
Sikeres pályázataink

Egyesületünk még 2018. decemberében német nemzetiségi pályázatot
nyújtott be. Az elnyert 765.000 Ft-ból a „Máré Manói” gyerek tánccsoport
részére nemzetiségi ruhák készültek. A 21 db ruha 2019. áprilisára készült el.
A ruhákat Budaháziné László Zsuzsanna készítette, köszönjük munkáját. 
A ruhák főpróbájára a Falusi Ízek Fesztiválján került sor. 2019-ben a pályázat
elszámolása is megtörtént.

2019. májusában szintén német nemzetiségi pályázaton kulturális rendez-
vényre nyertünk 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást, melyet a Falusi
Ízek Fesztiváljára fordítottunk. A pályázat elszámolására ez év elején került
sor.

2019. júniusában az egyesület működési költségeire ismét sikerrel pályáz-
tunk – szintén nemzetiségi pályázaton. A 400.000 Ft-os pályázattal idén év
elején számoltunk el.

2019. novemberében egy újabb német nemzetiségi pályázaton 500.000
Ft-ot nyertünk el. Az összeget hangosításra, technikai eszközökre költhetjük.
A pénz még nem érkezett meg, csak írásbeli értesítést kaptunk a pályázat kií-
rójától. 
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Falusi Ízek fesztiválja 2019

A Sváb Konyha remekei

Hosszú évek kihagyása után 2019. május 11-én újra megrendeztük a Falusi
Ízek Fesztiválját, melynek fókuszában a Sváb Konyha remekei kerültek.
Rendezvényünk nagyon alacsony költségvetésű volt, de annál jobban sikerült.
Büszkén állíthatjuk, hogy egy igen magas színvonalú rendezvényt tudhatunk a
magunkénak. 

A fesztivál színes programkínálata az alábbi volt:



A Falusi Ízek Fesztiválján részt vevő csapatok:

– Íz fokozók csapata
– Egészségödre (Gödrei Német Önkormányzat)
– Siklósi Vár csapata
– Palkó és csapata
– Magyaregregyi Hagyományőrző Egyesület
– Magyaregregyi Német Önkormányzat
– Kase Köblény csapata
– Siklósi Gasztró hölgyek és borbarátnők egyesülete
– Márévár Környéki Vendégfogadók, 

Stockumi Testvérkapcsolatok Egyesülete

A nyertes csapatok:

1. Egészségödre csapata  
2. Siklósi Vár csapata 
3. Magyaregregyi Német Önkormányzat

Külön díj: 
Siklósi Gasztró és Bor Barátnők Egyesülete





A fesztivál képekben





2018. május 1-jén majálist tartot-
tunk. A programot a magyaregregyi
zenekar ébresztője nyitotta, majd
májusfát állítottunk, melyet Máré
Manói körbe is táncoltak.  

2019.  május 18-án részt vettünk
a siklósi Tenkes Kapitánya lovas
tanyán megrendezett V. Tenkes Grill
Versenyen ahol 1. helyezést értünk
el. Egyesületünket Bencze Berna-
dett, Fülöp Béláné, Fülöp Béla és
Laufer Éva képviselte. Az oklevél és
emlékplakett mellett egy faszenes
grillsütővel gazdagodott közössé-
günk. Gratulá-lunk a szép teljesít-
ményhez.

2019-ben rendszeresen részt vet-
tünk a Máré-várban tartott programo-
kon. A 21. Századi Magyaregregyért
Egyesület rendezvényeit támogatva
fáklyákat vásároltunk, valamint a
vendéglátásban vettünk részt – bor,
ásványvíz, szörp, műanyag poharak,
pálinka stb. Az ’56-os megemlékezé-
sen egyesületünk koszorút helyezett
el a Máré-várban.

2019 júniusában az egyesület
tagjai rendbe hozták a Stockum
Parkot és annak környékét, bele
értve a „Csepp-parkot” is. 

Aktívak voltunk 2018–19-ben



Töpörtyű fesztivál

2020. február 15-én, szombaton 3. alkalommal rendezték meg Gödrén a
Töpörtyű és Forralt bor Fesztivált, melyre egyesületünk is meghívást
kapott. A 28 versenyző csapat mindegyike 2 kg zsírszalonnát kapott a szer-
vezőktől. Ebből kellett a lehető legjobb, legfinomabb töpörtyűt sütni. Nekünk
ez sikerült is, első helyen végeztünk, arany érmes töpörtyűt sütöttünk.

Egyesületünk programtervezete – 2020

2020. március 28-án tavaszi túrát tervezünk a Vörös Fenyőhöz Müller
Nándor vezetésével. A kirándulás végén bográcsozással, szalonnasütéssel
színesített program következik.

Aznap este 18 órakor Müller Nándor vetít vidám történetek erdőről,
mezőről, állatokról, növényekről – gyerekeknek, felnőtteknek.

Május 1. Majális, zenés ébresztő a faluban a magyaregregyi zenekar
jóvoltából. 15 órától májusfadíszítés, májusfaállítás. Máré Manói táncolnak a
fa körül. A zsíros kenyér és sütik kóstolása mellé kávé, sör, bor dukál.

Május 2. VI. Tenkes Grill Verseny, Siklós. A rendezvényre szeretettel vár-
juk az egyesület érdeklődő tagjait. 

Szeptember 24–27. között vendégül látjuk stockumi barátainkat.
Idén ehhez az időponthoz igazítottuk a Falusi Ízek Fesztiválját, melyre

szeptember 26-án kerül sor. A programon folyamatosan dolgozunk.

Október elején egy közös kirándulást tervezünk. Várjuk az egyesületi
tagok ötleteit.

Advent idején egy kellemes baráti élményvetítés lesz Müller Nándor elő-
adásában – Hegyek ormán, szurdokok mélyén címmel. A rendezvény idő-
pontját az év végi önkormányzati és civil programokhoz igazítjuk.



Stokumban jártunk 
– képes beszámoló



Infó-morzsák Máré-vár asztaláról...

Bár mindannyian magyaregregyiek vagyunk és hosszú évek óta láttuk,
tapasztaltuk azt, hogy a vár milyen méltatlanul elfeledett, egyszerű „vagyon-
tárggyá” silányult épülete lett tulajdonosának, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-nek, de előzetesként szeretnék megfesteni egy rövid hely-
zet-ismertetőt az újranyitás előtti évek és az első, általunk levezényelt szezon
tapasztalatairól.

2015. őszén, lokálpatriótáknak, magyaregregyieknek, környékbelieknek,
biciklis és bakancsos turistáknak és tömegeknek, akiknek az elmúlt évtize-
dekben nagyon sokat jelentett ez a kis erősség, szomorúan kellett tudomásul
vennünk a tényt, hogy a Mecsekerdő Zrt. és Szőnyi János, az éppen abban
az időszakban zajló rekonstrukciós munkálatok ellenére, nem kívánta tovább
üzemeltetni az épületet, így azt teljes egészében visszaadta a tulajdonosnak,
az MNV Zrt.-nek, akik a következő években teljes egészében elzárkóztak az
újranyitás ötlete elől, hiszen maguk üzemeltetési feladatokkal nem kívántak
foglalkozni. Több egyesület és magánszemély próbálkozott az évek során
megszerezni az üzemeltetés jogát, így például a Varga Szabolcs vezette „21.
századi Magyaregregyért Egyesület” és a Mecsek-Völgység-Hegyhát
Egyesület, és magánszemélyek is szerették volna gondjaikba venni, mely
megkeresésekre az MNV Zrt. egyértelműen, határozottan mondott „Nem!”-et,
tulajdonképpen konkrét magyarázat nélkül, talán csak annyit fűzött hozzá,
hogy az üzemeltetés jogát csak önkormányzatoknak adja át. Aztán valami
megváltozott. 2019. elején egy, már említett magán-kezdeményezést utasított
vissza az MNV., mikor a Dél-dunántúli Regionális Iroda képviselője február-
ban megkereste az Önkormányzatot és felajánlotta, hogy egyelőre ugyan



csak egy két éves szerződés keretei között, de üzemeltesse Magyaregregy a
területén álló várat. Ekkor ígéretet tettek arra, hogy elkészítik a szerződést és
május elsejével megnyithatunk. Ekkor következett majd három hónapnyi szü-
net, amikor semmilyen információnk nem volt afelől, hogy mi is zajlik a háttér-
ben és április közepe táján már elkönyveltük, hogy nem lesz nyitás elsején,
sőt! Talán később sem! Ekkor következett el április harmincadika, mely nap
reggelén már biztosnak gondoltuk: Máré-vár zárva marad. A Polgármesteri
Hivatal délben, a meghirdetett újranyitás előtt alig 24 órával, kapott egy tele-
fonhívást, hogy a Vagyonkezelő munkatársa délután érkezik a szerződéssel,
ami aztán kulcs lesz a kapuk megnyitásához. Délután háromkor meg is jelent
a vagyongazdálkodási manager a kész szerződéssel, amit végigolvasva, szo-
morúan és dühösen kellett megállapítanunk, hogy a szerződés rendkívül szi-
gorú szabályok közé szorítja az üzemeltetést, így az épület használhatóságát
a külső várra, a várudvarra és a gyilokjáróra korlátozza és az épület, a múze-
umi tárlatok megnyitásáról nem ejtett szót, így az épület a 2019-2020. évek-
re megkötött üzemeltetési szerződés alapján teljes egészében zárva marad.
A dokumentum leszögezte, hogy a működésnek bevételektől mentesen kell
bonyolódnia és a bárminemű rendezvények is tilalom alá esnek, de a legfőbb
tilalom a szerződés konkrét tartalmát érintette: A megegyezés pontjait titoktar-
tási záradék védi, így annak részletei nem tárhatóak a nyilvánosság elé. Sok
idő nem állt rendelkezésre a döntéshez, így a rendkívül szigorú és előnytelen
szerződési tartalom ellenére és amellett, hogy az Önkormányzat ezzel az alá-
írással nagy pénzügyi terhet és sok konfliktust vesz a vállára, polgármester
asszony a képviselő-testület és az én jelenlétemben, bízva a szebb jövőben,
aláírta a dokumentumot és átvette a kapu kulcsait. A nyitás reggelén a várhoz
érve, mai szemmel nézve hihetetlen állapotokkal találkoztunk, amin három
órával a nyitás előtt változtatni lehetetlennek tűnt... De a 2019-es szezonról –



amiről előzetesben hadd mondjak csak annyit, hogy a körülmények ellenére
sikerszezon lett a vártörténetben – egy következő alkalommal beszélek! Talán
csak annyit, hogy a rendezvény-tilalom a „Múzeumok Éjszakája”-program
apropóján feloldódott, ami első fuvallata lett a nagyon lassan meginduló vál-
tozásoknak. A szezon zárásaként szeptember13-án Varga Szabolcs szerve-
zésében lezajlott egy workshop, aminek célja volt a vár lehetőségeinek felmé-
rése, a tapasztalatok kicserélése és megoldási javaslatok megfogalmazása,
amivel kimozdíthatjuk a várat méltatlan helyzetéből. A programon előadtak a
pécsváradi, a siklósi és a szigetvári vár kapitányai, a Duna-Dráva Nemzeti
Park igazgatója és a Pazirik kft. vezetője, akik nagyon értékes tanácsokkal
láttak el minket a jelen üzemeltetés és a jövőbeni teendők terén is. Máré-vár
2019-es évéről magam adtam elő és előadásom végén szót kért egy hang,
ami Hargitai János országgyűlési képviselőhöz tartozott. Képviselő úr rendkí-
vül aggályosnak ítélte, hogy a szerződés tartalma titkosított és segítséget
ajánlott polgármester asszonynak abban, hogy a szezon meghosszabbítása
mellett segít a várat felemelni. A workshop így, azt hiszem, nagyon értékes és
szép eredménnyel zárult, aminek utolsó akkordja a várbejárás volt, ahol a vár
jövőbeni csapata, a Fekete Kompánia Történelmi Hagyományőrző Egyesület
tartott bemutatót, ami dramaturgiailag valóban kitűnő zárása volt a napnak és
a Kompánia a következő napon lezajló záró rendezvénnyel valóban a várhoz
és történelméhez illő és méltó bemutatókkal mutatta végét idei működésünk-
nek. Vagy mégsem...? Hargitai Képviselő Úr tanácsára kérvényt fogalmaz-
tunk meg a szezon meghosszabbítása érdekében, melyet képviselő úr köz-
vetített a vagyonkezelő felé és aminek eredménye lett, hogy november else-
jéig, azaz az októberi hétvégéken újranyithattunk, így a szeptember15-i
zárással elkönyvelt 12.000 fős látogatószám alig nyolc napnyi nyitva tartás
eredményeként 15.000 fő fölé duzzadt, ami a legkomolyabb bizonyíték arra,
hogy igen is érdemes foglalkozni Máré-várral!!! 



A novemberi zárás után rövid csend következett a vár életében, amit egy
kérvény tört meg: E kérvény keretein belül összegyűjtöttünk minden, a követ-
kező szezon eredményes és biztonságos lebonyolításához feltétlenül szüksé-
ges műszaki, együttműködési és pénzügyi megoldást és rövid, illetve közép-
távon elképzeléseket vetettünk papírra a vár jövőjéről és a rekonstrukciós
munkálatokról, ami Hargitai úron keresztül eljutott a vagyonkezelőhöz, ahol
másfél hónapnyi „gondolkodás” után kérésünkre időpontot ajánlottak egy
megbeszélésre és várbejárásra, melyre 2020. január 9-én került sor és ami
végre valódi és komoly változásokkal kecsegtetett. A tárgyaláson jelen volt
Hargitai János és Dunai Péter, akik Baranya megyét és benne minket képvi-

seltek, megjelent az MNV pécsi irodájának vezetése Vajda Róbert személyé-
ben, egy építész-szakemberrel támogatva, és a kaposvári iroda igazgatója,
dr. Bálizs Szabolcs, mint döntéshozó is megtisztelt minket. A várban, a várért
dolgozó egyesületeket és cégeket pedig Varga Szabolcs és Balogh András
(Pazirik kft.) képviselte. A tárgyaláson képviselő úr elővezette kéréseinket,
melyre dr. Bálizs Szabolcs saját hatáskörében válaszolt és ígéretet tett arra,
hogy Magyaregregy Község Önkormányzatával hosszú távon is együtt fog-
nak működni, ezért júliusig elkészítenek egy szerződést, ami jogfolytonossá-
got biztosít a szeptember15-i zárás után is és ami még fontosabb, hosszútá-
von is Egregy kezébe helyezi az üzemeltetés jogát és ideálisabb körülménye-
ket kínál és alakít ki a jövőben ezen munka elvégzéséhez, például a pályáza-
tokon való részvétel kapcsán. Sajnos bevételeink ebben a szezonban sem
keletkezhetnek, de ennek lehetősége talán majd újranyílik az új szerződés
aláírásával. Ezt a megbeszélést a várbejárás követte, ahol felmértük az álla-
potokat és veszélyforrásokat és ahol a következő dolgokban egyeztünk meg:
A külső és belső falak lépcsőkarjai és a gyilokjáró teljes felújítása, a falkoro-



nák stabilizálása, a falak növény-mentesítése és kijavítása, a ciszterna bejá-
ratának zárhatóvá tétele, a várkapu zárszerkezetének javítása, a kapuboltív
kijavítása, az udvari kőfalak stabilizálása, vendégmosdók kialakítása és a
részleges épületnyitás, ehhez kapcsolódóan a lovagterem teljes felújítása,
amelynek a május elsejei nyitásra (teljes levonulással!!!) el kell készülnie,
hogy a 2020-as szezon már jóval ideálisabb körülmények között mehessen
végig. A lovagtermet egyébként egy pályázat kapcsán kaptuk meg, ami a
Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület és a Magyaregregyi Német Önkor-
mányzat közös pályázata volt és amely helyiségben a Pazirik kft. készít majd
el és rendez be egy digitális-okos tárlatot a vártörténetre felfűzve, ami hihe-
tetlenül nagy eredményt jelent, hiszen ezzel nagyban bővül a szolgáltatások
köre, azaz több élményt nyújthat a vár és az üzemeltetés körülményei is sok-
ban változnak majd. A pályázat teljes megvalósulásához egyébként az egész
épülettömegre szükség lenne, de ez egy következő harc témája lesz! A
vagyonkezelő a héten vállalkozókkal az oldalán, épület-bejárást tartott, mely-
nek eredményeiről ugyan még nem kaptunk tájékoztatást, de bízunk a legjob-
bakban! Bár mi úgy gondoltuk, hogy a bejárás közvetlenül érinti az önkor-
mányzatot, mint üzemeltetőt és a Pazirik kft.-t, mint a kiállítás elkészítőit és
berendezőit, de...

A lényeg, hogy ezek a ma még aprónak gondolt változások naggyá nőhet-
nek a kitartó munka nyomán és Máré-vár nem csak, hogy régi fényében pom-
pázhat, amire egyébként az utóbbi évtizedek kellemes és varázsos emlékei
hívják fel, hanem a jövő magában hordozza a teljes rekonstrukció lehetősé-
gét is, ami az országos vagy akár európai várturizmus ékszerévé is teheti ezt
az apró mecseki gyöngyszemet és biztosíthat felemelkedést Magyar-
egregynek, a vár környezetének, a Kelet-Mecsek és a dél-dunántúli régió
turizmusának, a várban és a várért dolgozó egyesületeknek és büszkeséget
nekünk, a várat mindennél jobban szerető embereknek.

Ezért dolgozunk nap, mint nap, ha még nem is a legjobbak a körülmények
és pénz híján is vagyunk... 2020 hatalmas látogatószámmal és sok-sok érde-
kes, színvonalas rendezvénnyel fut majd ki, ami újabb bizonyíték lesz arra,
hogy igen is képesek vagyunk nem csak vigyázni a várra, hanem építeni is
azt!

Mindenkinek szeretnénk megköszönni az eddigi segítséget és bízunk
benne, hogy a jövőben is hasonló, vagy akár még nagyobb és szebb eredmé-
nyekkel tudunk együtt dolgozni, MINDENKI ÉPÜLÉSÉRE!

Köszönjük!
Tisztelettel: Koch Balázs



Közhírré tétetik!

Hullatja levelét az idők vén fája,
Ügyeljetek most a kisbíró szavára.
Elmesélem néktek ékes, szép szavakkal,
Mily turpisság esett, véled és sokakkal.

Kevés balhé történt, a fene sem bánja,
Jó útra tért úgy néz ki, falunk lakossága.
Vagy már nem is isznak, avagy jobban bírják,
Keményebbek a legények, vagy egyszerűen birkák?

Két régi ismerősünk, a Jancsi és a Karcsi,
A Rock Korsóba mentek főpróbát tartani.
Iszogattak szépen, a busz meg elment haza,
Egregyen derült ki, hogy nincs meg a két koma.
Van nekünk presszósunk is, ki a józanságot hirdetve,
A vendégnek bor helyett, szűrt vizet adott elvitelre.

Béke utca nem volt békés, Jani bá az utat, le akarta zárni,
Útjavítás kezdéséhez meg kellett a rendőröket várni.
Míg a falugyűlésen a jelöltek ígérgettek nagyban,
Gyurka barátunk gondolta, fürdik a patakban.
Részeg volt a lelkem, nem kicsit, de nagyon,
Kötéllel húzták ki, hogy bele ne fulladjon.
Ha be vagy seggelve, hajat kell vágatni,
Persze nem gyalog, motorral kell menni.
Esett, kelt a géppel, de odaért épségben,
S vágás közben aludt el a fodrásznak székében.

Megemlékezés az ötvenhatos hősökről nem volt felemelő,
Mert veszekedéstől volt hangos az egregyi temető.
Nagy Imre szerepe volt az összecsapás tárgya,
Hogy melyik fél győzött, nem derült ki mára.

Vánkostánc közben, Tamásnak kifordult a válla,
Visszarakta tüstént ahogy Mel Gibsontól látta.
Sztár akart Ő lenni, no meg nincs is párja,
Kis híján bekerült a „Házasodik a gazda” műsorába.



A féltékenység komoly dolog, a dobhártya is bánja,
Ha a Csárdáskirálynő odaver egyet, Csabi pofájára.
Alpolgármesterünknek a hamburger vert oda,
Ilyen nyaralásban nem volt része soha,
Még más fürdött, ivott, s a Balatont élvezte,
Ő ideje javát, rendszeresen a klotyóban töltötte.

Kapuit a Máré-vár megnyitotta végre,
Sok-sok turistának nagy-nagy örömére.
Volt bőven rendezvény, ahogy az megszokott,
Az egregyiek részvétele sajnos már megkopott.
De hát úgy van ez is, mint a szexben járja,
Aki részt vesz élvezi, aki nem az bánja.

A Máré utcában is volt Shakespeare-i történet,
Hála a mindenhatónak, az is jól ért véget.
Mentő, tűzoltóság, katasztrófavédelem,
Sok hűhó semmiért, ha jól érzékelem.

Köztársasági elnökünk a szüreti bált annyira tiszteli,
Hogy a választást nem mára, hanem holnapra teszi.
Bőség zavarában küszködik a népünk,
Hat polgármester jelöltből kell egyet kinéznünk.
Vannak komoly jelöltek, egy két önjelölt is,
Bölcsek itt a népek, eldöntik majd ezt is.
Hadd szóljak azokhoz, akik most nem nyernek,
Mutassák meg, hogy falujukért civilként is tesznek.
S aki a választást nyeri, csak a közjóért tehet,
Így jár érte megbecsülés és kellő tisztelet.

Mondandómnak vége, ha kimaradt pár dolog,
Egregyen hamarosan az is közszájon forog.
A kisbíró búcsúzik, de csak pár órára,
Este várunk mindenkit a szüreti bálba.

Hadd szóljon!



Legyenek ötleteink, 
merjünk nagyot is álmodni!

Kedves egyesületi tagok! A legutóbbi összejövetelünk – 2019. január 24. –
nagyon tartalmas volt, mert sok olyan dolgot beszéltünk meg, ami az egyesü-
letünket előrébb viheti.

Egyelőre olyan célokról kell beszélnünk, amit meg is tudunk valósítani.
Azután majd jöhetnek az álmodozó gondolatok, merészebb ötletek. Még ha
minden egyes elképzelésünk nem is válik valóra, csak így megyünk előre. 

Nem csak egyesületünket képviseljük, hanem a falunkat is. A településen
élő emberek felé is nyitnunk kell, hogy megismerjék az egyesület tevékeny-
ségét, mert csak akkor fognak bennünket elfogadni, munkánkat elismerni. 

Néhány gondolat, ami talán előre viheti kis csapatunkat.

Szervezzünk nyílt napokat, ahova meghívhatjuk a falu érdeklődő lakos-
ságát, a civil szervezetek vezetőit és aktív tagjait. Meséljük el nekik gondola-
tainkat, mutassuk be programjainkat, eddig elért eredményeinket, élményein-
ket. Osszuk meg velük elképzeléseinket, vonjuk be őket az egyesület munká-
jába.

Januári megbeszélésünkön szóba került egy civil közösségi ház létreho-
zása. Bencze Betti által körvonalazódott egy pályázati lehetőség is. Várjuk a
kedvező híreket a pályázattal kapcsolatban. Bizony nagy szükség lenne egy
civil közösségi térre, mert ebben még Gilvánfa is előttünk áll!

Kulturális programsorozat indítása. Alkalmanként – havonta, kéthavon-
ta meghívhatnánk előadókat. Biztosan találunk olyan embereket, akik szíve-
sen megosztják közösségünkkel élményeiket, tapasztalataikat. A téma lehet
utazási, kulturális, történelmi, irodalmi, egészségügyi… Várjuk ötleteiteket!

Az egyesületi Hírlevél ötletének produktumát februártól már olvashatjátok
is. Ide is várjuk egyesületünk tagjainak írásait, képeit. 

A 2018–2019-es elnyert pályázatokból látható, hogy kivétel nélkül nemze-
tiségiek. Jó lenne a pályázati lehetőségek körét bővíteni. Magyaregregyről,
a Máré-várról nincs egyetlen kiadványunk, füzetünk, leporellónk, képeslapunk
sem! A hozzánk érkező vendégeknek semmit nem tudunk a kezébe adni,
netán megajándékozni őket, hogy jó hírünket vigyék.

A határon átívelő pályázatokhoz keressünk horvát partnereket. Olyan
hatalmas pályázati lehetőségektől esünk el, amiket csak és kizárólag horvát
partnerekkel lehet megvalósítani. A legjobb lenne ezt önkormányzati szinten
elindítani, de felvehetnénk egy patinásabb horvát egyesület is a kapcsolatot.



Lehet testvértelepülésben is gondolkodni, vagy falusi vendéglátással, turiz-
mussal foglalkozó egyesületben. A Papuk-hegység olyan természeti adottsá-
gokkal bír, mint a mi Mecsekünk. Számos romvár, de szépen felújított erődít-
mény is található a vidékén. A vár összekötő kapocs lehetne a Mecsek és a
Papuk között! A hegység egy órányi autóútra van a magyar határtól. Ötletel-
jünk, hátha valakinek van valamilyen horvát kapcsolata.

A gondolatsor végén megemlítenénk a tavaly felvetődött német nyelvta-
nulás lehetőségét. Már többször elhangzott a téma, és biztosan lenne jelent-
kező is egy gyorstalpalós, alapokat átadó nyelvtanulásra. Keressünk egy jó
nyelvtanárt magunknak. Várjuk az ötleteket.

Egy alkalommal – amíg nincs közösségi terünk – szeretnénk meghívni az
egyesület tagjait egy „laza” nyári egyesületi megbeszélésre. 

Jó munkát és ötletelést mindenkinek!
Császár Zsuzsanna

Müller Nándor

MÁRÉVÁR  KÖRNYÉKI  VENDÉGFOGADÓK, 
STOCKUMI  TESTVÉRKAPCSOLATOK  EGYESÜLETE

Az egyesület célja – mint nevében is jelzi – elsősorban 
a régióban működő falusi turizmus elősegítése, 

vendégfogadás és az egyesület tagjainak érdekképviselete.
E cél érdekében felvállalja a falusi turizmushoz kapcsolódó szakmai 

továbbképzések szervezését, lebonyolítását, 
továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, 

előadás szervezését, kiadványok megjelentetését és terjesztését. 
Emellett az egyesület célja a rendszeres sportolás 

és szabadidős tevékenység gyakorlása, valamint elősegítése. 
Az egyesület további céljának tekinti a Stockumi Testvérkapcsolattal 

csereüdültetések, látogatások megszervezését, fesztiválok megtekintését.

Elérhetőségeink:
7332 Magyaregregy, Árpád utca 8.

Tel.: +36/30/5368-969, +36/30/6073-445
Honlap: www.kissvajc.hu

E-mail: lenzburg56@gmail.com

A hírlevélben megjelentetni kívánt írásokat, ötleteket, véleményeket 
az alábbi e-mail címre várjuk:

muller.nandor@bonet.hu


