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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
 

- Az önkormányzat a vis maior pályázatból nyert pénzből felújította a Fürdő utca egy szakaszát, 
a munka július végén a Petőfi utca végének rendbetételével fejeződik be. 

- Július elsejétől használható fel a falukép javítására pályázaton nyert pénz. Ágyásszegélyek, 
virágtartók, hídkorlátok vásárlását, ezek telepítését teszi lehetővé a megnyert 585E HUF. 

- A Magyaregregyi Általános Iskola átszervezésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk. 
Megkezdődtek a fúzió szakmai előkészítésének munkái, ezzel párhuzamosan létrejön (két 
kárászi taggal) egy bizottság, amely az egyesülés utáni helyzetben az iskola helyben 
maradásának lehetőségeit vizsgálja. 

 
Felhívás 

 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a tulajdonában lévő földterületen mindenki haladéktalanul 
végezze el az esedékes parlagfű irtást.  
Ez a tulajdonos kötelessége, így fordítsanak figyelmet a bérbeadott földterületekre is! 

 
Helyreigazítás 

 
ALap VII. évf. 6. számában tájékoztató látott napvilágot az egregyi iskola átszervezésével 
kapcsolatban. A harmadik bekezdés (szalatnaki ajánlat) utolsó mondata: 

„A javaslat érvénytelen, mert a szalatnaki iskola másik fenntartó önkormányzata 
nem támogatta az ajánlatot.” 

közvetett információkon alapult. Köblény önkormányzata valójában nem is tárgyalta az említett 
ajánlatot, így a támogatási hajlandóságra csak következtetni lehet. 
Az érintetteket ezúton megkövetem, a kommentártól pedig megtartóztatom magam! 
 

Mezei Attila 
polgármester 

Könyvtári hírek 
Új könyvek 
Magyar olimpiai lexikon 1896-2002 

652 magyar sportoló rövid életrajzát tartalmazza, akik a két évszám közötti időben 
megrendezett 27 nyári és 19 téli olimpia valamelyikén egyéni vagy csapatversenyben 
dobogós helyen végeztek. Körülbelül háromszáz fotó segít még inkább eligazodni a honi 
sport legjobbjai között. 

Internet – a Mi Micsoda sorozat tagja, gyerekeknek ajánlható. 
Szalai Miklós: Halimbai füveskönyv 
 a legendás halimbai esperes gyógyteáit, természetes gyógymódjait tartalmazza. 

Mezeiné Zsuzsa 
 
 

kárászi 



Tájékoztatás 
2004. augusztus 01-től a Pécsváradi Erdészetnél az alábbi nettó tűzifa árak érvényesek: 
 

Választék Tő mellett Közbenső, köves 
úti rakodón 

MÁV rakodón 

T, Cs, Ekl. vastag 
tűzifa: 

7 300 Ft 7 800 Ft 8 600 Ft 

B, Gy, vastag tűzifa:  8 000 Ft 8 500 Ft 9 300 Ft 

A vastag tűzifa: - 9 000 Ft 10 000 Ft  

H, Ell vastag tűzifa: 5 300 Ft 5 800 Ft 6 200 Ft 

Vastag gyűjtött tűzifa: 4 500 Ft - - 

Vékony tűzifa (ágfa) és 
vágástéri hulladék: 

2 500 Ft - - 

Ágtuskó: 6 000 Ft - - 

 

 

 
 

• Vízimalom 
A volt Szabó-malomról Komjáti János, az új tulajdonos leírása és képei alapján a Faluszépítő Egyesület elkészítette 
legújabb kiadványát. A közel 15 oldalas színes füzet hű képet ad a korabeli molnármesterségről és a térség 
malomiparáról, fő hangsúlyt fektetve természetesen az egykori Szabó-malomra. 
 

• Kárászi Huncutságok II. 
Szintén kijött a nyomdából az anekdotás gyűjtemény második kötete. A füzet első része még 2000-ben, a 'Kárász 700 
éve’ elnevezésű rendezvényünkre jelent meg. Azóta eltelt négy kemény esztendő, új történetek születtek, és persze az első 
kötetből egy-két figyelemreméltó történet kimaradt. Ezt most bepótoltuk. Olyan epizódok kaptak helyet benne, mint 
például a díszes sírásó kompánia, az identitászavarral küszködő kecske (netán inkább birka?), a tulipános szendvics, a 
szeméttelepi tűzpárbaj, szentté avatott képviselőink, vagy éppenséggel Vitéz Kun Lajos esperesünk, aki tudvalevőleg 
rajongott a békacombért.  
A történeteket ismét Papp Endre remekbeszabott karikatúrái kísérik, valamint a füzet színes, gusztusos, stílszerű 
köntösbe lett öltöztetve.  
 

Mindkét kiadvány beszerezhető a Tourinform irodában 500-500 Ft-os áron. 
 

• Kárászi üdvözletek 
Az augusztus 21-i Elszármazottak találkozójára elkészül egy képeslapos naptár 2005 évre vonatkozóan. Mindegyik 
hónap egy-egy aktuális kárászi képet tartalmaz majd. Így a borítóval együtt 13 darab postai küldésre alkalmas 
képeslapot kaphat az ember, amelyik falinaptárként is működik, és szintén a Tourinformban szerezhető majd be.   
                                      -csl- 
 
 
 

ECDL  – EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP -HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY  
 
Sokan lehetnek ma már olyanok, akik régóta használnak számítógépet, maguktól rájöttek sok mindenre, tanfolyamot 
nem szeretnének elvégezni - drágák -, de nincs papírjuk a tudásukról, ami pedig esetleg jól jönne. Nekik szeretnék 
ötletet adni, hogyan juthatnak a legolcsóbban ECDL-bizonyítványhoz. 
A pécsi SZÜV Rt. (Szántó Kovács János u., tel.: 254-142) akkor is ad vizsgalehetőséget, ha az illető nem jár az ő 
tanfolyamjaira, igaz, akkreditációs díj ellenében, ami 7 500 Ft.  
A vizsgadíj modulonként 2 000 Ft, 7 modulból kell vizsgázni.  
ECDL START bizonyítványhoz elég 4 vizsga (3 kötelező: Operációs rendszerek, Szövegszerkesztés, Információ és 
kommunikáció; 1 szabadon választott), ekkor az akkreditációs díj  6 000 Ft. 
Kapható ECDL Vizsgapéldatár, amely minden adható feladatot tartalmaz, de ebben én is tudok segíteni. 

Mezei Zsuzsa 



Köszönöm Nektek "JÓAKARÓIM"! 
  

 Mivel az ismeretlenség homályában maradtatok, azt gondoltam, így szólítalak meg benneteket. Itt 
születtem ebben a faluban és lassan 40 éve itt élek. Soha senkit nem bántottam. Tudtam 1-2 ember 
megjegyzéseiről - amit természetesen a hátam mögött tettek -, de nem foglalkoztam velük. Soha nem 
éreztettem velük, hogy tudom, miként viszonyulnak hozzám. Mindig legyintettem ezekre a dolgokra, egészen 
az utóbbi napokig.  
 Biztos mindenki értesült róla, hogy valószínűleg ide jövök dolgozni a "Robi boltjába". Erre nem került 
sor, ugyanis 1-2 vásárló - állítólag 8-10 ember - kijelentette, ha én leszek a boltos, máshol fognak vásárolni. 
Indokaik - ha voltak egyáltalán - épp olyan jelentéktelenek lehettek, mint ők maguk. Nagyon bánt, hogy 
egyesek ilyen rosszindulattal vannak irántam, és hogy van olyan ember, akinek a döntéseinél ilyen emberek 
szava számít. 
 

Kedves ROBI! 
 Mivel nem volt bátorságod idejönni, és személyesen elmondani, hogy döntöttél, ezért írásban 
kívánom a véleményem kinyilvánítani. "A másik fél is meghallgattatik" - nekem ez nem adatott meg!  
 Több, mint 20 évet dolgoztam varrodában szorgalmasan, becsülettel, szerettek a kolleganőim. 
Ezután lehetett volna érdeklődni Raus Bélánétól, a volt főnökasszonyomtól. Senki nem tette. Elvégeztem a 
kereskedelmi-boltvezetői tanfolyamot, ötösre vizsgáztam. Ez sem érdekelt senkit! 100 óra gyakorlati időt 
töltöttem Újvári Gyula boltjában, meg volt a munkámmal elégedve. Ágitól és Timitől nagyon sokat tanultam 
az eladó szakmáról és igyekeztem a tanultakat jól hasznosítani. A vásárlók szerettek, aranyosak voltak 
velem. Senki nem érdeklődött felőlem sem a Gyulától, sem a lányoktól! 
 

 "Robi boltjában" nem kaptam lehetőséget, hogy bizonyítsak, egy napot sem. Más ember ostoba 
megjegyzése alapján ítélkeztek felettem. Hogy milyen boltos lennék, az nem is érdekelt senkit. Azért hadd 
mondjam el; nekem is meg van erről az egészről a véleményem! 
 

Kedves "JÓAKARÓIM"! 
 Sikerült a lelkem mélyébe gázolnotok, de igyekszem elfelejteni ezt a sérelmet. 
Üzenem a következőt: 
 Én mégis boldog vagyok! Boldog vagyok, mert közel 20 éve egy olyan férfi áll mellettem, aki imád 
engem, van két csodálatos gyermekünk, vannak barátaim, ismerőseim, rokonaim, akik mellettem állnak! 
Köszönöm nekik! 

  Tisztelettel: Miklós Gáborné 
           /Szalai Ágota/ 

 
 

Válasz üzenetre, kérd őjelekre  
 

Sokat gondolkodtam azon, hogy bonyolódjak-e bele újra, megint ki mit bogoz ki belőle, mekkora 
vihar kerekedik ebből is…, de kapóra jött mégis Levente cikke, döntöttem, válaszolok! 
Az iskoláról van szó, akkor is, most is. 
Még emésztjük az iskolával kapcsolatos fejleményeket, gyerekek, szülők, pedagógusok latolgatják 
a hirtelen jött kényszerű változtatást.  
Hirtelen? 
Nem jött ez olyan hirtelen. Aki nyitott szemmel, füllel jár-kel, olvashatta, láthatta már jó ideje, 
ahogy szűnnek meg a kis iskolák országszerte. Van már jó pár éve annak, amikor elkezdődtek a 
lesújtó véleményt közlő cikkek a falusi kis iskolákról, ami ellen mindig is lázadoztam. Gyerek meg 
egyre kevesebb születik, ezek nem elég előjelek? 
Eljutottunk oda, hogy nemsokára már a mi gyerekeink is nosztalgiával emlegethetik ezt az iskolát, 
mint az előző generáció a kárászit. Még azt is mondhatjuk majd, bezzeg akkor még a tanévek is 
hosszabbak voltak, júliusig tartottak… 
Félretéve a rosszindulatú megjegyzést, van némi rálátásom a dologra: a gyerekeim kétfelé jártak 
iskolába. Aki itt véleményt tud mondani, különbséget tenni, az csak olyan lehet, aki belülről látta 
mindegyiket. Ilyen pedig nem sok van. 
Az előző szám „Üzenet”-ének érvei gyengék, mert egy kivétellel bármelyik iskola mellett 
szólhatnának, persze, ha erről lenne szó. Mindenhol lehetett nyelvet tanulni – igaz egyik helyen 
csak egyet, de bár azt az egyet tudnák rendesen a végére! A számítástechnika oktatás és 
felszereltség sem lehet vitatéma, az aztán tényleg nem!  
De sajnos, nem erről van szó, itt már nem! Csak eddig beszélhettünk arról, hová kéne járatni a 
gyereket! 
 



Az bizonyos, nagyon egyszerű mindjárt az iskolát szidni, ha valami gond van a gyerekkel, azzal 
azonban nem értek egyet, hogy iskolától független, tanul-e a jelzett gyermek, vagy sem.  
Van gyerek, akit nem kell rugdosni, hogy tanuljon, mert még a hatos se elég jó neki. Van, akit nem 
lehet rugdosni, mert aláásott önbizalmának már csak az hiányzik! Van, akinek a nyelvét a tanító 
néni mélységes nyugalma és belé vetett hite tudja megoldani; van, akinek az segít, hogy a kisebb 
közösségben jobban lehet rá figyelni, mert a tömegben elveszne, hiába okos. Van, akinek az 
használ, ha becsúszik egy rosszabb jegy, akkor észbe kap és küzd; van, akinek az, ha meg van 
előlegezve egy kis bizalom! Van gyerek, akinek gyorsabb tempó kellene, van, akinek lassúbb. 
Kinek külön feladat, hogy ne unja el magát, kinek több gyakorlás. Nem biztos, hogy az a helyes, ha 
év végére mind egyforma szürke…, hogy melyik gyereknél mit kell alkalmazni, az már bizony 
iskola, vagy még inkább pedagógusfüggő!  
Igen, a kicsiknek az is fontos, hogy családias légkörben tanulhatnak, hogy szeressék a tanító nénit, 
hogy bemászkálhassanak barátaikhoz szünetben a másik terembe, hogy a tanár nénivel 
rugdoshassák a labdát az udvaron, hogy tudják a velük foglalkozók: a gyerek gyerekből van. 
(Ezeket nem én mondom, én nem vagyok ennyire „iskolázott”, ezt a pszichológusok mondják, csak 
tudnám, most hol vannak?!) 
 

Azon voltam már jó ideje, hogy valami történjen, ha más nem, hát legalább beszéljünk, halljunk 
róla, - az iskoláról -, ami jó, ami tetszik benne. Reklámozzuk, vigyük jó hírét. Egy ilyen „reklám” 
kavarta azt a már-már politikainak nevezhető port, ami aLap hasábjain nemrég zajlott.  
Semmi sincs a három kérdőjel mögött, kedves Sorok Között Olvasó, semmi, csak mentési szándék: 
emberek, kárásziak, figyeljetek, itt ez meg ez történik! Ha döntenetek kell, tudjátok, itt ez is van! 
Biztosan az én hibám, hogy nem ezt értették belőle. 
 

Mindegy. Már nem érdekes. 
Mezeiné Zsuzsa 

 

A Megnyugvás Ösvényein 
 

Szeretem az öreg, vadregényes (úgy is mondhatnám, hogy elhanyagolt) temetőket. Valamiért megfog 
semmihez nem hasonlítható hangulatuk. Mintha csak egy Dsida versben sétálnék. Ősszel a legszebbek, de 
ilyenkor, fülled nyári délutánokon is nagy hatással vannak rám.  
Így volt ez nemrégiben is, mikor itt, a kárászi temetőben akadt dolgom. Teljes mértékben átadhattam magam 
az enyészet mélabús hangulatának, ahogy a sírok közötti csaknem combközépig érő fűben boklásztam. 
Persze, ezzel az érzéssel nem mindenki van így. Vannak bizony, akiknek nem a ‘dsidai’ hangulat jut az 
eszükbe elsőre egy kárászi temetői látogatás, vagy éppenséggel egy temetés kapcsán.  
Erről kérdeztem az alábbiakban az érintetteket: 
 

Mezei Attila polgármester: A temető egyházi tulajdonban van, így az önkormányzat nem gondozza, csak a 
felvezető utat, ami rendszeresen nyírva is van. A tiszteletes úrnak már többször javasoltam, hogy temetői 
katasztert kellene létrehozni, ezzel sírhely karbantartási díjat lehetne szedni, mint például Egregyen. Ebből a 
pénzből kifizethető lenne egy temetőgondnok. Egy másik megoldás lehetne, ha az egyház átadná a temetőt 
az önkormányzatnak. Ebben az esetben garantáltan rendbe lenne téve. Harmadik verzió lehet, ha mindenki 
maga tenné rendbe saját és hozzátartozói sírját, bár erre nem sok esélyt látok. 
 

Gyurasovics Mihály tiszteletes: Van az egyháznak egy rendszabálya, ami alapján az egyházi tulajdon – így 
a temető is - nem átadható. Részünkről az lenne a megoldás, ha egyházi tulajdonban maradna, azonban az 
önkormányzat kezelné, mint például Szalatnakon. Tessék csak megnézni, az az egyik leggondozottabb 
temető a környéken. Az önkormányzat tudna pályázni is, sajnos erre nekünk nincs lehetőségünk. Ki lehetne 
vinni az áramot, lehetne hűtőházat építeni pályázati pénzből. Köblényben is hatmillió forintot nyert az 
önkormányzat. Így a temetővel együtt a templom környékét is rendben lehetne tartani, hiszen az közterület. 
 

Kis Papp Nándor lokálpatrióta: Nem tudtam tovább elnézni, egyik délután én vágtam le a füvet. Múltkor a 
Jenczer Andris nyírta le. Ha az egyház nem vágja le, nem tudom elképzelni, hogy társadalmi munkában ezt 
miért ne lehetne megcsinálni. Minden második embernek van már motoros fűkaszája, csak össze kellene 
fogni! 
 

A fent elhangzottakat összevetve (az önkormányzat és az egyház nem egészen azonos nézőpontját, valamint 
ismerve a Nándi által felvetett ’összefogás’ megvalósíthatóságának lehetséges százalékos arányát) lehet, 
hogy még egy jó darabig élvezhetem a megnyugvás gizes-gazos ösvényeit?                                           -csl- 
 



FALUNAP  
ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA  

Kárász, 2004. augusztus 21. 
 

 

Faluház programja: 
 
13.00-13.30  Zenés gyülekező a Faluházban  
 
13.30-14.00 Polgármesteri köszöntő, beszámoló az elmúlt két évről, valamint a 

tervekről 
Kárászi Huncutságok II. és a Vízimalom helytörténeti füzetek 
bemutatója, árusítása 

 
14.00-14.30  Szászvári hagyományőrzők műsora 
 
14.30-16.00  Kötetlen beszélgetés, séta a faluban 

 
 

 A Pajta műsora:  
 
16.00-17.00  „Babszem Jankó” 
   (Kárpátaljai vendégek színielőadása) 
    
17.00-18.00  „Kárászi Huncutságok” 
   (A július 18-i előadás ismétlése) 
 
18.00-  Zenés vacsora a vajdasági Forgatós zenekarral 
 
 

MÁRÉ VÁRI VÍGASSÁGOK  
Magyaregregy, 2004. augusztus 7.   

 
14.00-14.30  Máré hagyományőrző néptánc csoport műsora 
 
14.30-  Fekete Hollók Rendje hadibemutatója  



“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne…” / Tamási/ 
MOTTÒ a 2004-es Keleti-Mecsek Hagyományőrző Táborokhoz 

 
A tavalyi néptánctábor után saját iskolámból való 
tanítványaim sohasem fáradtak bele az élmények 
mesélésébe és a kérdésekbe. ”Hogy van Zelmi?, 
Ha rajzolunk, el tetszik küldeni Ibikének?, Jövőre 
ugyanaz a brácsás jön?, Lesz számháború? stb. 
A gyereket pedig megcsalni nem szabad! 
Így újra meg kellett szervezni az idei kézműves-
néptánc és színházi tábort. 
A hónapokig tartó előkészületek, feszültségek, 
szervezések gyümölcse beérett. Egy hétig 
csipegethették, akik már több éves 
tapasztalatokból járnak vissza hozzánk - és azok, 
akik a hallomásból bizalmat szavaztak nekünk. 
Az iskola egy csuda jó dolog, ha az ember szereti, 
amit csinál. 
De egy tábor, ahová a legmegbízhatóbb oktatókat, 
a legmókásabb zenekart, a legelvontabb rendezőt 
választjuk, egy még jobb dolog. Egy évre 
feltöltődünk. Vannak, akik szakmailag, mások 
pedig a téli hideg-rideg hónapok során 
melegednek egy-két tábori apró jelenet, élmény 
megidézésével. Lehetőség talán még arra is, hogy 
új huncutságok, anekdoták születhessenek.  
Az oktatók és táborozók teljesen különböző 
helyekről érkeztek, sokak teljesen idegenként 
jöttek és teljesen különböző politikai nézeteket 
vallottak. Mégis irigylésre méltó az az összhang, a 
burok, ami eggyé alakított bennünket ezen a 
héten. A fent említett dolgok ilyenkor oly 
kicsinnyé zsugorodnak, hogy már észre sem 
vesszük, hogy vannak. Egy cél mozgatott minket, 
a magyar hagyományokat és tudást továbbéltetni. 
Sokak új barátokra tettek szert, szép kalandokba 
mélyedtek, mások a régi barátságokat táplálják itt 
nálunk sokadszor is a hegyekkel övezett 
varázslatos Kárászunkban. Nem is hinné az 
olvasó, hogy vajdasági barátaim fogalmaztak így. 
Az ő szemükben igenis érték, hogy az évből egy 
héten keresztül ők itt vannak OTTHON. 
Akik részesei voltak idén a Pajtának –
szereplőként és nézőként egyaránt- elmondhatták 
e kis időre, a Pajta az övék, az ő otthonuk, ez 
nekik termett ide. Aki nem volt ott, csak 
sajnálhatja, hogy ezt az érzést eltaszította magától, 
hiszen erre a hétre a Pajta nem azonos egyetlen 
személlyel, a Pajta Mindenkié, amely kapujának 
bal és a jobb szárnya is ki volt tárva.  
Sokan kérdezik tőlem: “És megérte?” Ahelyett, 
hogy elgondolkoznék azon - “Attól függ, hogy 
kinek, illetve minek a szempontjából nézzük…” - 
rögtön válaszolok: HÁT IGEN; MEGÉRTE! 
Hogy milyen programok is voltak itt “minálunk” 
szeretném visszaidézni összefűzve egy nagy 
köszönettel! 

A 70 gyermek kísérői nagy segítséget nyújtottak a 
sok program koordinálásában. 
Bálintné Zsófi szabadtéri szövést, bőrözést, 
sárkánykészítést tanított. Férjével, Pistivel az 
íjászatot próbálhatták a gyerekek. Tiber Zitával 
szőttek, fontak, Spét Lindával lampionok 
készültek. Tiberné Pap Csillával mézeskalácsból 
meséket formáztak meg. Podpácz Bea 
csuhéfigurákat készített szabadidőben a 
táborozókkal. Mezei Ottótól a hagyományos, 
Gajdos Mártitól a modernebb agyagmegmunkálást 
tanulhatták a gyerekek. Hidasiné Andi és Notheisz 
Anita az egyszerű papírt virággá, és különböző 
figurává varázsolta velük. A néprajzi vetélkedőre 
is sokáig fognak emlékezni a nebulók. Süle 
Andinak köszönöm a pontos porciózást, Rózsának 
pedig, hogy sem éjjel, sem nappal senkit sem 
hagyott “éhenhalni”. Rind Melittával és Rind 
Anzelmmel délalföldi táncokat tanultak a 
gyerekek a szintén Vajdaságból érkező zenekar 
muzsikájára. A magyaregregyi iskolában Török 
Sanyi és felesége vezetésével a felnőtt táncosok 
mezőföldi koreográfiát állítottak össze, amelyhez 
az egri Szabó Attila és barátai szolgáltatták a 
kíséretet. A kézműves kiállítás mellett Berczeli 
Ica és Kuizs Ibolya ifjúkori tablót készített a 
kárászi fiatalokról. Rumi Laci baranyai meséket, 
hiedelmeket elevenített meg a Pajtában, aztán jól 
bevált szokása szerint a kárászi fiatalsággal 
huncutságokon törte a fejét. Megköszönöm 
Leventének a szervezésben és asszisztálásban való 
türelmes közreműködését. Fritznek és 
Helmuthnak a megállás nélküli gondoskodást. 
Mezei Attilának a csendes felügyeletet. 
És Ti, kárászi művészpalánták csodálatos emberek 
vagytok. Maradjatok meg felnőttként is 
ilyennek…! 
Köszönöm mindazoknak, akik természetbeli 
adományokkal és odaadó munkájukkal segítették 
a táborok működését: Mezei Éva és Ottó, Mezei 
Zsuzsa és Attila, Dobos Erika és Laci, Császár 
Zoli bácsi, Soós Laci, Szeli Zoli, Deák Géza, 
Mészáros Gyöngyi, Menyes Zoli, Schlutt Robi, 
Kis Papp Nándi, Lép Gizus, Ruppl Gábor, 
Wehovszki Pityu, Süle Jani bácsi, Szilágyi Gábor. 
Az igazi közösséget erősítő és formáló igyekezet 
valóban meghozta gyümölcsét. A táborlakók és 
úgy gondolom, a közreműködök, újra alkottak 
valami CSODÁT… 

Pap Judit Elza, a táborok 
összerendezője 

 



A kárászi hagyományőrző táborban részt vevő nemzetközi gyereksereg, a tábor szervezői és az 
önkormányzat nevében tisztelettel megköszönöm a Gemenc Volán Rt. illetékeseinek (Winkler Norbert és 
Kovács Gábor uraknak) a zavartalan működés érdekében gyakorolt közreműködésüket. Megtaláljuk a módot, 
hogy gesztusukat viszonozhassuk! 
Nándikám, neked is köszönöm!  
Mezei Attila polgármester 
  
 


