért, leánya, Krix Beatrix 12 millióért. A 621 hektárt besöprő női kvartett nem véletlen:
Garai Mária fia, Kárpáti László az ország egyik legnagyobb agrárvállalkozója, tucatnyi cég,
köztük a BácsAgro Zrt. és a Hód Mezőgazda Zrt. tulajdonosa. Az ilyen vevők között még volt
(termelő)szövetkezeti elnökök is akadnak. A Veszprém megyei győztes Ruisch József például a
vaszari Hunyadi Szövetkezet elnöke volt, de 1995-ben Megaszolg Kft. néven agrárcéget indított
Pápán. Békésben másfél milliárd forint fölé jutott a Sojnóczki család, amelynek egyik tagja,
Márta a Dél-Békési Gabonatermelő Szövetkezet egyik irányítója.
Néhány nyertes név azonban nem az agárgazdaságban lett ismert. A hevesi befutó UtassySüveges hármasból például Utassy László a Merkantil Bank vezetője, és a Fauna
Mezőgazdasági Zrt.-ben is fellelhető (felesége ügyész, de leányuk is vásárolt, így jött össze a
triónak 614 hektár 445 millió forintért). Hajdú-Biharban a Balmaz-Sütöde Kft. tulajdonosai jutottak
másfél milliárd közelébe, Szabolcsban pedig Jeszenszki Mónika, a nyíregyházi Újmajori
Szabadidőpark tulajdonosa költött több mint 380 milliót. Jász-Nagykun-Szolnokban felbukkan az
Orbán-közeli Kékessy Dezső családjának egyik tagja. A volt párizsi nagykövet fia, Georges
Sándor 270 millióért vett földet, erősítve a Tisza-tó környéki gazdaságát.
Vannak azonban olyan vásárlók is,
akiknek se cégük, se tisztségük
nincs, és látszólag nem is igazán
jómódúak. Az egyik szabolcsi licitáló
például, aki hat földdarabot vásárolt
összesen több mint 200 millió
forintért, egy nyíregyházi városszéli
lakótelep második emeleti lakását
adta meg lakcímeként.
Tartják magukat azok a
találgatások, hogy a nyertesek egy
része stróman. A vásárlási
Győrffy Balázs Fidesz-képviselő. Nyertes csapatban
Fotó: Horváth Szabolcs

korlátozás miatt ez nem
életszerűtlen felvetés, amit az is
erősít, hogy nem kizárólag családok
jelentenek gócpontokat, hanem

egyes cégek is. Olyanok, ahol nemcsak vezetők, tulajdonosok rokonsága vett földet, de az
alacsonyabb rangú alkalmazottak egy része is. Elvileg az államnak van módja gátat vetni az
efféle próbálkozásoknak, például a visszavásárlási joggal, de akinek van türelme és pénze, az
csendben kivárhatja, míg esetleg változnak a szabályok.
Az erőviszonyok még formálódnak: az első liciteredmények már megszülettek, de a
szerződéseket még nem kötötték meg. A megmaradt földekre új árveréseket írnak majd ki, a
megyei sorrendek a tavaszra módosulnak. Strómanok ide vagy oda, azonban aligha változik,
hogy az említett három csoport vásárolja az állami termőföldet nagy tételben.
Recommend
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Megalapozott döntés
Butik piackutató ügynökség Új
megközelítések,megbízható adatok

110 Hozzászólás
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⤤ Megosztás



Bejelentkezés

A legjobbak szerinti rendezés

Csatlakozz a beszélgetéshez...
•

egy

nyugger napja

Tegnap este a Baló műsorában a kis köcsög Bitay államtitkárocska égett, mint a

KERESÉS

Tegnap este a Baló műsorában a kis köcsög Bitay államtitkárocska égett, mint a
rongy.
Csak hajtogatta, hogy milyen marha jól jártak a "családi kisgazdaságok", hogy
vehetnek földet, de amikor megkérdezték tőle, hogy szerinte hány családi
kisgazdaság tud csak úgy a komódból előkapni több 10 millió forintot és melyik
bank ad neki 2-500 milliót még hozzá, akkor mindjárt jött a szokásos fideszes
terelés. Ritka egy undorító görény egy ember, aki csak akkor látott földet, amikor
a cipője talpáról lekaparta, tesztett, amikor Ángyán prof kizavarta a pi..ba a
tárgyalásról.
12

• Válasz • Megosztás ›

Supreme Leader > nyugger

•

14 órája

Mocskos zsodó
• Válasz • Megosztás ›

Alcsuti > Supreme Leader

•

14 órája

https://a.disquscdn.com/get?ur...
• Válasz • Megosztás ›

2

Supreme Leader > Alcsuti

•

14 órája

zsidó vagy?
• Válasz • Megosztás ›

Alcsuti > Supreme Leader

14 órája

•

Nem vagyok te patkány, de inkább az lennék, mint
ilyen féreg, mint te.
2

• Válasz • Megosztás ›

Moderal.hu > Alcsuti

•

5 perce

Kedves Alcsuti!
Ön is tudja, hogy a személyeskedés ezen formája
csak nehezíti a vitát és nem segíti. Pedig épp ez
lenne a cél: megismerni egymás véleményét a
földvásárlás amúgy is húsbavágó kérdésében.
• Válasz • Megosztás ›

Supreme Leader > Alcsuti

•

14 órája

Attol meg eltakarodhatnál az orszagból
• Válasz • Megosztás ›

gaben > Supreme Leader

•

14 órája

Ha a magadfajta totál idióták védik a szent kártpátmedencét a zsidó térhódítástól, akkor nyugodtan
feladhatjátok, esélyetek sincs, mert kurva hülyék
vagytok.
A gazelláktól nehezebb lenne elvenni a szavannát,
mint tőletek az országot (már ha a rendkívül
kidolgozott elméletetekből indulunk ki). Jobb ha te is
csomagolsz.
4

• Válasz • Megosztás ›

Supreme Leader > gaben

•

13 órája

Milyen hulyeségeket beszelsz? konteo
osszeeskuvés baromsag.
nincsen semmilyen zsidó terhóditás mirol beszelsz
totál idióta vagy.
Budos csicskak a zsidók akiknek egy pofon elég csa
orban meg nem osztotta ki nekik.
Ami kesik nem múlik
• Válasz • Megosztás ›

gaben > Supreme Leader

•

13 órája

:D
De hát ezeké a büdös csicskáké a világ minden
pénze, a világ legerősebb gazdasága, hadserege,
stb, stb.
Orbántól milyen pofonra számíthatunk? Megdobálja

Orbántól milyen pofonra számíthatunk? Megdobálja
őket stadionnal?
1

• Válasz • Megosztás ›

Supreme Leader > gaben

•

13 órája

Ki mondta neked ezeked a baromságokat?
világ minden pénze? prprpr
egyre nagyobb hulyeséget mondasz.... máshol
nincs is penz mi csak a metélteknél...
Az USA-nak a legerosebb a hadserege.
Orban nem fogja oket soha.
• Válasz • Megosztás ›

gaben > Supreme Leader

•

13 órája

De ha jól tudom, akkor az USA viszont a zsidóké.
1

• Válasz • Megosztás ›

Supreme Leader > gaben

•

13 órája

na jól van ám már fárasz valaki mast a hulyeséggel
• Válasz • Megosztás ›

gaben > Supreme Leader

•

13 órája

Ezekkel a szittya magyar ifjak fárasztják a
nagyérdeműt elég rég óta, nem én találom ki. Vagy
veled ők sem állnak szóba, azért nem tudtad? (így
már érthető, hogy így ki vagy bukva)
1

• Válasz • Megosztás ›

Supreme Leader > gaben

•

13 órája

miért lennék kibukva?
minden rendben koszonom.
• Válasz • Megosztás ›

gaben > Supreme Leader

•

13 órája

Ennek örülök, már csak az nem teljesen világos,
hogy akkor mi a bánatért is utálod ennyire a
zsidókat. (ez csak költői kérdés, igazából nem
szeretném tudni).
1

• Válasz • Megosztás ›

Supreme Leader > gaben

•

13 órája

Újra lehet pályázni tanyafejlesztésre - 724
településnek jut összesen 1,4 milliárd, szemben
egyetlen zsinagóga 3 milliárdjával
Jó kezekben a pénzünk: a kormány 3 milliárdot ad a
Rumbach utcai zsinagóga felújítására
• Válasz • Megosztás ›

Supreme Leader > gaben

•

13 órája

Nehogy azt higgyük, hogy eleget fizettünk már a
zsidóknak: az ATV szerint - bármilyen meglepő - ez
koránt sincs így. Ellenkezőleg: az eddigi
"kárpótlások" sokszorosát szeretnék a jövőben a
zsebeikben látni.
• Válasz • Megosztás ›

mitgal1993 > Supreme Leader

13 órája

•

Supreme Leader, te vagy az élő bizonyíték, hogy az
ember a lobotómia után is képes kezelni a
billentyűzetet :) szegény anyád, gyereket várt, aztán
te jöttél helyette
1

• Válasz • Megosztás ›

Supreme Leader > mitgal1993

•

13 órája

Te meg amikor megszulettél bottal piszkáltak mert
nem tudták mi vagy milyen lény

nem tudták mi vagy milyen lény
• Válasz • Megosztás ›

mitgal1993 > Supreme Leader

•

12 órája

Jaj de nagyot mondtal, kiscsira
• Válasz • Megosztás ›

wilson > Supreme Leader

•

3 órája

MI az a zsodó?
• Válasz • Megosztás ›

egy

•

puff_neki napja

"a középkort idézően alakul át néhol a magyar vidék"
Meg sok minden más is...
• Válasz • Megosztás ›

12

•

egy

➳ Šuŋgmánitu Tȟáŋka Ób Wačhí ➳ > puff_neki napja

Még hogy lehetetlen az időutazás, eh!
• Válasz • Megosztás ›

1
egy

•

return napja

Aktuális volna újra olvasni a Rokonokat. Semmi nem változott.
• Válasz • Megosztás ›

10

NágelFerenc > return

•

18 órája

Nézd meg a facebook fejlécemet.
A "Rokonok" könyv borítója a borítóját láthatod. :)
• Válasz • Megosztás ›
•

egy

Enmerkar napja

A vazallusoknak hűbérbirtok jár. A vitézi telkek ehhez képest játszótéri
homokozók voltak. Igaz, a vitézi telkek mögé legalább hadi teljesítmény kellett.
• Válasz • Megosztás ›

4

János Lampérth

•

18 órája

Egyáltalán: van ennyi legális pénz, vagy csak Viktor Orbaneszku és Elena
Orbaneszku csapatában?!
• Válasz • Megosztás ›

3
•

egy

Misu napja

milliárdos meg százmilliós összegek, atya ég. más meg egy nyamvadt lakásra
nem tudja összekaparni a pénzt.
• Válasz • Megosztás ›

3

•

egy

csoreenci > Misu napja

Lakásraaaa? A napi tejet nem tudja a gyerekének megvenni!
2

• Válasz • Megosztás ›
•

egy

➳ Šuŋgmánitu Tȟáŋka Ób Wačhí ➳ napja

A sorkatonaság visszaállításával kapcsolatos híreknél már leírtam, de a jelenlegi
szabadrabláshoz is szervesen kötődik. Összevont választásokat és
népszavazást kell tartani, még az idén - minél hamarabb!
Egyre több, az ország szempontjából lényeges kérdés merül fel. Miért ne lehetne
egy országgyűlési képviselő választással összevont népszavazással tiszta vizet
önteni a pohárba?
.
Legyen egységes képviselőválasztás és népszavazás az alábbi kérdésekről:
- menekültek befogadása;
- korrupció felszámolása;
- (vallási) fanatizmus/rasszizmus (az állami és vallási intézmények totális
szétválasztása);
- kötelező választási részvétel;
- atomenergia;
- megújuló energiaforrások hasznosításának dominánssá tétele;
- technológiai lemaradásunk azonnali rendbehozatala;
- vasárnapi nyitva tartás;

- vasárnapi nyitva tartás;
- sorkatonaság;
meg több
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➳ Šuŋgmánitu Tȟáŋka Ób Wačhí ➳ > ➳ Šuŋgmánitu Tȟáŋka Ób Wačhí ➳
• egy
napja

Tisztelt Hallgatrollság!
.
Egy igaz demokráciában a népnek kell döntenie - hisz ezért demokrácia!
Azért van képviseleti demokráciánk, mert nem fér el 10 millió ember egy
Parlamentben, nem lehetséges ebben a formában a kommunikációjuk.
Egy képviselő sem lehet egyúttal atomtudós-egészségügyi szakemberhadmérnök-jogász-filozófus-etc...
A képviselő képvisel: engemet, téged, őket - mindenkit a választói
körzetéből. A választásoknál éppen ezért kizárólag személyre (képviselő
jelöltre) lehessen szavazni, ne pedig pártokra!
A felelősség pedig mindannyiunké! Azt esszük, amit főztünk!
A "szakértelem" kapcsán:
- egy "szakértőnek" (energetika, hadászat, jog, gazdaság, etc.) nem kell
képviselőnek lennie;
- viszont a képviselők döntenek (s általa mi);
- a kormánynak nem kötelező képviselőkből állnia;
- a kormány döntéseit, legitimitását szükség szerint parlamenti
szavazásokkal lehet megkérdőjelezni/támogatni;
meg több
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Aeidennis > ➳ Šuŋgmánitu Tȟáŋka Ób Wačhí ➳ napja

Arról volt már népszavazás, hogy a nép demokráciában szeretnee élni? Nem rémlik...
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Igazad van! Legyen arról is népszavazás!
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Supreme Leader > ➳ Šuŋgmánitu Tȟáŋka Ób Wačhí
➳ • 14 órája

De nagy buzi zsidó vagy
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csoreenci napja

https://www.youtube.com/watch?...
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kitekintő > csoreenci napja

A nevezetes kijelentésnél olyan Orbán hanghordozása, mint Kádáré.
Igaz, akkor a krumplileves még krumplileves volt...
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csoreenci > kitekintő napja

A grízes tészta meg grízes tészta... A stadion meg stadion...
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10 órája

rövidujjú ing :D
hát, parasztnak jó lesz
1
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14 órája

Évi 3 milliárd alkotmányellenes "kárpótlás" a Mazsihisznek
Ma Köves Slomó lubavicsi rabbi beszélgetett a nem csak a földrajzi értelemben

Ma Köves Slomó lubavicsi rabbi beszélgetett a nem csak a földrajzi értelemben
vett Szent István-parki zsidóság házi adója, a Klubrádió műsorvezetőjével, amikor
kibökte, a Mazsihisz évi 2-3 milliárd forintot kap az államtól, amit a „rebe” a
világon egyedülállónak nevezett.
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15 órája

gyönyörű.
agyarország így eretlek
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Enmerkar napja

Aranykalászos fittnessedzők előre!
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Pixy napja

Attól én nem megyek a víznek, ha évek, évtizedek óta itt gazdálkodó külföldiek
megveszik a földjüket - biztos megéri nekik, a jelek szerint értenek is hozzá.
Attól kicsit idegesebb leszek, hogy mi módon fog a nyíregyházi panellakó uborkát
termeszteni a földjén?
1
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12 órája

Teljesen nyilvánvaló volt, amikor a nyilasok a szent magyar anyaföld, talajgyökér
és rögvalóságról kezdtek hisztériázni, hogy amint a kezükbe kerül - evidens volt abban a pillanatban, ill. amikor jó árat kapnak érte, eladják külföldre. Sőt, ha nem
adják el, akkor is jó, mert a terület alapú támogatás akkor is megy, hanem
művelik. Majd csak akkor fogják eladni, ha a terület alapú támogatás megszűnik.
Nem olyan soká lesz az.
• Válasz • Megosztás ›

Supreme Leader > Kalandra Fel

•
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Remélem te is eltakarodsz nem olyan sokara az orszagból valami jobb
nyugati orszagba
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Te csak ne zavargássz el senkit.
Már amúgy is nagyon sokan elmentek.
Nem lesz, aki eltartson, te vadbarom.
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A Gyurcsany is tudott zavarni embereket akkor én is.
Az ilyen agyhalottak mehetnek.
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14 órája

A mszihisz elnoke beismeri a zsidók éloskodnek az adófizetok pénzén
https://www.youtube.com/watch?...
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Újra lehet pályázni tanyafejlesztésre - 724 településnek jut összesen 1,4 milliárd,
szemben egyetlen zsinagóga 3 milliárdjával
Jó kezekben a pénzünk: a kormány 3 milliárdot ad a Rumbach utcai zsinagóga
felújítására
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11 órája

Hát ez nem semmi...és úgy látom nem is tud erre se nyelni, se köpni itt
senki.
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