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Önéletrajz  

SZEMÉLYES ADATOK 

Név Lóránt Zoltán 

Születési idő, hely 1995. február 28. Zalaegerszeg 

Cím 8761 Pacsa, Rákóczi u. 56. 

Elérhetőség lorantzoltan@hok.uni-pannon.hu 

 lorantz24@gmail.com 

 +3630/480 8286 

 +3630/524 5370 

TANULMÁNYOK  

Időtartam 2009 - 2014 

Intézmény Zalaegerszegi Zrínyi Miklós 
Gimnázium 

Képzés gimnázium, emelt szintű matematika 

Képesítés gimnáziumi érettségi 

  

Időtartam 2014 -  

Intézmény Pannon Egyetem Georgikon Kar 

Képzés gazdasági és vidékfejlesztési  
agrármérnöki Bsc. 
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ELISMERÉSEK  

Időpont 2014 

Megnevezés Tehetségekért Ösztöndíj 

Szervezet Zrínyi Miklós Gimnáziumért  
Alapítvány 

  

Időpont 2014 

Megnevezés Oklevél – Országos Középiskolai  
Tanulmányi Verseny 

Szervezet Emberi Erőforrások Minisztériuma 

KOMPETENCIÁK  

Nyelvvizsga angol, középfok (B2) 

Járművezetői engedély B kategóriás 

Informatikai ismeretek ECDL bizonyítvány (hét modul) 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG  

Időtartam 2014 - 

Beosztás megbízott HÖK elnök 

Szervezet Pannon Egyetem Georgikon Kar 
  

Időtartam 2015 - 

Beosztás Szenátusi tag 

Szervezet Pannon Egyetem 
  

Időtartam 2014 - 

Beosztás Kari Tanács tag 

Szervezet Pannon Egyetem 
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SZAKMAI TEVÉKENYSÉG  

Időtartam 2014 -  

Beosztás tag 

Szervezet Pannon Egyetem Georgikon Kar  
Diákjóléti Bizottság 

  

Időtartam 2014 - 

Beosztás tag 

Szervezet Pannon Egyetem Georgikon Kar  
Oktatási és Továbbképzési Bizottság 

  

Időtartam 2014 - 

Beosztás tanácskozási jogú tag 

Szervezet 
Pannon Egyetem Georgikon Kar  
Rendezvényszervező Operatív  
Bizottság 

  

Időtartam 2014 - 

Beosztás tag 

Szervezet Pannon Egyetem Georgikon Kar  
Szerkesztői Bizottság 

  

Időtartam 2014 - 

Beosztás tag 

Szervezet Pannon Egyetem Georgikon Kar  
Közjóléti Bizottság 

  

Időtartam 2014 - 

Beosztás tag 

Szervezet Pannon Egyetem Georgikon Kar  
Sport Bizottság 
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SZAKMAI TEVÉKENYSÉG  

Időtartam 2014 - 

Beosztás Sport Tanácsadó Testület tag 

Szervezet Pannon Egyetem 

KÉPESSÉGEK, KÉSZSÉGEK  

 magabiztos fellépés 

 kiváló verbális kommunikációs képességek 

 jó problémamegoldó készség 

 folyamatszemlélet 

 alkalmazkodási készség 

 együttműködési készség 

 konfliktusok racionális, konstruktív kezelése 

 döntési képesség 

 felelős társadalmi magatartás 

SZABADIDŐ, HOBBI  

 olvasás 

 labdarúgás 

 színház 

 mozi 
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Bevezetés 

Két évvel ezelőtt Szabó Péter elnöki pályázatában olvashattatok egy „búcsúzást”. 

Abban az írásban Péter megemlítette az utódlásának kérdését, amelyben felállított 

néhány szempontot a következő elnök személyére vonatkozóan. Úgy gondolom, az 

ott megfogalmazott irányelveknek megfelelek, ezért is vettem a bátorságot ezen pá-

lyázat beadására. 

Tavaly novemberben kiírásra került a Georgikon Kar Hallgatói Önkormányzatá-

nak elnökjelölti pályázata. Akkor még kissé bizonytalanul, de jelentkeztem a felhí-

vásra, hisz tudtam, a pályázat célja az elnöki feladatokra való felkészítés. Fontosnak 

tartottam, hogy a HÖK választáson kizárólag a maximálisan megszerezhető ismeret 

birtokában induljak. Szerettem volna átlátni a belső működést és a bizottságok mun-

káját. 

December óta töltöm be Georgikon Karon a megbízott HÖK elnöki feladatkört. 

Nem hívom tisztségnek vagy pozíciónak, mivel ez nem hatalomról és jogokról, ha-

nem feladatokról, munkáról és kötelességről szól. Folytatni szeretném az elkezdett 

munkát, megszerzett tapasztalataimat a kar hallgatóságának javára kamatoztatva. Úgy 

érzem a megbízott elnökként eltöltött időszak elvégzett feladatai kellően bizonyítják, 

hogy az alázatos munka meghozza gyümölcsét, egy jó csapattal a Hallgatói Önkor-

mányzat megújulása zökkenőmentesen mehet végbe. 

A jelenlegi elnökség tagjai: Simon Brigitta, Mészáros Máté valamint Szilvási 

Adrián teljes mértékben támogatják személyemet, így érzek magamban kellő önbi-

zalmat az elnöki teendők ellátására. 

 Alkalmasságomat természetesen a hallgatók dolga eldönteni, ezért alább olvas-

hatjátok terveimet. 
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Hagyományok 

Amikor valaki a Georgikonról beszél, elsőként mindig a hagyományok kerülnek 

szóba. A közel 218 éves folyamatos működés révén a hazain kívül az európai felső-

oktatásban is kiemelkedő helye van karunknak. Egy ilyen nagy múltú intézménynél 

egy esetleges radikális változtatás az ősök munkájának porba tiprását jelentené. Ter-

mészetesen az élet nem áll meg, a korral haladni kell, hagyományaink megőrzése 

mégis olyan dolog, amiért minden lehetséges szinten kötelező foggal-körömmel ra-

gaszkodnunk. 

Elcsépeltnek tűnhet, de a Georgikon családjába tartozni összehasonlíthatatlan 

érzés a többi felsőoktatási intézmény légkörével. Az értékek megőrzése és tovább-

adása különösen fontos feladat manapság, rohanó világunkban.  A mostanság sajnos 

kiveszőben lévő erények még mindig jellemzik karunkat, melyek megtartása közös 

cél, amiért mindannyiunknak tenni kell. 

 

Kari vezetéssel való kapcsolat 

Kari szinten véleményem szerint a Hallgatói Önkormányzat támogatottsága ki-

emelkedő a vezetésben. Az eddigi eredmények is mutatják, hogy összefogással, közös 

erővel a HÖK és a Georgikon Kar vezetése kiválóan együtt tud működni. Ennek 

fontos elemei a folyamatos információáramlás és a kölcsönös bizalom. Úgy gondo-

lom, a karunkon lévő példamutató kapcsolatot kiemelten kell kezelni, azt tovább mé-

lyíteni, amiben véleményem szerint partnerekre találunk oktatóinkban is. Kiváltságos 

helyzetben vagyunk ilyen téren, hiszen a dékáni vezetéshez is bármikor fordulhatunk, 

ami jelzi, hogy a Hallgatói Önkormányzat munkáját elismerik. 
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Szervezeti felépítés 

Az eddig jól működő rendszert nem szeretném felrúgni, alapvetően a megszokott 

hármas felépítést preferálom, mely áll az elnökségből, a szakképviselőkből és a meg-

bízottakból. Ezenkívül azonban fontosnak tartom, hogy minél több „külsős” segítő 

kapcsolódjon be a Hallgatói Önkormányzat munkájába, ezzel elősegítve az eredmé-

nyesebb feladatmegosztást és a folyamatos hallgatói kapcsolattartást. Véleményem 

szerint a csapat csak akkor működhet jól, ha a tagjai megértik és kölcsönösen tisztelik 

egymást, elkerülve ezzel a belső feszültséget, ami eredménytelenséghez vezethet. Ter-

mészetesen ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek egyet kell érteni, hanem akár épp 

az ellenkezőjét. Konstruktív, ésszerű ötletekkel, megfontolt vitákkal, az elképzelések 

érvekkel alátámasztott ütköztetésével lehet egyről a kettőre jutni, a szervezet erősö-

dését elősegíteni. 

Az utóbbi időszakban már látszódott, hogy a Hallgatói Önkormányzatban nagy 

változások mentek végbe, ami a korábbi tagság egy részének tanulmányai befejezésé-

vel magyarázható. Elérkezettnek látszik tehát az idő, hogy úgymond „fiatalítás” kö-

vetkezzen. Amíg a tapasztaltabbak itt vannak, tudják segíteni az újakat, így biztosítva 

a folytonosságot. Tervezni hosszú távon lehet, erre pedig a mostani egy kiváló lehe-

tőség. 

Elnökség 

A választási szabályzat és az eddigi megoldás alapján az elnökség az elnökből és 

három elnökhelyettesből áll, akiket az elnök a kari alakuló ülésen ajánlhat, majd róluk 

a testület dönt.  

Nem akarok zsákbamacskát árulni, úgy érzem korrektnek, ha már pályázatomban 

megnevezem a megválasztásom esetén felkért elnökhelyetteseket. Döntésemben se-

gítséget kértem a jelenleg elnökhelyettesi feladatkört betöltő Simon Brigittától, Mé-

száros Mátétól és Szilvási Adriántól. Mindenképp olyan hallgatókat kerestem, akik 
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szerintük is alkalmasak lennének, hiszen kik tudnák ebben a helyzetben legjobban 

eldöntetni a feladat testhezállóságát, ha nem az éppen a szerepben munkálkodók. 

Közös mérlegelés alapján tehát úgy döntöttem, hogy a hallgatók bizalma esetén 

általános elnökhelyettesként Németh Viktóriát látnám szívesen, aki ebben a félév-

ben már részt is vett velünk a rendszeres szociális támogatások elbírálásában. Gaz-

dasági elnökhelyettesnek Nedelkó Jánost szeretném jelölni. János minden segítséget 

megkapott, és ígéretük szerint a továbbiakban is megkap Mészáros Mátétól és előd-

jétől, Rakos Atillától a felelősségteljes feladatkör kifogástalan ellátására. Végül, de 

nem utolsó sorban az egyeztetett vélemény szerint Poós Tamás lenne az ideális 

megoldás a kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettesi beosztásra. Tamás 

véleményem szerint jól együtt tudna működni a kollégium dolgozóival is.

A fenti összetétel esetén biztosan állíthatom, hogy garantáltan konfliktusoktól 

mentes, a feladatokat maximálisan ellátó társaság jönne létre, amellyel kiválóan tud-

nánk szolgálni a Georgikon Kar, azon belül pedig természetesen a hallgatók érdekeit. 

Szakképviselők 

A szakképviselőket a hallgatók az eddig megszokott módon, közvetlenül választ-

ják hét körzetben, ami természetesen hét képviselőt jelent.  

Itt szeretnék megkérni minden hallgatót, hogy alaposan fontolják meg, kire teszik 

a voksukat. Kérlek Titeket, nézzétek meg az indulóknál az eddigi teljesítményüket! 

Biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi összetétel továbbra is kiválóan megállná a he-

lyét, a közös munka gördülékenyen mehetne velük a későbbiekben is. 

Megbízottak 

A megbízottak számában nem tervezek bővítést, inkább csökkenteném a létszá-

mot. A jelenleg működő külügyi, hagyományokért felelős, ügyviteli és 

kommunikáci-óért felelős megbízotti tisztségek közül szeretnék összevonni kettőt, 

amennyiben a tagság is egyetért a döntéssel. 
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Munkacsoportok 

A korábban létrehozott munkacsoportok egy része a feledés homályába veszett, 

működésük mára szinte kimutathatatlan. A korábban már említett „külsősökre” eb-

ben a részben számítanék, az eddiginél nagyobb létszámban. Véleményem szerint az 

alábbi munkacsoportok szükségesek a hallgatókkal való rendszeres kapcsolattartás 

erősítéséhez, valamint a megfelelő particionálás eléréséhez: 

 Rendezvényszervező munkacsoport 

 Szociális munkacsoport 

 Oktatási munkacsoport 

 Kommunikációs munkacsoport 

Úgy gondolom, hogy a külügyi munkacsoportnak a Georgikon International 

Student Network működése mellett nincs létjogosultsága. A pályázati és sport mun-

kacsoport pályázati része az oktatási munkacsoport feladatkörébe tartozna, a sport 

pedig egy teljesen új helyre kerülne, amiről később ejtek szót. 

A Rendezvényszervező munkacsoport a karon működő Rendezvényszervező 

Operatív Bizottság munkáját segítené, így nagyobb energiákat mozgósítva a még 

eredményesebb és színvonalasabb lebonyolítások érdekében. A Hallgatói Önkor-

mányzat jelenleg is aktívan részt vesz a bizottság munkájában, a tagsággal jelentős 

szervezési feladatokat vállalva. 

A Szociális munkacsoport a rendelkezésre álló támogatások és ösztöndíjak eléré-

sében nyújtana segítséget, megkönnyítve ezáltal a hallgatók ilyen irányú ügyintézését. 

Mint már említettem, a pályázatok keresése és megvalósítása a jövőben az Okta-

tási munkacsoport alá tartozna, amely megtartaná eredetileg kitűzött céljait is. Ezek 

közt szerepel tanulmányi ügyekben a hallgatói érdekeinek képviselete valamint az ok-

tatók és hallgatók közti kapcsolattartás. 

A számomra különösen fontosnak tartott Kommunikációs munkacsoport fog-

lalná magába a legtöbb tagot. Ezzel is szeretném elérni, hogy akár közvetlenül, akár 
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közvetve, minél több hallgató belelásson a Hallgatói Önkormányzat munkájába, ez-

által megerősítve a kapcsolatot és elkerülve az esetleges nézeteltéréseket. Jelenleg ez 

a munkacsoport gyakorlatilag egyet jelent a Georgikon TV-vel. Ennek ellenére úgy 

gondolom, a munkacsoport minden tagjának nem szükséges a GTV-vel foglalkozni, 

nekik inkább a személyes kapcsolattartásra kell törekedni. 

 
Kommunikáció 

Az utóbbi három hónapban tapasztaltam a Hallgatói Önkormányzat megítélésé-

ben való kettősséget. Egyik részről vannak, akik jól ismerik a tagságot, ezáltal látják a 

befektetett energiát. Másik szemszögből azonban egyrészt a tájékoztatás mértéke, 

másrészt az érdeklődés hiánya miatt felületesen informálódnak a hallgatókkal a hall-

gatókért működő szervezetről. Ezen szeretnék, pontosabban fogalmazva ezen kell 

változtatni az elkövetkező időben, hogy minden egyetemista bizalommal forduljon 

hozzánk és megszűnjön az ellentét. 

A Kommunikációs munkacsoport feladatai közé tartozik a Georgikon TV mű-

ködtetése, a Hallgatói Önkormányzat honlapjának szerkesztése, a HÖK Facebook-

oldalának rendszeres frissítése, a hallgatókkal való személyes kapcsolattartás és mind-

ezek mellett a cégekkel való együttműködési lehetőségek keresése. 

Georgikon TV 

A Georgikon TV nagy fejlődésen ment keresztül, azonban a kor igényeinek meg-

felelve, haladva a technika rohamos innovációjával, további előrelépések szükségesek 

az online műsorsugárzás hallgatók számára érdekesebbé tétele érdekében. A korláto-

zott anyagi lehetőségek miatt természetesen nem új felszerelésben gondolkozom, ha-

nem a felület megújításán, valamint a csatorna propagálásán. 
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Honlap 

A Hallgatói Önkormányzat jelenlegi honlapja elavult, sok helyen előfordulnak 

évekkel ezelőtti, közel sem aktuális információk. Az oldalon megjelenő adatok gyak-

ran inkább összezavarják a hallgatókat, minthogy segítséget nyújtanának. Vélemé-

nyem szerint teljes átalakításra van szükség, modern, hallgatóbarát felülettel, előtér-

ben a legfontosabb hallgatókat érintő kérdésekkel, leginkább szem előtt tartva a hi-

teles, naprakész tájékoztatást. 

Facebook 

Napjainkban az elsőszámú kapcsolattartási formái az online közösségi felületek. 

Ezek közül is kiemelkedik a Facebook, ahol a Hallgatói Önkormányzat aktív jelenléte 

elengedhetetlen a rendszeres információközlés szempontjából. Itt látom a legna-

gyobb hiányosságot, mivel a HÖK oldala nem elég népszerű ahhoz, hogy érdemben 

hozzá tudjon járulni a hallgatókkal való kommunikációhoz. A folyamatos friss tartal-

mak és a kötetlenebb, lazább stílusnak kell jellemeznie ezt a részt, amivel könnyen el 

lehetne érni a jelenleginél jóval magasabb érdeklődést. Ehhez nem kell más, csak né-

hány lelkes hallgató, akik a munkacsoporton belül elvállalják a közösségi oldalunk 

kezelését, amiben még rengeteg kihasználatlan lehetőség rejlik. 

Személyes kapcsolattartás 

Mindezek ellenére sem feledkezhetünk meg a személyes kapcsolattartásról! 

Gyakran előfordul, hogy a hallgatók körében téves, néha rosszindulatú pletykák ter-

jengnek a Hallgatói Önkormányzatról, ami meglehetősen sok konfliktust szül. Ezeket 

legegyszerűbben úgy tudjuk megakadályozni, ha a „hangadók” belelátnak a mun-

kánkba és a valós információkat adják tovább a többi hallgató felé. Azért is szeretném 

a Kommunikációs munkacsoportban tudni az ilyen „hangadókat”, mert a HÖK tag-

jainak nem jut elég idejük arra, hogy mindenkit egyesével tájékoztassanak. Megoldási 

javaslatommal ez a probléma egyszerűen áthidalható. 
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Cégekkel való kapcsolattartás 

Kissé elhanyagolt terület a Hallgatói Önkormányzat részéről, pedig érdemes 

lenne több figyelmet fordítani rá. Diáknapok előtt rendszeresen hatalmas erőfeszíté-

sek szükségesek a támogatók felkereséséhez. Amennyiben állandó kapcsolatban áll-

nánk a potenciális szponzorálókkal, úgy a munka töredékére csökkenne ilyen hely-

zetben. Ezenkívül nem ignorálható az a szempont sem, miszerint a módszerrel jelen-

tősen több támogatót lehetne szerezni, ráadásul állandó jelleggel. Ez természetesen 

nem csak a Diáknapok rendezvénysorozatnak szól, hanem a további együttműködé-

seket is elősegíti. 

 

Sport 

Hallgatóink számos sportágat kipróbálhatnak a Georgikon Karon, ennek ellenére 

a rendszeresen sportolók száma évről-évre csökken. A Testnevelési Tanszék vezető-

ivel egyeztetve arra a megoldási tervezetre jutottunk, miszerint a Georgikon Hallgatói 

Egyesület keretein belül megalakulna egy sport szakosztály, amely külön tud foglal-

kozni a kar testnevelési feladatainak népszerűsítésével. Emellett kiváló lehetőséget 

biztosítana a versenyszerű sporttevékenységek űzésére, ezáltal komoly előrelépést je-

lentve szakmai szempontból is.  

A megszűnő pályázati és sport munkacsoport sporttal foglalkozó részlege átke-

rülne ebbe az új szakosztályba. Feladatkörébe a korábbi célok közül a sportrendez-

vények szervezése, lebonyolítása, sporttal kapcsolatos pályázati kiírások keresése, le-

hetőség szerint azok megvalósítása és a Testnevelési Tanszékkel való együttműködés 

tartozna. 
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Hallgatói élet 

Az egyetem nem csak a tanulásról szól. Kapcsolatok építése, kilépés a nagybetűs 

életbe, önállóság. Hangzatos címkék, mégis milyen igazak. A Georgikon Karon kü-

lönösen pezsgő a hallgatói élet a rendezvények és a hagyományok szempontjából. A 

dicső múlt nagy felelősséggel is jár, tegyünk tehát közösen azért, hogy értékeinket 

megőrizzük! 

Rendezvények 

Jelenleg a Georgikon Kar rendezvényeiért a Rendezvényszervező Operatív Bi-

zottság a felelős, ennek a munkájában vesz részt a Hallgatói Önkormányzat is. Ha-

gyományaink őrzésének fontossága különösen a rendezvényeken érződik. Sárgulás, 

Diáknapok, Regatta, Gazdászmaraton, Bulektábor, Bulekbál, mind-mind olyan jeles 

esemény, amelyet eredeti formájában kell megőriznünk. Fontos, hogy semmiképp 

sem induljunk el a haszonorientáltság felé, inkább folytassuk az eddig járt utat, kisebb 

újításokkal, de semmiképp sem reformokkal! 

A szakestek helyzete jelenleg egy kényes ügy. Valószínűleg mindenki számára is-

mert incidens miatt a nagyobb szakoknak szinte lehetetlen megoldani az esemény 

megszervezését helyszín hiányában. Szakképviselőink és szakreferenseink folyama-

tosan azon munkálkodnak, hogy a helyzet megoldódjon. Emellett én is minden 

erőmmel azon leszek, hogy megoldást találjak a problémára, hiszen ez is fontos tra-

díciónk, amely kiváló lehetőséget biztosít az ismerkedésre, az összetartás erősítésére. 

Hallgatói körök 

Szeretném megerősíteni a jelenleg is működő öntevékeny köröket, valamint újak 

létrehozásában segíteni, hiszen ez is egy fontos módja a hallgatók kikapcsolódásának. 

Üdvözlöm az új ötleteket, melyek a hallgatói élet felpezsdítésére irányulnak, megvá-

lasztásom esetén örömmel fogom támogatni az ilyen kezdeményezéseket. 
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Javaslom olyan hallgatói körök alakítását, melyek összegyűjtik az azonos érdek-

lődési körbe tartozó egyetemistákat, ezáltal tovább erősítve a kohéziót karunkon, le-

hetővé téve a könnyebb ismerkedést, barátkozást. A megvalósítás nem kerül sem-

mibe, ennek ellenére jelentősen segítene a hallgatói közérzet javításán, elősegítené a 

bulekok beilleszkedését. 
 

Támogatások, ösztöndíjak 

A Hallgatói Önkormányzat érezhető fejlődésen ment keresztül a támogatások és 

az ösztöndíjak megítélése terén. Törekszünk rá, hogy minél több, a tanulmányaikban, 

sport vagy kulturális területen kiemelkedő hallgató részesüljön ösztöndíjban. 

A szociális juttatások terén is egyre erősödő bizalmat érzek a hallgatók felől, kér-

déseikkel, problémáikkal egyre gyakrabban keresik fel a Hallgatói Önkormányzatot, 

amely számunkra pozitív visszajelzésként szolgál. Ebben a félévben én is részt vettem 

a rendszeres szociális támogatások elbírálásában, ahol igyekeztem karunk hallgatói 

számára a lehető legkedvezőbb megoldást megtalálni. 
 

Beiskolázás 

Dr. Lukács Gábor adjunktus Úr vezetésével a beiskolázás egyre eredményeseb-

ben zajlik, melyben a Hallgatói Önkormányzat is aktív szerepet vállal. A nyílt napo-

kon rendszeresen számos hallgatót sikerül segítőként beszervezni, így hasznos infor-

mációkkal tudjuk ellátni az érdeklődőket.  

Az előkészületi munkákban szintúgy maximálisan kiveszi a részét a HÖK, ezen 

a téren teljes elégedettséggel tekintek a tagság munkájára. Főképp, mivel az idei 

Educatio-n is népes csapat képviselte a Georgikon Kart. Azt kell mondjam, a kari 

beiskolázás helyzete a Hallgatói Önkormányzat segítségén egyáltalán nem múlik, vé-

leményem szerint kizárólag a jóval aktívabb oktatói részvétel tudná tovább javítani 

az eredményességet. 
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Zárszó 

Bízom benne, hogy pályázatom megfelel az Ellenőrző Bizottság által meghirde-

tett Pannon Egyetem Georgikon Kar Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíció betöl-

tésére. Úgy gondolom, a megbízott HÖK elnökként eltöltött három hónap alatt meg-

felelő tapasztalatokat szereztem, hogy tovább folytassam a megkezdett munkát. A 

jelenlegi elnökhelyettesek támogatásával felvértezve és az általam megnevezett elnök-

helyettesekkel eredményes, összetartó csapatot alkotva a szervezet továbbra is ha-

sonlóan eredményesen működhet. 

 

 

Amennyiben pályázatom elnyerte bizalmadat, kérlek, szavazatoddal támogasd 

személyem az eredményes folytatásért! 

 

 

„Vive memor nostri rigidi servator honesti” 

„Úgy élj és emlékezz, hogy a mi becsületünk őrzője vagy.” 

 

 

 

Keszthely, 2015. március 1. 

 

 

Tisztelettel: 

Lóránt Zoltán 

pályázó 
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