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Önkormányzat hírek 

 A decemberben felajánlott adományokból 15 rászoruló családnak tudtunk csomagot 

biztosítani, amelyet karácsony előtt át is vettek az érintettek. Tartós élelmiszer és a 

gyermekes családoknak ezen felül játék, könyv, édesség és néhány estben pedig 

ruhanemű is került a csomagokba. Köszönjük az adományozóknak! Illés Hajnalka, 

Szeliné Oláh Márta, Mezei Éva, Csősz család, Lép Péter, Pap Judit Elza.  

 

 A képviselő testület január 21-én tartotta soron következő ülését, a napirendek 

megtárgyalása során egyhangú döntések születtek 

 

 Január 21-én Egyházaskozáron, a közös hivatal székhelyén pályázati tájékoztatóra került 

sor, ez már kevésbé volt lehangoló, mint a mohácsi, de sajnos még itt sem érzékeltük, 

hogy az önkormányzat által kitűzött célokra forrást tudunk szerezni… 

 

 Január 15-én Németh Károlynét, Bözsi nénit 90-dik születésnapja alkalmából köszöntötte 

a képviselő testület. Kívánunk neki, hosszú, egészségben gazdag életet! 

 

 A január hónap a köszöntések/köszönések hava volt. Pap Judit Elzának köszönte meg a 

képviselő testület az elmúlt időszakban végzett munkáját január 28-án. Itt az ALap 

„hasábjain” is szeretném megköszönni Juditnak, azt a sok szervezést, gondolkodást, 

pályázat írást, tehát mindazt, amit KÁRÁSZÉRT végzett. Remélem, azért mert 

főállásban tanítani fog, azért továbbra is számíthatunk rá a jövőben!  

 

 Januárban minden jogosult megkapta a szociális célú tűzifát. Köszönöm a türelmüket!  

 A „falusi disznóvágás” február 13-án kerül megrendezésre, részletek az aLapban, és a 

hirdetőkön 

 Az aLap-ba várjuk a cikkeket az aktuális hónap 25-ei napjáig a szokásos e-mail címeken: 

papjelza@gmail.com, titkarsag@karasz.hu  

Kárász, 2016. január 31. 

          Lép Péter  

                         polgármester 
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SAUL UNGVÁRRÓL 

Örkény István írt egy barátjáról, aki – ördög tudja, miért – harmincnégyszer megnézte a „Broadway 

melody” című filmet valamikor a harmincas években. A Saul fiával ez nem fog megtörténni! 

Milliók nézik meg dermedten, szorongva, döbbenten… egyszer. Díjakat nyert és még nyerhet, bravúros 

képi és hang megoldások, zseniális főszereplő, mégis nyomasztó, megrázó… meg nem nézem még 

egyszer. 

Tudtam, hogy mi vár rám! Jártam Buchenwaldban, olvastam, láttam sok hasonló dolgot, Anna Franktól 

Schindler listáján át, Anna Seghers Hetedik keresztjét, de ez … ! 

Saul ungvári, mint Fegya, tudom, hol van Ungváron a zsinagóga, ott láttam életemben először haszid 

zsidókat. Ott élt Saul. 

Auswitzban már nem élt, az nem élet. Megjegyzem, egy francia pap, Dubois szerint Auswitz és a tőle 

nyugatabbra található táborok laza pihenőhelyek voltak a keletebbre lévőkhöz (Sobibor) képest. 

Egyébként az első koncentrációs táborokat az angolok létesítették a búr háború idején, igaz, ott 

krematóriumok nem voltak. 

Saul el akar temetni mindenáron egy gyereket, akit a fiának nevezett. Az volt vajon? Nem ez a lényeg, 

valami emberi cselekedettel akart elbúcsúzni a világtól. Nem sikerült neki, de emberként ment el. 

Hogy ment el a többi szerencsétlen? Családtól elszakítottan, több napos marhavagonos vonatozástól 

kimerülten, megalázottan. Gyanútlanul mentek a fürdőbe, hiszen jól megjegyezték az embert, akinél 

utána jelentkezni kell, megjegyezték a fogasuk számát, ahová a ruhájukat akasztották… Nem csak 

zsidók,-  szovjet katonák, fogyatékosok, cigányok, német kommunisták! Mindenki, aki útjában volt az 

elszabadult hatalomnak, amelyik minden kontrollt kiiktatott maga körül. 

Nem hiszem, hogy a Saul fia Oscar-díjat fog kapni. Persze nem vagyok esztéta, de túl sok díj adódott már 

ennek a témának! 

De: óriási magyar film! Újra felveti a felelősség kérdését, hogy az akkori hatalom, konkrétan Horthy ne 

tudta volna, mi történik a vidéki Saulokkal, ungváriakkal, bonyhádiakkal. Ugyan, kérem! Amikor a 

fővárosiak kerültek volna sorra, akkor hirtelen megtudta! Egyszerűen beáldozták őket. 

Örök tanulságok. Aki csendben tűri, hogy a hatalom túlságosan központosodjék, azt előbb-utóbb 

számokkal, jelekkel (chipekkel) látják el, osztályba, csoportba sorolják, a modern világban látják minden 

mozdulatát, idegen kultúrákkal riogatják. Aztán egyszer csak rácsukják az ajtót és egyre nehezebben 

veszi a levegőt. 

Akkor már késő lesz dörömbölni…       Mezei Attila 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

Napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegy 

2015-ben rekord számú, 468 db napraforgós védjegy került a falusi szállásadók birtokába. Ennek 
eredményeként ma már több mint 1200 db védjegyes vendégház található szerte az országban. A 
FATOSZ az előző évekhez hasonlón igyekszik minél több felületen népszerűsíteni a napraforgó 
szimbólumot és a minősített vendégházakat egyaránt. 
Az idő előrehaladtával az új minősítésekkel párhuzamosan vesztik érvényüket az 5 évnél régebbi 
minősítések.  
Felhívjuk a falusi szállásadók figyelmét arra, hogy a napraforgót, mint a minősített falusi szálláshelyeket 
jelölő grafikát csak a védjeggyel rendelkező szálláshelyek használhatják vendégházukon, kiadványokon, 
honlapukon. Aki ezt jogtalanul használja, azt a helyi jegyző bírsággal sújthatja. Azonban a védjeggyel 
rendelkező falusi szállásadók esetében külön kiemelendő ezen jelzés használata, amellyel, mint 
minőségi szolgáltató tudja magát hirdetni a turisták felé.   
A szövetség folyamatosan végzi  a szálláshelyek minősítését 2016-ban is, így várjuk a lejárt minősítéssel 
rendelkező vendégház tulajdonosok jelentkezését, pályázati formanyomtatványát az újraminősítési 
eljárás megindításához. 
A minősítéssel kapcsolatos összes információ a következő linken található: 
http://www.fatosz.eu/nemzeti+tanusito+vedjegy/tudnivalok+a+vedjegyrol/tudnivalok+a+vedjegyrol.html 

http://www.fatosz.eu/nemzeti+tanusito+vedjegy/tudnivalok+a+vedjegyrol/tudnivalok+a+vedjegyrol.html


AZ IDŐJÁRÁSRÓL, 1866-BÓL 

Az újév az új remények ideje is. Jankó János kárászi plébános plébániatörténetében igen részletesen szól 

a hivatali ideje alatt történt falubéli eseményekről, kiváltképp az időjárásról, valamint a helyi gazdák 

nehézségeiről és örömeiről. Újévi visszatekintés gyanánt idézzük fel, hogy milyen is volt a 150 ezelőtti év 

végelszámolása! Sajnos nem túl szívderítő, amit erről az évről olvashatunk, azonban mindenképpen 

tanulságos. Megtudhatjuk, hogy ekkor is voltak nem várt időjárási események. Májusi fagyok, szárazság. 

Kötve hiszem, hogy bárki is ismerte volna a klímaváltozás kifejezést, hiszen ez egy új szó. A „vis maior” és 

„extrém” kifejezések hallatán is csak hegyezték volna a fülüket a kárásziak. Azt azonban tudták, hogy ha 

a Szállási bükk felől sötét felhők gyülekeznek, az gyakran jeget hoz. 

Más idővel mértek ekkoriban. A természetnek nemcsak éves, hanem korszakos velejárói is voltak. 

Mindenki tudta, hogy vannak az öregapák idejéből ismert, hosszútávon előkerülő, váratlan események, 

ami ellen tenni nem lehet és vannak a szokásos, évszakhoz kötődő nehézségek, amihez alkalmazkodni 

kell. A rétekre nem építkeztek, jó mély kutakat ástak, elraktározták, amit lehetett és a faluhatár minden 

szegletét megmunkálták, hogy ha a napos oldalon ki is sül a gabona a nedvesebb, északias oldalakon 

azért teremjen valamennyi. Nem erőltették azt, ami nem hozott stabil, biztos termést. Mértéktartóbb és 

földhözragadt emberek voltak, akiket nem lehetett a természeti elemekkel, jéggel, hóval, UV sugárzással 

riogatni, mert a természet az életük része volt. Kiismerték és megszelídítették. Ha rakoncátlanul rúgott is 

egyet-kettőt és hátáról levetette őket, leporolták nadrágszárukat és ismét felültek rá. Meggyőződésem, 

hogy ez a józan természetismeret Kárászon ma sem halt ki és hozzásegít ahhoz, hogy a nehézségeken 

úrrá legyünk. Reméljük 2016 áldásosabb esztendő lesz, mint a 150 évvel ezelőtti volt, s ha mégsem 

lenne az, viseljük a régi kárásziak méltóságával.   

„A tél igen változó, majd fagyott, majd felengedett, mindemellett január hó végén majd két 

hétig meglehetős szánút, mi már régen nem volt. Április és május hónapokban készületek az egregyi 

kápolna építéséhez. A tavasz igen szép és kedvező a vetésekre, a gabonák ember emlékezetre nem 

voltak oly szépek és sokat ígérők mint ez évben; a jó tavasz és kedvező időjárás következtében már 

május hó elején nem csak a rozsnak, hanem még a búzának kalászai is egészen kihajtottak; azonban a[z 

eredmény a] bő és vigasztaló aratás helyett igen szomorú lett; ugyanis május hó végével, midőn már a 

gabonák tejes szemmel bírtak egy éjjeli nagy dér és fagy következtében vidékünkön egészen elfagytak. 

Néhány napokkal a fagy után Bonyhádra menvén a mázai és váraljai mezőkön, hol a vetésen kitűnőleg 

szépek és gazdagok voltak kocsisommal1 nézegettük a kalászokat, de alig találtak itt-ott egy-két ép 

kalászokat csakis az út mellett, a többi mind tökéletesen elfonnyadt. Több szorgalmas gazdák azonnal 

lekaszálták, s felszántván, mással vetették el földjeiket; de lehetett még szeptember közepében is itt-ott 

látni a mezőn hagyott össze-vissza kuszált, s lerogyott búza és rozsvetéseket.  

A szőlőkben is igen sok kár, és csak némely melegebb enyhelyeken maradt meg valami. Így 

tavaszi legszebb reményeink megsemmisültek, gabonánk majd nem semmi, borunk pedig csak igen-igen 

kevés, s ez is rossz minőségű. 

Ily csapások után nem csoda, hogy az egregyi kápolna építése csak lassan haladhatott előre. 

Napszámosokat még jó pénzért is alig lehetett kapni; mert ezek csak oda siettek, ahol kosztot is kaptak. 

Kőműveseket bőven lehetett kapni, mert a szükség miatt ez idén nem igen építkeztek; azért sokszor 

több volt a kőmíves, mint a napszámos, s sokszor megtörtént, hogy maguk a kőmívesek hordták az 

anyagokat az épülethez, s a napszámosok teendőit is maguk látták el. Még is nagy nehezen annyira 

                                                           
1
 Valószínűleg Pap Ignácról van szó.  



vittük az építkezést, hogy a kápolnát legalább tető alá vehettük. A bel és külső vakolást, a toronyépítést 

a jövő évre halasztván. 

Július hóban a plébánia házban az ebédlőben a plafonról ismét egy nagy darab leszakadt, 

szerencsére éppen éjjel, mert ha az valaki fejére esett volna, bizonyosan halál fia lett volna. Ez nem első 

dolog, mert mióta Kárászon vagyok már négy vagy ötször történtek ilyen leszakadások, majd egyik, majd 

a másik szobában, de leggyakrabban az ebédlőben. Nem is csoda, mert mint a leszakadt hantokból 

látható volt, a sár és malter majd egy arasznyi vastagságú volt, rá tapasztva. Többszöri ilyen esetet, s 

történhető szerencsétlenségeit elkerülendő a régi vastag tapaszt mind az ebédlőben, mind az udvar 

felőli szobában egészen levakartattam, s újra csak igen vékonyan takartattam be. Kőmívesekben 

bővelkedvén, a napszámosokat pedig híveim szolgáltatták ki.  

Ez év ismét igen száraz volt, minden sok völgységi malmaink mellett vagy a Dunára, vagy 

Pécsvárad felé kellett őrleni való gabonáinkat küldeni.”     Máté Gábor 

  Könyvtári hírek   

Már harmadik éve rendelhetek folyóiratokat a Könyvtárba, a kistérségi (ellátási térségi) támogatásból. 

Sokan igénybe is veszik, szeretném, ha minél többen élnének ezzel a lehetőséggel! Ebben az évben az 

eddig megszokott National Geographic, az IPM mellett újdonságként a Kertészet-Szőlészet 

kölcsönözhető a Könyvtárban, illetve a Postán. 

Moz i          Bár nem vagyok tős-gyökeres kárászi, de azért annyira régi már vagyok itt, hogy emlékszem a 

mozira. A „szuperszélesvásznú” vetítésre a mai Faluház nagytermében: széles volt, bizony, mint a fal 

teljes szélessége, csak a magassága volt kicsit aránytalan az én városi szememnek… de azért itt 

maradtam.  Igaz is, aki még emlékszik, írhatna erről igazán!!! 

Mert én most nem a múlt, hanem a ma mozijáról akarok írni. Mára már persze kicsit megtört a fénye, 

nem akkora szám, meg egyre kevesebb is van belőle, filmeket meg otthon is tudunk nézni. Mégis, van 

annak valami hangulata, hogy elmegyünk, többen együtt nézünk meg egy-egy filmet. 

Erre kínálok most lehetőséget a Könyvtárban!  

Igaz, nem a legfrissebb termésből és csak magyar filmeket – de néhány lelkes segítőmmel találtunk azért 

az elkövetkező egy év minden hónapjára egy filmet. A könyvtártámogatásból már megkaptuk a kivetítőt, 

a vásznat, a listát, amiből választhatunk, már csak a szerződéskötésre várunk – és indulhat a 

KönyvtárMozi! 

Ebben az évben ezek az alkalmak képezik majd a könyvtár kötelező programjait – az évi négy helyett 

havi egy vetítés. Terveim szerint minden hónap utolsó szombatján, 18 órakor kerülne sor egy-egy film 

vetítésére. Ez persze nem szentírás, minden alkalommal megbeszéljük a jelenlévőkkel a következő 

filmvetítés idejét, az újság adta lehetőséggel is élek, plakátolni is fogok. 

A filmnézés mellé mindig lesz valami egyéb is – vagy vendéget hívunk, vagy csak beszélgetünk. A Föld 

Órája hagyományos könyvtári gyertyalángos óra előtt természetfilmet nézünk majd. 

Az első film a Valahol Európában lesz, szerintem már csak februárban… 

A Könyvtármozi minden könyvtárba beiratkozott, még be nem iratkozott érdeklődőt szeretettel vár! 

Kérem, figyeljék a plakátokat és az aLapot!     Mezeiné Zsuzsa 



Átkeretezés, avagy HOGYAN tudunk másképp viszonyulni a dolgokhoz? 

Az Új nap – coaching szemlélettel  c. programsorozat következő előadásának témája: 

Átkeretezés (reframing). Mondhatnánk: nézd más szemüvegen keresztül a dolgokat! Ez is egy 

olyan dolog, amit már mindenki tud és alkalmaz – főleg akkor, amikor más valakinek adunk 

tanácsot  Hasznos lehet még, amikor:  

- szeretnék megszabadulni egy szokásunktól  

- viselkedésünkön szeretnénk változtatni  

- másképp kívánnánk viszonyulni helyzetekhez, emberekhez 

- gondolkodásmódunkat fejlesztenénk, hogy jobb, kreatívabb megoldásokhoz jussunk 

- beleragadtunk egy helyzetbe, és nem látunk kiutat… 

Mindig van választásod. Valójában nem is az a leglényegesebb, hogy mi történik veled, 

körülötted, hanem az, hogy azt Te hogyan éled meg. Az érzelmeidet a gondolataid határozzák 

meg. Ezért mondják azt, hogy minden fejben dől el…  

Jössz vagy nem? Ez is a te döntésed. Én barátsággal várlak: 2016. febr. 19-én, pénteken 17:15-

kor a Faluházban. (Ahogy szoktuk: életmentő téma, kötetlen, de meghitt hangulat, házi lekváros 

kenyér és tea.) 

Nyisztor Melinda 

........................................................................................................................................ 
 

Falusi disznóvágás 
  
Közhírré tétetik, hogy a 2016-os esztendőben február havának 13. napján, szombaton 
Falusi Disznóvágásra kerül sor a kárászi Faluház udvarán. Aki nagy elszántságot érez 
ahhoz, hogy az ezzel járó munkálatokban segédkezzen, ne fogja vissza magát! 
Részletek megbeszélése: február 4-én 18 órakor a tett helyszínén. 
  
Disznótoros vacsora (500 Ft/fő) igényelhető  február 9-ig (kedd) a Faluházban 
személyesen H- Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-14.00 vagy telefonon a következő számon:72/ 
671-304.  
Vacsora-kezdés: 17 óra. (Jelentkezést 100 főig fogadunk el.) 

"Jön a disznó, és az arca mosolyog, nem sejtheti még, hogy ki vagyok. 
Kell a segítség, nem bírom egyedül, 

úgy rohan a disznó a nyelve kirepül..."  
(Böllér Rap) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TISZTELT KÁRÁSZIAK! 

Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy akik még nem kapták meg az ingyenes, új, 240 

literes kék hulladékgyűjtő edényüket, de igényt tartanak rá, azok ezt mielőbb 

jelezzék a Faluházban vagy a 72/671-304-es telefonszámon. 

 A szelektív hulladékgyűjtőben tárolt szemét az alábbi időpontokban kerül 

elszállításra 2016-ban:  február 19.,    március 18., április 15.,  május 20.,    

június 17.,     július 15.,     augusztus 19.,     szeptember 16.,  október 21.,         

november 18.,  december 16. 



A kárászi Faluház februári programjai 
 

1. hétfő  18.00   Települési Értéktár Bizottság ülése 

2. kedd   14.30-15.30     Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal 

18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával 

3. szerda  17 órától   HÁZIASSZONY TALÁLKA  

5. péntek  17.00   Borbaráti Egyesület közgyűlése 

6. szombat  A Faluház foglalt 

9. kedd   18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával  

10. szerda  13.00-16.00  Völgységi Nyugdíjasok összejövetele   

13. szombat  Falusi disznótoros     

16. kedd  14.30-15.30     Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal 

18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával   

17. szerda  17 órától   HÁZIASSZONY TALÁLKA  

19. péntek  17.15  Új nap–coaching szemlélettel előadás sorozat  

TÉMA: Átkeretezés     

23. kedd  18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával   

26. péntek 17.00    Kárászi Faluszépítő Egyesület közgyűlése 

  

TELEHÁZ  NYITVA TARTÁS  

hétfő, kedd, szerda, csütörtök 8.00-18.00    péntek: 8.00-16.00  

A változtatás jogát fenntartjuk. 

A Faluház telefonszáma: 72/671-304 
 

A Völgységi Nyugdíjasok  február 10-én tartják következő 

összejövetelüket. 
      Kárászi programokról tájékozódhatnak és eseményeinkről bővebben olvashatnak hivatalos 

honlapunkon: www.karasz.hu  

                                                    és a facebook: I love Kárász oldalon.           Nyisztor Melinda 

     

TÁJÉKOZTATÁS 

A kárászi IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, köznyelven Faluház) pályázott  a budapesti 

Herman Ottó Intézet felhívására, amelyben helyet keresnek működő IKSZT-k között Helyi Aktivációs 

Műhelynap (HAM) megrendezésére . Pályázatunkat elfogadták.  

A fórum célja: tapasztalatcsere, kapcsolati hálózatok építése és közösségfejlesztés. Az előadásokkal 

egybekötött találkozóra 2016. március 31-én kerül sor. 

A programra várjuk a környékbeli IKSZT-k vezetőit, a falvak és a civil szervezetek elöljáróit, turisztika és 

értéktár közegben érdekelteket. . Részvételi díj nincs, de a programra szükséges a jelentkezési lapot 

kitölteni és visszaküldeni. További részleteket email-ben és a plakátokon olvashatnak. 

http://www.karasz.hu/


“A türelem keserű, de gyümölcse édes” 
(Jean Jacques Rousseau) 

 

Íródott az Új nap – coaching szemlélettel c. programsorozat Türelem című előadása nyomán: 

Az előadáson Ti mondtátok, a türelem: nyugodtság, megfontoltság, kivárás…  

A türelemben nagyfokú szeretet, elfogadás és következetesség van. A türelmes ember tudja, 

hogy hosszú távon jobban jár, ha most nem vagy nem úgy reagál a helyzetre, ahogy azt 

hirtelen felindulásból tenné. Időnként ő is dühbe gurul, esetleg ki is adja magából az 

érzelmeit, de nem hagyja, hogy szokásává váljék. Látott már türelmetlen embert, és ő nem 

akar olyanná válni…  

Miért türelmetlenkedünk? Mert magatartásunkat szükségleteink és vágyaink határozzák meg. 

Kitaláljuk, érezzük, mit akarunk, mi a jó nekünk, és az azonnali megvalósulását kívánjuk. Sokszor 

pedig, amikor meg is kapjuk, inkább felháborodunk: „De hiszen én nem is ezt, nem így 

akartam!” Legyen másként, de az is most, azonnal!” 

A türelem rózsát terem – tartja a mondás. Mást nem???? A türelem önfegyelemre nevel, és 

ez segít    helyesen dönteni, valódi megoldásokra jutni; azaz a türelem épít, a türelmetlenség 

pusztít. Minket, egymást, a kapcsolatainkat, a dolgainkat. Döntsd el te, mi éri meg neked? Mit 

szeretnél, mire van szükséged?  

Tudom, hiába mondják: Légy türelmes! Felszólításra ez nem megy. A türelmet nem lehet 

kívülről ránk kényszeríteni.  Ahhoz nekünk, saját magunknak kell egy belső motivációt 

(személyre szabott, reális célt) találni, mely erőt ad ahhoz, hogy a türelmet, ezt az olykor 

nagyfokú erőfeszítést, összpontosítást gyakoroljuk. Meddig bírjuk? Mindenkinek más a 

türelemhatára. De jó hír, hogy a türelem tanulható, fejleszthető. A módszerek önmagukban 

nem nehezek. Az igazi próbatétel akkor van, amikor benne vagy az adott 

„kicsapjanálamabiztosítékot” helyzetben. Mit tegyél akkor? Ami éppen segít neked, hogy 

lecsillapodj: 

Mondjuk számolj tízig;  Kezdj el magadban dúdolni egy számodra kedves dallamot; Gondolj a 

végeredményre és ez motiváljon; Igenis hálás lehetsz, mindennek, amid van (mert lehet, hogy 

holnap már nem lesz); Ne csak azt nézd, hogy te mit érzel, te mit akarsz – hanem a másikat – ő 

mit érezhet, mit akarhat; Logisztikázz az idővel és a feladataiddal; Készülj fel minden 

eshetőségre, hogy megőrizd higgadtságodat és magabiztosabb légy; Jutalmazd meg magad 

apróságokkal, ha valamit sikerként könyvelsz el (pl.: adsz magadnak egy-két kávészünetet)… és 

még sorolhatnám.  

Elsőként talán apróságnak vagy balgaságnak tűnhet mindez, de talán jobban jársz, ha inkább 

kipróbálod valamelyik módszert, minthogy szabadjára engeded a dühödet, és esetleg olyat 

teszel, amit később megbánsz.  

Ahogy Márai Sándor írta: “Az élet igazi, nagy vállalkozásai legtöbbször nem hőstettek, hanem 

türelemjátékok.”         

 

Nyisztor Melinda 

 

 

 



 

                                                                                             Németh Károlynét, Bözsi nénit köszöntöttük  

90. születésnapján. 
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