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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
 
- A 06.01.-i testületi ülés a következőket tárgyalta: 

 - a polgármester beszámolója a két testületi ülés közötti időszakban végzett tevékenységről 
 - gyermekvédelmi szolgálat beszámolója 
 - költségvetés módosítása, a beadandó két pályázattal kapcsolatos testületi határozatok meghozatala (Területi 
kiegyenlítés, Megyei Közgyűlés). A pályázatok az orvosi rendelő modernizálását célozzák meg. 
 - helyi környezetvédelmi rendelet felülvizsgálata. 
 - a testület zárt ülés keretében segélykérelmekről döntött. 
 

- A képviselőtestület 05.18-án Szászváron összevont testületi ülésen vett részt. A szintén jelen lévő szászvári, 
szalatnaki, vékényi képviselők elfogadták a komlói többfunkciós önkormányzati társuláshoz való csatlakozásukat. Ezt 
követően a közoktatás átalakításának lehetőségeiről is tárgyaltak. 
 
- 2004.06.26-án Magyaregregyen falugyűlésen vettünk részt, ahol a magyaregregyi iskola átszervezésének 
lehetőségeit ismerhettük meg. 
 
- 2004.06.28-án a magyaregregyi iskola fenntartásában részt vevő két önkormányzat testületei közös ülésen vettek 
részt. Az ülés először megállapította, hogy az addigi három fúziós ajánlatból csak a szászvári érvényes már. A 
magyaregregyi és kárászi testület az ajánlatot elfogadta, ezt követően a magyaregregyi testület több mint fele 
lemondott. Az önkormányzat testülete feloszlott. 
 

TÁJÉKOZTATÓ  
 
A Magyar Parlament által elfogadott törvény értelmében az állam a továbbiakban (2004.09.01-től) nem támogatja az 
50%-os kihasználtság alatt működő általános iskolákat. Környékünkön kettő ilyen működött: Magyaregregyen és 
Szalatnakon. Az utóbbinak, mivel nemzetiségi oktatást vállalt fel, egy évig mentessége van. Magyaregregynek, 
amennyiben nem akarta intézménye teljes bezárását, egyesülnie kellett valakivel. 
Erre kezdetben három lehetősége adódott: 
 

1. Egyházaskozár ajánlata: egy évig (pedagógus létszám csökkentése mellett) helyben marad 
az intézmény, ezt követően – Szalatnakkal együtt – a felső tagozat Egyházaskozárra utazik. 
Ettől Szalatnak elzárkózott. 

2. Szalatnak ajánlata: a két iskola változatlanul működik, Egregy csatlakozik intézményileg 
Szalatnakhoz és így nemzetiségi iskolaként mentességet kap.  
A javaslat érvénytelen, mert a szalatnaki iskola másik fenntartó önkormányzata nem támogatta az 
ajánlatot. 

3. Szászvár ajánlata: az alsó tagozat helyben marad, a felsősöket Szászvárra viszik, a státusszal 
rendelkező tanároknak állást biztosítanak. 

 
Láthatjuk, hogy a döntési lehetőség teljesen beszűkült, így a magyaregregyi, majd a kárászi testület a Szászvárral való 
fúzió mellett döntött.  
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy javaslatunkra továbbra is életben van az a lehetőség, hogy egy tanévnyi türelmi 
idő után válik teljessé a tagozódás, addig – természetesen pedagógusokat érintő döntések meghozatalával – tovább 
folytatódik helyben az oktatás. 
Az egregyi képviselők lemondását nehezen értjük, hiszen a nehéz pillanatokban van leginkább szükség a közösség által 
támogatott, értelmes emberekre. 
Az egregyi iskolába járó kárászi gyerekek szüleit aLapon és egyéb csatornákon keresztül folyamatosan tájékoztatni 
kívánjuk, kérésre a nyár folyamán megszervezzük a szászvári iskola meglátogatását, akár iskolabuszos szállítással is. 
Végezetül, a kis iskolák ilyen lépésekre való rákényszerítését ugyan számtalan anyagi ok indokolhatja, de ezek 
mindenképp ellenkeznek a magyar hagyományokkal és tovább csökkentik a vidék népességmegtartó képességét. 

Mezei Attila polgármester 
 

kárászi 



Üzenet egykori iskolámba 
 

„Június volt, s ujjongtunk, nincs tovább…”  
És hiába kezdődik így diákkorom legkedvesebb verse, Egregyen most nem ujjong senki, 

noha tényleg nincs tovább. Nincs tovább az az iskola, ahova egykoron négy évig bejáró voltam, és 
ahova sikerült letennem névjegyem első kártyácskáit. (A névjegy milyenségét most inkább ne 
firtassuk!) Nincs tovább az az iskola, ahol Papp tanár bácsitól osztályfőnöki órára bejövet a 
kályhába bedobásra kapott csikkbe volt bátorságom suttyomban beleszívni az osztály hangos 
tetszésnyilvánítása közepette, vagy a „Csaszi, alszol?” kérdésére „még nem”-mel válaszolni 
földrajzórán, bevállalva ezzel a fejtetőre kimért tenyeres minden borzalmát.  Nincs tovább az az 
iskola, ahol Győri tanár bácsitól ellesett pajeszfogást alkalomadtán még alkalmazom a gyerekemen. 
Nincs tovább, mert született egy kormányrendelet, aminek az értelmében a kisiskolákat meg kell 
szüntetni. 
 A hét elején az egregyi képviselőtestület és a falunépe rövid időn belül harmadszor is 
találkozhatott az iskolabezárás kapcsán. Röviden összefoglalva; hétfőn este az Arnold-házban olyan 
döntés született, amelyben összeolvadva a szászvári iskolával, az alsó tagozat maradna, a felsősöket 
tanárostul átvennék a szászváriak, sőt, esetleg egy ideig még azt is el lehetne játszani, hogy minden 
maradna a régiben, azaz; marad alsó-felső tanárostul egyaránt. Ezt szavazta meg a nyolcfős (hét 
képviselő, plusz polgármester) testület öt igen, egy nem, két tartózkodás arányában. Az est 
folyamán itt ütődtem meg másodszor. 

Először akkor sikerült elcsodálkoznom, mikor arról értesültem a teremben helyet 
foglalóktól, hogy „Szászvárra aztán semmiképp a gyereket!”, mivel a szászvári isi, meg a tanárok 
nem igazán kóser. Egyszerűen nem értem, hogy miért nem kóser az (a mai világban főleg), hogyha 
esetleg valaki a német tagozatot választja a gyerekének, az hetente öt alkalommal gyűrheti a 
németet? Az miért baj, ha emellé még az angolt is fel tudja venni a gyerkőc? Az miért baj, ha valaki 
zenélni akar, ott helyben, bármit tud? Miért baj a számítástechnika termet kihasználni, délután 
focira járni, neagyisten karatéra? Folytassam? (Szerintem az iskolától független, hogy az a k*rva 
kölke tanul-e, vagy sem. Tudom a saját tapasztalatból.) Azt aláírom, hogy a szászvári nem egy 
családias kisvállalkozás; de jó iskola! 

Szóval, ezen akadtam ki először. Másodjában a már említett bizonyos szavazásra sikerült 
rácsodálkoznom. Kíváncsi lettem volna, hogy az az egyetlen NEM milyen alternatívának adott 
volna IGEN-t. Hogy tisztában volt-e a t. szavazó azzal, hogy ezzel a NEM-mel jelenesetben az 
iskola teljes megszüntetésére adta a voksát. Vagy a két tartózkodást hogy engedhette meg magának 
bárki is egy ilyen horderejű ügyben? Ahol a képviselő azért van, hogy döntsön – legalábbis, 
szerintem.  

A végső paff akkor ért, mikor az ülés végén a képviselőtestület feloszlatta magát. Új 
választás lesz Egregyen, mind a képviselők, mind pedig a polgármester személyére nézve! És most 
egy kicsit zavarban vagyok, hogy hogy is fogalmazzak a továbbiakban?! (Maradok az enyhébb 
verziónál): Némileg gusztustalannak tartom, hogy egy ilyen falut rengető problémát egyesek saját, 
kicsinyes érdekeik érvényesülésére használnak fel! Ami egyébként nagyon okos, nagyon ügyes - és 
nagyon gerinctelen. Annak az iskolának a bezárásáért egyedül egy ember a felelős? Ugye, ezt senki 
nem gondolja komolyan! 

Ez és a fentebb leírtak persze csak egy magánvélemény. Egy kárászié, aki innen lentebbről 
kicsit másként látja ezeket a dolgokat, mivel annakidején bejáró volt ő maga is, és akinek a fia 
nemhogy a felsőosztályt, de már az óvoda mesterségét is bejáróként űzte. 

Kistelepüléseket sújtó elhibázott kormányrendelet, bánat, harag, túlzott indulatok, segítőkész 
- ámbár elérhetetlen – szomszédos polgármesterek; kis magyar társadalmi kórkép.  

Kedves egregyiek, jó választást! Aztán majd az is kiderül, keresztbe van-e még az a bizonyos 
létra? 

         -csl- 
 



CSATANGOLÁS A MONARCHIÁBAN 
 
Torockói házigazdánk megnyúlt arccal vette tudomásul, hogy vannak közös ismerőseink 
Erdélyben és Kárpátalján is, falusi turizmussal foglalkozók, építészek, teleházasok, RMDSZ-esek, 
románok, - mit ad isten, még Szász Jenő udvarhelyi polgármestert is ismerjük mindketten… kicsi 
ország ez, még így is kicsi, Torockóról nézve is. 
Ülkéről nézve még kisebb! Alig volt a „karban”(ez a kórus) ember, aki ne kínált volna helyet maga 
mellett a búcsúi misén, alig volt család, aki ne érdeklődött volna a kárászi ismerősök felől. Másnap 
pedig mindenki azt kérdezte, hogy alakult a szavazás Kárászon? A kárászi arány általában az 
országos arány hű tükre! Nem alakulhatott másképp! Ma Magyarországon sehol sem lehet 
szavazást nyerni úgy, hogy a falun lakók sorra szenvednek sérelmeket, szerzett jogok szűnnek 
meg, lehetőségek szűkülnek, posták, erdészetek, iskolák zárnak be. Ez a szavazás legyen minden 
párt tanulsága! A győztesek örüljenek, a vesztesek tanuljanak! 
Mikor lesz egy, a vidéket becsületes módon felvállaló politikai tömörülés Magyarországon? Nem 
egy-egy képviselői fogadóórára, vagy kolbásztöltögető versenyen való részvételre gondolok, nem 
a „parasztelosztóban” kiaggatott jobbos, balos demagóg plakátokra! Mikor veszi már észre a 
politika, mikor veszi már észre maga a vidék, hogy csökken lakosságmegtartó képessége, hiába 
az infrastruktúra fejlődése, eltávoznak legjobbjai, szétzilálódnak közösségei, a falvak lassan 
alvóhelyek lesznek. 
Kárpátaljai ismerőseim mondogatnak ilyeneket (nocsak, megint a monarchia)! Hiába Verecke, 
Munkács, Ungvár, Huszt történelmi szelleme, a kivándorlás élénk, amit talán csak az óhaza 
nemtörődömsége múl felül. Hiába az egyházak és néhány alapítvány gondoskodása, ez nem 
pótolhatja a haza, az állam jobbját. Szükségük van ránk, talán nem is az anyagiak a 
legfontosabbak (nélkülözhetetlenségük mellett), sokat jelent a fogadókészség, az érdeklődés, a 
barátság. Talán a saját problémáinkat is jobban tudjuk kezelni, ha újra megtanulunk egy szót: 
szolidaritás! Nem szoci duma ez, gondoljunk csak a lengyel Szolidaritásra. Jut eszembe, 
Lengyelország jó része is „élvezte” a monarchiát. 
A kép teljessége érdekében mondom el, hogy hazaérkezésem napján egy olyan tartalékos cseh 
(monarchia!) fociválogatott verte halomra a németeket, ahol éppen Milos Forman, Vaclav Havel, 
Karel Gott meg Jozef Svejk nem játszott, más mindenki… Igaz, a győztesnek fejenként 160 liter 
sört ajánlott valaki, ezért a kárászi „Vén keselyűk” is levernék a Bayer Münchent! 
Na, ennyit a Monarchiáról!                  Mezei Attila 
 

EU PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEI  
KÁRÁSZON 

 
FIDESZ-MAGYAR   POLGÁRI   SZÖVETSÉG   85 
MAGYAR   SZOCIALISTA   PÁRT   40 
MAGYAR   DEMOKRATA   FÓRUM     7 
SZABAD   DEMOKRATÁK   SZÖVETSÉGE     3 
MAGYAR   NEMZETI   SZÖVETSÉG     2 
ÖSSZES   SZAVAZÓK   SZÁMA 137 
 

KÖNYVTÁRI HÍREK 
 
Új könyveink 
1. Magyar régészet az ezredfordulón – A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ajándéka, 

szép, képekkel gazdagon díszített kiadvány 
2. Baranyai Almanach – a Dunántúli Napló ajándéka, a 2003-ban megjelent, településeket 

bemutató oldalak gyűjteménye 
 
Könyvajánló 
A könyvtárnak sok régebbi kiadású könyve van, amelyeket ritkán emelnek le a polcról. A kötésük 
kopott, a lapjaik barnák, töredezettek, elvékonyodtak. Jó néhányat selejtezni kellene, némelyiket ki 



sem lehet már adni otthoni olvasásra gyenge állapota miatt, de van köztük néhány gyöngyszem, 
amelyre szeretném felhívni a figyelmet. 
Ilyen könyv Az öttornyú város, amelyet Vörös Márton írt, 1956-ban adták ki, a Pécsi Szikra 
nyomda terméke. Pécs és környékének történetét, regéit meséli sorban, rövid történetekben. 
Ajánlanám azoknak a gyerekeknek, akiket érdekel a történelem, sok iskolában tanult, esetleg 
nehezen érthető dolgot emberi léptékűvé tenne, közelebb hozna. Ajánlom felnőtteknek is, színes 
pillanatképeket fest a város történelméről, hőseiről. Megtudhatjuk, hogy Sophianae nem Pécs római 
kori neve, mint ahogy én is tudtam, itt a rómaiak kelta várost találtak, s annak meghagyták ősi 
nevét; hogy a hatodik században, latin oklevelekben „Quinque Basilicae” néven kezdik emlegetni, 
utalva öt templomára, amely nevet átvett Európa minden nyelve. A nép ekkor már „Pécs” néven 
nevezte, a szláv „öt” szóból, ami szintén erre utal. Megtudhatjuk, hogy a magyar honfoglalók Kán 
nemzetsége telepedett itt le, hogy itt volt az ország első intézményesített fürdője (Pécsváradon), az 
Árpádok alatt kedvelt fejedelmi tartózkodási helye volt, hogy a megyében ismert több helynév 
„poklos” összetétele a középkori borzalmas járványaira, pl. a leprára utalnak, azt is, hogy itt 
született az első magyar egyetem, Mátyás pécsi udvarában volt Buda után a legértékesebb kódex 
gyűjtemény, itt élt tizenkét évet Janus .Pannonius. Olvashatunk a török Pécs életéről, a három 
nemzet együtt éléséről (magyar, német, horvát) 
A történetek levéltári iratokból születtek. 
 Mivel pár oldalas történetkéket tartalmaz, ott a könyvtárban bele lehet merülni, kiadni ezt a 
könyvet már nem lehet.                  Mezei Zsuzsa 
 
 

…és megint VARRODA…  
 
 
A múlt havi varrodás cikk után felmerült még pár homályos kérdés, melyre most Gungl Mónika , a 
varroda vezetője válaszol az aLAPnak: 
 
aLAP: Mit is csinálnak tulajdonképpen ott lent az öltözőnél? 
Gungl Mónika : Az OTTO és az ESCORA katalógusok részére gyártunk fehérneműket. Erre utal a 
szalatnaki ’Bugyi gyár’ elnevezés is. 
aLAP: Egyáltalán hogy került képbe a kárászi öltöző? 
Gungl Mónika : A szalatnaki volt Carbon épületét bezárták, és a környéken ez volt az egyetlen 
szabad épület, amit ki lehetett bérelni. 
aLAP : Napvilágra került olyan híresztelés, miszerint szerettek volna kárászi varrónők ott dolgozni, 
de nem tudtak. 
Gungl Mónika : Egyenlőre a létszám teljes, de fejleszteni szeretnék, és akkor természetesen 
várom a kárásziakat is. Szerintem az ésszerű, hogy most a volt szalatnaki dolgozóké az 
elsőbbség, akikkel idáig is dolgoztunk. Az előző munkáltató felmondott nekik, ott álltak munka 
nélkül. Most hogy nézne ki, ha egy olyan kollegát küldenék el, aki tegnap még nekem dolgozott, 
azért, hogy helyette egy olyat alkalmazzak, akit nem is ismerek? Ne felejtsük el: ez nem a 
szalatnaki volt varroda! Ott nekem csak bérbe dolgoztak. Ez már a saját cégem. Egyébként 
megkerestem volt kárászi dolgozót, aki olyan reszortot tudott, amilyen munkásom nem volt, de ő 
más irányú tervei miatt nem jött. Sajnáltam, mert ő nagyon kellett volna. Egyébként én is hallottam 
olyan szóbeszédről, hogy volt, aki nem lett felvéve, de engem Kárászról konkrétan még senki sem 
keresett meg. De, mint az elején mondtam, bővíteni szeretnék. Akkor természetesen szívesen 
látok minden ügyes kárászi varrónőt. 
 
Asszonyok – lányok, tehát figyelem – ahogy a cserkészeknél mondanák -: „légy résen!” és ne 
szalaszd el az alkalmat… 

           -csl- 
 
 


