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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  

 
 - Az önkormányzat önerőpótló pályázatát a Megyei Területfejlesztési Tanács elutasította, így a    
volt erdészeti iroda megvásárlásához 2M HUF erejéig új forrást kell keresnünk. 
 - A testület soron következő ülését augusztus 25-én 15 órakor tartja a szászvári Faluházban 
 
 

EGYESÜLETI HÍREK 
 
A Város-és Faluvédők Szövetsége ez évi találkozója a Nagykunságban zajlott. 
A három kun város, Túrkeve, Kisújszállás és Karcag kitűnő házigazdája volt a tartalmas szakmai 
programoknak, tapasztalatcseréknek. A szívélyes házigazdák ízelítőt adtak a vidék gasztronómiai 
különlegességeiből is. 
Egyesületünk elnöke a „Helyi értékmentés, helytörténet” témakörben, felkért hozzászólóként 
beszélt Kárász érdeklődésre számot tartó tevékenységéről ezen a területen. 
 
 

KÖNYVTÁRI HÍREK  
 
A könyvtárnak az általánosan ismert feladatán kívül dolga még a helytörténeti dokumentumok 
gyűjtése is. 
Megtettük eddig is, nemcsak a kárászi Helytörténeti füzetek áll a polcon, hanem a környék, a 
partnerfalvak hasonló kiadványait is folyamatosan gyűjtjük. 
Ezt a gyűjteményt tovább bővítenénk bármilyen, régi, helyi dokumentummal - képeslapokkal, 
fotókkal, levelekkel, esküvői meghívókkal -, amelyekkel a helyiek könyvtárunkat megtisztelnék. 
Kérjük, akinek ilyen, esetleg számára értéktelen holmi lenne, kerülne birtokába, gondoljon a 
könyvtárra, amely rendszerezné, megőrizné ezeket! 
 

 
KÖSZÖNET 

 
Köszönjük Papp István segítségét, aki rendelkezésre bocsátotta régi fényképeit, fénymásolás 
erejéig. 
A Krónika lapjain bárki által megnézhető lesz a régi kárászi strand, a lengyel menekültek fotói, 
valamint a többi régi fénykép, jelezve az is, hogy honnan kaptuk őket.  
Ezúttal köszönjük mindenkinek, aki eddig ugyanígy hozzájárult a Krónika színesebbé tételéhez. 
 

Mezeiné Zsuzsa 
 

 

kárászi 



MADARAINK VÉDELME  
FF őő ll eegg   ggyy eerr eekk eekk   rr éésszzéérr ee!!   

  
Kárász - fészekodú – Herman Ottó. 
Ilyen egyszerűen kapcsolható össze kicsiny falunk és az utolsó nagy magyar polihisztor neve! 
Mi, felnőttek tudjuk, hogy Kárászon volt valaha egy fészekodúgyár, amelyet Kühnel Márton Herman Ottó 
segítségével hozott létre. Madáretetők, madárodúk készültek itt, mégpedig világszínvonalon, ezt egy sor 
kiállítás érmei, oklevelei bizonyítják. A Tourinform iroda falán ezek másolatai láthatók. Akik nézik az 
autóversenyeket, azoknak mond valamit a „monzai Forma-1 pálya”, nohát ez a volt királyi vadaspark része, 
amelyben annak idején kárászi fészekodúk várták az ottani madárkákat! 
Nagy kár, hogy mára már csak az emléke maradt ennek a szép sikertörténetnek, de ha már így van, 
legalább emlékét ápoljuk, tudjunk róla, adjuk át gyermekeinknek! 
Sokat tett ennek érdekében a Pajta-színház, s a könyvtár is ezt a célt szolgálná például Herman Ottó 
nevének felvételével 
Ez persze nem jelenti azt, hogy helyi, saját nagyjainkról elfelejtkeznénk!  
Nagyra becsüljük Őket, emléküket őrzi a Krónika, a Helytörténeti füzetek, de ők legfeljebb 
nekünk, vagy közvetlen környezetünknek jelenthetnek sokat, Herman 
Ottó neve azonban önmagáért beszél, s hogy közünk van hozzá, arra büszkék 
lehetünk, jogunkat erre a Magyar Tudományos Akadémia is elismeri. Sőt, 
általa helyi nagyjaink, kárászi polihisztoraink is közelebb kerülhetnek 
hozzánk.  
Herman Ottó neve kapcsán a madárvédelem, a madarak jutnak 
elsősorban eszünkbe, a madarakról egy éppen esedékes, 9-14 éves 
gyerekeknek szóló pályázat, amelyre szeptember 30-ig lehet pályázni. A feladat:  
„Rajzold le azt a kedvenc madaradat, amelyikkel val amilyen különleges 
kapcsolatba kerültél, megfigyelted, esetleg segítet tél rajta. A rajzod mellé készíts egy 
rövid írásbeli beszámolót, amiben elmeséled történe tedet.” 
Az első díj: egyhetes táborozás, második és harmadik helyezetteknek könyv és ajándék. 
Bővebb információ: a Könyvtárban, illetve a www.e-misszio.hu honlapon, vagy telefonon:  
42/506-693 
Szép lenne, ha akadna Kárászról pályázó! 

Mezeiné Zsuzsa 
 

HOL SÍRJAINK DOMBORULNAK… 
 

Ért már vád, sőt talán én is illettem váddal mást, hogy üzenőfüzetként használja „aLapot”, ahelyett, hogy 
megbeszélnénk ezt-azt. Jelen esetben a temetőnek állapotát! 
Mi a Tisztelendő úrral beszéltünk erről, most csak tudósítanék! Mielőtt azonban megtenném, lenne néhány 
kapcsolódó gondolatom. 
Nézzük meg a táblát a régi iskola (nekem az) falán, kitüntetettjeink között számos papot találunk. 
Jankó János plébános, alesperes úr szívén viselte a falu baját és tevékenyen részt vett egy gyümölcs- és 
szőlőtermelő szövetkezet megalakításában. Az 1840-es évek második felében történt mindez, (akkoriban 
alakultak a dán hasonló együttműködések), az országban nem volt még öt, ne feledjük, a filoxéráig borvidék 
voltunk! 
Vitéz Kun Lajos plébános úr az országban az elsők között szervezte meg a nyaraltatást, a háborúig fontos 
jövedelem-kiegészítés volt ez számos család, a falu számára. 
Szentes Károly plébános úr az Egyház és a falu számára igen nehéz időszakban őrizte az egyházközség 
szervezetét, a hitoktatást, ezzel is erősítve a közösséghez, a szülőföldhöz való kötődés érzését. 
A bajt mindig észlelte az egyház és tevékenyen részt vett annak tompításában. 
Most vizsgáljuk meg, mi is a helyzet ma, a vidéki Magyarországon! 
Mi is a helyzet Kárászon? 
A lehetőségek szűkülnek, csökken a népesség, a vidéknek nincs érdekképviselete. Ennek - bár sokáig tartottuk 
magunkat - már Kárászon is sok a jele. Egyszóval: baj van! Még a temető is rendetlen! 
Mielőtt további gondolatokat osztanék meg az olvasóval, visszatérek a sorok elején említett beszélgetésre.  
Az önkormányzat hajlandó rendbe tenni a temetőt, de… elsősorban a tulajdonában lévő dolgokat szeretné 
kezelni. Az egyház tulajdont nem adna, csak a gondját… 
Érdekes egy belső szabályozás ez, viszont felülírja valami: a tulajdonosnak a tulajdonát jó állapotban tartani 
kötelesség. 
Ennek ellenére, ha elkészül egy temetői kataszter és egy lista a megváltott sírhelyekről, a megváltás 
esedékességéről, egy címjegyzék, akkor még kezelésre is hajlandóak vagyunk átvenni a temetőt, 



természetesen mellérendelve a megváltás már befizetett összegét és a jövőbeni beszedésének lehetőségét, a 
mérték megállapításának jogát – sok megbeszélendő van tehát, elsősorban a képviselő testülettel. 
Az átmeneti időszakra ajánlunk egy gondnokot a Tisztelendő úrnak, akit bizonyosan ki tud fizetni, 
támaszkodhat 1% adónkra, a közpénzből kapott állami támogatásra, a párbérre (a 2003-as összeg 213%-a 
az öt évvel ezelőttinek – MOL effektus). 
Még néhány békétlen gondolat!  
Az egyház igenis tud pályázni, nézzék meg a pályázati kiírásokat! Viszont sokkal kényelmesebb, ha ezeket az 
önkormányzatokkal bonyolíttatják le, akik megvívják kis csatáikat, aztán decentralizált alapból, területi 
kiegyenlítésre szánt pénzekből újítanak fel ravatalozókat, templomokat, temetőket. Pedig ezekre léteznek 
egyéb pályázati alapok! Most is!  
Nem jut pénz iskolákra, orvosi rendelőkre, utakra. 
Mindenkinek van min gondolkodni!        Mezei Attila 



Baja állomás, Baja állomás, köszöntjük kedves utasainkat! 

 
Létezik egy amatőr a’la kARTe theatrum elnevezésű bajai színjátszótársulat, melynek az 

előadását, ha egyszer megnézi az ember, már nem is igazán sorolja őket az amatőrök közé.  
A közelmúltban a bólyi művelődési házban mutatták be Rideg Sándor: Indul a bakterház című 

mély drámaiságot tartalmazó világhírű eposzát. Természetesen azzal az egyáltalán nem titkolt 
szándékkal néztem meg őket, hogy kapjak némi fogalmat róluk, színvonalukról, árról, és persze a 
legfontosabb dologról; alkalomadtán hogy mutatnának a PAJTA színpadán? (Annakidején a JESZ 
Oberonra is így akadtam rá.) 
A közel kétórás, két felvonásos harsány parasztkomédiának nem volt egyetlen egy perce sem, amiben 
ne lett volna élet, amit a néző ne élvezett volna, vagy ne röhögte volna könnyesre magát. Köszönhető 
ez a remek szereplőknek, akik nagyon okosan eltértek a filmbéli alakoktól – akiket egyébként sem 
lehet utánozni. Amit a filmben nagyon hiányoltam, azt most itt megkaptam; a könyv végén a Patás és 
Csámpás Rozi hatalmas káoszba fúlt esküvőjét, ami annakidején a filmváltozatba nem kerülhetett be. 
Az egész előadás zenei kíséretet kapott; ismert dalok feldolgozásai hangzottak el, mint például a Nagy 
utazás, vagy a Régi csibészek. 

B. Szabó Orsolyával, a társulat vezetőjével az előadás után beszélgettem: 
„Október óta készülünk Rideg Sándor népszerű művének bemutatására. Hogy miért éppen az 

Indul a bakterházat választottuk? Leginkább azért, mert ezt a regényt - legalább a belőle készült film 
révén – igen sokan ismerik. Haumann Péter, Koltay Róbert, Pécsi Ildikó, Horváth Teri, Csákányi 
László – e kiváló színészek nagyszerű játékára sokan emlékezhetnek. Nagy kihívás tehát olyan színpadi 
változatot készíteni, amely elnyeri a közönség tetszését, hiszen az ember akaratlanul is összehasonlít. 
Megpróbáltunk tehát egyéni megközelítésben valami mást alkotni. Több jelenet került a szövegkönyvbe 
az eredeti regényből, igyekeztünk kihasználni a színpad adta lehetőségeket. Játszunk a zenével, a 
mozgással, a figurákkal. Természetesen, ami változatlan maradt, az a sztori: a darab története 
egyetlen meseszállal szőtt környezetrajz a falusi bakterházról, annak lakóiról, és baráti köréről. 
Főalakja Bendegúz, a tehénpásztor – Ábel és Kakukk Marci távoli rokona; magyar megfelelője lehetne 
Tom Sawyernek és Huckleberry Finnek. Az eseményeket, köztük a lókupec komédiába illő lakodalmát 
Bendegúz meséli el, jellegzetes humorral, minden rosszat jóra fordító szellemességgel. A túlhajtott 
szatirikus hang a néző szórakoztatására, de okulására is szolgál: ilyenformán élt a harmincas évek 
szegény embere, így tékozlódtak el jobbra való fiatal életek…” 

Míg Orsolyával egyebekről is szóesett, sűrűn tapogatta a fejét, mivel az egyik ’üldözéses 
jelenetben’ – mikor is a Patás teljes intenzitással kergette, miután napfényre került a Bakterral történt 
románca -, a színpadon és a színpad előterében tócsában álló vízen - amit Bendegúz vödörszám 
öntözgetett a Banyára - olyan jóízűen sikerült magát hanyatt vágnia és a fejét bevernie a cementlapba, 
hogy pár pillanatig kétséges volt, hogy egyáltalán bírja-e folytatni az előadást. - Ennyit a játék 
hitelességéről. 

A legfontosabb kérdés, amit már talán mindenki sejt, a végére maradt; eljönnek-e valamikor a 
PAJTÁBA? 

Én nagyon szeretném! 
    -csl- 

 


