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Ebből már kiderült, hogy Koleszár Mihály 33 év után távozik Szedres éléről. – Bevallom őszintén, 
kicsit csalódtam. Én ezalatt a 33 év alatt a falut rendbe raktam, komfortos lett. Nem fáradtam el, úgy 
gondoltam, 60 évesen szellemileg és fizikailag is képes vagyok még egy ciklust végig csinálni – 
mondta. Hozzátette, szerinte Szedresen nem igazolódott be az elemzők, politológusok azon állítása, 
hogy kistelepüléseken nem pártszimpátia alapján szavaznak.  

Miután öt ciklust végigdolgozott polgármesterként nyugdíjba mehet, de úgy gondolja, ha lesz olyan 
feladat, ahol számítanak tapasztalataira, szívesen vállalja. Addig pedig neveli a 15 éves fiát, ami a 
legszebb feladat számára.  
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