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Széchenyi Akadémia Nagycenken
2013. április 10 és 14. között Nagycenk adott otthont a
Széchenyi Akadémiának, melynek témája az innováció volt.
Sokan azt gondolták, hogy a manapság divatos
szónak nem sok köze lehet Széchenyihez.
De akik végighallgatták az elõadássorozatot,
meggyõzõdhettek arról, hogy korának
legnagyobb innovátora a „legnagyobb
magyar” volt, aki minden gondolatával,
minden tettével a nemzet felemelkedését,
az ipar, a kereskedelem, a mezõgazdaság
megújítását, megújulását szolgálta.
Az elsõ napon Péchy Mária, a Széchenyi
Kör elnökének megnyitója után dr. Cserháti
László, a Széchenyi Társaság alelnöke
tartott rendkívül érdekes elõadást Széchenyi
üzenete a mának címmel. A második elõadó
Ormos Balázs, a Nyugat-magyarországi
Egyetem Széchenyi István Lovasképzõ
Központ igazgatója volt. Mindannyian
figyelemmel hallgattuk a lovarda jelenérõl
szóló beszámolót, de fõleg a jövõ terveinek
megvalósulását várjuk õszinte érdeklõdéssel.
A második napot Sopronban töltöttük.
Reinhoffer Zsuzsanna vezetésével
ismerkedtünk a várossal, megtekintettük
a Zettl-Langer gyûjteményt, a Fórum
Múzeumot. A Széchenyi Gimnáziumban
találkoztunk Perkovátz Tamás vállalkozóval,
aki ismertette velünk a helyi fizetõeszköz,
a Soproni kékfrank jelentõségét.
A harmadik nap elsõ elõadója Szauter
Ferenc, a gyõri Széchenyi István Egyetem
tanársegédje volt, elõadásának témája a
gépjármûfejlesztés. Bemutatta azt a
kisfilmet, mely tanítványai napelemes,
saját építésû autójának mûködési elvét
és nemzetközi versenyeken elért sikereit
ismertette. A következõ két elõadó a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának
munkatársai voltak. Dr. Gács János a
szellemi tulajdon védelmének fontosságát
és gyakorlati megoldását, míg dr. Zábori
Zoltán a vasút fejlesztésének lehetõségeit
ismertette színvonalas elõadásában.
Szentkuti Károly, az Országos Széchenyi
Kör alelnöke a Gyurkovics-hagyaték
kiállítása kapcsán a modern múzeumpedagógiáról tájékoztatta a hallgatóságot.

A negyedik nap elsõ elõadója dr. Horváth
Attila egyetemi docens, az ELTE JTK
Jogtörténeti tanszékvezetõ-helyettese volt.
Elõadásában Széchenyit, mint újítót
mutatta be. A gróf széles körû
érdeklõdésének bizonyítéka, hogy mind
a profitot hozó (hengermalom, gõzhajó,
vasút stb.), mind a profitot nem hozó
(színház, MTA stb.) terület fejlesztését
fontosnak találta, támogatta.
A megújult Széchenyi Fórumról
tájékoztatott Buday Miklós, a Széchenyi
Alap elnöke. Bemutatta az új
portálrendszert, megtudhattuk, hogyan
kapcsolódhatunk be ennek munkájába.
Így egyes portálok szerzõdéses kapcsolatba
kerülhetnek az egész portál
rendszert üzemeltetõ fõszerkesztõvel,
aki nem más, mint Buday Miklós.
Nagy érdeklõdéssel vártuk dr. Csorba
Lászlónak, a Nemzeti Múzeum
fõigazgatójának tájékoztatóját a nagycenki
kastélymúzeum jövõjérõl. Elhangzott,
hogy a kastélymúzeumnak saját vezetõre,
múzeumpedagógusokra lenne szüksége,
de a fõigazgató úr hozzátette, hogy erre
pillanatnyilag sajnos nincs anyagi fedezet.
Új könyvét és megírásának történetét
ismertette Kõ András sportújságíró. A
könyv címe: A cenki István-nap:
Vendégségben Széchenyi Istvánnál.
Az író az 1840. augusztus 20-i
kastélyavatóval egybekötött István-nap
megünneplésének történetét írta meg úgy,
ahogy valóban megtörténhetett.
Az elõadássorozatot Papp Éva, a szegedi
tagcsoport titkárának vetített képekkel
illusztrált elõadása zárta, melynek címe
ez volt: Hogyan vélekedett gróf Széchenyi
István a lovakrul, selyemrül és a pálinkárul.
A rendkívül érdekes, színvonalas Széchenyi
Akadémia szervezésében a legnagyobb
munkát Péchy Mária elnök végezte,
köszönet érte. Köszönettel tartozunk
Bugledich Attila alpolgármester úrnak is,
aki minden segítséget megadott a
Széchenyi Körnek.

2013. május 5. vasárnap 13 órától
A Nyugat-magyarországi Egyetem
Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési
Központjának rendezvénye

Programok:
13.00: Megnyitó
A vidék élni akar
A járás partner településeinek bemutatása:
kiállítások, bemutatók
Széchenyi lófuttatás
A lófuttatáson részt vesz
Gazdag Daniella harkai lovas,
aki az elmúlt évi Nemzeti Vágta
budapesti döntõjén szerepelt, és most
bemutatja lovas tudását a rendezvényre
felújított vágtapályán.

A lófuttatás közben:
- a térségben tartott mének
fajtánkénti bemutatása
- bemutatkozik a SMAFC lovas szakosztálya
(a lovas képzés folyamata a kezdetektõl
a verseny szintig)
- az idei lófuttatás a 9. Nádasdy huszárezred
elõtt is tiszteleg a Soproni Huszár
Hagyományörzõ Egyesület által
(kiállítás és bemutató)
- vasló bemutató
-gyerekeknek titokdoboz, lovas játékok,
lovaglás és kocsizás

A programon való részvétel:
felnõtt: 1000 Ft (+ egy gyermek)
nagyszülõ: 500 Ft (+ egy gyermek)
diák: 500 Ft
A vendégek ellátásáról a
Nyugat Étterem gondoskodik

Önkormányzati hírek
Új hulladékrendszer - Lakossági tájékoztató
A "Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer címû
KEOP-1.1.1./2F/09-2011-0002 számú projekt" megvalósításához kapcsolódó
ismeretterjesztõ és szemléletformáló kampány keretében
Lakossági tájékoztatót és kiállítást szervezünk.
Várunk minden érdeklõdõt, aki szeretne többet megtudni az új rendszerû,
korszerû hulladékkezelésrõl.
A rendezvény idõpontja és helyszíne:
2013. május 7. - Kedd, 16.00 óra
Nagycenk Polgármesteri Hivatal - nagyterem
A lakossági tájékozatón az alábbi témákról tudhat meg többet:
-A hulladékkezelés új formája – Miért jobb az új rendszer?
-Szemléletformáló kampány – Tájékozódjon tõlünk, játsszon velünk!
-Az új rendszer lakossági fogadtatása –
a térségben végzett közvélemény kutatás ismertetése
-A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás – Miért jó az összefogás?
-A hulladékkezelés szabályozási háttere - Mit ír elõ a törvény?
-A beruházásról mûszaki szemmel – Mi valósul meg 6 milliárd forintból?
Jöjjön el a tájékozatóval egybekötött kiállításunkra is
-ha szeretne többet megtudni a tudatos hulladékkezelés fontosságáról,
-ha szeretne könnyen hasznosítható ötleteket kapni a hulladék újrahasznosításáról
és a szelektív gyûjtésrõl,
-ha szeretné megismerni az új hulladékgazdálkodási rendszer, a környezetre és az
Ön életére gyakorolt jótékony hatásait, elõnyeit,
-ha szeretne választ kapni az Ön háztartását érintõ hulladékkezelési kérdésekre.
Várjuk rendezvényünkre!
A programról többet megtudhat: www.valogassuk.hu

AMATÕR FOTÓPÁLYÁZAT
Nagycenk Önkormányzata fotópályázatot hirdet.
Témák:
1. Fertõ-táj Világörökségi terület épített öröksége,
2. Fertõ-táj Világörökség élõvilága, természeti értékei,
3. Portrék a mindennapi életbõl
Pályázni a Fertõ-táj Világörökségi területen készült fotókkal lehet.
Érintett települések: Fertõrákos, Balf, Hidegség, Fertõboz, Fertõhomok, Hegykõ,
Fertõszéplak, Fertõd, Sarród, Nagycenk,illetve a Fertõ-Hanság Nemzeti Park területe.
Amatõr fotósok pályázatait várjuk. Egy pályázó több témában is adhat be képeket,
témánként legfeljebb hármat. A pályamûveket személyesen az Önkormányzathoz
(ügyfélfogadási idõben)vagy postai úton, papíralapon (A4-es méretben,
fotóminõségben) és digitális formában (CD-n) kell benyújtani.
A képek hátoldalán fel kell tüntetni a szerzõt, a kép címét (amennyiben van), illetve
azt, hogy melyik témában indul az adott fotó.
A beérkezett alkotásokat a zsûri nem témánként bírálja el,
minden fotós minden fotóval versenyben lesz.
Beadási határidõ: 2013. július 5. péntek, 12 óra.
Cím: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.- Kontakt: Benke Éva 30/95-95-637
A beérkezett alkotásokból 2013 júliusában a hegykõi Tízforrás Fesztivál nagycenki
rendezvényeként kiállítás nyílik a nagycenki Polgármesteri Hivatalban.

Elindult a zöld hulladék begyûjtése
Április 2-án kezdõdött térségünkben
a zöldhulladék begyûjtése. A Sopron
Térségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 39 településén az
STKH (Sopron és Térsége Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Kft.) kéthetente
gyûjti be a háztartásokban keletkezett zöld
hulladékot. A tavaszi kerti munkákból
származó gallyakat, levágott füvet az erre
a célra megvásárolható zöldhulladék –
gyûjtõ zsákba lehet tenni. A zsákok
megvásárlásával a felhasználók a
zöldhulladék elszállításának és kezelésének
a díját fizetik meg, ezért csak az STKH
feliratú zsákban kitett nyesedéket szállítják el.
Zöldhulladékos zsákok Sopronban az
Ügyfélszolgálati Irodában, a Zöld Állomás
üzletben, míg Nagycenken a COOP élelmiszer
üzletben és a szelektív gyûjtést végzõ autók
sofõrjeinél vásárolhatók meg. Telefonos
bejelentés után a zöldhulladék elszállítását
az STKH májusban az alábbi napokon végzi:

május 14; 28.
Bejelentés és információ:
06 99 506-483-as
telefonszámon.
Föld napi szemétgyûjtési akció
A Magyar Közút Zrt. Föld napi
szemétgyûjtési akciójához csatlakozva
szedtünk szemetet Nagycenk kül- és
belterületén április 22-én.A takarításban
részt vettek az általános iskola diákjai
és tanárai, az Önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal dolgozói, a
Képviselõ-testület tagjai és további
lelkes cenki civilek is. Közös munkánk
eredménye a sok-sok teli fekete zsák,
több köbméter összegyûjtött szemét.
Köszönet mindenkinek a segítségért, a
késõbbiek során hasonló akciót,
akciókat szeretnénk újra szervezni,
hogy tiszta, szemétmentes környezetet
teremthessünk Nagycenken és környékén.

Díjak: I. hely: 40.000Ft, II. hely: 20.000Ft, III. hely: 10.000Ft
A pályázók pályázatuk beadásával egyúttal hozzájárulnak, hogy a pályázatra beérkezett
alkotásaikat Nagycenk Nagyközség Önkormányzata a késõbbiekben szabadon felhasználhatja.

Az összegyûjtött szemét

Könyvtár

Közmûvelõdés

Kérdõív: A könyvtárral kapcsolatos
kérdõívet pár hete kapták kézhez,
minden háztartásba került legalább egy.
Eddig sajnos elég kevesen töltötték ki és
juttatták vissza hozzánk. A kérdõívet
név nélkül kell kitölteni, és célja nem
más, mint hogy pontosabb képet
alkothassunk a településen élõk olvasási
és mûvelõdési szokásairól, igényeirõl.
Erre azért is van szükség, mert a
közeljövõben lehetõségünk nyílik az
állomány bõvítésére, és fontos lenne
tudni, milyen könyveket olvasnának
szívesen. Kérem, segítsenek, és
töltsék ki a kérdõíveket!
Folyóiratok: Áprilistól az olvasótermi
szolgáltatás is bõvült, folyóiratok,
magazinok is elérhetõk nálunk.
Megtalálható pl. a Magyar Horgász, az
Élet és tudomány, a Praktika, a Stahl
magazin vagy a Lakáskultúra legújabb
száma is. Várjuk a kedves olvasókat!
Klubok: A korábban meghirdetett
klubok is elindultak. Jóga hetente
csütörtökönként, este 6-kor van a
hivatal nagytermében. Kézmûves köri
foglalkozás kéthetente, legközelebb
május 10-én, este 6-kor lesz a
könyvtárban.
A Natura Klub legutóbb a Föld napi
szemétszedési akcióban vett részt, a
közeljövõben is tervezünk túrákat
(orchidea túra, gyógynövény-ismereti
túra, stb.).
Széchenyi István Caritas Csoport
„Jót tenni jó!”
Híreink: A nagycenki Széchenyi István
Caritas Csoport márciusban kezdte meg
munkáját. Célunk elsõsorban a helyi
rászorulók: anyagi, testi vagy lelki
gondokkal küzdõk lehetõségeinkhez
mért megsegítése, támogatása.
Ehhez arra van szükség, hogy minden
nagycenki, aki megteheti, segítsen azokon,
akiknek segítségre van szüksége. A jövõben
gyûjtéseket szervezünk konkrét célcsoportok
számára, családi napot a helyi közösség
építése érdekében családok, egyedülállók,
idõsek együttes örömére. Örömmel fogadunk
felajánlásokat, melyeket igyekszünk
eljuttatni oda, ahol a legnagyobb szükség
van rá. Ezentúl rendszeresen kihelyezzük
a hirdetõkre az aktuális híreinket, illetve a
felajánlásokat. Aki úgy érzi, szüksége van
az adott dologra, segítségre, keresse fel a
caritas csoport tagjait, vagy hívják a
következõ telefonszámokat:Horváth
Jenõné: 20/58-66-631; Szabó Zsoltné:
30/48-92-072; Benke Éva: 30/95-95-637
Aktuális felajánlások: Két ágynemûtartós
ágy, 180 cm hosszúak
Aktuális kérések: Tartós élelmiszereket,
használt, de jó állapotban lévõ ruhákat,
könyveket, játékokat örömmel fogadunk
Benke Éva - caritas csop.vezetõ

Az önismereti csoport minden héten,
pénteken reggel 9-kor van a könyvtárban.
Mindegyik foglalkozás nyitott, lehet
csatlakozni, mindenkit szeretettel várunk!
P r o g r a m o k : Te r v e z z ü k e g y
egészségügyi elõadássorozat indítását,
melynek elsõ témája az allergia lesz.
Közkívánatra babaruha börzét is
szervezünk. Az idõpontokról késõbb
szolgálhatunk információkkal, kérem,
figyeljék a hirdetéseket (önkormányzati
hirdetõk, nagycenk honlapja:
vagy a könyvtár facebook oldala:
Nagycenki Könyvtár néven)!
Könyvajánló
Olvasó az olvasónak – ajánló
a helyi könyvtár kínálatából
I. Nora Roberts: Az udvarház
Kedves Olvasók! Ajánlom
figyelmükbe Nora Roberts
Az udvarház címû regényét.
A könyv egy híres olasz
családot mutat be, akik
nemzedékek óta borászattal
foglalkoznak.
A történet Amerikában játszódik, ahol a
családi vállalkozást ellenségek sora
próbálja tönkretenni. Izgalmas családi
összeütközések, titkokkal teli események
sora várja az olvasót. - Peresztegi Imréné

Könyvajánló
II. Fábián Janka: Emma trilógia
Ajánlom mindazoknak, akik
kedvelik a romantikus
családregényeket. Amellett,
hogy romantikus, megismertet
minket a 19. és 20. század
magyar történelmével.
A három regény egy család
életét meséli el, általuk
látjuk az akkori eseményeket. Ezek
a könyvek néhol szomorúak, néhol vidámak,
nem lehet letenni õket. Ezúton szeretném
ajánlani a többi regényét is, mind nagyszerû.
Resch Péterné
III. Kõrösi Csoma Sándor: Buddha élete
és tanításai
Azoknak a kedves
olvasóknak ajánlom ezt a
könyvet, akik kíváncsiak
Kõrösi Csoma Sándor tiszta
tudást keresõ személyére,
ragyogó lényére. A
buddhizmus által a mai
napig szentként tisztelt
magyarra, aki a “tibeti nyelv nagy tudója”
-ként vált a történelem részévé. Csoma
professzor életrajza csupán a könyv elsõ felét
teszi ki (szerzõ: W.W: Hunter), a könyvecske
további részében megismerkedhet a kedves
olvasótársam a 2500 évvel ezelõtt élt Gautama
Sziddhártha életével. (Kõrösi Csoma Sándor
tollából). Azzal a mai napig fényesen
ragyogó úttal, melynek végén Sziddhártha
Herceg a mindenki által ismert Buddhává vált.
Jó olvasást, kellemes elmélkedést kívánok!
Radics Péter

Polgárõrségi felhívás
Tisztelt Nagycenkiek!
A Nagycenki Polgárõrség nevében szeretnék
néhány szót szólni az Önök biztonsága érdekében:
Az elmúlt idõszakban egyre-másra hallani,
hogy idegenek járkálnak be településünkön
az udvarokba, nyitogatják az autók ajtaját,
érdeklõdnek különféle dolgok felõl.
Nyomatékosan fel szeretnénk hívni a
figyelmet, hogy: zárják be a kapukat, a
lakásajtókat, az autókat! Õrizzék meg
éberségüket! Mindig éljenek gyanúval
az esetleg „segítséget” kérõ idegenekkel
szemben! A becsengetõ ismeretleneket
semmi esetre se engedjék be otthonukba!
A szolgáltatók képviselõitõl, ne feledjenek
el igazolványt kérni! Különösen fontos
ez az egyedül élõ és az idõs emberek
esetében, hisz ezek az elkövetõk
elsõdlegesen õket szemelik ki áldozatul.
Településünk -fekvésébõl adódóanaz átutazó bûnelkövetõk által
veszélyeztetett, hisz két fõútvonal is
áthalad rajta, így nagyon könnyû a menekülés.
Ismételten kérjük, ha bármilyen gyanús
dolgot, ismeretlen személyeket, ácsorgó
autókat látnak, vagy netán Önökhöz
becsengetnek - „zavarkolódnak
nem kívánatos egyének” - értesítsék
a polgárõrséget telefonon! (és lehetõleg
jegyezzék fel a rendszámot!)

Elérhetõségeink:
06-30-2671844
06-30-2177891
06-30-9393561
06-30-2592243
06-30-9299028
06-70-6479960
06-70-2076986
06-70-3416926
06-20-3410197
06-20-5566778
06-20-3410198
06-20-6631302
06-20-2386028
06-20-5460063

Nagyon fontos, hogy értesüljünk az
esetleges történésekrõl.
Egyúttal tagfelvételt is hirdetünk, hisz
településünk biztonsága érdekében,
szükség van agilis, önzetlen emberekre!
(Jelentkezni lehet a 06-30/2671844 számon)
Csak akkor tudunk hatékonyan mûködni,
segíteni, ha Önök is együttmûködnek velünk!
Mindannyiunk biztonsága érdekében kérem
Önöktõl a fentieket!
Tisztelettel:
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna

A szakma sztárja
Pölcz András faipari technikus tanuló
az április végén megrendezett országos
szakmai megmérettetésen, a Szakma
Sztár Versenyen második helyezést ért el.
Ezzel az eredménnyel kiváltotta a
technikusi szakvizsgát, és a szakma
legjobbjai közt tartják számon.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
által immár hatodik alkalommal
megrendezett Szakma Sztár Verseny célja
a gyakorlati munkát is igénylõ, kétkezi
szakmák presztízsének és vonzerejének
növelése. A szakiskolák és szakközépiskolák
végzõsei számára meghirdetett versenyen
csaknem negyven szakma képviselõi
mérik össze évrõl-évre a tudásukat.
-A három forduló végére a faipari
technikusok közül öten maradtunk
versenyben – meséli Pölcz András. –
Velem együtt három soproni, egy budapesti,
és egy kecskeméti induló vett részt a
Hungexpo terültén megrendezett három
napos rendezvényen, ahol a látogatók elõtt
kellett elkészíteni egy éjjeliszekrényt.
Elõre tudtuk, mi lesz a feladat,
itthon gyakorolhattunk rá.
A három forduló eredményeit, és a gyakorlati
feladatot figyelembe véve alakult ki a
végsõ sorrend, András a második helyen
végzett.

Hírek, aktuális

Az elismerésen túl a legnagyobb
hozadéka ennek a második helynek az,
hogy a végzõsök elõtt álló szakvizsgát ki
lehet pipálni, András ezzel az eredménnyel
mentesült a technikusi szakvizsga
kötelezettsége alól. Ahogy mondja, több
országos szakmai versenyen is sikeresen
szerepelt már, mindegyiken dobogós
helyen végzett. - Az asztalos szakmát
édesapám mellett szerettem meg, tetszett,
ahogy õ dolgozik a fával. Sokat köszönhetek
felkészítõ tanáromnak, Hauch Tamásnak is.
Andrásnak nagy élmény volt ezen a
versenyen részt venni, fõleg ilyen
eredménnyel. Tervei szerint a sikereit és
a szakmai tudását a jövõben már egy
igazi munkahelyen, élesben kamatoztatja
majd.

Anyák napjára

Ragatsné Preier Evelin: Anyák napi köszöntõ
A lelkekkel együtt kerülgettem...
Egyszer csak megszülettem.
Te, Édesanyám, neveltél,
Önzetlen szeretettel szerettél.
Hálás vagyok, hogy mondhattam, Anya,
Ezért a legszebb ünnep van ma.
Hûvös széltõl óvtál, védtél,
Cserébe semmit sem kértél.
Örülök, hogy a gyermeked vagyok,
Miattad Anyukám, élek - halok!
Százszor csókolom dolgos kezed,
Ezerszer foglalom imába neved.
Sajnos nem adhatok mást neked,
Csak egy szót: Szeretlek!
Braunstein Ferencné: Anyák Napi Emlék
Orgona illatot hoz felém a tavaszi szél,
Eszembe jut gyermekkorom,
mikor Édesanyám élt.
Orgonát, tulipánt szedtem egy csokorba össze,
úgy mentem hozzá köszöntõbe.
Szívem repdesett, hangom remegett,
míg elmondtam versemet,
Anyám szemébõl két ezüst könnycsepp
útnak indult, a virágomra is reá hullt.
Megsimogatta buksi fejem:
Köszönöm! gyermekem!
Felnõtt lettem:
Nekem is van gyermekem, unokám,
Most nekem mondják anyukám, mamám.
Anyák napján virágot már csak
a temetõbe vihetek én.
Elindulok, kiballagok, hogy könnyeimmel
megöntözzek minden szál virágot.
Fentrõl figyelsz rám, s én befelé kiáltok
ANYUKÁM ! de nagyon hiányzol!

Kiscenki fagyizóba keresek elárusítót a
tavaszi-nyári szezonra, május 1-tõl
augusztus 31-ig. Érdeklõdni lehet:
a 06/30/8372990-es telefonszámon.
Nagycenki Baromfitelepre fõállású
baromfigondozót keresünk.
Érdeklõdni lehet: 06/30/8372990
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk azoknak az
egykori nagycenki diákoknak, akik
2013. 04. 27-én a 20 éves
osztálytalálkozójukon volt tanáruk,
Szalai Gergely (Geri bácsi) sírjára
koszorút helyeztek és megemlékeztek róla!
Szalainé Erzsi néni és családja
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik az áprilisi véradáson részt vettek.
A Vöröskereszt Nagycenki Csoportja
Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva
tel:0036/30/9595637
e-mail: konyvtar@nagycenk.hu
Kiadja:
Nagycenk Önkormányzata

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Fekete Kálmán - szül.: 1928
Hofstadter István - szül: 1933

Gratulálunk!
Kiss Barnabás (2013.03.22.)
Kun Anita és Kiss Gábor kisfia

