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 „SZABADSÁGHARC” 

Színházi előadás  

 

Március 15. 

19:00 órakor 
 

 

 
Részletek a 15. oldalon 

ZOOM to Canada 

 

Gyerek és Ifjúsági 

tábor a tavaszi 

szünetre 

Részletek a 14. oldalon 

Március 24-én, 

délután 3 órakor 

Magyar szentmise  

a Saint Joseph 

templomban 

Guelphen   
Részletek a 13. oldalakon 

https://www.facebook.com/kossuthclubofficial/
http://www.kossuthclub.ca/
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Elnöki beszámoló 
 

Czirjak Árpád,  

Erdélyi Magyar Breviárium 

  

Az ellenség ha felemel, mélységesen megaláz 

 

Kain agyonütötte öccsét, Ábelt olvassuk a Bibliában.  Valószínű, hogy ez a jól ismert 

jelenet a történelem összes háborúinak prototípusa.  A história nemcsak a bátorság, 

hanem az emberi gyávaság története is.  És a politika, amelyről feltételezzük, hogy 

nagy egyéniségek akaratmegnyilvánulása,  valójában megalkuvó követése annak a 

folyamatnak, amelyet a hatalom hordozói indítottak el ugyan, de megállítani már 

képtelenek voltak.  Vajon hozzátartozik embervoltunkhoz a háború, amitől sohasem 

tudunk végleg megszabadulni?  Nem valósul meg soha az ENSZ - palota hom-

lokzatára írt bibliai idézet:  "Kardjaikból ekevasat olvasztanak."  Ha a történelem-

könyvek lapjait forgatjuk, megállapítjuk, hogy alig találunk olyan esztendőt, amikor 

ne lett volna Földünkön valahol háború.  Roma, Jánusz isten templomának kapuit 

hétszáz év alatt csak háromszor zárta be.  Johann von Bloch szerint Kr. e. 1496-tol  Kr. 

u. 1861-ig 3367 év telt el, és ebből csak 227 békeév volt, míg 3130 évben valahol min-

dig hadakoztak.  E statisztika szering minden békeévre 13 háborús év jut. 

A történelemnek az a tapasztalata, hogy háború mindig volt és sajnos mindig is 

lesz.  Az erkölcsi fejlődés messze lemarad az intellektuális előrehaladás mögött. A 

vandálok a romai birodalom gyönyörű városait dúlták fel, mai utódaik parkokat, jár-

műveket, telefonfülkéket, középületeket rongálják.  És vajon miért?  A kérdésre a kis-

gyermek kérdésével lehet frappánsan válaszolni:  Anyu, miért van az, hogy rossznak 

lenni olyan jó és jónak lenni olyan rossz?  Az ember tragédiájában Lucifer így 

beszél:  "Egy talpalatnyi föld elég nekem, hol a tagadás lábát megveti, világodat meg 

fogja dönteni.."  Furcsa vallás van születőben, amitől még a vallástalanok is megbor-

zadnak: a sátánizmus. Ez az irányzat éppen fordított értékrendet hirdet:  a fekete fe-

hér, a bűn erény, az erőszak jó cselekedet. 
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A megszervezett nagy háborúktól és megfertőzött eszméktől térjünk vissza inkább a 

magunk kis világába, és valljuk be, hogy naponként apró, vér nélküli háborúkat 

vívunk önmagunk és környezetünk ellen.  Önmagunk ellen fordulunk sokszor káros 

szenvedélyeinkkel, környeztünk nyugalmát pedig feldúljuk kíméletlenségünkkel.   A 

sötétség erői nemcsak kint a világban, de bennünk is megvannak, és a hadászat ké-

peinél maradva  a szellem fegyvereivel kell harcolni, mert a sötétséget csak 

világossággal, a hazugságot csak igazsággal, a gyűlöletet csak szeretettel , a csüg-

gedést csak bizalommal, a szenvedést csak áldozatvállalással lehet legyőzni.  Az em-

bert az állattól az különbözteti meg, hogy nem az ösztönök irányítják, hanem ö 

emelkedik ösztönei fölé.  Ha erre nem képes, ki van szolgáltatva vágyainak, hangu-

latainak, szenvedélyeinek.  Olyan, mint az immun-beteg, nincs ellenálló ereje a létet 

veszélyeztető kórokozókkal szemben. 

 

Még a keresztény is naponként azért fohászkodik, hogy az Úr ne vigye öt kísértésbe, 

noha az élet valójában nem egyéb, mint kísértéssorozat  A kísértésből válik nyilván-

valóvá hogy a jó csak a rossz legyőzéséből származhat, vagy ha úgy tetszik, gonosz 

nélkül a jó nem lenne jó. 

  

A következő tagok vásárolták meg a tagásgit februárban: 
 

Kitchener:  Mester Ferenc, Szabó Csilla és Árpád, Nyitrai József, Kertész Zsófia és 

Béla, Kiss Robert, Dorozsmai Piroska, Papp Eva és Zoltan, Bedic Rozalija  

Guelph: Roginer Kitti es Zsolt, Weber Jutka és Istvan, Balla Edith és Gábor, Cser-

venyi Emilia és Zoltan  

Cambridge:   Horvát Bea és Tibor 

Távolsagi:  Ádám Levente, Ecet Rose, Bereczki Mária és Imre  

 

Adományok: Cselotei János, Egerházi Sándor, Papp Judith, Toth Antal, Kertész 

Zsófia és Béla, Kaloczi Edit  

 

Naptárt vásároltak: Keizer Gizi és Tibor, Matus Andrea és Zoli, Major Márta, Kürti 

Adrienn, Kecskeméti Mária és Ferenc 
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A Waterloo-Wellington Magyar Protestans Gyülekezet  
ezúton értesíti az érdeklődőket, hogy lelkészünk, Szatmári Ferenc elfoglaltsága miatt, 

márciusban változik az istentiszteletek rendje.  A szokásos első és harmadik vasárnap 

helyett, a hónap második és negyedik vasárnapján, vagyis március 10-én és március 

24-én lesz istentisztelet délután 3 órai kezdettel Kitchenerben, a St Andrew’s tem-

plom kápolnájában.  Szeretettel várunk! 

 

Adományozzon!!  - Károli Gáspár Református Egyetem Ráday 

utcai kollégiuma javára 
Január 23-án szándékos gyújtogatás miatt, kigyulladt Budapesten a Károli Gáspár 

Református Egyetem Ráday utcai kollégiuma.  A kollégium 165 diáknak volt az 

otthona.  A háromemeletes épület 2. és 3. szintje szinte teljesen kiégett, felújítására 

nincs remény. Egyetlen diák sem sérült meg, személyes holmijaik azonban 

odavesztek.  Sajnos a tűzesetnek halálos áldozata is van, a 47 éves Farkas Zoltán 

veszprémi lakos személyében.  Farkas Zoltán informatikus mérnök volt, négy iskolás 

korú kislány édesapja, aki vendégként töltötte az éjszakát a református kollégiumban.  

 

Összefogott az egész ország hogy segítséget nyújtson a kollégium diákjainak, és az 

elhunyt családjának.  A mi közösségünk is szeretne segíteni.  Ha adományával 

segíteni szeretne, vegye fel a kapcsolatot Ankucza Klárával (519-746-8181; email cím:  

hahoka82@hotmail.com). 

 

Aki egyénileg szeretné intézni adományát, az alábbi számlaszámon teheti meg: 

 

Károli Gáspár Református Egyetem OTP Banknál vezetett bankszámlaszáma: 

 

11705008-20492223 

Kérjük, a közlemény rovatban tüntessék fel, hogy „tűzeset". 

 

A külföldről történő utaláshoz szükséges kódok: BIC (SWIFT): OTPVHUHB; IBAN: 

HU22 1170 5008 2049 2223 000 
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 Hírek az ontario trillium alapítványtól 

https://otf.ca/hungarian-canadian-club-waterloo-wellington-0 

A elfogadott tervezet alapján a felújítási munkálatokra  

2019 júniusától 2020 májusáig kerül sor. 

 

A következő hetekben a munkafolyamatokat fogjuk kidolgozni és  

ennek részleteit a március végén megtartott közgyűlésen ismertetjük.  

Részletek később. 

Great news back from the Ontario Trillium Foundation!!! 

https://otf.ca/hungarian-canadian-club-waterloo-wellington-0 

The accepted project proposal will see renovation work take place  

from June 2019 to May 2020. 

 

We'll be holding planning meetings in the coming weeks and will provide 

more details on next steps at the specially planned community  

and members meeting planned for the end of March 2020.   

Stay tuned!  

https://otf.ca/hungarian-canadian-club-waterloo-wellington-0
tps://otf.ca/hungarian-canadian-club-waterloo-wellington-0
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FIGYELEM!! "Lakodalom van a mi utcánkban" - az idén Április 27-én 

tartjuk a táncosok bálját. Szeretettel várunk mindenkit! A részleteket az  

áprilisi hírlapban közöljük. Érdeklődni Jacso Marikanal: tel: 416 432 9703, 

mcjacso@aol.com vagy a Kossuth táncosok facebook oldalán lehet. 

 

Tubingoltunk február 9-én! 
A hideg idő ellenére, mind a Guelphi és Kitcheneri Magyar Iskolások, mind szüleik 

kiválóan érezték magukat a programon. Mind az ötven résztvevő számára nagyszerű 

lehetőség volt a kikapcsolódásra, szórakozásra és közös együttlétre az iskolán kívül. 

Köszönjük a Magyar Iskoláknak, hogy megszervezték ezt az eseményt a diákjaiknak 

és családjaiknak! 
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Our tubing on 9th of February 

 
Despite the cold, it was a fun filled activity for both kids, adults and parents-alike. All 

50 participants had a great time and it was nice to get together outside of school and 

for everyone to socialize and have some good old fashioned fun. Thanks to the Hun-

garian Schools for organizing this event for its students and families! 

 

Farsangi Bál és a Három Királyok concert 

 
Idén is megrendezésre került a Guelph-i és Kitcheneri Magyar Iskolák iskolai far-

sangja a Kossuth Házban. Február 23-án délután négykor kezdődött a mulattság, 

melyre a gyermekek szüleikkel, nagyszülőikkel érkeztek. A terem idén is igazi, han-

gulatos díszítéseket kapott: a gyönyörű asztaldíszeket Muzslai Eleonora állította 

össze, a csodás festett figurák Csiszér Éva művei voltak. Kézműves sarok várta a 

vendégeket, ahol papír maszkokat színezhettek vagy busó papír állarcot készítettek. 

Idén is játékokkal folytatódott a program, majd sor került a hagyományos jelmez-
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versenyre, ahol mindenki bemutatkozhatott és elmondhatta milyen jelmezt visel. A 

verseny szavazása alatt a vendégek finom krumplipaprikást és különböző ízesítésű 

palacsintákat fogyaszthattak. Idén is három kategóriában hirdettünk győzteseket: a 

legötletesebb jelmezben Körmendi Zsolt jelent meg, mint „A Maszk”, a legviccesebb 

jelmezt Poladan Leo viselte, mint Ninja. A legszebb jelmezben Aranyhajként Szukits 

Gabriella érkezett. A tortákat a Három Királyok adták át a nyerteseknek, és minden 

versenyző kapott egy kis ajándékot a részvételért.  

A Farsangi mulatság után elkezdődött a Három Királyok koncertje. Sokan várták, 

hogy ismét fellépjenek a Kossuth Házban, hiszen az előző koncertjeik is fantasztikus 

zenei élményt nyújtottak a közönség számára. Idén a „Tarts magad nemzetem!” pro-

grammal érkeztek, és igazán megérintettek minden szívet. Sokféle dalt énekeltek, pé-

ldául operettet, rockot, rockoperát, bluest. A színes műsort végig jellemezte a magas 

színvonalú és szívből jövő ének. Hallhattunk „Talpra magyart”, egy elfeledett Lehár 

operettet, több fantasztikus részletet az „István a királyból”, egy gyönyörű magyarn-

yelvű Cohen féle „Halleluja” átiratot, de két paródikus dalt is: az „Oh Lady Ann” -t 

és az Irigy Hónalj Mirigytől a „Huncut karnevál” -t.  Egy közösen énekelt P.Mobil 

dallal „Az úton menj tovább” -al zárták a műsorukat. A fantasztikus nap és műsor 

után a vendégek ne-

hezen búcsúztak a 

Királyoktól és a szép 

délutántól a Kossuth 

Házban. 

Köszönjük minden 

Segítőnek és Önkéntes-

nek az áldozatos 

munkát és a vendégek-

nek, hogy eljöttek a 

Bálra és a koncertre! 

 

 

Kürti Adrienn, 2019 

Fotó: Kürti Csaba 
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Egészségünkre! Lépjünk Egyet Együtt!  

 
Ezzel a címmel új életmód program 

kezdődött februárban a Guelph-i és a 

Kitcheneri Magyar Iskolák részvételével 

a Kossuth Ház kezdeményezésére. A 

program összhangban van az új 2019-es 

Canada's Food Guide-al és a Magyar 

Dietetikusok Országos Szövetsége által 

összeállított 2016-os ajánlásokkal, mely 

az OKOSTÁNYÉR elnevezést viseli.  

 

Magyarországon az OKOSTÁNYÉR az 

egészséges lakosságnak szánt útmutató, mely a legfrissebb tudományos ered-

ményeket szem előtt tartva határozza meg, hogy naponta a kiegyensúlyozott 

táplálkozáshoz milyen élelmiszercsoportoknak, milyen arányban kellene a tányérra 

kerülniük. Az OKOSTÁNYÉR egyrészt a felnőttekre, másrészt a 6-17 éves korcsopor-

tra fogalmazza meg az egészséges táplálkozás legfontosabb alapelveit. 

 

Az új, 2019 januárjában közzé tett kanadai táplálkozási ajánlás a 10 évvel ezelőttihez 

képest sok újdonságot tartalmaz. Az egyik például, hogy a tápanyagok mennyiségé-

nek hangsúlyozása helyett a minőségre összpontosít és élelmiszerféleségek arányaira. 

A másik, hogy a Slow mozgalomhoz hasonlóan nem csak azt emeli ki, hogy minőségi 

ételeket, minél kevesebb környezeti terheléssel, kíméletes módon készítsünk el, 

hanem az étkezési kultúra is előtérbe kerül: az otthoni ételkészítést és étkezést 

népszerűsíti a készétel vásárlásával és az éttermekkel ellentétben, bíztatja a szülőket a 

példamutatásra és követendő étkezési kultúra átadására.  

 

Idén a Kossuth Ház egy új akciót hirdetett meg, melyben az új kanadai ajánlást és az 

OKOSTÁNYÉR programját komplexen összevonta, kialakított egy vonzó, egészséges 

életmód programot. Ezt a programot a helyi magyar iskolák diákjainak és szüleinek 

bevonásával kezdte el, remélve, hogy a helyi magyarság is csatlakozni fog. 
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Május 25-ig több alkalommal izgalmas, élmé-

nypedagógiai foglakozásokon ismerkednek meg a fiata-

lok az egészséges életmód elvi és gyakorlati oldalával. 

Az első februári foglalkozáson a gyerekek fogalmakat 

tanultak, mint zöldség, gyümölcs, gabonafélék, fehérjék. 

Az iskolások saját „okostányért” készítettek, újságokból 

kivágva és papírtányérra ragasztva a megfelelő 

élelmiszerek képeit. A következő hétre elfogadták a 

program első kihívását. Erről egy héten keresztül kellett 

sikernaplóban rögzíteniük, hogyan haladnak a kitűzött 

feladatokkal, vagyis fogyasztanak-e naponta 4-5 adag 

zöldséget és gyümölcsöt, 3 adag gabonafélét, nyolc po-

hár vizet és az ételek zsírszegény módon lettek-e elkészítve. 

A következő héten ezeknek a sikernaplóknak a megbeszélésével kezdődött az 

Egészségünkre! Lépjünk egyet együtt! - program az iskolákban.  

„A készülődés jól telik a suliban!” - számol be Kovács Anita, a Guelph-i Magyar 

Iskola vezető tanárnője- „Az osztály 8o % visszahozta a házifeladatot és örömmel 

mutatták mit, és hányszor ettek. Sokaknak ismerősnek tűnt az OKOSTÁNYÉR pro-

gramja a kanadai iskolából és volt, aki szóvá tette az új változást is a kanadai 

táplálkozási tanácsokban.” Az iskolákban a táblázat megbeszélése után a zöldségek 

és gyümölcsök kerültek terítékre, mind elméletileg, mind gyakorlatilag.  
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A gyerekek miközben megbeszélték, mit 

próbáltak ki vagy ettek már, ismételték és 

tanulták a zöldségek és gyümölcsök neveit 

magyarul. Az elméletet gyakorlat követte: a 

gyerekek mindkét iskolában közösen 

hámoztak, pucoltak és aprították a friss, 

roppanós alapanyagokat.  

A Kitcheneri Magyar Iskolában Németh 

Enikő vezető tanárnővel okosodtak a gyerekek, majd a felnőttek segítsége mellett, 

önállóan hámozták a répát, vágták hullámosra a zöldségeket. A kicsik és nagyok is 

megtanulták a házi digitális konyhamérleg használatát és a tárázást. A nagyok gon-

dolkodtató matematika feladatot is kaptak: kiszámolták a humusz dobozának 

tömegét a mért tömegek alapján. Az előkészített zöldségeket humuszba mártották és 

örömmel fogyasztották őket. 

„Nagyon jó volt, sőt vettem humuszt utána, hogy pakoljak fel a fiamnak a hétre, 

mivel annyira ízlett neki!” -számol be lelkesen, az egyik anyuka a kitcheneri 

iskolából.  A guelphi iskola tanárnője is hasonlót tapasztalt: „A humusz sikert aratott, 

sokan először próbáltak ki és tetszett nekik. Egyedül Vinci nem volt hajlandó meg-

kóstolni, ő azért, mert nem szereti, pedig mindig próbálkozok…” 

Természetesen ennek a hétnek is van otthoni feladata: egy egyszerű és egészséges 

reggeli zabkása elkészítése, lefényképezése és megosztása a közösségi oldalakon a 

szülők segítségével.  

A következő hetekben folytatódik az Egészségünkre! Lépjünk egyet együtt! -

program, melynek tavaszi szakasza egy közös egészségnappal fog záródni május 25-

én a Kossuth Házban. Az egész napos rendezvényen szeretettel várnak a szervezők 

minden érdeklődőt, melynek részletei és friss információi a kossuthclub.ca oldalon 

találhatóak meg. 

Szeretettel hívunk mindenkit, hogy csatlakozzon a Kossuth Ház új kedeményezésé-

hez! 

 

Kürti Adrienn, 2019 
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Március 10-én a Cambridge-i Kossuth Házban 15:00-tól lesz a második interak-

tiv megemelékezés az 1848-as Forradalom és Szabadságharcról, amely a 

Guelph-i és a Kitcheneri Magyar Iskola szervezésében egy kis betekintést 

nyújt a huszárok életébe, a programba lesz kézműves foglalkozás és a forra-

dalom néhány állomásának meglátogatása, valamint énekek és az ünnepséghez 

kapcsolódó versek. Szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt ünnepeljük 

ezen történelmi esemény 171. évfordulóját!  

Fellép  a  Kossuth n éptánccsoprt .   

*** 

March 10th at 3:00 at the Cambridge Kossuth Hall will have March 15th Day 

Celebration for the second time with interactive activities for the whole family, 

organized by the Hungarian Schools from Kitchener and Guelph: quiz, rafts 

and fun activities to learn about the Revolution. Please, join us to celebrate to-

gether the 171st year of anniversary of the Revolution! 



 14 

 

 
 

 



 15 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SZABADSÁGHARC” 

Színházi előadás  

Arany János és Petőfi Sándor barátságán, kapcsolatán lelhet bepillantást a néző az 

1848-49. forradalom és szabadságharc eseményeibe. 



 16 

 

Hírdesse a magánvállalkozását a Kossuth Klub oldalán!  

A Kossuth Ház keres olyan támogato-

kat, akik ezen az úton akarják hirdetni 

vállalkozásukat (busineszüket) egész 

évben. 

Hogy miért is? Itt vannak a számok, 

amelyek magukért beszélnek:  Kos-

suth Ház Facebook oldalát 412-en 

követik, havonta több mint 265 láto-

gatottsága van és az eseményeket több mint 750-en véleményezik. A havi Hirlapunk 

190 családhoz jut el.  A weboldalunk is 620 látgatottságott regisztrált, átlagosan. 

Hagyományörző eseményeinken kívül, minden hónapban vannak rendezvények, 

ahol van amikor több mint 160 személy is megfordul. A közösségünket nemcsak a 

környékkbeli magyarság, kitcheneri, waterloo-i, cambridge-i, guelph-i látogatja, 

hanem Hamiltonból, Londonból és Torontóból is vannak vendégeink. 

Nagyon jó kapcsolatunk van a Kossuth tánccsoporttal, a Kitcheneri es Guelph-i Ma-

gyar Iskolákkal, a környékbel katolikus és református közösség tagjaival valamint a 

környéken müködő magyar  klubokkal. 

A reklám minden hónapban megfog jelenni a Hirlapunk  reklám oldalán és a Kossuth 

Ház weboldalan. 

A hírdetések ára a következő: 

 egész oldal $250 

 fél oldal $150 

 egy harmad oldal $100 

 negyed oldal  $90 

 névjegy kártya nagyságú $70 

Bóvebb információt az info@kossuthclub.ca címen lehet kérni 

mailto:info@kossuthclub.ca
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       Advertise with the Kossuth Club and gain visibility for your busi-

ness, through: 

 our facebook page with 412 followers, and monthly page views of 265+ and post 

engagements of 750+; 

 our monthly newsletter, which reaches over 190 recipients; and, 

 our website, which boasts 620 unique visitors and 7,200 hits annually. 

Annual advertising fees are included at the bottom of the page. Your advertisement 

would be featured on a monthly basis in our newsletter's advertising section, 

as well as on our website, and an annual appreciation feature post on our facebook 

page. The Club is also looking for sponsors to promote their cause and business at 

key cultural events throughout the year.  

Our regularly scheduled events occur on a monthly basis with the most well attended 

events seeing turnouts of 160+ 

individuals. We have individuals attend from the surrounding municipalities of 

Kitchener-Waterloo, Cambridge and Guelph, as well 

as from Toronto to Hamilton to London. In addition, we are well connected to local 

organizations and regularly coordinate events 

with the Kossuth Dancers Groups, the Guelph and Kitchener Hungarian Schools, lo-

cal parishes, as well as other Hungarian clubs throughout 

the province (Ottawa, Windsor, London, Toronto, etc.). 

For more information, please contact info@kossuthclub.ca 

Annual Advertising Fees:  

 entire page $250;  

 half page $150;  

 third page $100;  

 quarter page $90;  

 business card size $70. 

mailto:info@kossuthclub.ca
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S Z I L V I A  A P R Ó  
T r a v e l  C o n s u l t a n t  

I n t e r n a t i o n a l  T r a v e l  

T e l :  5 1 9 . 8 2 3 . 9 4 9 8  

C e l l :  5 1 9 . 7 6 6 . 2 5 0 9  

E - m a i l :  s z i l v i a t r a v e l @ r o g e r s . c o m  

REPÜLŐJEGYEK, TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK, HAJÓUTAK, 

AUTÓBÉRLÉS, BIZTOSÍTÁS 

Felvilágosításért és helyfoglalásért hívjon bizalommal! 

 

Q UA L I T Y  B A K E R Y  &  D E L I  

Quality is our specialty! 
 

 FEKETE MIHÁLY - URBÁN VALÉLRIA 

Finom torták, sütemények, rétes, diós-, mákos kalács valamint friss 

kenyér, zsemle, kifli kapható.  
V Magyaros hentesárú és sajtfélék. 

 

ÚJ TERMÉKCSALÁD MAGYARORSZÁGRÓL 

 UPDATE szénhidrátcsökkentett és cukormentes termékek elérhe-

 

 
Cím: 86 Daw- son 

Road, 

Guelph,

 Tele- fon: 
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   979 Kossuth Rd, Cambridge, ON N3H 4S7,  

www.kossuthclub.ca 

Tel: 519.658.9761 

   Email: info@kossuthclub.ca  

facebook.com/kossuthclubofficial 

Ko s s u t h  H á z  b é rl é s e   
Ko s s u t h  C l u b  f o r  R e n t  

Termeinket ,  kertünket  kínáljuk Önöknek!  

 

CSALÁDI ÉS ÜZLETI ESEMÉNYEK  

privát  fogadásoktól  a  200 fős  rendezvényekig  

esküvők,  családi  ünnepek,  bálok,  fogadások,  konferenciák,  

találkozók,  céges  rendezvények k íváló  helyszíne a  Kossuth Ház.  

 Kérésére  személyre  szabott  ajánlatot  küldünk!  

Keressen bennünket  a lenti  e lérhetőségeink egyikén.  

Reklámozza válalkozását vagy hírdesse termékeit, 

szolgáltatásait a Kossuth Ház hírlapjában  
(a hírlap nyomtatott vagy digitális formában havonta eljut több száz személyhez, 

hírdetésével egyúttal támogatja a Kossuth Házat) 


