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Kiváló rendezvények,
takarékos költségvetés

Az önkormányzat a 2016-os évben is takarékos, cél-
tudatos gazdálkodást folytatott. A fejlesztéseket ille-
tően a kitűzött célt sikerült megvalósítaniuk.

-Tavaly ősszel elkészült a Fő 
utca felső és középső szaka-
szának a járdaépítése. Ezzel 
egy több éve húzódó ügynek 
tettünk pontot a végére. A 
beruházás önkormányzati 
pénzből, saját erőből valósult 
meg. Sajnos nem sikerült pá-
lyázati forrásból megépíteni, 
mivel a pályázati kiírás felté-
tele az volt, hogy a területnek 
teljes egészében önkormány-
zati tulajdonban kell lennie. 
Itt nem feleltünk meg ennek a 
kritériumnak – kezdte Feren-
czy Gáborné polgármester. 
Hamarosan kész lesz a Balatoni út járdaépítésének terve, és 
remélhetőleg a közeljövőben a munkálatok is megkezdődnek. 
Több külterületi utcában napelemes lámpatesteket helyeztek 
ki, melyre szintén nagy igény volt a több évtizede itt élő állan-
dó lakosok körében. 
A Belügyminisztérium által az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatoknak kiírt pályázaton, belterületi utak 
felújítására, karbantartására nyert a település 6 és fél millió fo-
rintot. Sajnálatukra ki kellett hagyniuk két nagyon rossz álla-
potban lévő utat, mivel itt is feltételhez volt kötve, hogy belte-
rületi helyrajzi számon és önkormányzati tulajdonban legyen.
Tavaly is sikeresen pályáztak a természetben nyújtott szociális 
tűzifa támogatására. A segítséget a kérelmezők rászorultsága 
alapján bírálta el a képviselő-testület. - Fontosnak tartom ki-
emelni a rendezvényeinket. A Lovasi Esték tavaly is nagy ér-
deklődés közepette zajlottak, melyre már idén is nagy az érdek-
lődés. Annak idején ezt az előadás sorozatot volt polgármeste-
rünk Kemenes Dénes indította el. A Lovasi Napokon több száz 
ember vesz részt mindig, igyekszünk valamennyi korosztályt 
megszólítani. A polgármesterek-alpolgármesterek fogathajtó 
versenye szintén nagy népszerűségnek örvend. A Szüreti Fesz-
tivál és a Márton napi vígasság már évek óta sok embert vonz 
a községbe. Jó kapcsolatot ápolnak a helyi civilszervezetekkel, 
ők is segítik az önkormányzat munkáját. 
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Ferenczy Gáborné 
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Advent időszakában közel két évtizede felelevenített 
néphagyomány folytatódott Lovason, amikor 2016. 
december 14–22. között Wutzel Emília, az összevont 
egyházközségek világi elnökének vezetésével ismét 
megrendezésre került a „Szállást keres a Szent Család” 
ájtatosság sorozatot.

A népi vallásosságban gyökeredző népszokás szerint 
kilenc kiválasztott család esténként egyik családi 
otthonból a másikba viszi a templomban előzetesen 
megáldott Szent Család képet, amely előtt együtt 
imádkoznak és énekelnek. A befogadó család a 
Szentképet egy napig őrzi, otthonának középpontjában 
helyezi el, majd másnap átadja a következő családnak.  

2016.december 14-én Márffy Bence, 15-én Magyar 
Pál, 16-án Fenyvesi Ottó, 17-én Nesztinger Péter, 18-
án Gerbel Ferencné,  19-én Mecsériné Róka Erzsébet, 
20-án vitéz Pintér Kornél, 21-én Kovács Károly, 22-
én pedig Kemenes Dénes és családjaik fogadták be 
otthonaikba Szűz Máriát, Szent Józsefet és a gyermek 
Jézus Krisztust, megemlékezve a Szent Család betlehemi 
szállás kereséséről.

vitéz Pintér Kornél

„Szállás keres
a Szent Család...”
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Őrzik a népi hagyományokat,
betlehemezés volt Lovason

Nagyon sokan látogattak ki az 
ünnepi díszbe öltözött Templom 
térre. Lovason nagy hagyománya 
van a betlehemezésnek, 2000-
ben Márffyné Eredics Eszter 
vezetésével vette kezdetét a ka-
rácsonyhoz kötődő magyar nép-
szokás.  
A paraszti betlehemezés közép-
pontjában a betlehemi pásztorok 
párbeszédes, énekes játéka áll. 
A dramatikus játék fő eleme 
a pásztorjáték, amely a három 
pásztor, köztük a nagyothalló 
öreg tréfás párbeszédére épül. A 
betlehemezés fő kelléke a temp-
lom alakú betlehem, amelyben a 
Szent Család látható.  
A lovasi gyerekek már hetek óta 
készülődtek, hogy műsorukkal 
boldog ünnepeket kívánjanak a 
település lakóinak és az odaláto-
gató embereknek. Balázs Anna, 
Fazekas Gergő, Fazekas Lili 
Anna, Gergácz Szabolcs Kop-
pány, Kovács Álmos, Magyar 
Karim, Major Rozália, Márffy 
Bálint, Márffy Gáspár, Márffy 
Pál és Tóth Nóra Zsuzsanna nagy 
tapsot kaptak az előadás végén. 
Az ünnepi hangulatot színesítet-
te, hogy a műsor közben és után 
Cserta Balázs népi fúvós tanár 
magyar kecske dudával kísérte 
az énekeket. Tőle megtudtuk, 
hogy a hangszere kecskebőrből 

készült, melyet nagyon nehéz 
megszólaltatni a három sípja mi-
att. Az a mondás, miszerint két 
dudás nem fér meg egy csárdá-
ban, pedig annak tulajdonítható, 
hogy a pásztorok nem tudták 
megoldani a hangszerek össze-
hangolását. 
A színpad mellett két kecske is 
feltűnt a gyerekek nagy örömére, 
akik nagy nyugalommal figyel-
ték az ünnepi műsort. Ferenczy 
Gáborné polgármester örömét 
fejezte ki, hogy Lovason a népi 
hagyományokat évek óta ápolják 
és őrzik. Felhívta a figyelmet az 
ünnep hangulatára. Kérte, hogy 
álljunk meg egy kicsit ebben a 
rohanó világban és a szeretet, 
békesség legyen az emberek szí-
vében karácsonykor. A falu első 
embere megköszönte mindenki-
nek a segítséget, aki valamivel 
is hozzájárult az ünnepi hangu-
lathoz. 
Tóth János és családja finom for-
ralt bort kínált, az önkormányzat 
pedig forró teával kedveskedett 
az embereknek. Gerbel Ferenc-
né Magdi néni ízletes pogácsája 
és a lovasi asszonyok süteménye 
mindenkinek nagyon ízlett. Az 
ünneplők egymásnak kívántak 
kegyelemteljes, békés karácsonyt 
és boldog új esztendőt.
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A településen 16 évvel ezelőtt tartották meg legelőször 
a hagyományos betlehemezést. Azok a gyerekek, akik 
akkor felléptek, mára már felnőttek, de a közönség so-
raiban felfedezhettük őket. 

Tisztelt Felhasználónk!
A vízmérő-elfagyások leggyakrabban a kellő gondosság, illetve a szakszerűség 
hiánya miatt következnek be. Sajnos gyakran nem fordítanak kellő figyelmet 
a vízmérő akna megfelelő szigetelésére, pedig néhány egyszerű lépéssel 
jelentős anyagi károk előzhetők meg.

A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy Ön is gon-
doskodjon az alábbiakról:
-  A vízmérőakna belső felületét megfelelő szigeteléssel javasoljuk ellátni. A 

szigetelés az akna mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt, az aljzatot azon-
ban hagyjuk szabadon. A szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy nedves-
ség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből. Alkalmazható pl.: hungaro-
cell. Alkalmatlan pl.: rongy, papír)

-  A lebúvónyílást záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását ellenőrizni 
kell. Nem lehetnek hézagok, ahol a kinti hideg levegő az aknába áramolhat. 
Az aknafedlapot szintén hőszigetelő anyaggal javasoljuk ellátni.

Idényes felhasználók esetében ezen kívül fontos teendők:
-  Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdekében javasoljuk, hogy nyaralók 

esetén a téli, használaton kívüli időszakra a házi vezetékhálózaton elhelyezett 
víztelenítő szerelvények segítségével víztelenítsen. Ha ez megvan, mintegy 
plusz biztonsági megoldásként a vízmérő előtti, közterület felé eső csapot is 
zárja el! A víztelenítést követően a vízmérő áramlásjelző kerekének mozdu-
latlan állapotban kell lennie, továbbá egyetlen ponton sem folyhat a víz a 
vezetékből. Amennyiben nem rendelkezik kellő szakismerettel célszerű, hogy 
bízzon meg szakembert e feladat elvégzésével.

-  Javasoljuk továbbá a télen nem használt ingatlanok rendszeres időközönként 
történő ellenőrzését, vagy megbízott útján való ellenőriztetését az esetleges-
en bekövetkező meghibásodások mielőbbi észlelése érdekében.

Az 58/2013. (II.27.) kormányrendelet értelmében az elfagyást megelőző intéz-
kedések elmulasztásából adódó költségek (vízmérő javítása, pótlása, szerelése, 
hitelesítése) a felhasználót terhelik. A károk, a szolgáltatás helyreállítását és 
az elfolyt vízmennyiséget tekintve több tízezer, akár több százezer forintos 
nagyságrendűek is lehetnek.

Kérjük, hogy a károk elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket 
Ön is tegye meg! Köszönjük!

Köszönjük!

Adakozás
2016. év adventi időszakjában a Lovasi Római Katolikus 
Egyházközség a tavalyihoz hasonlóan, idén is gyűjtést szervezett 
a Karitász céljaira, mely az adományokat a rászoruló családoknak 
továbbította. Ez úton is köszönöm szépen azoknak a lovasi és nem 
helyi családoknak, akik hozzájárultak az akcióhoz! 
 Adományok:

- Tartós élelmiszer csomagok
- Plüss állatok
- Gyermekruhák, ruhák
- Könyvek

„Jobb adni, mint kapni”
Kovács Marcell Károly
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Január végén kezdődnek a Lovasi esték
Előadást tart többek között Georg Spöttle, Müller Péter és Schirilla György

Az elmúlt években számos ismert 
és érdekes előadó tisztelte meg 
jelenlétével a községet. A zsúfolá-
sig megtelt faluház nagytermében 
olyan közismert emberek tartottak 
eddig előadásokat, mint Böjte Csa-
ba, Vekerdy Tamás, Zacher Gábor, 
Papp Lajos, Pál Feri atya, Nóg-
rádi György, Győrfi Pál, Csókay 
András és a tragikusan elhunyt 
Erőss Zsolt. 
-Idén is igyekeztük úgy összeál-
lítani az előadássorozatot, hogy 
az sok ember tetszését elnyerje. 
Annak idején a Lovasi estéket Ke-
menes Dénes volt polgármester úr 
indította el. Azzal a céllal, hogy a 
szürke téli estéken legyenek olyan 
programok, mely kimozdítják 
otthonukból az embereket. Sze-
rencsére idén is híres és érdekes 

előadók lesznek Lovason – kezdte 
Ferenczy Gáborné polgármester 
asszony. 
Január 25-én Georg Spöttle biz-
tonságpolitikai szakértő „Migrá-
ció, társadalmi változások, bűnö-
zés” címmel tart előadást. Szó lesz 
az elmúlt évtizedek bevándorlá-
sával együtt járó problémákról. 
A párhuzamos társadalmak, a be 
nem illeszkedés, és az alacsony 
iskolázás okozta gondok a fiatal 
külföldieknél. A biztonságpoliti-
kai szakértő említést tesz a bűn-
szervezetekről, akik kihasználják 
a gyökerüket vesztett, helyüket 
nem találó fiatal fiúkat és férfiakat. 
Végül hallhatunk az elmúlt két év 
migrációs hullámáról és a terroriz-
musról is.
-Nagy örömünkre február 8-án 

Müller Péter, József Attila-díjas 
író is megtiszteli jelenlétével a fa-
luházat, aki a lélek halhatatlansá-
gáról beszél. A népszerű író szerint 
nincs halál, átutazók vagyunk ezen 
a válságban lévő földi világon. 
Lelke mélyén mindenki tudja, hogy 
halhatatlan, csak rá kell ébrednie. 
A rendezvény során a témába vágó 
film vetítésére is sor kerül - foly-
tatja az előadók bemutatását a falu 
első embere. 
Február 15-én Kovács András 
természetfotós képeiben gyönyör-
ködhetnek majd az érdeklődők. 
Bepillanthatunk a vadon élő álla-
tok megfigyelésének és fotózásá-
nak rejtelmeibe, kihívásaiba. Az 
előadó említést tesz néhány érde-
kesebb történetről, mesél több fotó 
keletkezésének körülményeiről. 
Rá egy hétre Tihanyi László bel-
gyógyász, kardiológus rendhagyó 
beszélgetést tart a borról. Heltai 
Gáspár 1552-ben az alábbiakat 
írta a borról. „A könnyező és pe-

csenyés szemek, a büdös lehele-
tek és fekete fogak, a fájó és nem 
emésztő gyomor, a reszkető kezek, 
a vízkórság, köszvény minden tes-
tében, a kólika és bélnek poklossá-
ga az olajjal származó túrós lábak. 
Minden betegségek a fölötte való 
életből és italból származnak.” A 
közönséget bevonva együtt gon-
dolkodnak, beszélgetnek és a vé-
gén lehet, hogy meglepő következ-
tetésre jutnak.
Nőnapkor pedig Schirilla György 
jógaoktató, a „nemzet rozmárja” 
zárja a Lovasi estéket, melyek 
mindegyike szerda este hat órakor 
kezdődnek. Véleménye szerint az 
egészség megtanulható és visz-
szaszerezhető. A határait minden 
évben újabb kihívásokkal feszege-
tő, a jeges Dunát átúszó sportoló, 
prezentálja a hallgatóságnak, hogy 
sose késő tenni az egészségün-
kért.
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Lovason  már nagy hagyománya van, hogy a téli esté-
ken színvonalas, érdekes előadásokat szerveznek a falu-
ház nagytermében. Idén Georg Spöttle biztonságpoliti-
kai szakértő kezdi meg az előadássorozatot.

Hamar megtelt a Templom tér, a 
szomszédos településekről is so-
kan jöttek Lovasra, sőt még egy 
veszprémi túrázó csoport is, akik 
Veszprémfajszról gyalogoltak a 
község idei első rendezvényé-
re. Érdeklődésünkre elmondták, 
hogy az elmúlt években többször 
itt voltak, így ez mostanra már tu-
datosan tervezett programmá vált. 
A jó hangulatról Ticz Tibor népi 
kikiáltó gondoskodott, aki rigmu-

sokba szedte a borral kapcsolatos 
teendőket, egyben invitálta a kö-
zönséget egy össznépi táncra. Na-
gyon sok kisgyerek beállt táncol-
ni, ezzel is emelve a rendezvény 
hangulatát. 
Idén öt csapat nevezett be a ver-
senyre, kettő Lovasról, egy Pa-
loznakról, kettő pedig Alsóörsről. 
A zsűrinek, név szerint Csiszár 
Péter hegybírónak, Englert De-
zsőnek és Both Gábornak nehéz 

dolga volt. Elmondásuk alapján 
minden évben jobb minőségű for-
ralt borok készülnek, a versenyző 
csapatok egyre jobban odafigyel-
nek a megfelelő fűszerezésre és 
arra is, hogy minőségi borból ál-
lítsák elő a terméket. 
A faluház nagytermében került 
sor az eredményhirdetésre és az 
újévi pohárköszöntőre. Ferenczy 
Gáborné polgármester külön kö-
szöntötte Hebling Zsolt Alsóörs 
polgármesterét, aki megtisztelte 
jelenlétével a rendezvényt. Kö-
szönetet mondott a versenyző 
csapatoknak, hogy idén is meg-
mérettették magukat, a zsűrinek 
és Kovács Emesének a Csopak 
Környéki Borút Egyesület elnö-
kének a munkájukért, valamint 
Gerbel Ferencné Magdi néninek, 
amiért finom pogácsát sütött és 
teát főzött a vendégeknek. Visz-

szatekintett a 2016-os esztendőre, 
és reményét fejezte ki, hogy Lo-
vas idén is töretlenül fejlődik. 
Ezután került sor az eredmény-
hirdetésre. Az első helyet a lovasi 
Csikász József szerezte meg, aki 
már többször indult a versenyen, 
de most először sikerült elhódíta-
ni a díszes serleget. A képzeletbeli 
dobogó második fokára a Paloz-
naki Önkormányzat csapata lép-
hetett, akik finom olaszrizlingből 
készítették el a forralt borukat. A 
harmadik helyet Volford-Hull 
Zita és férje David szerezték meg, 
akik ízletes vörösbort öntöttek 
a kondérba. Ács Károly az 
elmúlt négy évben folyamatosan 
győzött, idén viszont be kellett 
érnie a közönségdíjjal. A 
rendezvény baráti beszélgetéssel 
és borozgatással zárult. 
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Forrt a bor, miközben a résztvevők néptáncoltak
és boldog új évet kívántak egymásnak

Jó idő és hangulat, hatalmas tömeg, ízletes borok – 
ezek jellemezték a településen tizenötödik alkalommal 
megtartott forraltbor-főző versenyt. A zsűri szerint év-
ről évre egyre finomabb borokat készítenek a versenyző 
csapatok.

Lovas Község Önkormányzata köszönetet szeretne 
mondani azon borosgazdáknak, akik képviseltették 
magukat a versenyen, a zsűri tagjainak a korrekt bí-
ráskodásért, a Csopak Környéki Borút Egyesületnek, 
különösen kiemelve Kovács Emese elnök munkáját és 
Gerbel Ferencé Magdi néninek a finom pogácsáért és 
teáért.



Az idén a befagyott Balaton 
jege kiváló sportolási és szó-
rakozási lehetőség nyújt a téli 
sportok szerelmeseinek. Kor-
csolya virtuózok, jégkutya 
betyárok veszik birtokba a ter-
mészetes jégpályákat felfrissü-
lést, kalandot keresve. Azon-
ban a jeges buli egy pillanat 
alatt rémálom, és vészhelyzet 
lehet, ha nem vagyunk kellő-
képpen óvatosak, előrelátóak, 
és felelőtlenül keressük a bajt.
Ne feledje, szabad vizek jegén 
tartózkodni csak olyan helyen 
lehet, ahol ezt nem tiltják, 
azonban ott is csak akkor, ha a 
jég megfelelő szilárdságú, nem 
olvad, és nem mozog. Szabad 
vízfelület kialakult jegén éjsza-
ka és korlátozott látási viszo-
nyok között bármilyen közle-
kedési eszközzel, kikötőkben és 

veszteglőhelyeken, folyókon és 
azok mellékágain tartózkodni 
SZIGORÚAN TILOS !!!!
A legnagyobb biztonságban 
természetes vizeken kialakult 
jégen a kijelölt, ellenőrzött, 
felügyelt pályákon van, a jégen 
mindenki csak saját felelőssé-
gére tartózkodhat. Jégre lépés 
előtt mindig győződjünk meg 
annak minőségéről: ameny-
nyiben ropogást, recsegést ta-
pasztal, hasra fekve, testsúlyát 
a lehető legnagyobb felületen 
elosztva próbálja a legközeleb-
bi biztonságos helyet elérni.
Amennyiben mégis beszakad 
a jég, kiemelten fontos, hogy 
ne essen pánikba, próbáljon 
nyugodt maradni, és elkerülni, 
hogy a jég felülete alá kerül-
jön, valamint próbáljon olyan 
testhelyzetbe kerülni, hogy 

testsúlyát a lehető legnagyobb 
felületen elosztva mielőbb ki-
jusson a jeges vízből.
Amikor azt látja, hogy besza-
kadt bárki alatt a jég, azonnal 
hívjon segítséget, felkészület-
lenül soha ne kezdjen egy má-
sik személy mentésébe, mert 
akár saját életét és testi épségét 
is veszélyeztetheti. A mentést 
végzőt mindig kötéllel/köte-
lekkel, társakkal biztosítsák. 
Ha nincs kéznél más, egy meg-
felelő faágat vagy ruhadarabot 
használva nyújtson segítséget 
a jégbe esett embernek!
Ha több személy van a helyszí-
nen, a jégen csatárláncban, ha-
son fekve, egymás lábát fogva 
segíthetnek. A szerencsétlenül 
járt embert a mentést követően 
azonnal meleg helyre kell vin-
ni, vizes ruháit mielőbb el kell 

távolítani, testét szárazra töröl-
ni és minél előbb fogyasszon 
forró italt.
Ha csoportosan mennek a sza-
bad víz jegére, egy darab kötél 
probléma esetén életet ment-
het. Jégen tartózkodás sza-
bályainak megszegése miatt 
rendőr, közterület-felügyelő, 
halászati őr, hivatásos kataszt-
rófavédelmi szerv erre felha-
talmazott képviselője figyel-
meztetést alkalmazhat, vagy 
5000 Ft-tól 50 000 Ft-ig terje-
dő helyszíni bírságot szabhat 
ki, vagy szabálysértési eljárást 
indíthat, mely kapcsán akár 
150 000 forintig terjedő pénz-
bírság is kiszabásra kerülhet.

Szekeres Kornél c.r.őrgy.
megelőzési kiemelt főelőadó

Balatonfüredi
Rendőrkapitányság 

Biztonságban a jégen

2017. január 25.
(szerda) 18 óra
GEORG SPÖTTLE
biztonságpolitikai szakér-
tő előadása  - Migráció, 
társadalmi változások, 
bűnözés
Az előadás során szó 
lesz az elmúlt évtizedek 
bevándorlásával együtt 
járó problémákról. Pár-
huzamos társadalmak, a 
be nem illeszkedés és az 
alacsony iskolázás okozta 
gondok a fiatal külföldi-
eknél. Az előadó említést 
tesz a bűnszervezetekről, 
akik kihasználják a gyö-
kerüket vesztett, helyüket 
nem találó fiatal fiúkat és 
férfiakat. Végül hallha-
tunk az elmúlt két év mig-
rációs hullámáról és a ter-
rorizmusról is.

2017. február 8.
(szerda) 18 óra
MÜLLER PÉTER
József Attila-díjas író elő-
adása – A lélek halhatat-
lan
Ez az előadás a lélek hal-
hatatlanságáról szól, és a 
kiváló előadó mindazon 
művésztársairól, példaké-

peiről, akik felismerték a 
szellemvilággal való ösz-
szeköttetés jelentőségét. 
A népszerű író szerint 
nincs halál, átutazók va-
gyunk ezen a válságban 
lévő földi világon. Lelke 
mélyén mindenki tudja, 
hogy halhatatlan, csak rá 
kell ébrednie. Az előadás 
során a témába vágó film 
vetítésére is sor kerül.

2017. február 15.
(szerda) 18 óra
KOVÁCS    ANDRÁS  
 természetfotós    előadá-
sa    -    Vad    világom    
-    avagy egy természet-
fotós mindennapjai
Az   előadásban   bepil-

lanthatunk a vadon élő 
állatok   megfigyelésének 
és fotózásának rejtelme-
ibe, kihívásaiba, saját ké-
szítésű fényképekkel il-
lusztrálva. Az előadó em-
lítést tesz néhány érdeke-
sebb történetről, mesél 
néhány fotó keletkezé-
sének körülményeiről és 
természetesen bemutatja 
az általa legjobbnak ítélt 
képeit.

2017. február 22. (szerda) 
18 óra
DR. TIHANYI LÁSZLÓ
belgyógyász, kardiológus 
előadása – Rendhagyó 
beszélgetés a borról
Heltai Gáspár 1552-ben 

az alábbiakat írta a borról. 
„A könnyező és pecse-
nyés szemek,  a  büdös  le-
heletek  és  fekete  fogak,  
a  fájó  és  nem  emésztő  
gyomor, a reszkető ke-
zek, a vízkórság, köszvény 
minden testében, a kólika 
és bélnek poklossága az 
olajjal származó túrós lá-
bak. Minden betegségek 
a fölötte való életből és 
italból származnak.” A kö-
zönséget bevonva együtt 
gondolkodunk és beszél-
getünk és a végén lehet, 
hogy meglepő következ-
tetésre jutunk.

2017. március 8.
(szerda) 18 óra
SCHIRILLA GYÖRGY
jógaoktató, a „nemzet 
rozmárja” előadása – Az
egészség megtanulható 
és visszaszerezhető
Jóga, pozitív gondolatok, 
természetes egészség. 
A határait minden évben 
újabb kihívásokkal fesze-
gető, a jeges Dunát át-
úszó sportoló, prezentál-
ja a hallgatóságnak, hogy 
sose késő tenni az egész-
ségünkért.
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