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MEGJELENIK HA VONT A

1999. november 30.

ADVENTI GONDOLATOK

Még néhány nap és belépünk az adventi szent időbe. Advent: Krisztus várás. Gondolunk a
Kriszrus születése előtti évezredek vallásos embereire, akik a megígén Messiást sóhajtva
várták. Már oly buzgó volt az áhítatuk és könyörgésük. hogy az egeket kénék: Harmatozzák
az egek és nyíljék meg az föld, teremje meg a Megváltót! Harmatozzatok című adventi
énekünk erre a vágyakozásra utal. És a megigén Megváltó eljött, az augusztusi népszámlálás
idején megszületett a betlehemi pásztorok istállójában.
Minden évben karácsonykor megünnepljük Jézus születését és minden évben karácsony előtt
adventi készületet tartunk. Négy hétig tart ez a mi adventi készületünk. Krisztus várás a mi
adventi készületünk. Jön, közeledik felénk az Úr Jézus és boldogok lehetünk mind. akik az Úr
érkezését várjuk!
Nem könnyű válaszolni arra a mindnyájunkat érdeklő kérdésre, hogy mi a legszebb emberi az
életünkben? Talán nem járunk messze az igazságtól és az evangéliumtól, ha azt mondjuk,
hogy legszebb életünkben: várni valakire, akit szeretünk és aki szeret minket!

Milyen szép, mikor anya várja haza
óvódás. vagy iskolás gyermekét,
várni a jegyes érkezését, a munkából
hazatérő hitvestársat.
Kire várakozunk adventben? Ki
nekem Jézus? Szeretem öt szívből
igazán? mert ő mindenkinél jobban
szeret engem, lelkem és a világ
üdvözítője. Ö az út, igazság és élet.
Mi keresztények nem vagyunk
ellenzői azoknak a nemes emberi
törekvéseknek, amelyek szebbé,
akarják tenni az
gazdagabbá
emberek. családok életét. Ám
tisztában
vagyunk
azzal
az
igazsággal. ha az Úr nem építi a
házat, hasztalan fáradozol? Jézus
nyíltan megmondotta: nálam nélkül
semmit se tehettek? Isten törvényeit
nélkülözve nem lehet sem családot,
sem társadalmat, sem hazát építeni!
elsö
advent
Meggyújtjuk
vasárnapján az adventi koszorú elsö
gyertyáját. A gyertya szelíd fénye
figyelmeztessen bennünket Szent Pál
apostol intelmeire: Vessük le a
sötétség cselekedeteit!
Vagyis
bűneinket. Így lesz szép adventi
várakozásunk!
Amikor a keresztségben Isten
gyermekei lettünk, keresztszüleink
kezébe égő gyertyát adott az Egyház.
Az égő gyertya jelképezte a hit
világosságát, amire egész életünkben
szükségünk lesz. Életünk folyamán
ki ne aludjék hitünk szent fénye! És
a hit fényében tegyünk sok jót az
embertársaink javára! Így lesz szép
adventünk. életünk!
Kunsziget, 1999. Adventjére
Érsek Sándor
plébános

A SZERETET HIMNUSZA
Hányféle és hányfajta lehet a fény?
Mitől olyan különlegesek a karácsonyi fények?
Nézzünk a karácsonyi gyertyák fényébe, és meglátjuk
önmagunkat, szeretteinket!
A sercegő csillagszórók tüzvarázsa, a ragyogó
karácsonyfadíszek, az ünnep külsőséges pompája
elmúlnak az időnek, ám a karácsony szemekből sugárzó
fénye, a szeretet örök, miként az élet is az ... Örök, mert
kiapadhatatlan forrásból származik, s e forrást önmaga
táplálja szüntelen...
A szeretet dicsőítéséről, kegyelmi ajándékoknál is
értékesebb voltáról Szene Pál apostol szólt
szívbemarkolóan a korinthusbeliekhez írt levelében:
1. Ha az embereknek vagy angyaloknak a nyelvén
szólok is. szeretet pedig nincsen bennem, olyanná
lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
2. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és
minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van
is, ugyanannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki
helyökről, szeretet pedig nincsen bennem, semmi
vagyok.
3. És ha vagyonomat mind felétek adom is, és ha
testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen
bennem, semmi hasznom abból.
4. A szeretet hosszútürő, kegyes; a szeretet nem
irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik
fel.
5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga
hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.
6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az
igazsággal.
7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél,
mindent eltűr.
8. A szeretet soha el nem fogy... de legyenek bár
jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek,
megszűnnek; vagy akár ismeret eltöröltetik.
9. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész
szerint a prófétálás.
10. De mikor eljön a teljesség, a rész szerint való
eltöröltetik.
11. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek,
úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem,
mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem,
elhagytam a gyermekhez illó dolgokat.
12. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor
pedig színről-színre; most rész szerint van bennem
az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én
is megismertettem.
13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e
három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
Szeretni és szeretve lenni: advent első vasárnapjához
közeledvén ezt kívánom valamennyiünknek.
Rákosi Péterné
tanár
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LELKET SZÉPÍTŐ UTCAI VIRÁGOK

Megyénk legvirágosabb településeinek vezetői a minap
találkoztak Győrött a megyeháza dísztermében. Az
országos környezetszépítő mozgalmakhoz megyénkből
csatlakozott közösségek képviselői az elért eredményeikért
kapott jutalmakat vették át a családias hangulatú ünnepség
nyomán.
A ,,Virágos Magyarországért" és a „Szép kert, szép
környezet" versenyeknek tíz éves a hagyományuk
hazánkban - tudtuk meg Kokics Tibortól, az országos zsűri
elnökétől, aki a lakosság életfelfogását hűen tükröző
eszköznek tartja a rendben tartott portákat. A tavaszi
szélben táncoló, a nyári napon viruló virágok Szabó István,
a megyei kertbarátok körének elnöke szerint a helybeliek
lelkét szépítik, de az idegenforgalom érdekeit is szolgálják.
A környezet gondozásának ugyanakkora jelentőséget
tulajdonított beszédében Ivanics Ferenc, a megyei
közgyűlés elnöke, mint a térség anyagi felvirágoztatásának.
A falujuk összefogásának bizonyításában élenjáróknak,
Agyagosszergény, Kunsziget és Kisbodak polgármes
terének pedig egyenként harmincezer forintos pénzjutalmat
adott át. Tizenkét község, illetve város oklevelet, öt község
pedig emléklapot kapott.
Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere elmondta, hogy a
házak
előkertjeinek,
környezetének
hagyományos
csinosítását falunkban külön versenyek ösztönzik és a
Faluszépítő Egyesület anyagi eszközeiből jutalmaztuk is a
legszebb portákat.
Köszönjük, hogy munkájukkal hozzájárultak, hogy
településünk virágos, gondozott legyen, mellyel helyezést
értünk el a "Virágos Magyarországért" mozgalomban.
A Kisalföld nyomán:

Rába László

Szeretet nélkül
a kötelesség elkedvetlenít,
az igazságosság megkeményít,
az igazság kritizálóvá tesz,
a rend kicsinyessé,
a tisztaság gőgössé,
a tudás önigazzá tesz;
az okosság - ravaszság,
a hatalom - erőszak,
az udvariasság - képmutatás lesz;
a nevelés ellentmondást vált ki
a vagyon fösvénnyé,
a felelősség kíméletlenné tesz.
A kőszegi verbita (bencés) templomban „gyűjtöttük".

KÖZMEGHALLGATÁS,KÉRDÉSNÉLKÜL
Tisztelt Állampolgárok!
Kunsziget község képviselőtestülete 1999. október 23án megjelent Hírmondóban meghívó formájában
tájékoztatta Önöket a közmeghallgatás idejéről, és
napirendi pontjairól. A hirdetőtáblákon kifüggesztettük
a meghívókat.
Sajnos nagyon kevesen jelentek meg a fórumon, melyen
vendégeink voltak az ipari üzemek vezetői és az ÉGÁZ
Mosonmagyaróvári kirendeltségének vezetője.
Kérem, engedjék meg, hogy röviden beszámoljak az ez
évben végzett munkáról.
A település infrasruktúrális ellátottsága:
Befejeződött a földgázberuházás, elkészült a kül- és
belterületi vezeték, a hálózat nyomás alá került, a
gázszolgáltatás 1999. május végén megkezdődött.
Jelenleg 150-200 házban készült el, illetve folyamatban
van a fűtésrendszer átalakítása.
Szennyvízhálózatra a rákötések száma lassan
emelkedik. Kérjük a lakosságot, hogy az ivóvízbázis
érdekében
használják
környezetvédelme
a
szennyvízelvezetés e módját, mivel a beruházás jelentős
pályázati támogatással valósult meg, aminek feltétele a
100 %-os lakossági rákötés volt.
Az úthálózat javítása a kritikus helyeken megtörtént.
A gázvezeték kiépítése után egy év garancia van a
vezeték feletti útszakasz javítására.
A telefonhálózat bővítése megtörtént, lehetőség nyílt
kedvezményes vonal vásárlására.
Intézményműködtetés:
Felkészült óvónők, logopédiai szakvizsgával biztosítják
a gyermekek fejlődését, nagy hangsúlyt fektetve a
megismerésére, az élmény szerzésre, a
természet
hagyományok ápolására.
Az iskola és az óvoda működtetése biztosított.
Az iskolás gyermekek száma 101-re emelkedett.
A pedagógus szakos ellátás 90 %-os, ami biztosítja az
esélyegyenlőséget; ehhez járult hozzá a tárgyi feltételek
javítása a számítógép park bővítés formájában.
Folyamatosan működik a napközi otthonos ellátás.
Az étkeztetést, a tanulószobai ellátást 29 tanuló veszi
igénybe.
Egészségügvi alapellátás:

időpontjában a gyógyszertár nyitva tart, mely lehetővé
teszi a gyors gyógyulá st.
Szociális ellátás:
Működik a házi szociális gondozó szolgálat. Az ellátott
idősek száma 16 fő. Ellátásukról kérelem alapján a
képviselőtestület dönt.
Támogatási formák:
• Gyermekvédelmi támogatások.
• Átmeneti segélyek, ápolási díjak, tankönyv vásárlás
díja, beiskolázási segélyek.
• Rendkívüli segélyek.
A település fenntartás, üzemeltetés biztosított volt.
Önkormányzatunk átgondolt, takarékos gazdálkodással a
fentieket biztosította.
Az önkormányzati vagyon az orvosi rendelő és szolgálati
lakás, valamint garázs értékével nőtt.
Célkitűzéseink 2000- ben:
- Belvíz és csapadékvíz elvezetésének biztosítása.
- Úthálózat javítása.
- Járdákjavítása.
- Sportöltöző befejezése.
- Kultúrotthon fűtésének korszerűsítése.
- Templom restaurálása.
Intézmények állagmegóvása megtörtént, értékük a fűtési
rendszer korszerűsítésével, gáz fűtésre való alkalmassá
tételével nőtt ( kéményépítés, kazánvásárlás).
A biztonságos üzemeltetés érdekében a széntüzelésű kazán
megmaradt.
Elkezdődött a sportöltöző építése, köszönjük a segítséget a
lakosság és Dömötöri István részéről.
Egyesületek munkáját köszönjük, tevékenységükkel
hozzájárultak a település fejlődéséhez és működéséhez.
Kérem Önöket, hogy tapasztalataikkal,
munkájukkal segítsék községünk fejlődését.

tanácsaikkal,

A Képviselőtestület nevében
Lendvai Ivánné
polgármester

Kialakításra került az önálló vegyes orvosi körzet,
melyben Dr. Varga-Balázs Gábor családorvos látja el a
felnőtt- és gyermek betegeket. Az orvosi rendelés
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ÁLLANDÓ KLUBHELYISÉG NYUGDÍJASOKNAK, PÁLYÁZATI PÉNZBŐL
Az idösek napján adták át Kunszigeten a nyugdíjasok állandó
klubhelyiségér és ezzel lehetöség nyílt arra, hogy naponta
összeülhessenek az idösebbek egy kis ídötöltö beszélgetésre.
Lendvai Ivánné polgármester asszony reméli, hogy a nyolcvan
tagot számláló klub ezáltal bövülni fog.

Soros Alapítvány által kiirt pályázaton nyert 600.000 t-ból
fedezték. Ebből a pénzből további fejlesztésekre, rendezvények
támogatására is telik.
A nyugdíjas klub tagjainak nincs idejük unatkozni. A kórus
tagjai már az adventi hangversenyre készülnek. Elöadásokat
hallgatnak,
mint
például
dr.
Ádám
Sándor
író
könyvismertetőjét,
vagy
Balczó
András
olimpikon
élménybeszámolóját. Nemzetközi és belföldi nyugdíjas
találkozókon vettek és vesznek részt évente többször is.
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Ti/ai Endre és Luka László feleségeik társaságában
Az ídösek napi ünnepségen mintegy kétszázhatvan nyugdíjas
vett részt. A vendégeket Lendvai Ivánné, Szalay Gyözö és
Jankovits György köszöntötte. Az iskolások és óvodások vidám
műsorukkal szórakoztatták a teremben ülö nagymamákat,
nagypapákat.
Színház és jó hangulatú kirándulások sora teszi derűsebbé az
idös emberek életét. A házi szociális segítségnyújtási szolgálat
pedig annak a tizenhat, magát nehezen ellátó nyugdíjasnak nyújt
támaszt, akik már otthonukhoz kötötten élnek.

....

\
Lévai Andorné és özvegyasszony társai

Lendvai Ivánné elmondta, hogy a törvény nem kötelezi az ilyen
kis falvakat nyugdíjas otthon működtetésére. Létrehozása ezért
azt igazolja, hogy a kunszigeti önkormányzat szívén viseli az
idősebb generációk sorsát. A klub létrehozásának költségeit a

4

L

rus
kat
író
:on
jas

Az ünnepséget követően - immár hagyományosan - a Kék Duna
vendéglőben terített asztalok várták az idős vendégeket.
Magyarruhás lányok, fiúk tálalták fel a jóízű vacsorát, a
különféle italokat, miközben szólt a táncra hívó zene és bizony
jó néhányan bebizonyították, hogy még nem okoz nekik gondot
ropni a táncot.
Képeink a vacsoraest egy-egy pillanatát villantják fel.
Rába László

_____ ., ____

_,

A NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA
November 29. (hétfó)l8 óra
Klubest - előadás nélkül
December 13. (hétfó)J 8 óra
Luca napi vígasságok
az
lat

íjt

December 19. (vasárnap)
Adventi hangverseny
December 2 7. (hétfó) 18 óra
Óévbúcsúztató - névnap

-----♦-----------KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjem

KULLER FERENC
temetésén résztvettek, és tiszteletüket tették.
Felesége és gyermekei
Máriakálnok
�
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NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENYEK
Iskolánkban hagyományteremtö szándékkal körzeti
népdaléneklési versenyt szerwztünk október 26-án.
Abda, Börcs, Öttevény és Kunsziget énekelni szeretö
diákjai mutathatták be tudásukat.
A zsűribe dr. Barsi Ernőt és Justinné Ládi Etelkát
hívtuk meg. Az ünnepséget Lendvai Ivánné
polgármester asszony nyitorta meg. Szívhez szóló
szavakkal méltatta a népdaléneklés, együtténeklés
örömét, jeientöségét.
Ezt követően dr. Barsi Emö hegedűmuzsikájával együtt
énekelhettük a „Fújdogál a szél az Öreg Duna felől..."
kezdetű szigetközi népdalt.
A rendezvényen 20 versenyzö vett részt 3-7 osztályos
korig, akik 3-4 népdallal készültek. Iskolánkat öt tanuló
képviselte: Frank Noémi és Németh Eszter 3.o., Bíró
Szandra és Szabó Viktória 4.o., Ács Sándor 6.o.
Főként szigetközi népdalokat hallhattunk, szép, kifejező
előadásmódban, ami a szereplők felkészültségéről
tanúskodott.
A zsűri döntése a következő volt:
Két I. helyezett: Frank Noémi 3.o. (Kunsziget)
Tilinger Réka 5.o. (Ötcevény)
II. helyezett: Bíró Szandra 4.o. (Kunsziget)

A díjazottakon kívül a zsun még tíz tanuló javasolt a
győrzámolyi Szigetközi Népdaléneklési Versenyre.
Köztük szerepelt iskolánkból: Németh Eszter 3.o., Szabó
Viktória 4.o. és Ács Sándor 6. o. tanuló.
A verseny anyagi támogatásáért köszönetet mondunk
Lendvai Ivánné polgármester asszonynak, a résztvevők
méltó megvendégelésében a Szülői Munkaközösség
vezetőjének, Tóthné Stoller Máriának.
A Szigetközi Népdaléneklési Versenyt november 6-án
rendezték meg Győrzámolyon. A nagyszabású versenyen
több, mint 70 tanuló vett részt, három korosztályban.
I. korosztályban 3-4. o., II. korosztályban 5-6. o., III.
korosztályban 7-8.o. Legtöbben az I. és II. csoportban
énekeltek.
Kunsziget diákjai közül NÉMETH ESZTER 3.
osztályos tanuló V. helyezést ért el.
November 8-án a Győr és Környéke Népdaléneklési
Versenyen három tanulónk szerepelt. Bíró Szandra és
Szabó Viktória 4.o., és Ács Sándor 6. o. tanuló.
A zsűri elnöke, dr. Barsi Ernő iskolánk versenyzőit
megdicsérte, hogy sokat fejlődött éneklési készségük,
előadásmódjuk.
Kiemelte BÍRÓ SZANDRÁT, átéléssel előadott szép
énekléséért, aki ezért a teljesítményéért különdíjat kapott.

,. .... Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal
lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni. Ezt
megszerezni az iskola kötelessége. "
(Kodály Zoltán)

Radicsné Csőre Andrea

!

A dijazoct versenyzők:
Bíró Szandra, Frank Noémi, Ti/inger Réka
és a zsiíri
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SPORT
Rovatvezető: Rába László

NŐI LABDARÚGÁS: NB II.
Október 24-én idehaza fogadta az Am Besten Bau
Terán a Jászdózsa együttesét. Már az első félidőben
Szeiman 3, Erőssné és Tóth góljaival 5-0 arányban
vezettünk.
A szurkolók hasonló játékot vártak a második félidőben
is, de a lányok leeresztettek, az ellenfél pedig szépíteni
tudott. Végeredmény tehát 5-1 a Terán javára.

November 7-én Győrött a Mottó Győr volt az ellenfél.
�agy küzdelmet vívott egymással a két csapat, sokáig
döntetlenre állt a mérkőzés, de röviddel a befejezés előtt
megszereztük a győztes gólt, így 2-1-re alakult javunkra a
végeredmény.
:'.\'ovember 20-án az Algyő csapatával játszottunk volna,
de az előző napon lezúdult nagy hó miatt a mérkőzést
későbbi időpontra kellett halasztani.

LABDARÚGÁS:MEGYEIMÁSODOSZTÁLY
ŐSZI BAJNOK: AM BESTEN BAU-KUNSZIGET
11 FORDULÓN ÁT VERETLENűL!

a

Október 24-én Bajcs otthonában játszottunk, nem éppen
szívderítő módon. Szünetben már 2-0-ra vezettek a
hazaiak, a szünet után összekapták magukat a szigetiek és
sikerült szépíteni. Így 2-1-re kikaptunk.
Varga József szakosztályigazgató szerint, bár a második
félidőben kidomborodott már az erőnléti fölényünk, a
mérkőzést már nem sikerült a javunkra fordítani, a
szerencse is elpártolt tőlünk. A vereség elsősorban 4-5
meghatározó játékos gyenge teljesítményére vezethető
vissza.
Jó játékot Németh Péter és Papp József mutatott csak. A
gólt Kolonics István lőtte.

Rezi Lajos: - Az első félidőben az egyenlítő gól
„megfogott" bennünket, a másodilc félidei gólratörőbb
játék azonban meghozta a sikert, 4-1 arányban győztünk.
Jól játszott csapatunkból Baranyai Péter és Baranyai
Zsolt, valamint Kolonits Tamás.

Virág László szurkoló: - Két ellentétes félidő után a
döntetlen igazságosabb lett volna. Szerintem egyedül
Papp volt jó a csapatban.

Az ifik: 0-1 arányban kikaptak.
>'fivel a bajcsiak Győrszemerén győztek, így tőlünk 9
ponttal lemaradva állnak a második helyen:

Re::i Lajos edző: - A szezon leggyengébb játékával
veszítettünk.
Az ifik sem remekeltek, 4-0-ra kikaptak.

10 pont előnyünk a tabella élén 7-re csökkent, mivel
Győrszemere győzött.
A tizenharmadik fordulóban hazai pályán, mintegy 250
néző előtt 4-1 arányban vertük Vámosszabadi csapatát. A
gólokat Kolonits Tamás (2), Vadász Zoltán és Baranyai
Péter lőtte.

1 . Kunsziget
13 48-14 34
2. Bajcs
13 43-23 25
3. Tápszentmiklós 13 32-19 25

7

A tizennegyedik fordulóban hazai pályán 1-0 arányban
győztünk Győrújfalu ellen.
Az egyetlen gólt Kolonits Tamás lőtte. Jó volt Saru,
Farkas és Baranyai Péter.
Rezi Lajos: - Az első félidőben akartunk, küzdöttünk, de
nem sok köszönet volt benne. A második félidőben a
vezetés birtokában még biztosabbá kellett volna tennünk
győzelmünket, annál inkább is, mert a Tápszentmiklós
visszakapta az előzetesen elvett 4 pontját, és így 4 pontra
közelített meg bennünket.
A tabella:
14 49-14 37
1. Kunsziget
2. Tápszentmiklós 14 37-19 3 3
Az ifik 3-1-re kikaptak.
A tizenötödik forduló nem várt 5-0 arányú győzelmet
hozott Győrszemerén.
Kunsziget: Kopp - Nagy P., Dömötöri, Baranyai Zs.,
(Vadász P.), Németh (Varga), Papp, Kolonits T., Vadász
Z., Farkas, Saru, Kolonics I. összeállításban lépett pályára
és már az első délidőben bebiztosította győzelmét. A
gólokat Kolonics I. 2., Vadász Z., Kolonits T., Vadász P.
rúgták. Az egész csapat jól játszott ezen a mérkőzésen,
pedig nem kis ellenféllel kellett szembenézni.

Rezi Lajos: - Az elénk tűzött célt idáig teljesítettük. A mai
játékhoz gratulálok az egész csapatnak.
Az ifik 5-0-ra alulmaradtak. No komment...
Az őszi szezont Kunsziget az első helyen zárta, 6 ponttal
megelőzve
Tápszentrniklós
csapatát.
Az
őszi
teljesítményhez gratulálunk!
Öszi végeredmény
1. Kunsziget
2. Tápszentmiklós
3.Bajcs
4. Nagyszentjános
5. Bácsa
6 . Gönyfi
7. Győrszemere
8. Nyúl
9. Vámosszabadi
10. Börcs
11.Bőny
12. Gy. Elektromos
13. Győrújfalu
14. Győrladamér
15. Gyíirszentiván
16. öttevény

Kw1szigeri Hínnondó
A Kwiszigeti Önkormányzat lapja
Ingyenes Kiadvány
Felelős szerkesztő: Rába László. Tel.: 96/485-309
Kiadja: A Kunszigeti Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget. József Attila út 2.
Felelős kiadó: Lendvai Ivánné. Tel.: 96/485-354 Rádiótelefon: 06/30/2269-730
Technikai szerkesztő: Gond.ír Istvánné
Készült a Kunszigeti Polgánnesteri Hivatal sokszorosító gépén

8

15 54-14 40
15 38-20 34
1547-2629
1547-2127
15 37-2526
1538 -2925
15 32-43 25
15 49-3121
1526-29 31
1531 -2519
1521:.2119
1535-41 18
1529-36 17
1525- 3714
1518-57 6
15 8-80 3

