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XII. évfolyam. 1. szám A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE 2016. január

Nem is indulhatott volna jobban a 2016-os év, hiszen egy 
remek Újév köszöntő rendezvény vendége lehetett Lovason 
mindenki, aki rászánta magát, hogy kimerészkedjen a fagyos-
ködös idő ellenére a Templom térre január első szombatján. 

Vendégek pedig voltak szép szám-
mal, nem csak Lovasról és a szom-
szédos településekről, de Vesz-
prémből is sokan ellátogattak a 
rendezvényre. Szívmelengető ér-
zés, hogy mennyire lelkesek a he-
lyi és környékbeli borosgazdák, 
nem sajnálják borukat és idejüket, 
legjobb receptjüket, hogy megven-
dégeljék a falu közösségét és az 
erre járó vendégeket. 
Külön köszönet illeti Alsóörs és 
Paloznak községek önkormányza-
tait is a részvételért. A Lovasi Ön-
kormányzat pedig Gerbelné Magdi 
néni jóvoltából teát főzött, amivel a 

gyerekek melengethették át magu-
kat. Többen szerettek volna a kö-
zönségszavazáson a teára is vok-
solni. 
A tél is kitett magáért és a ver-
seny résztvevői is szépen helytáll-
tak, tényleg nehéz dolga volt a zsű-
rinek. Both Gábor, Englert Dezső 
és Csiszár Péter, a szakmai zsűri 
tagjai, több körben is kóstolgatták 
a borokat, hogy döntést tudjanak 
hozni. A közönségszavazatokat 
gyűjtő urnánál is nagy volt a tolon-
gás, és bizony itt is egy szavazaton 
dőlt el a kupa sorsa. Az eredmény-
hirdetésre a faluházban került sor, 

miután meghallgathattuk Ferenczy 
Gáborné polgármester asszony jó-
kívánságait a 2016-os esztendőre, 
majd Csiszár Péter zsűrielnök érté-
kelését a forralt borokról. 
De a lényeg a lényeg, az első he-
lyezésért immár zsinórban negyed-
szer gratulálhattunk Ácsné Sáfár 
Évának és csapatának! Úgy tűnik 
az Ács család verhetetlen ebben a 
versenyben. Nemhiába indult a két 
hivatal sem, a szakmai zsűri Alsó-
örs Önkormányzatának ítélte a má-
sodik díjat, Paloznak Önkormány-
zata pedig a harmadik díjért járó 
kupával térhetett haza. A közön-
ségdíjért járó kupa is Paloznakra 
került, Dul Zsuzsanna borosgazda 
nyerte el idén.
Remélem, akik most nem lettek dí-
jazottak, nem vesztették el lelkese-
désüket és jövőre is számíthatunk 
minden kedves résztvevőre! Sze-
retném segítségképpen idézni Csi-
szár Pétert, aki a jó forralt bor titkát 
a jó alapanyagban, a fűszerezés te-
rén pedig a “kevesebb több” elvé-
ben fogalmazta meg. 
A Csopak Környéki Borút Egye-
sület, mint szervező nevében sze-
retném még egyszer megköszön-
ni mindenkinek a részvételt, Lo-
vas Önkormányzatának a segít-
séget a szervezésben, és remé-
lem jövőre még több kihívóval 
kell majd megmérettetnie magát 
a nyertesnek!

Kovács Emese Amália
egyesület elnöke

Forraltborfőző-verseny

FOTÓ: ARCHÍV
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A multikulturális társadalom megbukott- 
a többi között ezt mondta Nógrádi 
György a faluházban tartott előadásán. 
A biztonságpolitikai szakértő a világ 
nagyhatalmainak céljairól, az Iszlám Államról 
és a migrációról is beszélt. 

Hatalmas tömeg várta 
az idei Lovasi esték első 
vendégét szerda este. 
Nógrádi György előadá-
sára más megyéből is ér-
keztek érdeklődők. A 
szervezőknek több he-
lyiséget meg kellett nyit-
niuk, és aki nem fért be 
a nagyterembe, az más-
hol, kivetítőn élvezhette 
a szakértő saját története-
ivel és stílusos humorával 
fűszerezett előadását. 
Európa nem a világ köze-
pe, ezt az is mutatja, hogy 
önállóan számos ügyet 
nem tud megoldani. A 
világ nagyhatalmai az 

USA, Kína és Orosz-
ország- kezdte az 
előadását Nóg-
rádi György. A 
biztonságpoliti-
kai szekértő ez-
után hosszan fej-
tegette a nagyhatalmak 
célját, majd rátért az Isz-
lám Állam céljaira is. Azt 
mondta, a terrorszerveze-
tet két dolog motiválja: 
egyrészt, hogy ne legyen 
olyan ország a világon, 
ahol a parancsára nem 
robbantanak, másrészt, 
hogy maga alá gyűrje a 
világ más terroristaszer-
vezeteit. 

Kiemelte: 210 millió 
migráns van a világban, 
ennek töredéke jött most 
Európába. Tavaly 1,7 
millió migráns érkezett 
Németországba, ez pedig 
átrendezte a német politi-
kai térképet. Új pártok je-
lentek meg, melyek alap-
koncepciója, hogy nem 
kell több migráns. 
Hozzátette: egy felmérés 

szerint a bejött migrán-
sok mindössze tíz száza-
léka alkalmas valamilyen 
munkára, pedig jórészt 
fiatal férfiakról van szó. 
Nógrádi György beszélt 
Angela Merkel szerepé-
ről és helyzetéről is, vala-
mint hangsúlyozta, hogy 
a multikulturális társada-
lom szerinte rég megbu-
kott. 

FÖLDESI GÁBOR (Napló)

Nógrádi György ajándékozott egy dedikált könyvet a Könyvtár számára, ha valaki szeretné kikölcsönözni, 
megteheti nyitvatartási időben. Az Öböl TV jóvoltából pedig megnézhetik a teljes előadást, mely a web-
oldalon is fent van a „videók” fül alatt.  (Sz.P.).
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Recseg-ropog
a schengeni rendszer

Egy tűt sem lehetett leejteni a faluházban, 
olyan sokan voltak Nógrádi György 
biztonságpolitikai szakértő előadásán, akivel 
a rendezvény előtt beszélgettem.

- A Lovasi Esték keretén 
belül ön lesz az első elő-
adó. Mi mindenről kíván 
beszélni?
- Először is köszönöm 
szépen a meghívást. A 
téma világpolitika 2016-
ban, azok a kihívások, 
amelyek a világot ne-
héz helyzetbe hozzák és 
megpróbálom elmondani 
a saját véleményemet. 

- Manapság szinte hét-
ről-hétre lehet hallani 
terrorakciókról, robban-
tásokról, az ember szin-
te fél kimenni az utcára. 
Van esetleg olyan ország 
ahova nyugodtan el lehet 
menni? 
- Biztonságos ország sok 
van, de 100 százalékos 
biztonság sehol nincs. 
Azt tudnám erre vála-
szolni, hogy aki ma bár-
hova utazik, vállalja a fe-
lelősséget.

- Mit szól a kölni esemé-
nyekhez? Sokak szerint 
ez már várható volt.
- Gyakorlatilag a kölni 
események a nyugat-eu-
rópai, ezen belül a né-
met közhangulatot meg-
fordították és rendkívül 
nehéz helyzetbe hozták 

Merkelt. A többség úgy 
értékeli, hogy Merkel 
politikája téves. A 300 
tagú frakciójából már 
százan támadják, neki 
nagyon sok mindenen el 
kell gondolkodnia. 

- Nyáron nagyon sokan 
támadták a magyar kor-
mányt, hogy kerítést húz-
tak az országhatárra. 
Ön, hogy ítéli meg, ez 
egy bölcs gondolat volt?
- Európa megváltozott. 
Magyarország ötödik-

nek húzott kerítést. Az 
első négyet nem támad-
ták, utána sorra jöttek 
a kerítések, azokat sem 
támadták. Ma már egy-
értelmű, hogy Orbán 
Viktor politikája helyes 
volt.

- Vajon miért támadták 
annak idején Magyaror-
szágot?
- Mert egy kis ország 
vagyunk, nem fej-
lett nagyhatalom, mint 
mondjuk Nagy-Britan-
nia, Franciaország vagy 
Németország. Hazánk 
sokkal könnyebben tá-
madható. Orbán Viktor 
nem állt be az úgyne-

vezett fővonalba és úgy 
nézett ki, hogy célszerű 
támadni, időben kide-
rült, hogy mindez rossz 
felfogás volt. 

- Manapság már a Skan-
dináv országok is kiuta-
sítják a migránsokat. 
Mi lesz ennek a vége? 
- Svédországba tavaly 
160 ezer ember ment 
be, ennél többet nem 
tudnak elviselni. A nor-
végok zárták az orosz 
határt, a svédek a dán 
határt, a dánok a német 
határt. Máshogy fogal-
mazva, recseg-ropog a 
schengeni rendszer. 

Szendi Péter
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Egyesületünk 2015-
ben is aktív szerepet 
vállalt a közösségi 
programok szervezé-
sében, segítésében, 
létrehozásában. 

2015. évben is megren-
deztük az immár hagyo-
mányosnak számító gye-
rekfarsangot, a húsvéti 
játszóházat, a mindenki 
piknikjét, májusi kemen-
cés partit, a töklámpás fa-
ragást és új kezdeménye-
zésként megrendeztük a 
falusi disznóvágást. Ezen 
kívül tagjaink és önkén-
teseink nagymértékben 
hozzájárultak az önkor-
mányzat által szervezett 
Lovasi Napok, a Miku-
lás és karácsonyi ünnep-
ségek sikeréhez is. Mind-
egyik alkalomra nagy lel-
kesedéssel készültek tag-
jaink és sok önkéntes is.
Eddigi programjainkon, 
- melyeket Egyesületünk 
a falu egész lakosságá-

nak szervezett - valamint 
azokon a programokon, 
melyeket az Önkormány-
zattal közösen szervez-
tünk, jelentős óraszám-
ban végeztünk közérde-
kű önkéntes tevékeny-
séget. Például rendezvé-
nyek megszervezése, le-
bonyolítása, programfel-
ügyelet, információnyúj-
tás, teremdíszítés, honlap 
frissítés.

2016-ban is szeretnénk 
tevékenyen részt venni a 
falu közösségi életében. 
Nyitottak vagyunk építő 
kritikákra, ötletekre, ja-
vaslatokra, hogy hogyan, 
mivel tehetnénk Lovast 
még vonzóbbá mind az 
itt élőknek, mind az ide-
látogatóknak.
Nyertünk NEA műkö-
dési pályázat keretében 
250. 000 Ft-ot. Stabil a 
gazdasági helyzetünk, 
van tartalékunk és van 
tulajdonunk is (söraszta-
lok és -padok, sportsze-
rek, pólók, stb.)
Szeretnénk köszönetet 
mondani legtevékenyebb 
tagjainknak és önkéntese-
inknek munkájukért, ön-
zetlenségükért, kreativi-
tásukért, lelkesedésükért. 
Köszönetemet szeretném 
kifejezni Sárdi Máténak 

és Szendi Péternek is. 
Külön köszönet azoknak, 
akik anyagi támogatás-
sal járulnak hozzá egye-
sületünk munkájához: 
Pap Hubának és család-
jának, az önkormányzat-
nak, valamint mindenki-
nek, aki felajánlotta adója 
1%-át. Kérünk Minden-
kit, továbbra is támogassa 
egyesületünket adója 1%-
ával, hiszen mi ezt a pénzt 
visszaforgatjuk, hogy kis 
községünk minden lakója 
jól érezze itt magát. Adó-
számunk: 19384878-1-
19, bankszámlaszámunk: 
K & H Bank 10401220-
50515753-55781009. 
KÖSZÖNJÜK!
Honlapunkon tájéko-
zódhatnak egyesületünk 
és programjaink felől: 
www.lovas-je.info.

Horváth FerencTökfaragás

Húsvét

A Lovas Jövőjéért
Egyesület 2015-ben
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Lovas: mindennapok harmóniája
Aki a múlttal nem tud szembenézni, képtelen arra, hogy a 
jövőt építse: mi itt, Lovason büszkék vagyunk településünk 
történetére, s együtt dolgozunk azon, hogy a komfortos élet 
minden feltételét biztosítsuk.

Mottója is lehetne ez a gondolat 
Ferenczy Gáborné polgármester 
asszony tevékenységnek, akinek 
családja generációk óta kötődik a 
Balaton-felvidék egyik legbájo-
sabb településéhez.
„Fél évtizeddel ezelőtt már némi 
közéleti tapasztalattal felvértez-
ve vállaltam a jelölést a polgár-
mesteri posztra, ugyanis koráb-
ban képviselő-testületi tagként 
némi rutint sikerült szereznem. 
Kiváló, konszenzusra törekvő 
elődöm volt Kemenes Dénes sze-
mélyében, aki rendkívül össze-
fogott, jó szellemiségű, értékek-
re alapozó, hosszú távú terveket 
készített.  Hálás vagyok a sors-
nak, hogy ilyen nagyszerű em-
bertől kaptam az irányt és az út-
mutatást az elmúlt és a jelenlegi 
választási ciklusban realizálható 
fejlesztésekhez. Természetesen a 
közösség ügyeit előtérbe helye-
ző szakemberek és a felkészült 
aljegyző tanácsai is szükségesek 
tevékenységünk sikeréhez. A he-

lyi lokálpatrióta szemléletre jel-
lemző, hogy sem a képviselők, 
sem én nem tartunk igényt tisz-
teletdíjra – megtiszteltetés szá-
munkra, hogy élvezzük a helybe-
liek bizalmát és támogatását. Re-
mek csapat irányítója lehetek te-
hát – olyan emberekkel dolgoz-
hatom együtt, akik értékelik a 
harmóniát és a fejlődést. Fontos 
megemlítenem azt is, hogy – bár 
Alsóörssel közös körjegyzőség-
ben vagyunk - teljes autonómiát 
élvezünk. 
Munkámat nagyban megkönnyí-
ti az a tény, hogy az első man-
dátumom megszerzésével szin-
te egy időben megnyíltak a pá-
lyázati források, s hogy Kontrát 
Károly országgyűlési képvise-
lő szívügyének tekinti a térség, s 
így Lovas község fejlesztését is. 
Csak néhány a beruházások kö-
zül: az elmúlt években a Fő utca 
aszfaltozása mellett külterületi 
útépítésekre is sor került, esztéti-
kus buszmegállókat telepítettünk, 

megtörtént a faluház rekonstruk-
ciója, valamint egy kemencével 
is rendelkező közösségi teret ala-
kítottunk ki. Híresek és látogatot-
tak a Lovasi Esték rendezvény-
sorozat, de nagy figyelmet fordí-
tunk az igényes kulturális és ha-
gyományőrző programok szerve-
zésére is.”  
A polgármester asszony hangsú-
lyozta: bár Lovasnak nincs Ba-
laton-parti területe, a település 
sajátos hangulattal és varázzsal 
rendelkezik, s így a turizmus is 
fontos szerepet játszik a lakos-
ság bevételi forrásainál. Meg-
újult a Borút egyesület, telente 
„Nyitott pincék” akciókat szer-
veznek, s szorgalmazzák a világ-
hírű festékbánya látogathatóvá 
tételét, tanösvény és bemutató-
terem létrehozását. A közeljövő-
ben megvalósítandó tervek kö-
zött szerepel a járdaépítés folyta-
tása, a közvilágítás korszerűsíté-
se és egy – nevükhöz méltó – lo-
vas-pálya kialakítása is. 

Süli Ferenc cikke 
a Balatoni Futár 
 januári számában jelent meg

KÖNYVTÁRI HÍREK

2015. decemberétől a könyvtári normatívának 
köszönhetően két új polcrendszerrel bővült 
a lovasi könyvtár. Ezáltal külön teremben 

találhatóak meg a gyerek és ifjúsági könyvek, 
kötelező olvasmányok. A „gyereksarokban” az 

olvasáson és a könyvkölcsönzésen kívül lehetőség 
van még társasjátékozni, csocsózni.  

Mindenkit szeretettel várok! 

TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA

Hétfő: Szünnap
Kedd: 16.00-19.00 óráig

Szerda: 16.00-19.00 óráig
Csütörtök: 16.00-19.00 óráig

Péntek: 16.00-19.00 óráig
Szombat: 9.00-12.00 óráig

Vasárnap: Szünnap
 Szendi Péter



Rendelkezés az adó 
1+1%-áról

 
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövede-
lemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egy-
háznak, másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek 
ajánlhatjuk fel.

Lovas Jövőjéért Egyesület  
 – Adószám: 19384878-1-19
Nagy Gyula Művészeti Alapítvány  
 – Adószám: 19380575-2-19 
Lovas Egyesület  
 – Adószám: 18933967-1-19
Lovasi Polgárőr Egyesület  
 - Adószám: 18936757-1-19
Magyar Katolikus Egyház  
 - Technikai száma: 0011
Magyar Református Egyház  
 - Technikai száma: 0066 

Szendi Péter

Köszönet
Lovas Község Önkormányzata köszönetet 
szeretne mondani Márffyné Eredics Eszter-
nek, aki a lovasi gyerekeket betanította a 
Betlehemes műsorra, és a gyerekeknek is, 
akik megörvendeztették az érdeklődőket. 
Köszönjük a lovasi asszonyok és a Lovas Jö-
vőjéért Egyesület felajánlását, akik ízletes po-
gácsákat, süteményeket készítettek, illetve 
forraltborral és teával kedveskedtek, valamint 
minden segítőnek, aki hozzájárult a meghitt 
ünnep sikeréhez. 
A hagyományosnak tekinthető óévbúcsúzta-
tó programjainkon a Sarok Borozó, a Csiszár 
Család Pincészet, a Pap Huba Pincészet és 
a Tóth János Boros Pince Lovas jó hírnevét 
öregbítették finom boraikkal, ízletes ételeik-
kel. Nekik is köszönetet szeretnénk mondani!

Ferenczy Gáborné
polgármester

2016. február 20-án szombaton, 16 órai kezdettel

14 éves korig jelmez/álarc 
viselése kötelező. 
Minden jelmezes gyermek  
ajándékot kap.

16:30-kor gyerekek jelmezes felvonulása a nagyteremben
Büfé, zene, játékos vetélkedők, tombola, zsákbamacska 
Mindenkit szeretettel várunk!
Információ: 20 417-4544 és 20 387-7121   www.lovas-je.info

Farsang lesz 
Lovason 
a faluházban! 
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Lovasi Esték 
2016

2016. február 4. (csütörtök) 18.00 óra:

Pál Feri atya előadása. 
Elfogadás- együttműködés-elégedettség.

2016. február 17. (szerda) 18.00 óra

 Ladányi Tamás asztrofotográfus előadása.  
A nemzetközi viszonylatban elismert 

asztrofotográfus földrajzi és csillagászati 
utazásra invitálja a közönséget. Öt földrészen 

tett látogatása alkalmával a tájak, városok 
és az égbolt harmóniáját mutatja be 

fényképezőgépének objektívjén keresztül.

2016. március 2. (szerda) 18.00 óra:

Dr. Csókay András idegsebész előadása. 
Jézussal örömben és bajban, hétköznapi 

misztika, Istenhitről és orvostudományról.

2016. március 9. (szerda) 18.00 óra:

Dr. Bálint György kertészmérnök előadása.  
Tavaszi munkák a szőlős, gyümölcsös és 
konyhakertben. Újdonságok: magaságy, 

karcsú, orsó gyümölcsfa.

Az előadások a faluház nagytermében 
lesznek. A belépés díjtalan, de a rendezvényre 

köszönettel elfogadunk támogatásokat.  
Szervező: Lovas Község Önkormányzata.  
Kapcsolattartó: Szendi Péter 30-530-3466,  

87-575-083. E-mail: szendipeti@gmail.com.  
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

GYÓGYTORNA 
A FALUHÁZBAN
Novemberben a Polgármesteri Hivatal nagy-
termében elkezdődött szerdánként 17 órától a  
gyógytorna, szakképzett gyógytornász Perei Me-
linda vezetésével.  A kezdeti nehézségeket leküzd-
ve most már elmondhatjuk, hogy nagyon népsze-
rű lett a hölgyek körében. Minden alkalommal új 
arcokkal találkozunk. A Hivatal december végéig 
a terembérlet elengedésével segítette a torna elin-
dítását. Januártól a létszám bővülésével és a rész-
vételi díj emelésével sikerült egy végleges, 800 
forint / alkalom összegben megállapodni.  
Február és március hónapban az alább felsorolt 
időpontokban tartjuk az egészségmegőrző foglal-
kozásokat.

TOVÁBBRA IS VÁRUNK 
 MINDEN KEDVES TORNÁZNI VÁGYÓT!

Érdeklődni lehet:
Mecsériné Róka Erzsébet

Telefon: 06 30/572 9347
Email: mecseri1@gmail.com

2016. febr.. 3. szerda
2016. febr.. 10. szerda
2016. febr.. 18. csütörtök
2016. febr.. 24. szerda

2016. márc.. 3. csütörtök
2016. márc.. 10. csütörtök
2016. márc.. 16. szerda
2016. márc.. 23. szerda
2016. márc.. 30. szerda

Lovas Község Önkormányzata köszönetet szeretne mondani 
a Lovas Jövőjéért Egyesületnek, hogy anyagilag támogatták 
a karácsonyi díszkivilágítást. 



Karácsonyi adományok
a Teuton Lovagrendtő

Jézus Krisztus születésé-
nek ünnepét, Karácsony 
szentséges napjait meg-
előzően Lovason és Cso-
pakon nagycsaládosok és 
kisgyermeket nevelő csa-
ládok részesültek az Ordo 
Militaris Teutonicus ado-
mányaiban.  A nagy múl-
tú HIPP cég biogazdálko-
dásban előállított bébiéte-
lei Rátosi Ferenc kontúr-
nak, a Teuton Lovagrend 
magyarországi vezetőjé-
nek köszönhetően kerültek 
a szétosztást végzőkhöz. 
Lovason vitéz Pintér Kor-
nél szervezésében Sár-
di Máté falugondnok se-
gítségével, Csopakon Ba-
logh Balázs alpolgármester 
közreműködésével a Sző-

lőszem Csopaki Nagycsa-
ládosok Egyesületén ke-
resztül jutottak el a csoma-
gok a kisgyermekekhez. Az 
1311-ben alapított lovag-

rend egykor a legbefolyá-
sosabb katonai rend volt a 
Német Birodalomban, ma 
azonban már csak karita-
tív munkát végeznek. Az 

örömteli visszajelzéseknek 
köszönhetően a lovasi és 
csopaki jótékonysági akciót 
talán továbbiak is követik.

vitéz Pintér Kornél

„Szállást keres a Szent Család…”
Advent időszakában kö-
zel két évtizede felele-
venített néphagyomány 
folytatódott Lovason, 
amikor 2015. december 
14–22. között vitéz Aj-
tós József László kerü-
leti esperes, plébános és 
Wutzel Emília, az össze-
vont egyházközségek vi-
lági elnökének vezetésé-
vel ismét megrendezésre 
került a „Szállást keres a 
Szent Család” ájtatosság 
sorozat.
A népi vallásosságban 
gyökeredző népszokás 

szerint kilenc kiválasztott 
család esténként egyik 
családi otthonból a má-
sikba viszi a templom-
ban előzetesen megál-
dott Szent Család képet, 
amely előtt együtt imád-
koznak és énekelnek. A 
befogadó család a Szent-
képet egy napig őrzi, ott-
honának középpontjában 
helyezi el, majd másnap 
átadja a következő csa-
ládnak.  
2015. december 14-én 
Márffy Bence, 15-én 
Magyar Pál, 16-án vi-

téz Pintér Kornél, 17-én 
Mecsériné Róka Erzsé-
bet, 18-án Tóth Jánosné, 
19-én Nesztinger Péter, 
20-án Gerbel Ferencné, 
21-én Kemenes Dénes, 
22-én pedig Kovács Ká-
roly és családjaik fogad-
ták be otthonaikba Szűz 
Máriát, Szent Józsefet és 
a gyermek Jézus Krisz-
tust, megemlékezve a 
Szent Család betlehemi 
szállás kereséséről.

vitéz Pintér Kornél

Adakozás
2015. decemberében a 
Lovasi Római Katolikus 
Egyházközség az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén 
is gyűjtést szervezett a 
Karitász céljaira, mely 
az adományokat a rá-
szoruló családoknak to-
vábbította. Szeretnénk 
megköszönni, azoknak 
a családoknak és sze-
mélyeknek, akik adomá-
nyoztak! Reméljük jövő-
re is sokan csatlakoznak 
majd jótékonysági ak-
ciónkhoz. „Jobb adni, 
mint kapni”.

Kovács Marcell Károly


