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 Horváth József György

2018.04.03. 14:12

A videó a Best of Viktor és a 888 koprodukciójában készült.

Sok nagy harcot és emlékezetes csatát vívtunk meg együtt, de a legnagyobb dolog, amit életünkben véghez
vihetünk, a legnagyobb csata, amit együtt megvívhatunk, még előttünk van.

 

OLVASTAD MÁR?

Ha ma csak egy videót nézel meg, ez legyen az: a gyermekvárás
legmeghatóbb pillanatairól készült kisfilm

Idén így kívánt boldog karácsonyt Orbán Viktor | VIDEÓ

Felszerszámoztunk, felnyergeltünk! Magasba a zászlókat!
Fel, győzelemre!

FACEBOOK  

This Facebook post is no longer available. It may have been removed or the
privacy settings of the post may have changed.

Help Center

https://888.hu/szabad-vasarnap/ha-ma-csak-egy-videot-nezel-meg-ez-legyen-az-a-gyermekvaras-legmeghatobb-pillanatairol-keszult-kisfilm-4220193/
https://888.hu/ketharmad/iden-igy-kivant-boldog-karacsonyt-orban-viktor-video-4218369/
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Horrorvideót tett közzé a Nébih egy bezárt csepeli albán pékségről

„Pedro Sánchez a spanyol választás nagy vesztese”

A konzervatívokra szavaztak a legtöbben, de Trudeau alakíthat kormányt
Kanadában

KOMMENTEK BETÖLTÉSE

Gardróbtervezési tanácsadásunk

Tolóajtós Szekrény | Nálunk a tolóajtós gardróbja

Elítéltek két nőt Ausztriában, amiért pénzt küldtek az Iszlám Államnak

AMERIKA, LONDON, PÁRIZS

A hétköznapi hős tíz szúrást kapott, ennek ellenére vezetett még nagyjából egy órát.

Megkéseltek egy belga buszsofőrt, de ő tovább vitte a járatot a végállomásig

AMERIKA, LONDON, PÁRIZS

Az Európai Bizottságnak fél év áll rendelkezésére, hogy kialakítsa álláspontját, valamint döntést hozzon a jogalkotási folyamatról.

Az Európai Bizottság regisztrálta a Minority SafePack aláírásait

AMERIKA, LONDON, PÁRIZS

2020-ban emelkedik a bölcsődei dolgozók bére, 19 ezerrel több férőhelyet
létesítenek

KÉTHARMAD
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Fűtsön be Minden
Szobát

5 perc alatt befűti a szobát,
Kis fogyasztás és

hordozható - ez a HeatPal.
Promó ár -23 %

HeatPal
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Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Több mint 1200 munkatárssal készítjük kiemelkedő színvonalú
termékeinket és biztosítjuk szolgáltatásainkat. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít
portfóliónk. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
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