2006. szeptember 25.

A szavazás rendjéről
Tisztelt Választópolgár!

független jelölés tényét tartalmazza. Kunsziget
községben 7 képviselőt lehet megválasztani, így
akkor tekinthető érvényesnek a szavazat, ha legfeljebb 7 jelölt neve melletti körben van jelölés. 7-nél
több jelölés a szavazólap érvénytelenségét jelenti.
- A megyei közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló szavazólap
Ez a szavazólap 8 jelölő szervezet és az általuk
jelölt személyek listáját tartalmazza. Érvényesen
szavazni csak 1 listára lehet.
A szavazás titkossága érdekében javasoljuk,
használja a szavazófülkét. Érvényesen szavazni a
jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal
lehet (+ vagy X). Ha elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása előtt jelzi,
a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli. Mozgásképtelenség
esetén mozgóurna használata iránti igényét a szavazás napja előtt a polgármesteri hivatalban, a helyi választási irodánál, a szavazás napján a szavazóhelyiségben működő helyi választási bizottságnál jelezheti.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán képviselők azok a jelöltek
lesznek, akik a megválasztható képviselők száma
szerint a legtöbb szavazatot kapják. Polgármester
az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot
kapja.

A 2006. október 1-jére kitűzött önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán a szavazatokat reggel hat és este hét óra között lehet leadni.
Kunszigeten egy szavazókör került kijelölésre, tehát
minden választópolgár egy helyen adhatja le szavazatát. A szavazóhelyiség a kunszigeti Kultúrotthonban (Kunsziget, Kossuth tér 8.) található.
A szavazás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérem az alábbiakat figyelembe venni:
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát megfelelően igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító
igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél, 2001. január 1-jét követően kiállított
kártyaformátumú vezetői engedély, ezek azonban
csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el.
Szavazni csak személyesen lehet. Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát. Ezután
megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat,
melynek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. A szavazatszámláló bizottság három szavazólapot fog átadni, melyek a következők:
- A polgármester megválasztására szolgáló szaAmennyiben bármilyen kérdés, probléma merül
vazólap
fel
a szavazással kapcsolatban, forduljanak a helyi
Ezen egy jelölt neve, és a független jelölés ténye
szerepel. Egy jelölt esetében is az általános szabá- választási iroda munkatársaihoz, vagy a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottsághoz.
lyok szerint kell eljárni a szavazólap kitöltésekor.
- A helyi önkormányzati képviselők megválaszHELYI VÁLASZTÁSI IRODA
tására szolgáló szavazólap
Ez a szavazólap 10 jelölt nevét és nevük mellett a
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Lendvai Ivánné polgármester jelölt programja
volt, melyet folytatni szeretnék az elkövetkezendő négy évben. Kérem megtisztelő bizalmukat, szavazatukat kérem és köszönöm.
Munkámat elsősorban Kunsziget községért
végzem, képviselőjelöltje vagyok a GyőrMoson-Sopron megyéért Egyesületnek, kérem szavazzanak rám, hogy a
Győr-Moson-Sopron megyei Egyesületben is képviselhessem falunk, a
térség a megye érdekeit.
Tisztelettel:
LENDVAI IVÁNNÉ

Tisztelt választópolgárok!
Megtiszteltetés számomra hogy Kunsziget
polgármestereként dolgozhattam. Köszönöm
bizalmukat, köszönöm, hogy a hozzám eljuttatott ajánló szelvényekkel kifejezték,
hogy továbbra is számítanak rám.
bizalmukat megköszönni munkáimmal tudom, melyben ezután is számítok az Önök, minden kunszigeti
ember, minden polgártársam segítségére, véleményére.
2002 évben megfogalmazott gazdasági és humán programomban
legfontosabb célom a falu fejlődésének biztosítása, a lakosság életszínvonalának emelése, a problémák megoldása

Kunszigetért—a falu fejlődéséért—Önökért
A képviselőtestület 2002 és 2006 közötti munkájának elemzése - részlet a szept. 25-i közmeghallgatás anyagából
sével megtörtént.
A Federal Mogul SSH Bt. Új üzemcsarnok építésével
újabb munkalehetőséget teremtett, a SICK Kft. a meglévő üzemcsarnok gépesítésével növelte a foglalkoztatottak létszámát. Az ipari üzemek és a termelőszövetkezet
vezetésével sikerült korrekt, humánus kapcsolatot kialakítanunk, a falu fejlődését segítik, munkaerőgazdálkodásukat a vállalkozói gondolkodás jellemzi.
Intézményhálózat (oktatási, egészségügyi, kulturális,
szabadidő és sport) működését a képviselőtestület biztosította, elbocsátásokra nem került sor. Legnehezebb feladat az egyensúly megtartása a falu fenntartása, üzemeltetése és a szolgáltatások biztosítása, valamint a beruházások és fejlesztések között.
Sikerült megvalósítanunk a fiatal házasok letelepedését négy év alatt 57 db építési telek - részben önkormányzati telek - került kialakításra, melyben bonyolítóként vettünk részt. A falu fejlődése szempontjából az
elmúlt évek legjelentősebb eredménye a „Kunsziget Termál-Üdülőfalu” projekt folyamatos megvalósítása. A
Kunsziget Termál-Üdülőfalu projekt során 99 építési telek került kialakításra
A telkeken az összes közműhálózat (ivóvíz, szennyvíz, földgáz, villamos energia, csapadékvíz-elevezetés és
termálvíz) kialakításra került. Hamarosan elkészül az

Önök a 2002. október 20-i választáson szavazataikkal
megerősítették az önkormányzati rendszert, a demokráciát, bizalmat szavaztak Kunsziget Község Képviselőtestületének és személyemnek.
Kérem, engedjék meg, hogy mély tisztelettel megköszönjem bizalmukat, mely felhatalmazott bennünket arra, hogy munkánkat a falu fejlődése, a lakosság életszínvonalának emelkedése, a szolgáltatások magas színvonalon való biztosítása érdekében végezzük.
Nehéz és lehetetlen munkánkat úgy elemezni, hogy
kiragadom a 2002 és 2006 közötti négy évet, hiszen a
megalapozott, átgondolt munka folyamatosságot, hoszszú előkészületet, a megvalósítás után pedig a beruházások fenntartását, üzemeltetését és további fejlesztését
igénylik.
Ezért rövid elemzésemet a teljesség igénye nélkül falunk életét leginkább befolyásoló tényezők alapján teszem meg.
Település fennmaradás, fejlesztés, fenntartás, üzemeltetés:
Munkalehetőség biztosítása, megteremtése, megtartása nagy részben zöld mezős beruházás során községünkben letelepedett ipari üzemek, valamint a Zöld Mező
Mg. Szöv. fennmaradása az intézményhálózat kialakítása és megtartása, a vállalkozások kialakulásának segíté-
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Közhasznú, közcélú munkavégzés lehetőségének
megteremtése
Jelzőrendszer kiépítése
Alapfokú oktatás
A Tündérvár Óvodában és a Kunszigeti Általános
Iskolában folyó nevelő-oktató munkát a képviselőtestület az érintettekkel egyeztetett döntése értelmében önállóan oldja meg. A feladat ellárására nem csatlakozott
térségi társuláshoz.
Tündérvár Óvoda
Az óvoda pedagógusai és dolgozói, a munkájukat
segítő logopédus természetközeli oktató-nevelő munkája
során sokoldaúan fejlesztik a gyermekek személyiségét,
melyet segít a napjainkban kialakításra kerülő játszótér
az óvoda udvarán.
Általános Iskola
90%-os szakos ellátottsággal, szakköri foglalkozásokkal, napköziotthonos ellátással a XXI. század elvárásainak megfelelően oktatják a pedagógusok gyermekinket.
Kiemelten figyelmet fordítva angol és német, valamint
az informatika oktatására, a néptánc és hagyomány őrzésére.
Az oktatási intézmények gyermekeinek, tanulóinak
köszönjük a falu kulturális életében végzett munkáját.
A szolgáltatások színvonalát nagy mértékben meghatározza a közrend, a közbiztonság, a tűz– és katasztrófavédelem feladatainak maradéktalan ellátása, melyet pályázatokon nyert támogatásokkal sikerült megvalósítani.
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Járőrszolgálat megszervezése
Ifjúsági polgárőrség megszervezése
Megkülönböztető és speciális védőruha biztosítása
Tűzmegelőzés, tűzoltás, katasztrófavédelem, speciális
eszközök vásárlása
Oktatás, fórumok, találkozók szervezése

aszfaltozott út is.
2006. januárjában elkészült a termálkút, 56 °C
gyógyjellegű vízével alkalmas a wellnessközpont megépítésére, melynek várható ideje 2008. decembere. (I.
ütem).
A fenti projekt hosszú távon meghatározza falunk
életét. Kapcsolódó fejlesztés a Mosoni-Duna rehabilitációja, strand és csónakkikötő, valamint tanösvény kialakítása, melyhez elvi építési engedéllyel rendelkezünk.
Nagyon fontosnak ítélem meg a fejlesztésben az infrastruktúrát:
Úthálózat
Elkészült a Kunsziget-Győr(Pinnyéd) kerékpár és lassúforgalmú út engedélyezési-kiviteli terve, a megvalósítását pályázati forrásból tervezzük.
Szilárd burkolatú utak felújítását folyamatosan végezzük. Terveinknek, ígéretünknek megfelelően az alábbi
utcák burkolata készült el: József A. utca, Táncsics utca,
Dózsa Gy. utca, Duna utca, Petőfi tér, Kossuth tér.
A 14101 sz. út (Kunsziget-Öttevény) a Gy-M-S Megyei Közútkezelő KHT tulajdona, javítása érdekében folyamatos egyeztetéseket végzünk.
Pályázatot adtunk be külterületi utak javítására, elbírálása folyamatban van.
Köszönjük a járdák javításában nyújtott segítségüket.
Információ, hírközlés
Teleház bővítése, e-Magyarország Pont kialakítása
A Kunszigeti Hírmondó folyamatos megjelentetése
Multimédiás CD készítése
Kiadványok, képeslapok készítése
Honlap létrehozása és működtetése
Beruházások
Tornacsarnok tetőszerkezetének cseréje
Könyvtár felújítása
Tündérvár Óvoda mosdójának korszerűsítése
Játszótér kialakítása
Műfüves pálya építése (egyeztetés alatt)
Alternatív energia felhasználás érdekében
szélerőműpark létrehozása. A fejlesztésekre lakossági
kérésekre a képviselőtestület a rendezési tervet hat alkalommal módosította, kérte és megkapta a szükséges hatságok engedélyét.
Kunsziget Község Polgármesteri Hivatalának vezetője
és dolgozói hatékony, gyors munkával segítették céljaik
elérést, a lakosság ügyeinek gyors intézést.

Szabadidő és sporttevékenység
A tornacsarnok felújításáról már szóltam, lehetőséget
ad a tanórai oktatásra és a délutáni sportfoglalkozásokra, diáksportkörökre, játékos gyermektornákra. Köszönöm azoknak, akik önzetlenül dolgoztak munkaidejükön túl, hogy embertársaink gyerekeinek egészségesebbek legyenek. A sportöltöző és sportpálya üzemeletetése, fenntartás folyamatosan biztosított.
Kulturális közművelődési tevékenység
Falukönyvtár felújítása megtörtént, a kultúrotthon
nagytermébe székeket vásároltunk. Ünnepeinket méltó
módon megtartottuk, a Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub
léte és énekkara lehetővé tette, hogy falunk határian túl
lépjünk. Sikereikhez gratulálunk. Köszönöm a Kulturális
Bizottság munkáját.

Intézményhálózat működtetése
Egészségügyi alapellátás
Orvosi, védőnői körzet és gyógyszertár működésének
biztosítása
Szociális feladatok ellátása
Házi szociális gondozás ingyenes biztosítása szükség
esetén hétvégén is
Gyógyászai segédeszközök biztosítása beteg embertársaink részére

Ifjúság helyzete
Tanulmányok támogatása a Bursa Hungarica önkor-
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mányzati ösztöndíjjal évente 22 fő részére
Sportolási lehetőségek biztosítása—kedvezményes
tornacsarnok-használat
Táborozások támogatása
Kirándulások szervezése
Ifjúsági referens foglalkoztatása
Teleház működtetése, bővítése
Kortárssegítő modellprojekt kidolgozása és megvalósítása
Fiatal családok támogatása beiskolázási támogatással,
kedvezményes tankönyvvásárlással és étkezési díj részbeni átvállalásával
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NCA támogatások (civil szervezetek részére)
Mobilitás támogatása
Gazdasági Minisztérium támogatása
Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztérium tám.
Belügyminisztérium Támogatása

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton szeretném megköszönni Kunszigeti Faluszépítő Egyesületnek, a Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klubnak, Kunsziget Község Polgárőrségének, az 1705. sz. Szent Lőrinc
Cserkészcsapatnak, a Kunsziget Sportegyesületnek, a
Kunszigeti Teke Egyesületnek, a Kunszigeti Horgászegyesületnek, a Kunszigeti Hagyományőrző és Kulturális Egyesületnek, a MVG Vadásztársaságnak, vezetőiknek, tagságának, az intézmények vezetőinek és dolgozóinak, a vállalkozóknak, valamint Önöknek a segítségét,
mellyel lehetővé tették kitűzött céljaink elérését, munkánkat folytatni szeretnénk. Megtisztelő bizalmukat köszönjük.

Településüzemeltetés
A falugondnok és munkatársai biztosítják a falu gondozását.
Céljaink elérését, feladataink megoldását, a falu működésének jelentős vagyongyarapodását a gazdasági
egységek iparűzési adójából, helyi adóból, központi
költségvetési forrásból, pályázati támogatásokból sikerült megvalósítani.
Évente megírt pályázatok száma: 50-60
Elnyert legjelentősebb támogatások:
• Duna utca felújítása
• Hunyadi utca felújítása
• Falukönyvtár felújítása
• Tornacsarnok tetőszerkezetének cseréje
• Ifjúsági referens munkabérének támogatása
• Kortárs segítő modell project

KUNSZIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE:
CSAPÓ GÁBOR
SZALAY GYŐZŐ
SZALAI BÉLA
FARKAS FERENCNÉ
TÓTH RÓBERT
VARGA ERNŐ
VARGA JÓZSEF
LENDVAI IVÁNNÉ, POLGÁMESTER

Tisztelt Kunszigeti Lakosság!
Ismét eltelt négy év, ismét itt vannak az Önkormányzati választások. Mi, mint Kunsziget község
képviselőtestületének tagjai köszönetet szeretnénk
mondani Önöknek, választópolgároknak az elmúlt
ciklus alatt nyújtott bizalomért, támogatásért. Ha
röviden szeretnénk összefoglalni az elmúlt négy
évet, akkor bizony nincs könnyű dolgunk, hisz az
elmúlt években minden területen jelentős változások következtek be, amely változásokhoz folyamatosan igazodni kellett a helyi döntéseknek is. Az
elmúlt négy évben folyamatosan Kunsziget érdekeit tartottuk szem előtt, döntéseinket az előrehaladás a település fejlesztése, fejlődése érdekében hoztuk meg. A szűkös központi források mellett – pályázatok és költségvetési támogatások – a rendelkezésünkre álló helyi adóbevételekkel kiegészítve
sikerült több, jelentős fejlesztést, felújítást megvalósítani, mint pl. új utcák nyitása, épület felújítások, útfelújítások. Örvendetesnek tartjuk, hogy a
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Kunsziget Termálfalu beruházás elindult, azt gondoljuk, hogy a projekt hosszú távon biztosítja a
község fejlődését idegenforgalmi szempontból is.
Elmondhatjuk, hogy a Képviselőtestület célja az
elkövetkező négy évben is változatlanul a település
fejlődése, hosszú távú fejlesztése az oktatási intézmények fenntartása, a lakosság számának növelése, munkahelyek biztosítása a pénzügyi stabilitás
fenntartása.
Szeretnénk továbbá megköszönni a civil szervezetek munkáját, szakmai és közösség téren kifejtett
segítségét. Ugyanígy elismerés illeti meg az intézmények vezetőit, közalkalmazottait, köztisztviselőit akik folyamatosan támogatták a képviselőtestület munkáját. Az elért eredmények nélkülük nem
valósulhattak volna meg.
Végezetül szeretnénk kérni minden választópolgárt, hogy éljen szavazati jogával október 1-én, és
minél többen menjenek el szavazni.
KUNSZIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE
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a fiatalok segítése építése telkek kialakításával
az esélyegyenlőség megteremtése, a fiatal, a
középkorú és a nyugdíjas családok segítése
intézmények működésének biztosítása a
szolgáltatások színvonalának emelésével
(óvoda, iskola stb.)
turisztikai lehetőségek kihasználása (termál,
Mosoni-Duna, kerékpárút).
Az elmúlt 10 évben a sportegyesület elnökeként tevékenykedtem és ezen idő alatt szép
eredmények és fejlesztések valósultak meg.
1996 óta az önkéntes Tűzoltó Egyesület Elnökeként fontosnak tartom a falu tűzbiztonságát,
mivel hivatásos tűzoltóként is évtizedeken át
dolgoztam az emberekért.
Kérem és köszönöm megtisztelő bizalmukat.

Tisztelt Választópolgárok!
Kunsziget Község Lakossága
Kuller Imre, Kunsziget, Ady E. u. 24. sz.
alatti lakos független képviselőjelöltként tisztelttel szeretném a falu lakosainak bizalmát
kérni a 2006. október 1-i választáson.
Családommal születésem óta Kunszigeten
élek, a falu életét ismerem.
1994 és 2002 között nyolc éven át voltam
Kunsziget Község Képviselőtestületének tagja.
A falu fejlődéséért dolgoztam, ezt a munkát
szeretném folytatni.
Részt vettem azon beruházások előkészítésén, amelyek meghatározzák napjainkban a falu életét – (ipari üzemek letelepítése, Kunsziget
Termál Üdülőfalu, szélenergia park).
Képviselőként célom:
a megkezdett munka folytatása, falunk fejlődésének további biztosítása
munkahelyek megőrzése

TISZTELETTEL: KULLER IMRE, KÉPVISELŐJELÖLT

Emellett fontosnak tartom az egészséges
életmódra nevelést, az oktatás fejlesztését, a
sportolási, kultúrált szórakozási lehetőségek
bővítését, és mindenekelőtt az infrastruktúra
fejlesztését.
Munkám során sok emberrel kapcsolatba
kerülök, értesülök mindennapi problémáikról.
Így, ha rám szavaznak azon leszek, hogy a
képviselő-testületet ezekről a megoldandó feladatokról folyamatosan tájékoztassam.
Hiszem és vallom, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de a felmerülő kérdéseket őszintén megbeszélve, közösen, mindenre lehet
megoldást találni.

Tisztelt kunszigeti Választópolgárok!
Úgy gondolom, sokak számára ismerősen hangzik a nevem, de azért pár szóban hadd
mutatkozzam be. Novits Zsolt
vagyok, 39 éves tősgyökeres
kunszigetinek számítok, a sors csak pár évre
vetett távol szülőfalumtól. Az elmúlt 10 évben
azonban Kunszigeten éltem, és itt is szándékozom feleségemmel véglegesen letelepedni.
Immár 3 éve gyógymasszőrként dolgozom
falunkban, és ezen idő alatt még szorosabb
kapcsolatba kerültem a lakossággal, az emberek egészségi állapotáról jól tájékozódhattam.
Ha bizalmukkal a képviselőtestületi választásokon támogatnak, azon leszek, hogy a hazánkban uralkodó problémás egészségügyi
ellátás színvonalán településünkön javítsunk.

TISZTELETTEL:
NOVITS ZSOLT
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KUNSZIGETI HÍRMONDÓ

Választási melléklet

Páli Istvánnak hívnak 1967. július 18-án születtem, 39 éves vagyok. Én Szigetközből,
Darnózseliből származom, feleségem Renáta
győri. Négy gyermekem van, Viktória, Kornélia, Vivien, és Olivér.
2003 nyarán költöztünk ki Győrből Kunszigetre családommal. Mikor a telket vásároltuk,
már akkor is az tetszett meg nekünk, hogy egy
nyugodt, csendes, dinamikusan fejlődő kis község.
Magánemberként egy építési vállalkozást vezetek 1997-től.
2004 óta részt veszek kulturális és sport életében, szervezem a Sziget-Rally-t, aminek bevételével támogatom a Tündérvár Óvodát és a
Kunszigeti Általános Iskolát. Idén a Nyugdíjas
Klub, a Polgárőrség és a labdarúgó csapat is kapott támogatást.

2006. 8/VM

Polgárőrként a falu közbiztonságának védelmében is részt veszek.
2005-től a Kunsziget SE-ben is tevékenykedek, először szakosztályvezető, majd decembertől pedig elnöke vagyok. Célunk a kunszigeti sportélet fellendítése a kunszigeti fiatalok bevonásával.
Képviselőként is a falu további fejlődését
szeretném segíteni munkámmal.
PÁLI ISTVÁN

Megyei Közgyűlés
Tisztelt Választók!
A következő időszakra is megfogalmaztuk fontosnak
tartott feladatainkat, amelyeket az alábbiakban ismertetünk röviden.
A Győr- Moson- Sopron Megyéért Egyesület célja,
hogy munkájával, a megyei önkormányzat képviselőtestületében hozott döntéseivel
-segítse a települések szociális, egészségügyi és kulturális szolgáltatások magas szintű ellátását;
-támogassa a térségfejlesztésre fordítható pénzügyi
támogatásokkal a megyében meglévő különbségek mérséklését;
-biztosítson magas szintű egészségügyi ellátást a megyei kórház emberi és technikai forrásaival;
-gondoskodjon a speciális szociális intézményein keresztül a rászorultak ellátásáról;
-járuljon hozzá módszertani intézményeivel a települések oktatási és közművelődési feladatai feltételeinek
kialakításához;
-erősítse a közrend, közbiztonság
valamennyi résztvevőjét, javítsa működési feltételeit, támogassa az önkéntes szervezeteket;
-terjessze ki az egészséges életmódhoz kapcsolódó szabadidő és versenysport hozzáférését valamennyi település minden lakója számára;
-kezdeményezze az Országgyűlés-
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ben, a Kormánynál és az országos szervezeteknél azokat az intézkedéseket, amelyek a kistelepülések népességmegtartó képességét biztosítják;
-javasolja, hogy a megyei önkormányzat bevételeit
ne önmaga működésére, hanem a megyében élő polgárok életkörülményeinek javítására használja fel.
Programunk végrehajtásának „aranyfedezete” jelöltjeink eddigi hiteles és eredményes munkája, s bízunk abban, hogy a választók is szavazatukkal egyetértésüket fejezik ki céljaink iránt.
Egyesületünk támogatja azokat a polgármesterjelölteket, képviselőjelölteket, akik saját közösségük életét
ismerik, problémájukat magukénak érzik, s független
jelöltként a település valamennyi polgárának érdekét
képviselik.
A Győr-Moson-Sopron Megyéért Egyesület az alapítása óta eltelt nyolc évben bizonyította elkötelezettségét a megye minden települése, s az ott élő emberek
iránt.
Az Önök bizalmából ezt a munkát
kívánjuk folytatni mindnyájunk
gazdagodására, településeink javára.
SZAVAZZON
A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉÉRT
EGYESÜLET
MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLTJEIRE,
KÖZTÜK LENDVAI IVÁNNÉRA

