
Nikla Község Önkormányzatának információs lapjaNikla Község Önkormányzatának információs lapjaNikla Község Önkormányzatának információs lapja   

I. évfolyam 4. szám, 2011. májusI. évfolyam 4. szám, 2011. májusI. évfolyam 4. szám, 2011. május   

 

 

 

 

 

 



I. évfolyam  4. szám, 2011. májusI. évfolyam  4. szám, 2011. májusI. évfolyam  4. szám, 2011. május   

2 

Kistérségi Nyugdíjas Kulturális bemutató Niklán 

Idén Községünk volt a házigazdája a marcali kistérségi nyugdíjasok kulturális bemutatójának. 2011. április 17-én 

(vasárnap) délután 14.00 órától, tizenegy nyugdíjas csoport tagjai vették birtokba a niklai Művelődési Házat. A 

résztvevő csoportok tagjain és kísérőin kívül nagyon sok falubeli ember is kíváncsi volt a fellépők produkcióira.  A 

résztvevők huszonkét műsorszámmal mutatkoztak be. A paletta nagyon sokszínű volt, a népdaloktól kezdve a ver-

seken keresztül a zenés-táncos humoros jelenetekig minden néző megtalálhatta a kedvére valót.  Antalicz Istvánné 

a Marcali és Környéke Nyugdíjas Kistérségi Társulás  elnöke elmondta, hogy évről évre több csoport csatlakozik a 

társuláshoz, idén a somogyzsitfai nyugdíjas egyesület töltötte be az újonc szerepét. Ebből kifolyólag az Elnök asz-

szony úgy véli, hogy hamarosan a falusi művelődési házak adta lehetőségeket kinövik létszámban a társulás tagjai 

és a későbbiekben csak a marcali szabadtéri színpad tud teret nyújtani a rendezvénynek; ezt megnyitó beszédében 

is szóvá tette. A rendezvény a Somogy Megyei Nyugdíjas Szövetség szignáljával indult, majd Antalicz Istvánné kis-

térségi elnök és Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota polgármes-

terünk megnyitó beszéde után első műsorszámként a 

niklai csoport következett a Pletykás asszonyok című 

zenés jelenettel. A műsorszámok után — amíg a zsűri 

kiértékelte a produkciókat —  Palotás Ágnes operett-

magyarnóta műsorával kedveskedtünk a résztvevők-

nek. Ezt követte a zsűri értékelése, ahol büszkeséggel 

töltött el minden jelenlévő niklait az a pillanat, mikor 

kimondták azt, hogy a helyi produkció kapta a legtöbb 

pontszámot. Polgármester asszonyunk egy-egy oklevél-

lel kedveskedett a résztvevőknek illetve az oklevélhez 

egy-egy pálinka tartó kerámiát ajándékozott. Zárásként 

— a közös vacsora előtt — a jelenlévők a Nyugdíjas dalt énekelték el közösen.   

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket, és gratulálunk a 

Niklai „Sárga Rózsa” Nyugdíjas Klub tagjainak teljesítményéhez! 
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Az asztalos szeme (Bruno Ferrero) 

Egyszer, nagyon-nagyon régen egy kicsiny faluban volt egy kis asztalosműhely. 

Egy nap, amikor a tulajdonos éppen távol volt, a szerszámok gyűlést rendeztek. A gyűlés hosszú volt, és időnként 
veszekedésbe csapott át. Ugyanis a szerszámközösség néhány tagjának sorsáról tárgyaltak. Valaki így szólt: 

 – Ki kell zárni sorainkból nővérünket, a Fűrészt, mert túl éles foga van, és elviselhetetlenül sivító a hangja! 
Veszedelmes jellem! 

 Erre másvalaki hozzátette: 

 – Akkor ki kellene zárni testvérünket, a Gyalut is. Semmivel sem ért egyet, mindenből levesz egy keveset, 
mindent, amit ér, kihámoz a bőréből. 

 – Tudjuk jól, hogy Kalapács testvérünk – vette át a szót a harmadik felszólaló – kemény és hirtelen termé-
szetű. Kerek perec kimondva, imád verekedni. Küzdésmódja fájdalmas és elfogadhatatlan! A hangját se bírom hall-
gatni. Zárjuk ki őt! 

 – Hát a Szögek? Lehet olyanokkal együtt élni, akik mindenkit megsebesítenek? Mindenbe beleakadnak? 
Nem maradunk velük egy fedél alatt!  

 – Ugyanez vonatkozik a Reszelőre! Állandó súrlódásoknak vagyunk kitéve, amíg velünk van. Hagyjon el min-
ket Smirgli is, aki mindenkit lehorzsol, akivel csak kapcsolatba kerül! 

 Ily módon vitatkoztak egymással az asztalos szerszámai. Mindenki egyszerre beszélt. A gyűlés végén már 
mindenki mindenki másnak a kizárását követelte.  

 A tanácskozást hirtelen az asztalos megjelenése szakította meg. Amikor a szerszámok meglátták, hogy be-
lép, azonnal elhallgattak. Az asztalos kezébe vett egy deszkát, és az éles Fűrésszel feldarabolta. Azután legyalulta a 
Gyaluval, amely a megfelelő formájúra alakít mindent, amihez hozzáér. Majd kézbe vette a Reszelőt, amely min-
den egyenetlenséget lereszel, meg a Smirglit, amely mindent egészen simára horzsol. Végül fogta a hegyes Szöge-
ket és a Kalapácsot, amely ugye „imád verekedni”. 

 Ezeket az elviselhetetlen természetű szerszámokat arra használta, hogy segítségükkel egy bölcsőt készítsen. 
Egy gyönyörű bölcsőt, amely egy születendő gyermek számára készült. Mindezt azért, hogy fogadni lehessen az 
érkező Életet. 

 Isten az asztalos szemével néz bennünket. 

 
Részvétünket fejezzük ki — 2011. áprilisában elhunyt  — Lancz János hozzátartozóinak,  

aki 1998-2002 között tevékenykedett polgármesterként a településen. 

 

"Ha valaki a jóságnak és szeretetnek egy morzsáját, az igazságnak és fénynek csak egy sugarát hozta e világra, 

már nem élt hiába: életének megvolt az értelme..." 

Delp, P. Alfréd 
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A plébános és a világi krisztushí-

vők közötti kapcsolat a plébánia 

területén illetve az egyházközsé-

gekben 

A Római Katolikus Egyházon belül az alá- és föléren-
deltség nem demokratikus. Az egyes szinteken egy sze-
mély van, aki döntéseket kizárólagos jogosultsággal 
hozza. Ő az ordinárius. 

Természetesen munkájának segítségére többféle ta-
nácsadói testületet hozhat létre. 

Az egyház szervezete leegyszerűsítve:a katolikus egy-
ház élén a mindenkori római pápa áll,alatta helyezked-
nek el az egyházmegyés püspökök,akik kizárólag a ró-
mai pápának tartoznak elszámolással. Az egyházme-
gyék esperesi kerületekre tagozódnak,amelynek az 
élén az esperes áll. Az esperes ellenőrzi a plébánosok 
munkáját, törvényességét. Az egyházmegye alapegysé-
ge a plébánia,amelyről a kánonjog(az egyház törvény-
könyve)így fogalmaz: 

„515. kán. -- 1. § A plébánia a krisztushívőknek a részegyhá-
zon belül állandó jelleggel megalapított közössége, melynek 
lelkipásztori gondozását, a megyéspüspök felügyelete alatt, 
plébánosra bízzák, aki annak saját pásztora.” 

„519. kán. -- A plébános a rábízott plébánia saját lelkipászto-
ra. A rábízott közösség lelkipásztori gondozását látja el an-
nak a megyéspüspöknek felügyelete alatt, akinek a krisztusi 
szolgálatban való részvételre meghívást kapott, hogy a rábí-
zott közösség javára teljesítse a tanítói, megszentelői és kor-
mányzói feladatot, más papok vagy diakónusok együttmű-
ködésével és a világi krisztushívők segítségével, a jognak 
megfelelően.” 

A plébános munkájának segítésére egyházközségi tes-
tületet hoz létre,amely a kánonjog értelmében a plé-
bános munkáját segíti, de kizárólag tanácsadói jogok-
kal rendelkezik. Az egyházközség (amely általában a 
plébániához vagy egy fíliához kapcsolódva jön létre) 
nem főnöke és nem munkáltatója a plébánosnak. Az 
egyházközséget egyszemélyi vezetőként és kizáróla-
gossággal a plébános vezeti. A kánonjog erről így ír: 

„528. kán. -- 1. §. A plébános köteles gondoskodni arról, 
hogy Isten igéjét a plébánián élőknek a maga teljességében 
hirdessék; ezért legyen rajta, hogy a világi krisztushívőket 
megtanítsák a hit igazságaira, főként a vasárnaponként és a 

kötelező ünnepeken tartandó homília és a hitoktatás útján; 
támogassa azokat a tevékenységeket is, amelyek az evangé-
liumi szellemet -- a társadalmi igazságosság tekintetében is -
-előmozdítják. Különös gondja legyen a gyermekek és a fia-
talok katolikus nevelésére; a krisztushívők együttműködését 
is igénybe véve, minden erővel fáradozzék azon, hogy az 
evangélium üzenete azokhoz is eljusson, akik a vallás gya-
korlásával felhagytak, vagy nem vallják az igaz hitet. 2. §. A 
plébános gondoskodjék arról, hogy a legszentebb eucharisz-
tia legyen a hívők plébániai együttlétének középpontja; azon 
fáradozzék, hogy a krisztushívőket a szentségek áhítatos 
kiszolgáltatásával táplálja, különösképpen pedig, hogy gyak-
ran járuljanak a legszentebb eucharisztiához és a bűnbánat 
szentségéhez; törekedjék arra is, hogy általában az imád-
ságra és a családban végzett imádságra indítsa őket, és 
hogy tudatosan és tevékenyen vegyenek részt a szent liturgi-
án, melyet a megyéspüspök felügyelete alatt plébániáján a 
plébánosnak kell irányítania; neki kell ügyelnie arra is, ne-
hogy ezen a téren visszaélések támadjanak.” 

„529. kán. -- 1. §. Hogy pásztori hivatalának gondosan ele-
get tegyen, a plébános igyekezzék megismerni a gondjára 
bízott hívőket; tehát látogassa a családokat, ossza meg a 
hívők gondjait, bajait, különösen pedig gyászát; erősítse 
meg őket az Úrban, és ha valamiben hibáztak, okosan igazít-
sa helyre őket; a betegeket, főként pedig a haldoklókat nagy 
szeretettel segítse, buzgón erősítse meg őket a szentségek-
kel, és ajánlja lelküket Istennek; különleges igyekezettel fog-
lalkozzék a szegényekkel, a szenvedőkkel, a magányosokkal, 
a hazájuktól távol élőkkel és azokkal, akik sajátos nehézsé-
gekkel küzdenek; legyen rajta azon is, hogy a házastársak és 
a szülők kötelességeik teljesítéséhez támogatást kapjanak, 
és segítse a családban a keresztény élet erősödését. 2. §. A 
plébános ismerje el és mozdítsa elő a világi krisztushívőknek 
az egyház küldetésében való sajátos részvételét, és támo-
gassa vallásos célú társulásaikat. Működjék együtt püspöké-
vel és az egyházmegye papságával; fáradozzék azon is, hogy 
a hívőknek gondja legyen a plébániai közösségre, és mind az 
egyházmegye, mind az egyetemes egyház tagjának érezzék 
magukat, s részvételükkel vagy támogatásukkal segítsék 
azokat a tevékenységeket, melyek ennek a közösségnek az 
elmozdítását szolgálják.” 

„530. kán. -- Sajátosan a plébánosnak van megbízatása a 
következő tevékenységekre: 

  1. a keresztség kiszolgáltatása; 

  2. a bérmálás szentségének kiszolgáltatása halálveszélyben 
lévőknek, a 883. kán. 3. sz-a szerint; 

  3. a szent útravalónak és a betegek kenetének kiszolgálta-
tása, az 1003. kán. 2. és 3. §-ának tiszteletben tartásával, 
valamint az apostoli áldás megadása; 

(folytatás a következő oldalon….) 
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   4. a házasságkötésnél való közreműködés és a házasság 
megáldása; 

  5. a temetés; 

  6. a keresztút megáldása húsvéti időben, a körmenetek 
vezetése a templomon kívül, valamint ünnepélyes áldás adá-
sa a templomon kívül; 

  7. az ünnepélyes eucharisztia végzése vasárnap és paran-
csolt ünnepen.” 

„531. kán. -- Még ha valamely plébániai feladatot más vég-
zett is el, azokat az adományokat, melyeket ebből az alka-
lomból a krisztushívőktől kap, adja be a plébánia javai közé, 
hacsak az önkéntes adományokat illetően nem bizonyos 
teljesen, hogy az adományozó ennek ellenkezőjét akarja; a 
megyéspüspök illetékes arra, hogy a papi szenátus meghall-
gatásával előírásokat adjon ki ezeknek az adományoknak a 
sorsára és az illet feladatot elvégző klerikusok díjazására 
vonatkozólag.” 

532. kán. -- A plébános minden jogügyletben képviseli a 
plébániát, a jog előírása szerint; legyen gondja arra, hogy 
a plébánia javait az 1281--1288. kán. szerint kezeljék. 

A vagyonkezelést az egyes egyházközségekben a világi 
hívőkből alakult testület,vagy a pénztáros vég-
zi:Ügyelni kell arra,hogy családi  összefonódások e te-
rületeken ne legyenek mert ez a hívők közösségében 
visszatetszést kelthet,ill. megakadályozhatja,hogy a 
vagyongazdálkodás ill. a vagyonkezelés a törvényes 
előírások szerint történjék. A vagyonkezelésről ezek a 
kánonjog előírásai: 

„1254. kán. -- 1. §. A katolikus egyháznak született joga, 
hogy a világi hatalomtól függetlenül anyagi javakat szerez-
zen, birtokoljon, igazgasson és elidegenítsen sajátos céljai 
szolgálatára. 2. §. A főbb sajátos célok pedig a következők: 
az istentisztelet megrendezése, a klérus és a többi szolgá-
lattevők tisztes ellátásának biztosítása, a szent apostoli tevé-
kenység és különösen a szegényekkel szemben a segítő sze-
retet cselekedeteinek gyakorlása. 1259. kán. -- Az egyház 
anyagi javakat szerezhet minden olyan akár a természetjog, 
akár a tételes jog alapján jogos módon, ahogyan mások 
szerezhetnek. 

„1260. kán. -- Az egyház született joga, hogy a 
krisztushívőktőlbmegkívánja azt, ami sajátos céljaihoz szük-
séges.” 

1261. kán. -- 1. §. A krisztushívőknek jogában áll, hogy anya-
gi javakat az egyház javára átadjanak. 2. §. A megyéspüspök 
köteles a hívőket a 222. kán. 1. §-ában foglalt kötelezettsé-
gekre figyelmeztetni és annak teljesítését alkalmas módon 
sürgetni is.” 

„1262. kán. -- A hívők járuljanak hozzá az egyház szükségle-

teinek fedezéséhez a kért támogatással és a püspöki konfe-
rencia által kiadott szabályok szerint.” 

1283. kán. -- Mielőtt a vagyonkezelők feladatukat átveszik: 

  1. esküvel kell kötelezniük magukat az ordinárius vagy 
megbízottja előtt arra, hogy a vagyonkezelést jól és hűsége-
sen fogják ellátni; 

  2. általuk aláírandó pontos és részletes leltárt kell készíteni 
az ingatlanokról, az értékes vagy bármiképpen a kulturális 
javakhoz tartozó és az egyéb ingóságokról, azok leírásával 
és becsértékével; a kész leltárt felül kell vizsgálni; 

  3. ennek a leltárnak egyik példányát a vagyonkezelőség 
levéltárában, a másikat az egyházmegyei hivatal levéltárá-
ban kell őrizni; mindkettőbe be kell jegyezni minden válto-
zást, ami esetleg a vagyonban végbement. 

1284. kán. -- 1. §. Minden vagyonkezelőnek a jó családapa 
gondosságával kell ellátnia feladatát. 

  2. §. Ennélfogva köteles: 

  1. ügyelni, nehogy a gondjára bízott javak bármi módon is 
elvesszenek vagy kárt szenvedjenek; ebből a célból, ha szük-
séges, kössön biztosítási szerződéseket; 

  2. gondoskodni arról, hogy az egyházi javak tulajdona pol-
gárilag érvényes módon biztosítva legyen; 

  3. megtartani a kánoni és a világi jog előírásait vagy azt, 
amit az alapító, az adományozó vagy a törvényes hatóság 
rendelt el, főként pedig ügyelni, nehogy a világi törvények 
meg nem tartása miatt az egyházat kár érje; 

  4. a javak jövedelmét és a bevételeket pontosan és megfe-
lelő időben beszedni, biztonságosan őrizni és az alapító 
szándéka vagy a törvényes előírások szerint használni; 

  5. a kölcsön vagy jelzálogkölcsön alapján járó kamatokat a 
meghatározott időben fizetni, és gondoskodni magának a 
kölcsön összegének megfelelő visszatérítéséről; 

  6. az ordinárius beleegyezésével, a jogi személy céljaira 
befektetni azt a pénzt, amely a kiadásokat meghaladja, és 
hasznosan elhelyezhető. 

  7. a bevételeket és a kiadásokat tartalmazó könyveket ren-
desen vezetni; 

  8. minden év végén számadást készíteni a vagyonkezelés-
ről; 

  9. kellőképpen rendezni és illő és alkalmas levéltárban őriz-
ni azokat az okmányokat és iratokat, melyeken az egyház 
vagy az intézmény anyagi javakkal kapcsolatos jogai alapul-
nak, hiteles másolatukat pedig, ahol ez kényelmesen megte-
hető, az egyházmegyei hivatal levéltárában letétbe helyez-
ni.”                                        

 (befejezés a következő oldalon….) 
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Mindezekből kitűnik, hogy az egyházközségek egysze-
mélyi vezetője, ordináriusa a plébános, aki munkájá-
nak segítésére világi munkatársakat jelöl ki a megyés-
püspök hozzájárulásával, egyházközség, vagyonkezelő
(pénztáros), lelkipásztori kisegítők…,stb. 

Ezek a krisztushívők munkájukkal segítik a plébános 
tevékenységét, tanácsaikkal hozzájárulnak sikeres 
munkájához, a döntéshozatalban tanácsaikkal részt 
vesznek, de a döntéseket a plébános hozza meg. 

Balsai Tamás 

Testületi ülések 

Legutóbbi kiadványunk megjelenése óta Nikla Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete három ülést is 
tartott. 

A testület, 2011. május 5-ei ülésén elfogadta az Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának mó-
dosítását. Ezen kívül együttműködési megállapodást 
kötött a Niklai Római Katolikus Egyházközséggel vala-
mint támogatta az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapít-
vány együttműködési megállapodás iránti igényét. 
Megtárgyalta továbbá az Összefogás Nikláért Polgári 
Egyesület épület- és területhasználati kérelmét. 

2011. május 12-ei ülésén a Képviselő-testület egyhan-
gúlag elfogadta az Önkormányzat 2010. évi zárszám-
adását, valamint kinyilvánította azon szándékát, hogy a 
bodrogi székhelyű baptista egyház fenntartásában lévő 
intézménynek adja át az óvodát és az iskolát működte-
tésre. 

2011. május 31-i ülésén a képviselő-testület (5 igen 
szavazattal, egyhangúlag) úgy döntött, hogy közoktatá-
si megállapodást köt a „Jó az Úr” Bodrogi Baptista 

Gyülekezettel, mint egyházi jogi személlyel. Továbbá 
feladat-ellátási megállapodást kötött Mesztegnyő és 
Gadány Községek Önkormányzataival, az óvodás és 
iskolás korú gyermekek (tanulók) világnézeti semleges-
séget biztosító nevelése-oktatása érdekében. A fenn-
tartó váltásra tekintettel 2011. augusztus 30. napjától 
megszüntette  a jelenlegi intézményt. Egyebek napi-
rendi pont keretén belül nem támogatta az Összefogás 
Nikláért Polgári Egyesület együttműködi megállapodás 
iránti kérelmét. 

 

Ovis  fesztivál 

A Festetics Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

és Óvoda - somogyfajszi óvodája – „BÚJJ, BÚJJ ZÖLD 

ÁG...” címmel a kistérség óvodáinak részvételével ta-

vaszi fesztivált rendezett május 14-én délután Somogy-

fajszon, a kastélykertben. A tizenkét résztvevő óvoda 

bemutatkozása után a szakmai zsűri értékelése alapján 

a niklai óvodások "Bújj, bújj bokrosi" címmel összeállí-

tott somogyi játékfűzése a II. helyezést érte el. 
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235 éve született Berzsenyi  

Május 7-én, szombaton ünnepeltük a legnagyobb ma-
gyar ódaköltő születésnapját Egyházashetyén. A szí-
nes és felemelő megemlékezést az egyházashetyei ön-
kormányzat rendezte. Az ünnepi műsorban a huszárok 
felvonulása után Berzsenyi-verseket hallhattunk Papp 
János, Szarvas József és Zolnainé Nábrádi Györgyi elő-
adásában. Többek között a hetyei SOZZVA kvintett 
énekelt. Az ünnepi beszédet a Vidékfejlesztési Minisz-
térium államtitkára V. Németh Zsolt mondta, majd 
vidám néptánccal zárult a megemlékezés.  

Számos Vas megyei szervezet és község mellett koszo-
rút helyezett el a költő szülőházának falán az 
egyházashetyei és a niklai önkormányzat, a Berzsenyi 
Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság valamint a Böl-
csőd-Sírod Egyesület.  

 

Dénes Gábor 

 

Adományosztás 

Nikla Község Önkormányzata és az Őszinte Mosoly 
Közhasznú Alapítvány adományosztást szervezett 16 
meghívott - szociálisan rászorult - családnak 2011. 
május 10-én délután a niklai Művelődési Házban.  

Az adományok között volt gyermek- és felnőtt ruha, 
cipő, játék és tartós élelmiszer. 

 

Megmarad a niklai iskola 
Nikla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megmentette az iskolát és az óvodát.  

Hosszas és nehéz tárgyalások után sikerült az iskolát és 
az óvodát megmenteni a bezárástól. Gyermekeink 
szeptembertől is Niklára járhatnak óvodába és iskolá-
ba, a Polgármester Asszony a Körjegyző Úr és a Képvi-
selő-testület áldozatos munkájának  köszönhetően. 

A Bodrogi Baptista Gyülekezet megállapodásban vállal-
ta, hogy  az óvodánkat és iskolánkat továbbra is mű-
ködteti, tehát minden gyermek ezentúl is helyben ta-
nulhat. Amennyiben a szülők úgy döntenek, hogy gyer-
mekeiket nem akarják egyházi fenntartású intézmény-
be járatni, lehetőségük lesz a Mesztegnyőn lévő Általá-
nos Iskolába és Óvodába beíratni. 

Az iskola és óvoda fenntartásáról szóló megállapodás 
határozatlan időre szól, de természetesen évente felül-
vizsgálható.  
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Ünnepi szentmise 

A fatimai jelenések kezdetének (1916. május 13.) év-
fordulóján ünnepi szentmisét mutatott be Niklán Bal-
sai Tamás plébános. Közismert, hogy Fatimában há-
rom pásztor gyermeknek (Lucia, Ferenc, Jácinta) jelent 
meg a Szűzanya és három titkot adott át nekik.  

A szentmisén megáldásra került a fatimai kegyszobor 
másolata, amely a hívek adakozásaként került a niklai 
plébániatemplomba. Az ünnepi szentmisén részt 
vettek Buzsák, Táska és Csömend községek képviselői 
is Egyházközségi részről.  A szentmisét a József terem-
ben egy szerény agapé követte.  

Ezentúl Minden hónap 13-án Engesztelő szentmisét 
tart Balsai Tamás plébánosunk a fatimai szűzhöz, mely-
re szeretettel vár az Egyházközség mindenkit. 

 

Niklai összefogás 62 somogyi telepü-
léssel a jótékonyság jegyében  

A Traianus Lovagrend 2011. május 14-én megrende-
zett harmadik jótékonysági fesztiválján Nikla Község 
is képviseltette magát. A „Sárga rózsa” Nyugdíjas klub: 
a „Falu végén kurta kocsma” népi jelenetet mutatta be 
a rendezvényen. 

Az Ajánld fel a csokid árát! 
kampány keretein belül Ön-
kormányzatunk 21 600 forin-
tot gyűjtött össze és adott át 
a Lovagrendnek. A szervezet 
a kampány eredményeként 
több mint egymillió forintot 
adományozott a Kaposi Mór kórház gyermekosztályá-
nak. 

 


