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Élhetünk kevesebb hulladékkal
Egyre többször találkozunk városunkban is hirdetésekkel az
üzletek ajtóin, amelyekben munkaerőt keresnek az adott helyre, s
a vállalkozókkal beszélgetve is szembetűnő, a gazdasági fellendülés
okozta megnövekedett fogyasztás a gyártásban és a kereskedelemben is érezteti a hatását. Más kérdés, hogy a fényesebb korszak milyen hosszan fog ezúttal tartani, és mit tudunk majd az öreg kontinensen ebből eredmény szintjén kihozni.
Jelenleg inkább azzal szembesülünk, hogy a megnövekedett
munkaerőigényt már nem csupán nyugaton, hanem Szlovákiában
is egyre több helyen külföldi munkások alkalmazásával akarják orvosolni. A nyugati bevándorlóbarát politika mögött is hasonló érdekek húzódhatnak, hiszen egyre nehezebb az EU-n belülről „viszonylag olcsó” munkaerőt szerezni. Egy másik kérdéskörrel azonban kevesebbet foglalkozunk a fellendülés kapcsán. Ez pedig a fogyasztás felfutásának következtében keletkező rengeteg szemét
kérdése.
Pedig éppen azért van szükség a gyárakban is munkaerőre, mert
egyre többet vásárolunk, miközben a vétellel együtt jár a hulladék
is. Nem csupán a csomagolópapírra kell gondolni, hanem az új miatt távozó régi bútorokra vagy a kicserélt kádra, amelyek elszállítását meg is kell oldani. Másrészről pedig a hétköznapok során is
többet vásárlounk, amelynek eredményeként a kidobott és el nem
fogyasztott élelmiszeripari termékek mennyisége is növekszik.
Azt szokás mondani, hogy felgyorsult a világ. Ebben a rendszerben pedig egyre több feladatra egyre kevesebb idő jut, miközben minden irányban azt szeretnék elhitetni velünk, hogy a tökéletesre kell törekedni. Ezért aztán folyamatosan újat, jobbat és tökéletesebbet kell venni, a társadalmi közegünk elvárásainak megfelelően.
Vélhetően leginkább arra volna szükség, hogy megismerjük, milyen módon tudunk ebben a minden korábbinál nagyobb kényelmet és lehetőséget teremtő világban úgy élni, hogy ne csak elfogyasszuk azt, hanem meg is éljük a szépségeit. Ehhez viszont el kell
fogadnunk, hogy a tulajdonlás nem egyenlő a megismeréssel, és akkor talán magunk körül is tisztább környezetet tudunk teremteni.
Kevesebb szeméttel, hiszen az anyag nem vész el, csak átalakul.
Rajkovics Péter főszerkesztő
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Felújított öltözők
az alapiskolában

SZÍNES – FAREBNÉ

Rövid hírek – Krátke správy
Az új magyar nagykövet Dunaszerdahelyen
Magyarország új szlovákiai nagykövete, Pető Tibor január 29-én hivatalos bemutatkozó látogatást tett Dunaszerdahelyen.
A rangos vendéget a
városházán Hájos Zoltán polgármester fogadta irodájában. Röviden
bemutatta neki városunkat és a régiót. Beszéltek továbbá az aktuális politikai kérdésekről, valamint érintették
a felvidéki magyarság
nyelvhasználati és egyéb
jogainak helyzetét. A polgármester és vendége végül megtekintették a
MOL Aréna reprezentatív Silver éttermét. A pozsonyi magyar nagykövetség ugyanis itt tartja meg március 14-i hagyományos ünnepi fogadását a 1848/49-es magyar szabadságharc és forradalom évfordulója alkalmából.
Nový maďarský veľvyslanec v našom meste
Nový maďarský veľvyslanec na Slovensku Tibor Pető 29. januára zavítal do Dunajskej Stredy na prvú oﬁciálnu návštevu.
Významného hosťa vo svojej kancelárii na radnici prijal primátor
mesta Zoltán Hájos. V krátkosti mu predstavil naše mesto a náš región. Hovorili aj o aktuálnych politických záležitostiach, ďalej sa dotkli
niektorých otázok používania materinského jazyka a iných menšinových práv Maďarov na Slovensku. Hostiteľ so svojim hosťom si na záver návštevy pozreli reprezentatívne priestory reštaurácie Silver
v MOL Aréne, kde
Maďarské veľvyslanectvo na Slovensku
14. marca hodľá
usporiadať svoje tradičné slávnostné prijatie pri príležitosti
výročia maďarskej revolúcie a boja za slobodu 1848/49.

Az elmúlt hetekben fejezték be a Szabó
Gyula Alapiskola tornatermi pavilonjának
belső felújítását. A 2015-ös EU-s projektből
történt felújítás csak részben érintette az iskola épületének ezt a részét.
Az eltelt idő alatt önerőből, illetve részben
szponzori támogatásoknak köszönhetően kicserélték az öltözők és a tornatermek ablakait
és ajtóit, új szigeteléssel borították be a torna-

termi folyosó és az öltözők feletti tetőteret, és
megújult a pavilon homlokzata is. A régi világítótesteket újak váltották fel az újonnan létrehozott álmennyezeten. Korszerű segédeszközökkel, sportszerekkel és egy teljesen új
magasugrószettel gazdagodott az iskola.
Az elavult, hőnyelő összekötő üveges folyosó teljes rekonstrukcióját a belső tér megújítása követte, amit 2018 januárjában fejeztek be.
Az aktuális tanév kezdetére átfestették a folyosó falait, ahol helyet kapott a sikeres világés olimpiai bajnok sportolóink fotógalériája.
Az öltözők talajának és falainak kicsempézésére a téli szünidőben, ill. az ezt követő napokban került sor. A sítanfolyamról visszatérő diákok immár egy teljesen felújított pavilont vehettek birtokukba.

Lapunk elérhetőségei
Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203
Alžbetínske námestie 1203
E-mail: press@perfects.sk
Web: dunaszerdahelyi.sk
dunajskostredsky.sk

Všetky články, programy, aktuálne informácie
a správy nájdete na našej stránke:
www.dunajskostredsky.sk
További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről:
www.dunaszerdahelyi.sk
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A megyeelnök városunkban egyeztetett
NAGYSZOMBAT MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Február 5-én Dunaszerdahelyre
látogatott Jozef Viskupič Nagyszombat megye új elnöke, hogy találkozzon és egyeztessen a járásunk polgármestereivel.
A Városi Hivatalban Hájos Zoltán
polgármester üdvözölte az elnököt és a
vele együtt városunkba érkező alelnököket, majd a városháza nagy üléstermében került sor arra a találkozóra, ahol a
Dunaszerdahelyi járás településeinek
polgármestereivel egyeztettek a megye
vezetői. A cél az volt, amint azt Jozef
Viskupič is megjegyezte, hogy az ilyen
találkozókon megismerkedjen az egyes
régiók legfontosabb problémáival. A dunaszerdahelyi immáron az ötödik járási
találkozó volt, amelyet a megye irányítói
abszolváltak.
„Jeleztük szándékunkat, hogy ún.
M17-es találkozókat szervezzünk a megye tizenhét városának polgármestereinek részvételével, s bízom benne, hogy
az első ilyen találkozóra már márciusban sor kerülhet” – tudtuk meg az elnöktől. Évente kétszer vagy négyszer
szeretnének ilyen módon egyeztetni.
Hangsúlyozta, láthatóvá kell tenni a
megyei hivatal munkáját, amely a polgárok érdekében dolgozik.
A dunaszerdahelyi találkozón elhangzottak kapcsán kiemelte, hogy a

helyi polgármesterek egyik kiemelt kérdésként említették az infrastrukturális
kihívásokat az R7-es gyorsforgalmi út
tervezett építése kapcsán, amely a megyei utakat majd nagyban megterheli.
Ennek kapcsán a megyeelnökök találkozóján Érsek Árpád közlekedési miniszterrel Viskupič erről mindenképp
egyeztetni fog.
Másik fontos téma volt a víz tisztaságának kérdése, amely kapcsán a megyéknek össze kell fogniuk, mert ezt
csak közösen tudják oldani.
A megyei tulajdon kezelése és a kerékpárutak szintjén is több téma felme-

rült a polgármesterek és a megye vezetőinek közös találkozóján. A hivatalos
látogatáson a nyolc megyei képviselő
(mindük a Magyar Közösség Pártja
színeiben) is részt vett, a járást reprezentálva.
Viskupič hangsúlyozta, az általuk kezelt pályázati forrásokat 600 ezer euróra
bővítették az idén, három témában
(sport, kultúra és szociális terület). A
legkisebb pályázható összeg 500 euró
lesz, felső határ nincs, míg az önrészek
mértéke a települések és a szervezetek
szintjén is csökkent.
Ezzel is szeretnék segíteni a települések és a civilek kezdeményezéseit, hogy
ne néhány száz eurós támogatásokról
döntsenek majd.
Berényi József megyealelnök jelezte,
a megye tanácsa olyan költségvetést javasolt a megyei képviselőknek elfogadásra, amely alapján a két magyarlakta
megyei járásra (Galántai, Dunaszerdahelyi) a költségvetés 40 százaléka jut.
Hájos Zoltán polgármester megköszönte a megyeelnök látogatását, amely a
polgármesterek véleménye szerint is nagyon hasznosnak bizonyult, s ilyen módon el tudták mondani az egyes települések vezetői azokat a kihívásokat, amelyekkel meg kell küzdeniük, és amelyekben akár segítséget is várnak a megyétől.
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FARSANG – ÉLETMÓD

A Fröccsfest fellépőire is fény derül...
Második alkalommal rendezik
meg városunkban a Fröccsfestbált,
amelynek február 10-én a Vidékfejlesztési Szakközépiskola ad otthont.
Dakó Sándor szervezőtől megtudtuk, tavaly azzal a céllal indították útjára a rendezvényt, hogy ﬁatalos hangulatú bállal színesítsék a dunaszerdahelyi farsangi időszakot, s a siker arra
buzdította őket, hogy a kezdeményezést folytassák. Idén is a Fröccsfestbálon ismertetik a rendezők a nyilvánossággal, hogy ki lép majd fel a júliusi
Fröccsfesten, amely sok újításon megy
majd keresztül – tudtuk meg.
„A bálon a Petőﬁ Rádió 2017-es
Nagy-Szín-Pad versenyének győztese,
a Lóci játszik leplezi le a fesztiválos fellépőket, de a február 10-i bálon zenekarával majd ő is szórakoztatja a közönséget. Az este egésze során a felvidéki mulattató, Valaskó Feri muzsikál
majd a kétszáz fős közönségnek, de az
éjszaka Kis Grófo is fellép. A kiváló ze-

néhez ízletes menüsor dukál, tyúkhúsleves, rántott hús, cordon bleu, székelykáposzta, vörösboros vadpörkölt, házi
kenyér és csallóközi farsangi fánk is
lesz az asztalon. A Fröccsfestbál új
megvilágításba helyezi az év buliját, a
káprázatos fénytechnika kék-magenta
színei már sokat elárulnak a megújult
Fröccsfestről, de a fellépőket majd csak
a hétvégén ismerheti meg a közönség”

– mondta el Dakó Sándor. Azt azonban már előtte megtudtuk, hogy a szervezők ismét olyan előadókat hívtak
meg a dunaszerdahelyi közönség szórakoztatására, akik a legnépszerűbbek
a magyar zenei piacon, és a fesztiválok
alkalmával remek hangulatot tudnak
teremteni.
A Fröccsfestre egyébként a jegyek
értékesítése majd áprilisban indul.

Újragondolt receptek a Séfek séfétől
Bizonyára olvasóink
többségének nem kell
bemutatni Tatai Robit, a
Séfek séfe tavalyi, első
évadának győztesét.
A verseny megnyerése
újabb inspirációt adott a
dunaszerdahelyi Villa
Rosa ﬁatal szakácsának,
aki épp a napokban jelentette meg első receptes
könyvét. Ebben a receptgyűjteményben 52 olyan
hagyományosnak mondható csallóközi étel szerepel, melyeket egy kis csavarral, apró módosításokkal készített el az ifjú séf.
„Olyan ételekből állítottam
össze a könyvet, melyeket
4

minden háziasszony ismer,
ám egy kicsit mindegyik
meg lett változtatva, "modernizálva" lett. Az elgondolásom az volt, hogy a
szokásos ételekbe frissességet vigyek, ugyanakkor
ezek elkészítése ne igényel-

jen speciális
tudást; otthoni körülmények között, főzőlapon és sütőben készíthetik el ezeket a
hobbiszakácsok” – tudtuk meg Tatai Robitól.
Elmondta
továbbá azt is, hogy hamarosan kezdetét veszi egy
roadshow, melynek keretében a séf egy-egy étterem
szakácsaival közösen készít a könyvből kiválasztott
receptek alapján négyfogásos vacsorát, majd a vacso-
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ra végeztével a vendégek
dedikáltathatják a szakácskönyvet, illetve közös beszélgetésre is lehetőségük
nyílik. Emellett klasszikus
író-olvasó találkozókat is
tervez, az első közülük február 10-11-én lesz a dunaszerdahelyi MAX üzletközpontban, amikorra kis
meglepetéssel is készül a
Séfek séfe.
A Tatai Robi Hagyományos ételek újragondolva című könyve megvásárolható a roadshow alatt, a dedikálás alkalmával, illetve hamarosan online is rendelhető lesz a következő weboldalon keresztül: www.tatairobi.com.

Ingyenes apróhirdetési lehetőség!

– Mi pontosan a dunaszerdahelyi apró? Hol lehet elérni?
– A dunaszerdahelyi.sk-n található
„apró” régiónk egyetlen, portál szintű
apróhirdetési oldala. Ez az egyre bővülő,
növekvő és népszerű weboldalunk részeként működő, olvasóink számára készített
teljesen ingyenes szolgáltatás.
– Miért érdemes kipróbálni a hírportálnak ezt a szolgáltatását?
– Csallóköz központjának, Dunaszerdahelynek és környékének szinte minden
háztartását legkönnyebben portálunkon

keresztül tudják elérni. Akár vásárolni,
akár eladni szeretne valaki, érdemes ellátogatni, illetve közzétenni a naponta több
ezer régióbeli látogatót vonzó oldalunkon.

Fašiangy v mestskom
klube dôchodcov

– Mit kell tudni a szolgáltatásról?
– Ha röviden, kulcsszavakban összefoglalva szeretnénk elmondani: praktikus
kategóriák, gyors elérés és eredményesség.
Itt az érdeklődők ugyanis mind vevőként,
mind hirdetőként a lehető legegyszerűbben tudnak kapcsolatba lépni egymással.
Ehhez „alakítottuk hozzá” ugyanis a dunaszerdahelyi aprót – a cél ugyanis az időszűkében zajló mindennapjainkban a
gyors megoldások keresése, s olvasóink kényelme volt.
– Sokszor bosszantó a közösségi hálók
zavaros apróhirdetési oldalai között böngészni...
– Igen, mi is így gondoljuk – ám nem
csupán ezért tudom ajánlani, hogy próbálják ki stabil és biztonságos hírportálunknak ezt a – még egyszer hangsúlyozom,
valóban ingyenes – szolgáltatását!

Farsang a városi
nyugdíjasklubban

Aj toho roku bola v klube dôchodcov fašiangová nálada,
členovia klubu sa včera popoludní dobre zabavili.
Zišlo sa okolo 90 členov, aby hudbou, tancom a zábavou
strávili fašiangové popoludnie. Lepi Mária, vedúca klubu,
uviedla, že mnohí, žiaľ, na poslednú chvíľu kvôli chorobe odvolali svoju účasť. Dozvedeli sme sa aj to, že aj naďalej uvítajú
prihlášky ďalších záujemcov, avšak potešili by sa hlavne mužom, keďže momentálne sú v prevahe tancachtivé dámy. O
dobrú náladu sa
staral Kósa József
z Horného Baru,
príjemne vyhrával, spieval maďarské i slovenské
pesničky. Po chutnom olovrante si
darčeky v tombole
našli viac ako 50
nových majiteľov.

Az idén sem kerülte el a farsangi hangulat a nyugdíjasklubot, zenés délutánon szórakoztak a klub tagjai.
Mintegy 90 tag gyűlt össze csütörtök délután a városi nyugdíjasklubban, hogy zenével, tánccal, beszélgetéssel múlassák az időt
farsang idején. Lepi Mária, a klub vezetője elmondta, hogy sajnos
többen az utolsó pillanatban mondták vissza a részvételt betegség
miatt. Azt is megtudtuk tőle, hogy örömmel várják további szépkorúak jelentkezését, és nem ártana több férﬁ tag sem, mert jelenleg többségben vannak a táncos lábú hölgyek. A hangulatról ezúttal is a felbári Kósa József gondoskodott, kellemes dallamokkal,
magyar és szlovák énekekkel szórakoztatta a közönséget. Az ízletes uzsonna után több mint 50 tomboladíj talált gazdára.
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KÖZÉRDEKŰ

Portálunk, a dunaszerdahelyi.sk
egyik ingyenes szolgáltatása az apróhirdetések beküldésére szolgáló felület. Erről, illetve ennek szerepéről
kérdeztük Fónod Zoltánt, a portált
működtető Perfects Kft. igazgatóját.

DUNASZERDAHELYI VÁROSI TELEVÍZIÓ

Két évtizede lakosaink szolgálatában
Húsz éve, 1997 őszén indult
Dunaszerdahelyen a városi televízió. A jubileum kapcsán a kezdetekről kérdeztük Fekete Györgyöt,
a DSTV első igazgatóját.
– Mennyire volt bonyolult húsz éve
városi televíziót indítani?
– Nem volt egyszerű. Olyannyira,
hogy a kezdetek igazából 1995 őszére
nyúlnak vissza, amikor a plénum jóváhagyta a városi televízió indításának tervét. Eredetileg az önkormányzat szerette
volna megalapítani és működtetni a helyi
televíziót, de akkorra megváltozott a médiatörvény, és az új szabályok értelmében
az önkormányzatoknak már nem volt
erre lehetőségük. Kerestük a megoldást,
amit az akkor tőkeemelési problémák
miatt felszámolás alatt álló Perfects
Részvénytársaságban találtuk meg. A
város a tulajdonában lévő épülettel szállt
be az alaptőke-emelésbe, így a továbbiakban már nem az önkormányzat, hanem a Perfects Rt. kérvényezte az illetékes hatóságoknál a televízió engedélyezését. Hosszú tárgyalások kezdődtek a tévétanáccsal, mire kikristályosodott, hogy
mi az a programstruktúra, amit a tanács
is elfogad. A hosszú huzavona végén aztán megadták az engedélyt, és 1997 októberére végre elindulhatott az adás. Azt
azért még érdekességként hozzátenném,
hogy akkoriban hét lokális televízió volt
bejegyezve az országban, ma pedig már
100 fölötti a regionális televíziók száma.
– Indulástól a ma megszokott programot láthatták a nézők?
– Kezdetben még nem a napjainkban
szokványos egész napos televíziós adás
futott, hanem a fél óra magyar és fél óra
szlovák híradó, melyet a Pónya Norbert
graﬁkus, Fodor Judit és Kiss Márta által
készített képújság egészített ki. Ez az
időszak egyébként technikai szempontból izgalmasnak mondható, mert akkortájt zajlott az átállás analógról digitális
technológiára. A város már korábban készült a televízió indítására, a használatos
technika egy részét is megvették, de mire
6

ﬁzikailag elindulhattak a felvételek, addigra az már részben elavult, így kiegészítésre szorult.
– Mikor alakult ki a mostani struktúra?
– 2007-ben tértünk át az egész napos
adásra, eleinte még a teletextes szöveg is
kiegészítette az adást, amit később elhagytunk. Ebben az időszakban már
több operatőrrel és riporterrel dolgoztunk. Már itt dolgoztak, illetve ekkortájt
érkeztek: Bíró Éva, Polák László, Kanovits György, Szénássy György szerkesztők, illetve Krascsenits Géza, Czibula
Csaba, Derzsi Áron operatőrök, de dolgozott nálunk ifj. Batta György is. A televíziós adás bemondói szinte kezdetektől Andrea Olejníková és Ibolya Ildikó
voltak, de részt vett a munkánkban Tilajčík Edit és Menyhárt József is.
– Milyen fontos pontjai voltak az elmúlt időszaknak?
– Ahogy említettem, 2007-ben tértünk át a korábbi analógról digitális műsorkészítésre. A digitális technológia tíz
évvel ezelőtt még elég drága volt, nem
volt egyszerű bővíteni, de mára már sokkal könnyebb és olcsóbb kiegészíteni azt.
Fontos pont volt szerintem az is, amikor
három éve kiépítettünk egy élő hidat a
magyar állami televízióval, mely jelenleg
is működőképes. Illetve úgy tűnik, a húszéves jubileum ad lehetőséget az újabb
nagyobb fejlesztésre.

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK – DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK / 2018. 2. 7.

– Milyen fejlesztést vettek tervbe?
– Az egyik szolgáltatóhoz még mindig analóg jelet továbbítunk, amit a közeljövő fejlesztése eredményeként már
digitálisra cserélhetünk. És ha már belevágunk egy korszerűsítésbe, egyúttal az
eddigi PAL rendszerű kamerákat is lecseréljük a ma elterjedt HD minőségűre.
Ugyan elvileg át lehetne lépni 4K rendszerre is, de ez ma még nagyon drága
technológia, a HD pedig megﬁzethető
áron nyújt magas minőséget. Ezzel a
technikai fejlesztéssel párhuzamosan a
számítógépes park is megújul.
– Hogyan érhetik el a városi televízió
adásait a nézők?
– Induláskor az SKT nevű osztrák
kábeltévés társaság sugározta az adást,
ezt a hálózatot később átvette a UPC
szolgáltató, akik révén mindmáig a legtöbb háztartásban elérhető az adás.
Emellett a SWAN és a Slovanet (Madnet) szolgáltatók kábeltelevíziós csatornáin nézhető még a városi televízió műsora. Biztosan többekhez eljutna műholdas adáson keresztül, de sajnos ez nem
kivitelezhető, mert egyrészt nagyon drága, másrészt erre a típusú adásra másféle
engedély is kell. 2007 után kezdtük kialakítani a tévé weboldalát is, melyet
2016-ban integrált a dunaszerdahelyi.sk
/ dunajskostredsky.sk portál, ahol azok
is elérik tudósításainkat, akiknek nincs
kábeltelevíziójuk.

A város szépségei, pillanatai
KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉS

A Dunaszerdahely képekben közösségi oldal nyolc éve működik, s jelenleg is már több mint tízezer felhasználó követi a Facebookon. A városunkat fotókon bemutató kezdeményezést Vontszemű Gyula indította – vele beszélgettünk az elmúlt
nyolc esztendőről...
– Mi volt a célja a csoport létrehozásának a közösségi hálón?
– Őszintén szólva, talán először csak a
magam öröme – s nem is gondoltam át,
nem voltak kifejezett célok... Az első képek, amik felkerültek, mobilképek voltak,
és a barátokat jelöltem be. Aztán hirtelen
száz-százötven főre, majd rövidesen kétháromezerre duzzadt a követők létszáma.
A kimondatlan célja talán az volt,
amiért most is létezik, hogy bemutassa
Dunaszerdahely szépségeit, pillanatait,
mindennapjait, arcait. Sokáig tartott,
amíg sikerült megértetni az emberekkel,
hogy valóban ez a cél, és teljesen apolitikus felületről van szó. Sokak számára ez
furcsa volt – többen „rám írtak”, megkerestek, hogy miért nem ezt vagy azt mutatjuk meg, miért nem kritikát fogalmazunk meg... De maradtunk az elképzelésnél, hogy ez nem egy a várost kritikus
szemmel ﬁgyelő közösség, hanem egy

sokkal pozitívabb szemléletű „hely”,
amely Dunaszerdahely szépségére koncentrál, ha lehet így fogalmazni.
– Hogyan látod, mi az erőssége az oldalnak?
– Az, hogy többen küldenek be ide képeket, és szívesen teszik ezt. Az emberek
szeretik a szépet, s mi ezt akarjuk itt megmutatni. Persze jöttek olyan képek is,
amelyek nem idevalóak voltak. Ezekre
egyenként válaszoni kellett, hogy miért is
nem kerülnek, kerülhetnek fel, s folyton
meg- és megerősíteni az oldal apolitikus és
pozitív üzenethordozását. Ez valóban sok
munkával járt.
– Az oldal kezelése számodra teljes
mértékben hobbi, amelyre a saját időd és
energiád megy rá, ugye?

– Az, igen, de szívügyem is. Az emberektől ugyanis rengeteg szeretetet kapok,
ami folyton feltölt.
– Nem proﬁ fotósok küldenek képeket,
hanem többnyire amatőrök, hobbifotósok.
– Ma már szinte minden ember kezében ott a telefonja, és mindenfélét fényképez. Sokfélék vagyunk, és olyanok,
akik meg szeretnék mutatni azt a pillanatot, ami elvarázsolta őket. Kinek így, kinek úgy sikerül, de ami közös bennük, az
az adni vágyás. Kicsit „kipillantani” a
mindennapi életből, és az átélt örömöt
megmutatni. Jómagam is így vagyok: soha nem törekedtem a tökéletesre, sem arra, hogy nagy fotósnak tartsanak, mindig
a lelkét kerestem mindennek és mindenkinek. Így vagyok a várossal is...

KÖZÉRDEKŰ

Anyaországi segítség az újszülött
felvidéki magyarok számára
A Köldökzsinór Program juttatásai 2018. január 1jétől elérhetőek a Felvidéken is a 2017. június 30-a
után született gyermekek részére.
– Az anyasági támogatást a gyermek születését követő hat
hónapon belül kell benyújtani, összege 64 125 forint.
– A ﬁatalok életkezdési támogatása 42 500 forint, amely a
gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán kerül jóváírásra. (A korábban született gyermekek részére Start-számla
nyitható.)
A kérelem benyújtható személyesen:
– a Pozsonyi Konzuli Hivatalban, időpontfoglalás telefonon:
+421 59 428 100 vagy e-mailben: consulate.pzs@mfa.gov.hu;
– a Kassai Főkonzulátuson, érdeklődés telefonon: +42155-728-2021 vagy e-mailben: mission.kas@mfa.gov.hu
– Magyarországon a kormányablakoknál: www.kormanyablak.hu;
– valamint postai úton: Magyar Államkincstár, 1081 Budapest Fiumei út 19/A.
Az igényléshez szükséges az újszülött és a szülők részére kiadott Magyar igazolvány fénymásolata, és a gyermek születési
levelének a fénymásolata.
A Magyar igazolvány kérelmezéséhez az igénylő vigye magával:
– az igazolványképét és a személyazonossági igazolványát,
– a gyermek igazolványképét és a születési levélének a fénymásolatát.

Gyűjtés
a rászorulók részére

Az eddigi tapasztalatok alapján az alábbi információkra hívják fel a ﬁatal családok ﬁgyelmét:
– ha a szülő mindkét támogatást igényelni szeretné, akkor
csak az anyasági támogatásra vonatkozó formanyomtatványt
kell kitölteni, és ezen a nyomtatványon nyilatkozni arról, hogy
kéri a ﬁatalok életkezdési támogatását is;
– ha csak az anyasági támogatást kérik, vagy mindkét támogatást, akkor nem kell a születési levelet hiteles fordításban benyújtani, csak egy fénymásolatot mellékelni, ami egyébként kell
a Magyar igazolványhoz is, azaz két példányban kell az eredetiről másolatot készíteni;
– ha csak a ﬁatalok életkezdési támogatását szeretné a család,
akkor szigorúbbak a feltételek, azaz az születési levél hiteles fordítása is szükséges a Magyar igazolvány másolata mellett;
– az anyasági támogatásnál a baba megszületése után fél
éven belül be kell nyújtani a kérelmet, azaz a 2017. június 30a után született gyermekek esetében már csak január 31-ig van
idő, azaz kérni kell a Magyar igazolványt és a támogatásokat is,
egyszerre.
Az ügyintézésben a felvidéki magyaroknak a konzulátusok
és a Szövetség a Közös Célokért társulás (www.szakc.sk/
irodaink) munkatársai több városban nyújtanak segítséget. Az
érdeklődők Dunaszerdahelyen az Ádor utca 48. szám alatt
kaphatnak információt. E-mailben is kérhetnek felvilágosítást
a támogatási feltételekről a dunaszerdahely@szakc.sk címen.
További, részletes tájékoztató található a Köldökzsinór
Programról a www.csalad.hu oldalon.

Zbierka na pomoc
odkázaným

A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász ezúton értesíti a lakosokat, hogy
március 2-án (pénteken)
14.00–18.00 óra, illetve
március 3-án (szombaton)
8.00–12.00 óra között
gyűjtést szervez a Bacsák
utcai központjában (a posta
mögött) a rászoruló családok részére.
Adományaikat előre is
köszönik!
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Dunajskostredská katolícka charita oznamuje
občanom, že v piatok
2. marca v čase od 14.00
do 18.00 h a v sobotu
3. marca od 8.00 do
12.00 h organizuje zbierku v centrále na Bacsákovej ulici (za poštou)
pre odkázané rodiny.
Za pomoc všetkým
ďakujeme!

Brumiarc a Vámbéryben
KÖNYVBEMUTATÓ

Rajkovics Péter, lapunk főszerkesztőjének Brumiarc és a cirkusz
című mesekönyvét mutatták be január 26-án délelőtt a Vámbéry
Ármin Alapiskolában.
A Brumiarc és a Kicsi folytatásaként
megjelent, Brumiarcot, a kismackót a cirkuszba elvivő mesekötettel az alapiskola
alsós tanulóit ismertette meg a szerző, aki
szerint mindenképp „gyermekközelbe”
kell vinni a meséket, hogy ezáltal is rá lehessen mutatni az olvasás, illetve a mesében rejlő csodáknak a fontosságára és
szükségességére.
A szerző egyik célja ugyanis éppen az
volt, hogy a közösségnek, valamint az
otthon melegének életünkben kiemelkedő szerepét „láttassa” (nem csak) a legkisebbekkel is. Emellett a szerző kifejezte
reményét, hogy a gyerekek a mesék által
megszeretik magát az olvasást is.
Népes gyereksereg várta a kis mackó
történetét bemutató találkozót – az első,
második és harmadik évfolyamos gyerekek egyfajta interaktív foglalkozáson,
„mesés utazáson” vehettek részt, elkísérve
a mackóﬁút és a történetben megjelenő
medvelányt az egyszerűségében is megragadó történeten keresztül egy kalandos
út során a cirkuszba, majd vissza az otthon lágy melegébe.

Americký profesor na SOŠ
Žiakom dunajskostredskej SOŠ na ulici Szabóa
Gyulu 21 sa znova vyskytla skvelá príležitosť stretnúť sa v rámci mimoriadnej hodiny angličtiny s
„native speaker“ lektorom
jazyka.
Americký profesor Michael Herrera v jedno predpoludnie navštívil našu školu, aby v rámci interaktívnej
prednášky presvedčil žia-

kov, že učiť sa cudzí jazyk je
dôležité – aby mali odvahu

komunikovať, hovoriť, aby
sa nebáli, aj keď spravia chy-

bu, veď len z chýb sa dá učiť.
V prednáške zdôraznil, aké
dôležité je počúvať text,
možno to najdôležitejšie vo
výučbe jazyka.
Žiaci sa ho mohli na všeličo povypytovať, na ich
otázky s radosťou odpovedal. Podobné mimoriadne
hodiny budú pokračovať aj
v druhom polroku.
Klőr Levente,
učiteľ angličtiny
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OKTATÁS

Helytörténeti verseny – felhívás
A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet, a Biró Márton Polgári Társulás, a Pázmaneum Polgári Társulás és Dunaszerdahely Város Önkormányzata – hagyományosan a helyi Szent
György-napokhoz kötődően – helytörténeti versenyt
hirdet a helyi magyar tannyelvű alapiskolák felső tagozatos tanulói számára, Dunaszerdahely az első világháborúban címmel.
A verseny témája idén – az I. világháború befejezésének
100. évfordulója alkalmából – városunk történetének
1914 és 1920 közötti szakasza lesz, azaz a nagy háború vá-

rosunkat érintő történései, illetve a trianoni békediktátum
hatásai.
A verseny gesztora: dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere.
A Szent György-napokhoz – azaz Dunaszerdahely város
alapításának, védőszentjének, egyesítésének és jeles személyiségeinek ünnepnapjaihoz – kapcsolódó verseny döntőjére 2018.
április 27-én, pénteken délelőtt a Vermes-villában kerül sor. A
vetélkedőbe az iskolák 3-4 fős csapatainak a jelentkezését várják.
A vetélkedő szakmai zsűrije a kaszinó tagjai, A. Szabó
László kultúráért felelős alpolgármester, Karaffa Attila, a kulturális bizottság elnöke, Nagy Attila helytörténész és dr. Vajda
Barnabás történész lesznek.
A csapatok a verseny.dunaszerdahely.com oldalon keresztül (www nélkül kell beírni!) küldhetik el jelentkezéseiket. További információk az info@dunaszerdahely.com e-mail-címen
kaphatók.
Az ajánlott irodalmat kérés esetén a szervezők a csapatok
rendelkezésére bocsátják!
Társszervezők:
– Kortárs Magyar Galéria, Szlovákiai Magyar Művelődési
Intézet.
Médiapartnerek:
– dunaszerdahelyi.sk, DSTV, Dunaszerdahelyi Hírnök.

Szakma Sztár 2018
Január 22-én a Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola adott otthont a Szakma Sztár 2018 elnevezésű szakmai verseny egyik felvidéki fordulójának, melyet az iskola a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Komáromi Központi Irodájával együtt szervezett.
A verseny különböző szakmát és tanulmányi szakot tanuló diákok több fordulóból álló megmérettetése, melynek írásbeli és
gyakorlati része is van. Az iskola diákjain kívül a Szabó Gyula utcai Szakközépiskola tanulói is versenyeztek.
A résztvevők cukrász, fodrász, villanyszerelő és informatika szakterületeken mérték össze tudásukat. A diákok rengeteg tapasztalatot és új információt gyűjtöttek, amelyeket a magyarországi fordulón is felhasználhatnak.
Szelle Tamás, az iskola pedagógusa

A képzési lehetőségekről tájékozódhatnak
Február 16-án, pénteken este 19.00 órakor kerül sor a
Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális munka Főiskola
tanulmányi programjainak ismertetésére az intézmény
dunaszerdahelyi előadótermében (Bartók Béla sétány
4291/36).
A 2018/19-es akadémiai évben az intézmény a következő tanulmányi programokat kínálja:
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– Szociális munka alapszak (Bc.) – levelező
– Szociális munka mesterszak (Mgr.) – levelező
– Pszichológia alapszak (Bc.) – nappali
Mindegyik szak magyar nyelven indul. A szakok a hatályos törvények értelmében akkreditáltak.
Bővebb információt a február 16-ai programismertetésen
kaphatnak az érdeklődők.
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Farsangi Játszóház – Fašiangový dom hier

SPORT

Tizenhét érem a diákliga első fordulójában!
Február első szombatján Hakszer Tibor és Vajas
József edzők vezetésével Trencsén városa adott otthont a szabadfogású birkózó-diákliga első fordulójának, amelyre 14 klub 153 versenyzője nevezett be. A
dunaszerdahelyiek jól kezdték az első fordulót, összesen 17 érmet gyűjtöttek, ebből 6 arany, 8 ezüst és 3
bronzérem.
Eredmények:
Gyerek
24 kg – Kovács Péter, 4. hely
26 kg – Hegedűs Attila, 2. hely
36 kg – Varga Gergely, 1. hely
40 kg – Engler Ádám, 1. hely
44 kg – Nagy Zsolt, 2. hely
Diák
26 kg – Bodó Barnabás, 1. hely, Hodossy Zoltán ,2. hely
30 kg – Kósa Áron, 1. hely, Pálos Flórián, 2. hely
36 kg – Nagy Roland, 2. hely, Viktorin Filip, 4. hely
39 kg – Pollák Adrián, 2. hely
44 kg – Kovács Ferenc Dániel, 4. hely
68 kg – Zsigmond Árpád, 2. hely

Lukostrelci LK
Danubia bodovali
Mladé nádeje našej lukostreľby z Lukostreleckého
klubu Danubia v Dunajskej Strede sa 14. januára opäť
úspešne zúčastnili súťaže memoriál Karola Noskoviča
vo Viničnom.
Výsledky nás
mimoriadne potešili:
Lucia Motusová, holý luk - kadetky, 1. miesto
Zorka Farkašová, holý luk mladší žiaci, 3.
miesto
Obe podali
skvelý výkon a
zaslúžene si odniesli poháre za
umiestnenie.
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Serdülők
48 kg – Szakács Dominik, 2. hely
57 kg – Gaál András, 1. hely
75 kg – Bertók Nicolas, 1. hely
85 kg – Gálffy Gergely, 5. hely
Lányok
29 kg – Hegedűs Réka, 3. hely
30 kg – Vajas Viktória, 3. hely
35 kg – Pollák Anna, 3. hely

A Seishin Karate Klub
kiválóan helytállt
A lengyelországi Rzeszów városában rendezték meg a Kárpátia-kupa nemzetközi karateversenyt 12 ország (Ausztria,
Belgium, Csehország, Horvátország, Spanyolország, Litvánia, Fehéroroszország, Ukrajna, Magyarország, Svédország,
Szlovákia és Lengyelország) közel 70 klubjából érkező 600
karatéka részvételével, ami már kis Európa-bajnokságnak is
megfelel.
A Seishin Karate Klub versenyzői már pénteken a rendezvény
helyszínére utaztak, mivel ekkor volt a regisztráció és a mérlegelés.
Szombat délelőtt az ünnepélyes megnyitót követően kezdődtek a
küzdelmek. Először Cserepes Zoltán szerepelt, aki bírói döntéssel
alulmaradt magyar ellenfelével szemben. Markovics Ádám lengyel
ellenfele kapott. Sajnos eléggé „lejtett” a hazai pálya, így a hazai versenyzőt juttatták tovább. Hupian Kristína első, spanyol ellenfelét
bírói döntéssel győzte le. A döntőben a nála 15 kilogrammal nehezebb ukrán ellenfelével szemben maradt alul, így a felnőtt női +65
kilogrammos kategóriában a kiváló második helyen végzett. A klub
tagjai februárban további megmérettetéseken vesznek részt Magyarországon és Horvátországban.
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MOZAIK – MOZAIKA

Víťazná trojica
Odborník z Dunajskej Stredy
sa stal slovenským externým trénerom Google
Szabó László, spoluzakladateľ Growww Digital sa stal v
roku 2018 slovenským externým trénerom Google v téme export.
Mladý talent poskytuje regionálnym online ﬁrmám poradenstvo ohľadne vstupu na zahraničné trhy (CEE, EU, iné) a
ako on hovorí, „evangelizujem online export, ako to už roky
robíme aj s Growww Digital”.
Vlani v decembri mal na Google konferencii vo Varšave –
popri odborníkoch z Google a McKinsey & Company, popri
manažéroch poľských, českých, ukrajinských a gréckych technologických ﬁriem – aj Szabó László prednášku.
Vtedy uviedol: „V súčasnosti stredo-východo-európske regionálne online trhy ponúkajú doteraz nevídané možnosti
podnikateľského rastu. Pred očami nám vyrástli také ﬁrmy
ako E-optika, Electronic-star, POPGOM či napríklad Szállás.hu. Veľmi sme sa tešili pozvaniu Google, je to pre nás veľká česť, že sme sa mohli podeliť o naše skúsenosti získané na
exportných trhoch a mohli ich odovzdať ďalej.”
Na konferencii Szabó László uviedol na príkladoch vlastných ﬁriem, prečo je región lákavý pre tento tip ﬁriem: jeho
ekonomika rastie rýchlejšie ako priemer EU, pričom kvôli jazykovej bariére tento trh veľkí medzinárodní konkurenti ešte
neobsadili. Poskytol rady aj vzhľadom na to, ako si zvoliť cieľový trh pre expanziu.
S dunajskostredským rodákom, talentovaným odborníkom prinesieme čoskoro aj rozhovor.
Kde prednášal vlani v decembri Szabó László?
Stačí poslať správnu odpoveď na nasledovnú otázku na adresu press@perfects.sk do 15. februára 2018!
Výhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajskostredského
hlásnika: Orosz Tamás, Olga Bognár, Lelkes Anikó.
Výhercom posielame ich výhru poštou.
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Nyerő hármas
Dunaszerdahelyi szakember lett
a szlovák Google külsős szakmai trénere!
Szabó László, a Growww Digital társalapítója és növekedési szakértője lett 2018-ban a szlovák Google külsős
szakmai trénere, export témában.

A ﬁatal tehetség régióbeli online cégeknek ad tanácsot
a külföldi (CEE, EU, egyéb) piacra lépéssel kapcsolatban,
s ahogyan ő fogalmaz, „evangelizálom az online exportot,
ahogy azt tesszük már évek óta a Growww Digitallel is”.
Tavaly decemberben a varsói Google-konferencián – a
Google és a McKinsey & Company szakértői, valamint
lengyel, cseh, ukrán és görög technológiai cégek vezetői
mellett – Szabó László is előadást tartott.
Akkor ezt nyilatkozta: „Ma a közép-kelet-európai régió online piacai minden eddiginél jobb növekedési lehetőségeket kínálnak a vállalkozásoknak. A szemünk előtt
nőttek fel olyan cégek, mint az E-optika, az Electronicstar, a POPGOM vagy éppen a Szállás.hu. Nagyon
örültünk a Google meghívásának, óriási megtiszteltetés
volt, hogy megoszthattuk az export piacokon szerzett tapasztalatainkat, és átadhattuk a tudásunkat.”
A varsói konferencián Szabó László előadásában saját
ügyfeleik példáján mutatta be, hogy a régió miért vonzó
az e-kereskedelemmel foglalkozó cégek számára: gazdasága az EU átlaga feletti mértékben növekszik, miközben
a nyelvi korlátok miatt a nagy nemzetközi versenyzők
még nem tarolták le a piacot.
A dunaszerdahelyi születésű, tehetséges szakemberrel
rövidesen interjút közlünk.
Nyerjen páros fürdőbelépőt!
Nem kell mást tennie, mint válaszolnia a következő
kérdésre, és elküldeni azt a press@perfects.sk címre
2018. február 15-ig!
Hol adott elő tavaly decemberben Szabó László?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei:
Orosz Tamás, Olga Bognár, Lelkes Anikó.
A nyerteseknek a nyereményüket postázzuk.
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Molnár Rozália – Fényszilánkok – „Hangszer
vagyok Isten kezében”. A tárlat védnöke: JUDr.
Hájos Zoltán, Dunaszerdahely Város polgármestere. A kiállítást megnyitja: PhDr. Farkas
Veronika, művészettörténész. Csallóközi Múzeum kiállítóterme, 17.00
William Shakespeare: Rómeó és Júlia (dráma).
A Jókai Színház előadása. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színházterme, 19.00
Minden, amit tudni kell a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról. Dr. Fábry Kornél
atya, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkárának előadása a kongresszus előkészületeiről. Szent György-templom, 17.00
Zalatnay Sarolta és a Reﬂex. Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központ színházterme, 19.00
A Séfek séfe a MAX-ban. Találkozó Tatai
Robival az új szakácskönyve bemutatóján.
MAX bevásárlóközpont, 15.00

PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAMOV

FEBRUÁR

Krónika – Kronika
Születések – Novorodenci
Almási Balázs, Dorák Dalma,
Dósa Ádám, Dostál Victória,
Khern Sára, Kosár Boris Viktor,
Majchrovič Hanna, Patassy Zsóka,
Varga Tomáš
Elhalálozások – Zomreli
Cerovská Mária (1931)
Dömeová Irena (1934)
Egri Štefan (1943)
Horváth Alexander (1947)
Kissová Magdaléna (1937)
Lelkesová Gabriela (1964)
Miklós Juraj (1933)
Ollé Fridrich (1936)
Rigó Tibor (1940)
Šutovská Marcela (1934)
Szabóová Magdaléna (1946)
Varga Štefan (1953)
Vígh Karol (1938)

Bálint-napi véradás. MAX bevásárlóközpont,
7.30-tól
Lucifer és az angyalok hangja. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színházterme,
19.00
Sikabonyi hagyományos disznóvágás. Sikabonyi Közösségi Ház, 8.00
Haddelhadd-koncert. Soul Hunter Music
Club, 20.30

dunaszerdahelyi.sk/programok • dunajskostredsky.sk/programy

WWW.DUNASZERDAHELYI.SK • WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK
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Szavazzanak, hogy új játszóteret nyerhessünk!
A Lidl üzletlánc idén is meghirdette a Žihadielko elnevezésű internetes versenyét,
amely során kategóriánként a két legtöbb szavazatot gyűjtő település egy új gyermekjátszótérrel gazdagodhat. A modern játszótéren hinták, homokozó, játszóház és egy
négytornyú vár épül. Az üzletlánc a projekt kivitelezésével azt
szeretné elérni, hogy a gyerekek
hasznosan töltsék a szabadidejüket, és hozzájáruljanak a napi
mozgásukhoz. A versenybe olyan települések jelentkezhettek,
ahol az üzletláncnak legalább
egy áruháza van. Dunaszerdahely városa csakúgy, mint az előző években, idén is benevezett a
versenybe. Az önkormányzat a Fenyves lakótelepen egy régi játszótér helyén szeretne
újat építeni. A régi vaskonstrukciókat eltávolítanák, és egy modern, az uniós normáknak megfelelő játszótér jöhetne létre.
Arról, hogy mely városok lesznek azon szerencsések, ahol megépülhetnek a játszóterek, a nyilvánosság dönt. Vagyis az önkormányzat és a lakosság összefogására
van szükség. Szavazni január 15-től február 28-ig lehet a www.zihadielko.sk internetes oldalon. A szavazáshoz regisztráció szükséges, minden regisztrált szavazó naponta egy szavazatot adhat le.

Hlasujte, aby Dunajská Streda vyhrala ihrisko!
Obchodný reťazec Lidl aj v roku 2017 vyhlásil internetovú súťaž Žihadielko. V
piatich kategóriach prvé dve mestá, alebo obce s najvyšším počtom hlasov môžu byť
bohatšie o nové destské ihrisko. Moderné ihrisko bude vybavené hojdačkami, hracím
domčekom, pieskoviskom a hradom so štyrmi vežami. Obchodný reťazec týmto projektom sleduje cieľ, aby deti odmalička trávili voľný čas aktívne a pohybom zábavnou
formou. Do súťaže sa môžu prihlásiť obce a mestá, kde reťazec má aspoň jeden obchodný dom. Dunajská Streda, podobne ako v minulých rokoch, sa zapojila aj tento
rok. Samospráva mesta by chcela vybudovať nové ihrisko na mieste starého ihriska
na sídlisku Boriny. Staré železné konštrukcie by odstránili a nahradili moderným
detským ihriskom, podľa noriem EÚ.
O víťazoch súťaže, kde sa ihriská budú realizovať, rozhodne verejnosť. V tejto záležitosti sa teda vyžaduje spolupráca samosprávy a obyvateľov mesta. Zapojiť sa do
hlasovania o ihrisko Žihadielko je možné od 15. januára do 28. februára 2018 na
stránke www.zihadielko.sk. Na hlasovanie je potrebná registrácia, každý registrovaný
hlasujúci môže poslať denne jeden hlas.
Lidl plánuje vybudovať spolu 10 ihrísk aj v roku 2108. Obchodný reťazec realizoval v rokoch 2016 a 2017 na Slovensku spolu 20 detských ihrísk v celkovej hodnote 1
174 000 eur. Vďaka Lidl sa detské ihrisko vybudovalo okrem iných v mestách Trnava,
Levice, Galanta, Skalica, Banská Bystrica, Šahy. Samospráva Dunajskej Stredy sa do
súťaže prihlásila aj v roku 2017, kedy obyvatelia mesta odovzdali 6023 hlasov, čo však
na víťazstvo nestačilo. Tento rok sa do súťaže môžu zapojiť aj mestá a obce, ktoré v minulých rokoch už vyhrali, tentoraz budú zaradené do osobitnej kategórie.
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Következő számunkból
Megjelenés február 28-án.
Nasledujúce číslo vychádza 28. februára.

Miről döntöttek a képviselők?
O čom rozhodli poslanci?

Sikabonyi hagyományos
disznóvágás
Tradičná zabíjačka
v Malom Blahove

Bálint-napi véradás
Valentínska kvapka krvi

Tilajčík Imre
(1954. június 18. –
2018. február 4.)
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