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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Az időközben lezajlott szászvári egyeztető tárgyalás és a Komlón rendezett társulati ülés szentesítette, hogy az 

eredetileg Kárászra tervezett központi ügyeleti rendelő végül is Szászváron valósul meg. A programhoz később 

csatlakozott Egyházaskozár, Bikal, Mágocs belépése lehetetlenítette el szándékunkat; ők a kárászi központot nem 

fogadták el. Az önkormányzat sikertelensége nem jelent túlzott hátrányt a lakosságnak, hiszen a központi ügyelet nem 

Komlón, hanem Szászváron valósul majd meg – igaz, nem Kárászon. 

A Mágocstól Komlóig terjedő önkormányzati kör pályázatot adott be szelektív hulladékgyűjtő szigetek 

kialakítására, a tervek szerint Kárászon három ilyen – a település képéhez és földrajzi adottságaihoz alkalmazkodó – 

gyűjtőhely lenne kialakítva. 

Megkezdődtek a csillagpontos kábeltévé rendszer építésének munkálatai, a remények szerint dec. 31-ig 

befejeződő program eredménye az lesz, hogy az elavult, önkormányzati tulajdonban lévő hálózatot felváltja a hírközlési 

törvénynek is megfelelő, modern televíziós forma. A lakosság tájékoztatását, egyeztetéseket a felek – az eddiginél 

körültekintőbben – elvégzik. 

Az időközi magyaregregyi helyhatósági választások eredményeképp Piller Tibor lett a község polgármestere, 

neki – a képviselőtestület nevében is – gratulálok. 

A leköszönő polgármesterasszonynak - respektálva a térségben végzett kiszámítható, a közös érdeket képviselő 

munkáját – átérezve helyzetét, további sok sikert kívánok! 

Mezei Attila  

polgármester 

 

 

 

 

EGYESÜLETI HÍREK 

 

          A Keleti-Mecsek Egyesület kárászi Tourinform irodája a kistérségben végzett sikeres és átgondolt 

marketing munkájáért ’Baranya Turizmusáért Díj’ kitüntető címben részesült. 

A Megyei Közgyűlés kitüntetését október hónapban Császár Levente és Dr.Finta István fogják átvenni. 

        A Faluszépítő Egyesület 53 000 Ft támogatásban részesült az adózók 1%-ából, amit köszönünk és 

felhasználásáról a nyilvánosságot tájékoztatni fogjuk. 

       A Mediterrán Ősz rendezvénysorozaton szept. 26-án ismét élt a falusi turizmus utca. A pécsi Jókai téren 

rendezett programon a Keleti-Mecsek Egyesületet a Tourinform iroda képviselte. 

Mezei Attila 

elnök 

 

 

 

 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

Új könyvek 

 

Kárpátalja kincsei Képekkel gazdagon illusztrált ajándék kárpátaljai vendégeinktől 

Józsa B. Egyetemisták az ostromgyűrűben 

Ars Magica  

Singer, Isaac Bashevis Gólem 

Tóth B. A pacsirta újra szól 

Kisújszállási Nagykun Kalendárium – (A felsorolt öt könyv ajándék) 

Remarque, E.M. Három bajtárs 

Az év novellái 2004  

Andrásfalvy B. Hagyomány és jövendő 

Beard, A.: Az elhagyott sziget – gyermekkönyv!  
 

Mezeiné Zsuzsa 

 



A temető 
Nem olyan rég elindult egy gondolat 

több ember fejében. „Ki kellene 

tisztítani a temetőt!” A Faluszépítő 

Egyesület női tagjai minden év őszén 

igyekeztek ezt megtenni, de a nagy 

fákat, bokrokat ők nem tudták 

eltávolítani. Ehhez férfiak és gépek 

kellettek, ezért a gondolatot tett 

követte. 

2004. augusztus 28-án, szombaton 

’felkelt’ szinte az egész falu. Reggel 

8 órára volt meghirdetve a gyülekező 

a CBA bolt előtt. Már ott sokan 

voltunk, felszerelkezve mindenféle 

szerszámmal. A temetőbe kiérve még 

mindig csak jöttek az emberek. 

Akkor 24 férfit és 3 nőt számoltam, 

de mire mindenki megérkezett 47-en 

lettünk.  

Volt, aki azért jött, mert neki is van 

ott halottja, és voltak olyanok, akik 

azért jöttek, mert kárászinak érzik 

magukat és a lelkiismeretük úgy 

diktálta. Bármi vezette is ezeket az 

embereket, nagyon köszönjük, hogy 

ennyien eljöttek, és keményen 

dolgoztak délután 2 óráig.  

Elfáradtunk! A temető viszont tiszta 

és áttekinthető lett.  

Örülök, amikor az idősebb emberek 

megszólítanak és dicsérnek 

bennünket, hogy „most milyen szép a 

temetőnk is”. Köszönjük 

mindazoknak, akik bármivel 

hozzájárultak, hogy ez így legyen! A 

részt vevők neve Magyaregregy felől 

lakóház szerinti sorrendben a 

következő: 

 
Rák József Balázs László ifj. Balázs László Németh Rudolf Pandur László 

Szemes János Kis Papp Nándor Ságiné Gizus Jenczer András Jenczerné Eszti 

Lépné Gizus Lép Péter Lenhardt Ildikó Kulcsár János Kovácsné Ági 

Kovács Imre Pappné Vali Sautek Dániel Sautek Szabolcs Ginder Norbert 

Ginder Roland Piller Zsolt Wehovszki István ifj.Wehovszki István ifj. Dobos László 

Dobos Attila Szeliné Márti Szalai Sándor Harka István Császár Levente 

Orsós Sándor Hirdi Imre Pintér István Farkas László Finta László 

Horváth József Berczeli Ferenc ifj. Berczeli Ferenc Páll Attila Mészáros Gyula 

Márton Tibor Bóka Zsolt Mezei Attila Mezei Márk Óbert Sándorné 

Óbertné Marika Almásiné Gyurasovics Mihály   

 
Aki valamilyen oknál fogva nem 

tudott most eljönni, de úgy gondolja 

’velünk van’, a jövőben nagy 

szeretettel várjuk. 

KÉRÜNK minden temetőlátogatót, 

hogy a sírról leszedett virágokat, 

műanyagokat, szemetet NE a 

környező erdőbe, hanem a 

kihelyezett konténerbe tegye! 

NE SZEMETELJÜNK! 

Ságiné Gizus - Kis Papp Nándor 

 

Gondolatok 
Nyírom a füvet, söpröm a járdát. 

Elindulok otthonról. Kilépek a kapun, 

és mit látok? Egy chips-es zacskó az 

árokban. Megyek tovább. Odébb egy 

cigarettás doboz, egy üres flakon, 

egy csokipapír és így tovább.  

Elgondolkodom. Miért nem veszi 

észre ezeket az is, aki eldobta őket?!  

Az ő szemét nem szúrja az a sok 

eldobált szemét? Lehet, hogy csak 

pár métert kellene továbbvinnie a 

kiürült zacskót, dobozt, flakont és 

már találna is egy szemetest, ahova 

bedobhatná. Ezek nem többmázsás 

súlyok, mégsem hajlandó némely 

ember még csak egy lépést sem 

továbbvinni.  

Igen. Talán azért, mert mindig akad 

egy másik ember, aki a szemetelő 

után felszedi azt, amit otthagyott, 

akár önként, akár azért, mert az a 

dolga. 

Elismerhetnénk egymás munkáját 

azzal, hogy nem szemetelünk a 

frissen söpört buszmegállóban, 

járdára, utakra, árokba …  

Ha otthon is így tenne a szemetelő, 

tán már bele is fulladt volna a saját 

mocskába. 

VIGYÁZZUNK A KÖRNYEZET- 

ÜNKRE!!!  
 

Ságiné Gizus 

 

 

TARKA-BARKA  
 

Festék – villamosság – iparcikk szaküzlet 

Szászvár, Május 1. tér 11. (Réder lottózó mellett) 

 

Festéshez, mázoláshoz nálunk mindent megtalál. Kül- 

és beltéri festékek, falra, fémre, fára. 

(Teljes Trilak termékskála, Trinát, Sadolin, Hamerite, 

Xyladecor, Celli, stb.) 

Ragasztók, lakkok, lazúrok, gelettanyagok, 

csemperagasztók, alvázvédők, akkuvíz, akkusav, 

fagyálló, hűtőfolyadék, festő- és egyéb szerszámok. 

Villamosság: vezetékek, kapcsolók, dugaljak, antennák 

és antennaszerelési anyagok, átjátszó kábelek videóhoz 

DVD-hez, távirányítók, bojler, mosógép és centrifuga 

alkatrészek, stb. 

 

 

 

 

 

 

Zárak, csavarok, szegek, függönykarnisok és sok 

minden más, ami egy háztartásban kell. 

Árainkból: Rigips 25 kg: 2,290 Ft 

Szériaglett 25 kg: 2.590 Ft 

Címsec fagyálló csemperagasztó 25 kg: 1.650 Ft 

Héra belső diszperziós falfesték 8 l: 2.990 Ft 

Függönykarnis: 240 Ft / m, plusz tartó: 1.490 Ft 

Jöjjön be, érdemes! 

Nyitva tartás: Hétfő – péntek: 8.00 – 16.00 

Szombat: 8.00 – 11.00 

Tel.: 06/ 30 491 9013 

 

TV javítás, antennaszerelés: Márton Zsolt 

72/ 420 921, 30/ 956 5775 



Színjátékom létrejötte és színpadra állítása… 
 

2004. 07. 19. (hétfő)  

A bonyhádi Vörösmarty Mihály Színjátszó Kör tagjaival 

egy hetet töltöttünk itt Kárászon. A tábor a mai napon ért 

véget. Ezen egy hét alatt megismerkedtünk Pap Judittal, a 

kárászi pajtaszínház tulajdonosával, aki anyánk helyett 

anyánk volt. Megismertük Rumi Lászlót, a mindig vidám 

és jókedvű rendezőt, aki két kiváló darabot rendezett meg 

nekünk és velünk… 

Először voltam ebben a hangulatos kis faluban, de olyan 

élményeket, barátokat és tapasztalatokat szereztem itt, 

amiket talán egész életemben nem felejtek el… 

A csoporttal ezen a napon hagytuk el Kárászt. Én 

indultam haza utoljára, de amikor felszálltam a bonyhádi 

buszra szinte honvágyam volt és visszasírtam az egész 

hetet. Azt gondoltam, hogy ezt a társaságot újra össze kell 

hívni, ezt a hangulatot, ami itt volt meg kell ismételni (…) 

Kell egy darab- gondoltam - egy jelenet, amit ezzel a 

csapattal, ugyanitt, még a nyáron meg tudunk csinálni … 

Nem tehettem mást, kitaláltam egyet (…) 

2004. 07. 20. (kedd) 

A darab kész volt a fejemben, csak papírra kellett vetni… 

2004. 07. 21- 23.  

’Darab a darabban’ szerkezetű előadást szerettem volna. 

A megíráshoz A Liliomfi című komédiát vettem alapul. 

’A Liliomfi’ - hoz hasonlóan történetet kellett, hogy 

találjak a darabbeli darabhoz, de kezdetben tanácstalan 

voltam. Aztán találkoztam a Leány gyöngy fülbevalóval 

című filmmel, ami Tracy Chevaliert azonos című 

regényéből készült. A regény történetének vázát 

választottam ki. A szöveget hétköznapi nyelven akartam 

írni, sem erőm, sem tudásom nem volt ’fentebb’ nyelvezet 

kialakításához. Mindig is interaktív előadást szerettem 

volna, és sikerült is a nézőket bevonni a statiszták 

segítségével. Mivel a történet XIX. században játszódik, 

így korhű zenét kellett találjak. Nem kellett sokáig 

keresgélnem a zene gyűjteményemben, hamar ráakadtam 

Grieg klasszikusára… 

2004. 07. 26. (hétfő) 

A darabomat öt napon keresztül írtam, és ezen a hétfői 

napon úgy gondoltam, hogy kész van. Öt nap alatt sokat 

változtattam rajta, mind a szövegben, mind a 

szereposztásban. Bíztam benne, hogy nem lesz szükség 

több változtatásra. Tévedtem… 

2004. 07. 28. (szerda) 

Következő lépésként el kellett fogadtatnom a 

szerzeményemet. Bíztam a darab helytállóságában, de 

nem hittem volna, hogy ilyen hamar elfogadják. Először 

Császár Leventéhez mentem, akinek nagyon tetszett az 

ötlet. Majd Judithoz indultam, aki szintén rábólintott… 

2004. 07. 29. (csütörtök) 

A mai napon fölhívtam azokat, akiket a szerepekre 

szántam. Nagyjából mindenki ráért, és többé- kevésbé 

azok játszottak benne, akikre számítottam… 

Ilyen rendben menne?! - gondoltam. Sajnos ebben is 

tévedtem, mert nem ment ennyire rendben… 

2004. 07. 30. (péntek délelőtt) 

Olvasópróbákat szerettem volna tartani, de két szereplő is 

visszamondta a szerepét. Tehát itt jelentkeztek tévedéseim 

következményei. Fájó szívvel kihúztam Zoltán karakterét, 

de Péter szerepére még mindig nem volt senki. Ekkor 

Levente a segítségünkre küldte Gajdos Csabit, a 

számunkra eddig ismeretlen kárászi srácot, aki elvállalta 

Péter szerepét… 

Délután elkezdtük az olvasópróbákat… 

2004. 07. 31. (szombat este) 

Csabival fölraktuk a függönyöket, és az elképzeléseim 

szerint berendeztük a színpadot és a zenészátjárót… 

2004. 08. 3- 5. 

Az olvasópróbák rendben mentek. Már az első felvonást 

is színpadra raktuk… 

Mindenki nagyon lelkes… 

2004. 08.17. (kedd) 

Egy hét kihagyás után folytatjuk a próbákat. Megvan 

minden kellék, jelmez, zene és segítség, ahhoz, hogy az 

augusztus 20-án tartandó előadás az elképzeléseim szerint 

alakuljon… 

2004. 08. 18- 19.  

Ezen két nap alatt nagyon sokat tanultam ’szakmailag’ a 

próbák alatt. Nem mondom, hogy könnyű volt, de 

megérte, mert az elképzeléseim megvalósultak. A próbák 

egyre jobbak és jobbak. Mindenki bízik a sikerben… 

2004. 08. 20. (péntek) 

Az előadás napja. Kétszer még próbáltunk. 16: 30- kor 

megérkeztek az első vendégek. Sokan jöttek, felülmúlták 

várakozásaimat… 

17: 00- kor elkezdtük az előadást. Minden rendben zajlott. 

(A darabot nem részletezem, aki nem látta, annak 

szívesen elmesélem vagy odaadom neki a szövegkönyvet)  

17: 30- kor véget ért az előadás. A nézőknek tetszett, 

mindenki gratulált, én pedig „a fellegekben jártam”… 

2004. 09. 08. (csütörtök) 

Jól esett végiggondolni ezen időszak eseményeit, 

történéseit. Sokat tanultam a darab írásából, a színpadra 

állításból és a szereplésből is. Jó érzés tölt el, amiért meg 

tudtuk ismételni azt a hangulatot, ami a Rumi-darabok 

előadásain is jelen volt. 

Még egyszer köszönet: Pap Juditnak, aki vállalta esetleg a 

bukás veszélyét is. Császár Leventének, aki Judittal 

együtt megbízott bennem. Gajdos Csabinak, aki 

megmentette a társulatot. Köszönet mindenkinek, aki 

segített nekem. 

Köszönöm!   

Váncsa Gábor 

 

 

 
Mire is jó az a MÁGNES? 

Földünk egy nagy mágnes, melynek északi sarkán déli, 
déli sarkán északi mágnesesség van. Ez a mágneses 
térerő kihatással van az élővilágra, éppen olyan fontos, 
mint a levegő, a víz, az élelem, vagy a fény. A 
természetben előforduló mágneses ércek a föld közepéből 
lávával jutottak a felszínre és a légtérbe. Most pedig egy 
kis „időutazás”:  
-Kleopátra szépsége és fiatalsága megőrzésére 
mágneses amulettet használt 
-I Erzsébet (angol királynő), pedig izületi problémáira 
használt mágneses terápiát. 
-De beszélhetnék még Mozart-ról, vagy akár a Szovjet 
űrkutatókról is… 
Bizonyított tény, hogy a föld mágneses térereje évről-évre 
csökken- (beton, acélhuzalos házak, autók, vonatok, 
elektromos szmog…),- ezért fontos, hogy a 
szervezetünkben kialakult mágneses kölcsönhatást 
szinten tartsuk. A mágnesesség csökkenésével arányban 



vannak a mai népbetegségek kialakulása is: hát- és 

fejfájás, izületi betegségek, álmatlanság, emésztési 
zavarok, általános fáradtság, és nem hiszem, hogy a 
Kedves Olvasó nem szenved valamelyikben a felsoroltak 
közül…. 
De a tudomány, hogy összekösse a kellemest a 
hasznossal, „feltalálta” a mágnesékszert. (kérem, hogy 

ne lapozzon el azzal, hogy „ez megint valami 
termékbemutató, ahol pénzt akarnak kicsalni az embertől”, 
mert korántsem erről van szó...) 
Most talán vizsgáljuk meg a mágnes pozitív hatásait! 
-serkentőleg hat a vérnyomás működésére, felgyorsul a 
vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, fehérjék 
beépülése a szervezetbe, valamint a káros salakanyagok 
kijutása a szervezetből. 
-a mágneses térerő jótékonyan hat a fájdalomra, jó 
közérzetet biztosít, és megszünteti a csontokban fellépő 
fájdalmat. 
Pl: ha fáj a fejünk, vagy a gerincünk – viseljünk mágnest, 
és a fájdalom megszűnik! Ez nem valami boszorkányság, 
egyszerű fizika (kérdezzenek csak meg egy tanárt). 

A mágneses ékszer viselésével, egy állandó mágneses tér 
jön létre, mely hatást gyakorol a rekeszizomra, és 
egyensúlyba hozza testünk pozitív és negatív töltéseit, és 
ez által csökkennek a panaszaink, gyógyszerek és 
mellékhatások nélkül. Fontos, hogy szervezetünkben egy 
állandó erősségű mágneses tér uralkodjon. 
Szervezetünkben 70 billió idegvégződés van, melyek 
lökésszerűen reagálnak a külső hatásokra, ezek gyenge 
elektromos áramot hoznak létre, ezáltal ionizálódnak. 
Viszont ha káros külső hatások érnek bennünket  téves 
impulzus keletkezikfájdalom! 
Ezek nem egyszerű ékszerek, hanem gyógyító ékszerek! 
Hogyan is hatnak testrészeinkre felhelyezve? 
Fülbevaló: fülzúgás, magas vérnyomás, vese probléma 
Nyaklánc: artériás megbetegedések, fejfájás, fejgörcs, 
migrén, epe, máj, pajzsmirigy, ciszták 
Medál: csecsemőmirigy, hasnyálmirigy, cukorbetegség, 
rákos daganatok 
Karkötő: izületi panaszok, sejtépítés, vérszegénység, 
vashiány 
Mágneses szívecske: mindenre használható, mert 
bárhova felhelyezhető 
Az ékszerek alapanyaga: réz-ón-cink, bevonata réz-arany, 
vagy réz ródium, és deutérium mágnes van bennük. 
Gyermekek, felnőttek, és állatok is egyaránt viselhetik! 
Miért ne foglalkoznánk egy kicsit egészségünkkel is? 
Hiszen miért vennék egy egyszerű arany nyakláncot, ami 
amellett, hogy szép és mutatós, mást nem tud! Ellenben a 
mágneses ékszerek szépek, mutatósak, és éppúgy 
használhatók megelőzésként, mint a már kialakult 
betegség kezelésére is… 

Több millió ember használja a földön a mágneses 
terápiát, tegye meg Ön is! 

 

Gyógymasszázs 
Minden hétköznap 18:30 után,  és szombat délelőttönként 
nyak, hát, mellkas, felső – és alsó végtag, ill. 
talpmasszázst vállalok! 
Ha szeretné kipróbálni, jöjjön el, nem fogja megbánni! 

Forduljon bizalommal hozzám: Lőbl Bernadett  
(72/420-085; 06-30-857-1167) 

 

 

 

Szép volt fiúk! 
Mezei Attila mondta egyszer: „ha valamit meg akarsz 

csinálni, nyerd meg az ügynek a Kis Papp Nándit, és a 

dolog már elintézettnek is tekinthető”. 

Ez a mondás soha nem volt olyan helytálló, mint most – 

talán még a régi MEDOSZ-os időkben sem. Nándi 

hívószavára olyan összefogásnak lehettünk tanúi, amilyen 

csak kevés akadt a falu életében. ’Tükék’, ’gyütt-mentek’, 

’elszármazottak’, ’még nem kárásziak’ egy emberként 

álltak csatasorba a temető rendbetételére. Kevés volt az a 

család, aki ne képviseltette volna magát papa, mama, 

vagy éppenséggel az unoka révén. Azok legalábbis kaszát, 

fűrészt, seprűt ragadtak, akik kicsit is magukénak érezték 

hozzá tartozóik nyughelyét. Ott izzadt a fél falu a 

temetőoldalban azon a szombat délelőttön, a tűző napon, 

plebános úr alig győzte hideg sörrel. 

Ha előre sejtettem volna, hogy a két hónappal ezelőtti 

aLAP cikk elindítja ezt a lavinát, aminek a végeredménye 

a temető mostani állapota lett, már régen megírtam volna 

azt a riportot.  

Most már csak megőrizni kell a temetőnek ezt a képét, egy 

jó gondnok ezt minden bizonnyal meg tudja oldani. 

Bízzunk benne, hogy a tisztelendő úr megtalálja a 

megfelelő honoráriummal a megfelelő embert rá. 

A résztvevők teljes névsorától én most eltekintek, részben 

a helyhiány miatt, részben pedig azért, mert biztosan 

kihagynék valaki. (Meg hát azzal sem tudnék igazán mit 

kezdeni, aki megitta a reggel körbekínált pálinkát, és 

hazahúzott, „ennyi elég is volt” felkiáltással.) Inkább 

hadd tolmácsoljam az egész falu nevében: köszi Nándi! 

(Én pedig utólagosan elnézést kérek, amiért előzetesen 

olyan pesszimistán láttam az ’összefogás lehetséges 

megvalósíthatóságát’.) 

És ha a végére az a pörkölt is összejött volna…! Na, de ne 

legyünk telhetetlenek, ez így is minden várakozást 

felülmúlt.  

Szép volt fiúk! – és természetesen: szép volt lányok! 

                             -csl- 

 
 

 

KÁRPÁTALJAI GYEREKEK KÁRÁSZON 
 

Mint az olvasók tudják, az Elszármazott Találkozó 

idején kárpátaljai ifjú vendégeink is voltak a 

faluban, a mezővári középiskola színjátszó diákjai 

aktív szereplői voltak a műsornak. Szüleik levelét 

hozzuk most nyilvánosságra, nem büszkélkedésből, 

hanem kedves szavaik elismeréséül. 

(szerk.) 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönetünket fejezzük ki Polgármester Úrnak a 

meghívásért a Pajta-színház programjaira, a teljes 

ellátásért a táborban, és a gyerekeink utaztatásának 

finanszírozásáért. Az Ön figyelmességének és 

segítségének köszönhetően a Berki pedagógus 

házaspár közvetítőszerepével a gyerekeink 

részesültek a számukra megígért, de nem 

megvalósult jutalomkirándulásban. Bízunk abban, 

hogy a stúdió előadása örömet szerzett a nézőknek, 

és abban, hogy az Ön kapcsolatteremtő 

kezdeményezése gyümölcsöző lesz a későbbiekben, 

és mi is tudjuk viszonozni majd a vendégszeretetüket.  

     

A mezővári szülők  



 

Meghívó 

Kárász 

község Önkormányzata 

szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját 

a kárászi Községi Könyvtár 

névadó ünnepségére 

és az ehhez kapcsolódó 

kiállításra 

2004.október 23-án 16 

órakor 

a Polgármesteri Hivatal 

épületébe 

 

Rövid áttekintés a nyári kárászi eseményekről, 

történésekről: 
HACCP minőségbiztosítási előadás a falusi 

vendégfogadók részére - június 11. 

eMagyarország pont indulása a Teleházban – június 15. 

Hagyományőrző tábor - július 11 – 18. 

Kárászi Huncutságok II. anekdotás füzet megjelenése - 

július 11. 
Ördögszántotta hegy Pajta előadás - július 14. 

Kárászi Huncutságok Pajta előadás - július 18. 

Cserkésztábor a Faluházban – július 27 – 31. 

Vízimalom helytörténeti füzet megjelenése - augusztus 4. 

Kárpátaljai gyerekek vendégül látása - augusztus 18 – 22. 

Szent István Napi megemlékezés - augusztus 20. 

(Kiállítás, Babszem Jankó -, A Kárászi Nemzeti Színház 

Pajta előadások) 

Kárászi üdvözletek képeslapos naptár megjelenése – 

augusztus 20. 

Elszármazottak találkozója - augusztus 21. 

(Szászvári énekkar, Mázai bányász zenekar, 

Magyaregregyi néptáncosok, Huncutságok Pajta előadás) 

Dunántúli Napló kárászi oldalának megjelenése – 

augusztus 24. 

Temető rendbetétele - augusztus 28. 

Tanösvényen, és azon kívül… 
A nyári iskolaátszervezés után elkezdtük ezt a 

tanévet is. A kötelező feladatainkon túl plusz 

dolgokat is adhatunk gyerekeinknek, amelyek 

épülésükre szolgálnak. A magyaregregyi iskolában 

több szakkör, fakultáció és egyéb lehetőség van, 

amelyeken részt vehetnek tanulóink (iskolán kívül): 

rajzszakkör, sportkör, úszótanfolyam, 

gyógytestnevelés, német fakultáció, hittan, 

tánciskola, néptánc, természetvédelmi szakkör. 

Új modulok: - hon- és népismeret (amelyet Surányi 

Béla helytörténész előadásai tesznek színessé) 

- egészségtan 

- idén került bevezetésre a mozgókép– és 

médiaismeret. 

 

A természetvédelmi szakkörről szeretnék néhány 

gondolatot leírni. Itt lakunk e gyönyörű dombokkal 

övezett területen. Annyi szépség vesz körül minket, 

és egyszerűen elmegyünk mellette, vagy azért, mert 

észre sem vesszük, vagy, mert nem is tudunk a 

létezéséről. A Kelet-Mecsek értékeinek 

’észrevétetése’, megismertetése céljából indult ez a 

szakkör. A terület védett növényeivel, állataival, 

kőzettani-, víztani-, kultúrtörténeti értékeivel 

ismerkedhetnek meg a foglalkozásokon, amelyeket a 

természetben kirándulás keretén belül 

tanulmányozunk. 

Szeptember 19-én a Várvölgyi geológiai tanösvényt 

jártuk végig. A gyerekek csodálkoztak azon, hogy 

hányszor elmentek már ezen az útszakaszon, és 

észre sem vették ezeket a kőzeteket.  

Így írtak a kirándulásról: 

„Milyen köveket is találtunk? Szürke homokkő, 

párnaláva, foltos márga, vékonyréteges kovás 

mészkő, téglavörös mészkőgumós márga… stb. Ki-ki 

vitt magának haza belőle.” (6. oszt. tanuló) 

„A tanösvény tábláknál a tanárnőnk elmagyarázta, 

hogyan is keletkeztek a kőzetek. Gyors mintavétel 

után tovább gyalogoltunk. Minden tudnivalót 

lejegyzeteltünk a füzetünkbe.” (Merk Zsófi) 

„…olyan helyeket is találtunk, ahol vulkáni kőzetek 

is vannak.” (Szilágyi Kitti) 

„…felértünk a forráshoz, itt sokat pihentünk, 

játszottunk.” (Mezei Virág) 

Nagy Lászlóné 
 

 

FELHÍVÁSOK 
Kérünk minden kárászit, hogy akinek a tulajdonában van 
Pajta-színházi, ill. azt megelőző ’Noé’, vagy ’Máré vár 
legendája’ előadásról videó felvétel, az jelentkezzen a 
Tourinformban. Szándékunkban áll jövőre egy ’best of’- ot, 
azaz, egy olyan válogatást készíteni, ami az évek alatt 
játszott előadások legjobban sikerült epizódjait 
tartalmazná, és akár még DVD-n is megjelenhetne.  
 
Várjuk azok jelentkezését is, akiknek tudomásuk van 
olyan elszármazottakról, akik rendszeresen nem kapnak 
meghívót az elszármazottak találkozójára, mivel nem 
szerepelnek a címlistán. 


