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Madoc ai Hírmondó
A Madocsai Onkormányzat lapja III. évfoly&ffi, 6. szám,2008. jrinius

II. Madoc ai BetyárnaB

Kiodio:
Modocso kozség Önkormónyzoto

http: / / modocso.fpn. h u

zerkeszli:
Fellinger József

20/453-1045
fel l inger. i@gmo il.com

Az isóg be|egryzési szómo:
2.9.1 ./1268-1 /2005

Fele! s kiqdó:
Gelencs érné Tolnoi klóro

polgórmester

Nyomdo:
Kerényi Nyomdo, Szekszórd

Május 31-én, szombaton a tavaly hagyo-
mányteremt céllal i jára indított II.
Madocsai Betyárnapra vártuk a lovakat
szeret , yagy egyáltalán csak szórakozni
akaró madocsai és kornyékbeli embere-

ket. A tavalyi rossz id járás miatt rigy
gondolfuk, hogy az idén el bbre hozztlk a
rendezvény id pontját. Az id j árás most
kegyes volt hozzánk, talán tulságosan is,
hiszen meglehet sen perzselt a nap a le-
gel n. A délel tti fogathajtáshoz a pálya
két segéd pály aépit , és Katz Lajos pálya-
bíró szakmai segítségével késziilt el, aki
a nap folyamán tobbszor bebizonyitotta,
hogy mennyivel színvonalasabb tud lenni
egy szakember által levezényelt verseny.
Bár a fogatok száma ennél sokkal keve-
sebb volt, az akadályhajtásra tobb mint
harmincan neveztek, a madocsaiakon kí-
viil bolcskei és dunafoldvári fogatok is..
A pályát mindenki végighqtotta, ki jobb,
ki kevésbé jobb eredménnyel. Volt, aki
lassabban, de hibapont néllail hajtott,
volt, aki a gyorsaságra ment. Az idei év-
ben az akadályverseny dryazására egy
vándorkupát indítotfunk iltjára, melynek
fulajdonosa a pónifogatot hajtó bolcskei
fiatalember, Kovács Bence lett.

(Folytatás a 4. oldalon)
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II. Madoc ai Betyárnap
(Folytatás a címlapról)

Minden fogath alt elismeréstil az em-
léklap mellé Novák Lajos által termelt
és palackozott bort is kapott. Az ered-
ményhirdetést kovet en a fogathajtók
tiszteletkorrel koszonték meg 'a néz k
biztatását. Ezután a Madocsai Hagyo-
mány rz Néptánc Egyesiilet fiai el-
táncolt ák a,,Kiskun legényes"-t, amely
nagyon jól illett a rendezvény jellegé-
hez. Ezalatt az ebédhez elkésziilt a
babgulyás is, amit a tavaly jól bevált
szakácsok f ztek voros Jánosné Evi
néni és családja jóvoltából stilt a lán,
gos, és minden asztalra jutott az iigyes
kezu asszonyok áItal siitott finomabb-
nál-finomabb si,iteményekb l is. Ebéd
után csikósbemutat t, a régi hagyo-
mányt bemutató paraszthármast, majd
a Tóth Lajos által bemutatott puszta-
otost csodálhatták meg a néz k. A leg-
mókásabb programnak idén is a népies
fogath ajt verseny bizonyult, ahol kii-
lonboz feladatokat kellett elvége zni a

hajtók segít inek: jó paraszti szokás
szerint a kocsm ában kellett kezdeni,
ahol egy pohár vorosbort kellett leon-
teni a torkukon (volt, akinek a ruhájára
is sikeriilt), majd amagtárb I a zsáko-
kat a kocsira kellett felrakni, végtil a
kapun áthaladva a malomban lepakol-
ni. Láthatóan a versenyz k és a nézók
is mindvégig jól szórakoztak. Estére
kelve a meleg is enyhiilt, és kés éjje-
lig ki-ki kedvére beszélgethetett, nó-
tázhatott, vagy egyszeriíen csak jól
érezhette magát a szabadban. Úgy
érezzuk, hogy egy kellemes napot tol-
totttink el egyiitt.

Kti ztinílí, a egítséget
Ezriton is ktisziinjtik mindazok munkáját és támogatását, akik Ti'rjék Zsigmondné
bármilyen módon hozzájárultak a IL Madocsai Betyárnap Rácz István
megrendezéséhez.

Ktilon kiemelnénk f bb támogatóinkat:

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester asszony
Madocsai Hagyomány rz Néptánc Egyesi,ilet
Katz Lajos
Molnár István
Zákány Géza Madagro Kft.
Voros Jánosné és családja
Szalai András

Kovács István,,Sze psz7"

szabó István
Baksa Esáer
voros Istvánné
Horváth János
kánnai István
Úitretyi Róbert

Koszonjtik! !!

Szervez k



l ],,,: ]],: ,i ::lt,]:!],i: ,i:j |' i ,:::: 
,:1;:j,,i i 

::,::]:::

liliffi:Elrt

Gyermeknap
aFar
Május 24-én a telepiilésen idén harma-
dik alkalommal tartottunk gyermekna-
pot, mely rendezvény a faluh áznáI ke-
riilt megrendezésre.
A reggelt Szalainé Yarga Valéria ( Vali
óvó néni) által |evezényelt kozos tor-
nával kezdttik meg. E zt kovet en a
gyermekek csapatokba rendez dve já-
tékos sorversenyeken mutath atták be
tigyességiiket. Mindegyik csapattagot a

versenyen elért helyezéséért egy em-
léklappal és egy apró ajándékkal jutal-
maztuk meg.

Helye bíté
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A sportolás után kézmuves foglalkozá-
sok keretében Baksa Istvánné segítsé-
gével scoobydoot, dr. Skrenyó Margit
asztaláná| babát, valamint Szabóné La-
posa Veronikával és Bérces Nórával fa-
kanálból késztilt virágot alkothattak a
gyermekek. Ez id alatt Voros
Ferencné és Nagyné Kovács Zita
szebbnél szebb motívumokat és figurá-
kat festettek a gyermekek arcára.
A délel ttot egy kozos lángos evéssel
fej ezti,ik be. A kisiitésben Frits
Lászloné, Voros Jánosné és Tarcza|
Jánosné segített.
Eztfion szeretnénk megkoszonni min-
denkinek a kozremiíkodést, valamint a

madocsai Polgármesteri Hivatalnak az
anyagi támogatást.

A szervez k
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Szeretettel várunk mindenkit 2008. jlílíus 8-án (kedden) a Duna-menti Foklórfesztivál
keretében megrendezend Fiildesi János néptánctaláikoz ra.

15 óra Fehér hímzés reneszánsza - Kaposmenti motívumok cimíjkiállítas meglyitója a Miíve-
l dési ház zenetermében
16.30 Koszorrízás és emlékezés Fiildesí János sírjánál
17.00 Menettánc a Sportcsarnoktól a Faluházig (A résztvev egytittesek és zenekaraik
felvonulása a Paksi és F utcán)
18.00 Ftildesi János emlékérez arésztvev egyiittesek miísoía a Faluháznál felállított sza-
badtéri színpadon

Este szab adtéri T áncház.
A program még szervezés alatt áll, ezért részletekr l a kés bbiekben plakátokontájékoz-
tatjuk a lakosságot' 

polgármesteri Hivatal
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ERTESITES
Ertesítem a kozség lakosságát, hogy teleptiléstinkon 2008. jrinius 16-20-ig

rüoőszűnBs les".

Helye: MOZIHELYISEG, Madocsa F u. 19.

Ideje:
jrinius l6-án de: Nincs du: 12.30;14.30- ráig
jrinius l7-én de: 9.30-12.00 óráig du: 12.30-14.30- ráig
jirnius 18-án de: 11.00-12.00 óráig du: 12.30-16.00-óráig
jirnius 19-én de: 9.30-12.00 óráig du: 12.30-14.30- ráig
jrinius 20-án de: 9.30-12.00 óráig du: Nincs

KEREM, HOGY a rÜpŐszŰnBsnB A BETEGBIZTOSÍTÁsI rÁnryÁruKAT HoZ-
zÁI<MAGUKKALIFELHÍVOM a feln tt lakosság figyelmét, hogy a rüpŐszŰFtÓ vizs-
gáIat az egészség meg rzése érdekében ajánlott!
Madocsa 2008. junius 9.

Hortobágliné Dr. Gera Judit jeglz



Kirándult a §első tagozat
ZOÓS. május I4-én az egész fels tagozat
kirándulni indult. Úti célunk a simon-
tornyai, illetve az ozorai vár volt.
El szor Simontornyára látogattunk el.
Amikor leszálltunk a buszról, mindenki
fenyképezni kezdett. A várban sok olyan
tárgyat láthatfunk, amelyek a csatában
fontos szerepet játszottak. A termekben
korhií ruhákat illetve Illyés Gyula kolte-
ményeit tekinthettiik ffieg, valamint a
modern festészettel is megismerkedhet-
ttink.
Utunkat ezután Ozoru felé folytattuk. A
várban idegenvezet fogadott benni,inket,
elmondta a vár torténetét, majd elindul-

tunk, hogy saját szemiinkkel is megcso-
dáljuk a kiállítás tárgyatt.
A termekben láthattuk a tróntermet, ahál -

szobát és a vudászatok során elejtett vada-
kat. Elmesélték neki,ink, hogy Ozorai Pipo
idején élte avár a fenykorát. Aházasságko-
téshez megszentelték a vátrkápolnát, igy
napjainkban is lehet házasodni ott. Látoga-
tásunk utolsó szakaszában levetítettek ne-
ktink egy Ozoráró1 szóló 4 perces DVD-t.
Ilyen élményekkel indultunk bazafelé, s
foldvári fagyizással zártuk a napot.
Reméleffi, hogy máskor is résztveheftink
ilyen izgalmas kiránduláson.

Vida Alexandra 6. osztály
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UTI CEL: BALATON
2008. május I6-án reggel elindu|tunk az
osztá|ykirándulásunkra. Úti cél: bala-
tonlellei gokartpáIya, majd a keszthelyt
Balaton Mirzeum és a Festetics kastély
osszetett kiállítása. El szor gokart ozni
mentiink, amit mindenki mát nagyon
várt. Izgatottak voltunk, hogyan fog
menni a versenyzés. Van, akinek annyi-
ra tetszett, hogy kétszer is kiprób álta. A
végén mindenki sajnálta, hogy el kell
menntink. Amikor beiilti,ink a buszba,
Márti néni elmondta, hogy a kovetkez
irtirány a Balaton Mrizeum lesz. Miután
megérkeztiink a kiáIlításra, mindenki
nagyon figyelte az érdekes dolgokat.
Sok rijdonságot láttunk. Ezután - mivel
még sok id nk maradt- elmentiink a
keszthelyi kikot be. Ott egy órás sza-
bad program volt. Nagyon hamar eltelt
az id a nézel déssel, és sajnos menni
kellett a buszhoz, de nem bánkódtunk,

mert már vártuk, hogy odaérjtink a kas-
télyba. Amikor megérkeztiink, már min-
denki izgatott volt. E zután megné ztik
az udvarban lév szok kutat. Az épilet-
ben egy idegenvezet várt minket, aki
utána bemutatta a kastély torténgtét és
személyeit. Nagyon sok szép terem
volt, de mindenkinek a konyvtár tets zett
a legjobban. Láthattunk itt még hintóki-
állítást, egy j épi,iletben 200 m'-en he-
Iyezték el a trófeakiállítást és a miíkod
vasrit makettet. A tartalmas nap után vo-
nyarcvashegy i szállásunkra menttink. A
vacsora után tekeverseny tette izgal-
massá az estét. A második napunk
Veszprém látogatásával telt. Egy
dunafoldvári fagylaltozás után érkez-
tiink haza. Ez a kirándulás orok emlék
lesz számunkra.

Bokor Gyc)ngyi
7. osztály nevében

A l íu tosban
itfrttah

Május 22-én a 2-3. osztály Budapestre
kirándult.
A Népligetben tett séta után megné ztuk a
Planetárium eI adását. Itt egy siini és egy
egérke kalauzolt benniinket a csillagok
birodalmában.
A H sok terén végig olvastuk az osszes
feliratot, megcsodáltuk a szobrokat. A
délutánt az Állatkertben toltottiik. Nagy
élmény volt a ktilonleges állatok látvá-
nya.
Egy játszoteret is felfede ztljnk, ahol ki-
próbáltuk a csri szdát, az alagutat és min-
dent, amit csak lehetett.
Jól sikertilt ez a nap.

Almo r' rgyi
trira
2008. május 20-án, Pécst I 20 kilomé-
terre lev Álmosvolgyben voltunk ki-
rándulni.
24 feln tt kísért el benniinket. El s zór be-
mutatták a lov akat, lovagolhattunk raj fuk.
Hallottunk a Suba nevií tevér l egy pár
sz t, majd tevegelhettiink rajta. Utána
agyagozfunk. Torténelem rát tartott ne-
kiink Gábor bácsi a jurtában. Lehetett
venni emléktárgyakat a gytilekez helyen.
Ezek után menttink nemezb 1 labdát ké-
szíteni. Ezt kovet en kipróbálhatfuk az si
fegyvereket a dobócsillagot, dárdát és
íjászkodtunk is. Utolsó programkén t ijász-
bemutató volt. Nagyon jól éreztiik magun-
kat, reméljtik egyszer ti is eljuttok oda.

Millei Melinda, Kovács Gerg ,

Szintai Kristóf, Pongrácz Pál
(4. osztály)
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Oreg iuk focí
Márcíusban indult a fétídénye
bajnokság Tolna megyében. A
jelentkez 11 csapatot két c o-
portba sorsolták. A mi gárd,ánk
a hatos csoportba keriilt. Kiir-
mérk zések után a másík c o-
port azono helyezését elért
csapat ellen játszunk majd
helyo szt t.
Úi játékosaínk a keretben
Fiiller Sándof, Szabó Lajos és

Mester János.

Eddigi eredményeink:
Madocsa-Őcsény 4-2 (0-1)
Góllov :Szabó (4)

0-2 után álltunk taLpra, 13 perc a|att ru-
gott négy Szabó góllal.

Tolna- Madocsa 4-2 (1-0)
Góllov :Szab (2)

Gyenge helyzetkihasználás, amely egy
villámgyors csatár képében meg is bosz-
szulta magát.

El szállás-Madocsa 1-4 (0-1)
Góllov :Szabó II.(3), Szabó

A nlugdrtas hlub hírei
A klub holgy tagjai május 10-én tészt
vettek a Piinkosdi Gyermeknéptánc Ta-

lálkoz el késztileteiben. A madocsai ha-
gyományokhoz híí siiteményeket si.itot-

tek. Nyitott kapukkal, terített asztalok-
kal vártákaz itteni és vidékr l jott vendé-
geket.

Máj us Zí-ánklubosszej ovetelen sziiletés- és

Esáer-napot tinnepetek. Elterve ék a nyílr:r

kirándulást. A dontés értelmében jrilius 16-
án cserkesz l re mennek kirándulni.
A Paksi Atomer mií Ztt.-t(5l kaptak

100.000 Ft támogatást, melyet kultrrrális
célokra szerettrének elkolteni.
Május 26-ánrendbe tették a h sok sírját. A
klub tagjai orommel segítenek a falu életé-

ben, rendezvényeken. Mindig van ktils
segítségiink is, most az Őrsihegyi utcai tér

kaszáIását Csányi Sándot vége e el.

Kovetkezó osszejoveteltink 2008 jrinius
I6-án a FALUgÁz KISTERMEBEN
19:00-órakor lesz.
Minden érdekl d t szeretettel várunk!
Thrczal Jánosné, a Nyugdíjasklub vezet je

A helyzetek itt is megvoltak, ha jobban
célozunk akár kétszámj egyu is lehetett
volna a gy zelmtink.

Gerjen-Madoc a 4-5 (1-3)
Góllov :Szabó II.(2), Somowl (2), Szabó
Fordulatos mérk zés. Hazai vezetés után
három perc alatt rugott 3 gól, a második
félid ben három kapott gó1, majd a végén
fordítottunk.

Az utolsó mérk zésiink a csoportban ha-
zai pá|yán Dunaszentgyorgy ellen jirnius
7 -én 17 órakor. Minden szurkolót és
sportbarátot sok szeretettel vár az óregft-
rik csap ata.

szintai László

vERADAs
2OO8. jtilius I-ién

(kedd) véradás le z.

Ideie:lo- 12 óra kiiziitt
Helyszínz Faluház



Futbffiírek
24. forduló: 2008. 05. 03
Dunas zentgyiigy-Madocsa 5z2 (3 z2)

Yez: Vincze István, Kovács Lászl ,Mészá-
ros Lászl . Góllov : Bode, Pápista
Araczki A-Baka, (Valter) Szili, Borbély,
Thrczal - Araczki I, Vórcis G, (Besenczi)
Wenhardt, Vidinszki B de, Pápista
(Szakter)

Nagyon rosszul kezdtiik a meccset, a
második percben gólt ajándékoztunk a
hazaiaknak, majd kétszer elaludt a vé-
delmiink és 20 perc után 0:3-ra álltunk.
Ekkor minden mindegy alapon elkez-
dett a csapat nyugodtan játszani, hely-
zeteket dolgoztunk ki, két szép gólt
szerezti,ink, a leveg ben lógott az
egyenlit g lunk. A második félid de-
rekán egy pontrirgás után betaláItak a
hazaiak, amivel eld lt a meccs. Utána
még volt nálunk egy fólosleges kiállí-
tás, majd megkaptuk kegyelemdofés-
ként az ótódik gólt.

Ifi Dunaszentgyiigy-Madocsa 1:1 (0:1)
Yez: Kovács LászI ,Mészáros László
Góllov : Madár
Elek- Szabó J, Blatt, Tóth B, Fazekas- Sza-
bó E Szintai, Magyar T Wolf -Zengftiber
Madár
Az ifisták ismét kemény mérk zést vív-
tak a hasonló erejíí hazaial<kal. Gyors
madocsai góllal kezd dott a mérk zés,
majd egy felórás zápor nehezitette a csa-
patok dolgát. Tobbet kezdeményeztek a
hazaiak, de kontrából tobbszor eldonthet-
tiik volna a meccset. Végiil az utolsó per-
cekben ahazaiak begyotorték az egyenlí-
t gólt.

2008. 05. 07. MAGYAR KUPA
Pálfa-Madocsa 5z4 (2z3)
Góllov Pápista 3, Bode 1

Siiveges-Valter Borbély, Magyar, Thrczal-
Vidinszki, (Szili) Wenhardt, Araczki I,

Araczki A-Pápista, B de (Szakter)

A lelkes megyei III-as hazaiakat il-
lett volna megverni. Az els félid -
ben el kellett volna dontentink a to-
vábbjutást, sajnos ekkor Szili még
nem volt a pályán, a második félid -
re pedig Bodének kellett lejonnie sé-
rtilés miatt.

25. forduló: 2008. 05. 11

Madocsa-Ozora 2:4 (2zI)
Yez:Weitrer ÁOarq Ylnczplstván, CzáítJanos
Góllov : Borbély, Bode
Siiveges-Baka, (Valter) Szili, Borbély,

Tarczal-Wdinszki, Vtjrcjs Zs, Araczki I, Ma-
glar (Vrir s G)-Pópista, Bóde
A tavasz legfontosabb meccséhez érkez-
fink, az Ozoraiak három ponttal voltak
el ttiink. Egy gy zelem kellett a pont-
egyenl séghez és akkor el ztiink is vol-
naazegymás elleni meccsek alapján. Jól
kezdttink egy szép Borbély g llal'. Az
er szakosan játszó vendégek egyenlíteni
tudtak, de egy pompás Biide alakítás ré-
vén sztinetre ismét mi vezettiink. A má-
sodik félid elején három százszáaalé-
kos ziccert hibáztunk, a vendégek pedig
klhaszná|ták, hogy lelkileg megrogy-
tunk.

Madocsa-Ozora 7:0 (2:0)

Yez: Ylncze István, Czírt J ános
Gólliiv : Szintai 3, Vórós I, Csonka, Elelg
Zengr ber
Csonka-Elek, Blatt, Szívós, Fazekas- Szabó
J, Szintai, Mag,lar T Zengríjber- Madár
(Szabó F) V rós I
Ifislíink jaluló játékkal hoztík a kótelez
gy zelmet.

26. forduló: 2008. 05. ]8
Dunaítildvár-Madocsa llz3 (4z2)
Vez: Csobot Lajos, Bese Zoltáq Varga Gabor
Góllóv : Biide 2, Pápista
Araczki A-Baka, Szili, Borbély, Tarczal-
Araczki I, Vórós Zs, (Yalter) Maglar-
Pápista, Bóde
Ismét katasztrófálisan kezdtiink, tissze-
hoztunk három ajándékgólt a hazaiak-
nak. Aztán osszeszedtíik magunkat, fel-
jt tttink 3:2-re. K<ivetkezett egy kiállítás
nálunk, 5:2-re elh ztak a foldváriak. Egy
szép góllal szorosabbá tettiik a meccset,
de ahelyett, hogy meg riztiik volna a
tisztes vereséget, durva egyéni hibákból
és sirlyos fegyelmezetlenségek miatt az
utolsó l0 percben kéPercenként kaptuk
a gólokat.

Iíi Dunaíiildvár-Madocsa 3:2 (3:0)
Vez: Bese Zoltin,Varga Gábor
Góllov : Wolf, Zengriíber
Elek-Szívós, B latt, Magtar Fazekqs-Szabó
J, (Itíadár) Szintai, V rós G, Szabó F-Wolf,
Zengftiber
Az ifisták megillet dotten kezdtek a har-
madik helyen álló foldváriak ellen és szii-
netig hrfuom gólos hátrányba keriiltek. A
második felid ben lelkes játékkal átvet-
ték a kezdeményezést, szép gólokat sze-
reztek, de a szerencse a foldváriak mellé
állt, nem sikeriilt az egyenlítés,

27. forduló : 2008.0 5. 2 5
Madocsa-Bátaszék 0 : 9 (0 : 2)

Vez FonaiBana,Tar sl-qio,M saáí§Gábor
Araczki A-Valter (Szakter)Baka, Szili,
Tarczal-Araczki I, Vórós Zs, Borbély,
Magnr-Werthardt, Bóde
A foldvári nagy zakó még éreztettehatá-
sát, játékosaink megcsappant tinbizalom-
mal léptek pályára, ráadásul Pápista eltil-
tását tiiltcitte, Besenczi, Makai és
Vidinszki igazolatlanul hiányzott. A
bátaszékiek éltek a felkinált lehet séggel
és jabb nagyarány vereség lett a vége.

Iíi Madocsa-Bátaszék 1:4 (3:0)
Vez: Tamás Lajos, Mészaros Gábor
Gólltiv :Wolf, Zengr ber
Csonka-Elek, (Szabó J) Blau, Tóth, (Szabó
F) Szívós-V rós I, Ytjrós G, Szintai,
M a gt ar- Wo lf, (M ad ár) Zengiib er
Az ifisták a bajnoki cimre pályáz
bátaszéki vendégek ellen tisztességesen
helyálltak,

27. forduló: 2008, 05. 3 I
Tolna-Madocsa 6:3 (2:0)
Vez: Szieber Zoltín, Szincsák Lászl ,Ta-
kács ZolLín
Gólliiv : Biide 2, Araczki I

Csonla-Balra, Szili, Vcjrós Zs, Maglar-
Araczki I, Bóde, Wenhardt, Szabó J-Szintai
Harom rijoncot avathlnk, de így is csak
l0 emberrel tudtunk kiállni, a m ltheti
hiányzókon kíviil nem érkezett meg
Araczki A, Siiveges, Valter, Tarcza|, Bor-
bély és Szakter. A meccs már a kezd síp-
szónál eld lt, csak az arány volt kérdéses.
Játékosaink dicséretesen kiizdottek és

tisztes eredményt értek el.

Ifi Tolna-Madocsa 5:2 (3:1)
Vez: Szieber Zolán, Szincsrák Lászl ,Ta-
kácszoltin
Góllov : Madár, Zengr ber
Csonlra-Elek, Blatt, Tóth, Fazelras-Szabó

4 Vórcjs G, Maglar T, Wolf-Madár
Zengdiber
Az ifisták derekasan kíiediittek, de a jobb
er léttel rendelkez hazaiak fel r<jlték el-
lenállásunkat.

U 17-es serdíil bajnokság
A május rangadóval indult a serdiil ink-
nek, hiszen ab lcskeieket fogadtuk.
Ősszel Biilcskén 2:0-s vezetésr l 3:2-re
kikaptunk, most hasonló izgalmas mecs-
csen 2:0-s biilcskei vezetésr l, 3:2-re
nyertiink, Makai István két és Madár
Krisztián egy góljával.
Aáán folytatódott a hullámvasrit egy
dunaszentgyorgyi vereséggel, majd az
utolsó fordulóban itthon kaptak ki a fiirk
azozorai serdiil kt l.


