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Ebédet és pénzt is kap Katalin

Az ebéd miatt már nem kell aggódnia. Katalin (balról) és segítői, Magdika és János a konyhában. Fotó: Török
János
MUNKATÁRSUNKTÓL

2016.10.29. 15:31

Ajánlom 125

DÉLMAGYARORSZÁG

Szeged - Elolvastam a cikket, és megfogott ez az egész.
Sajnos sok ember van hasonló helyzetben. Számunkra
öröm, hogy segíteni tudunk - mondta Takács Tibor, a
szegedi Gödör Étterem üzletvezetője.
Katalinról, a Baktóban nehéz körülmények között élő, többdiplomás
nyugdíjas pedagógusról a napokban írtunk (2016. október 25.: Tűzifára
gyűjtött a tanszékvezető).
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/ebedet_es_penzt_is_kap_katalin/2494868/

Népszerű

Nem hiszünk a
szemünknek!
Elképesztő

Elszakadt a felvonó
kábele, három
emeletet zuhant egy
nő - fotó
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Nagyillés János docens, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Klasszika-Filológia Tanszékének vezetője Facebook-bejegyzésének hatására
több mint 100 ezer forint gyűlt össze Katalin tűzifájára.
Katalin története sokakat megérintett. Amellett, hogy egy sándorfalvi olvasónk
pénzt utalna Katalinnak, a Gödör Étterem kollektívája azonnal beleegyezett,
hogy étellel támogassák az asszonyt.

luxuslakás Újszeged
közepén!
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Partnereinktől

– Ha nem tud bejönni, egyik kollégánk, aki szintén Baktóban lakik, délután
házhoz szállítja neki az ételt. Hétvégén pedig én viszem ki neki az ebédet –
tette hozzá a Gödör üzletvezetője.

Témák:

adomány

étel

étterem

segítség
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Kisalfold.hu ajánlja

Szeged
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Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!
Ebédet és pénzt is kap Katalin
Megosztom a cikket

7 megosztás

Hozzászólok a cikkhez

Sportcsarnok és sorház lesz a húsgyár
területén Kapuváron és uszoda is épül

14 hozzászólás

Szolgáltatások

Olvasta már?
ELADÓ

Pokoli időjárás alakulhat ki
2050-re Magyarországon Videó

Modernizálják a vásárhelyi
és a makói
kórházépületeket

KIADÓ

Átadták a felújított
Ólommérgezés miatt
szabadkai zsinagógát - fotók pusztult el a 22 éves parlagi
sas

Magyar barátnője gyászolja
a lelőtt csendőrt

Tudtad, hogy egy átlag 1%
felajánlás mennyit ér? Nézd
meg!

Felsőváros, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 50 m2,
16.625.400 Ft
Részletek »

Móraváros, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 44 m2,
16.890.000 Ft
Részletek »
Még több ingatlan »
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Déliapró
Autó, Használt autó
Albérlet, Lakás, Családi ház
Számítástechnika, Mobil
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Háztartási gépek
Mezőgazdasági gépek, Szerszámok

A címoldal témái

Állat, növény
Utazás, üdülés
Társkeresés
Még több apróhirdetés »
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