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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Az október havi testületi ülésen a képviselők meghallgatták és elfogadták a polgármester beszámolóját, 

amely a következő főbb elemeket tartalmazta: 

 - Pályázati helyzet. A Területfejlesztési Tanács és a Kincstár jóváhagyta a volt erdészeti irodával 

kapcsolatos TEKI pályázatot, a finanszírozási szerződés aláíródott, a tervezettnek megfelelően a november 

végi második részszámla utalását követően az átalakítás megkezdődik. 

 - Kábel TV építés. A hálózatfenntartókat törvény kötelezi a csillagpontos rendszerek kiépítésére, a 

helyi polgárokat fórumon tájékoztatjuk a lehetőségekről, változásokról. 

A továbbiakban a testület elfogadta a költségvetés módosítását, melyre az előbb említett pályázat miatt volt 

szükség. 

A testület másodszor is áttárgyalta és elfogadta a környezetvédelmi rendeletet (A teljes szöveg a hivatalban 

tanulmányozható). 

A rendelet legfontosabb elemei: 

 Idegenforgalmi szezonon kívül is tilos minden kerti hulladék, avar, szemét égetése a belterületeken. 

 A szennyvíz hálózat üzemel, aki december 31-ig nem köt rá a rendszerre, azt az önkormányzat 

környezetterhelési díjjal sújtja. 

A testület a továbbiakban - zárt ülésen – segélyezésről döntött. 

Mezei Attila polgármester 

 

FELHÍVÁSOK 

- A Víziközmű Társulat megszűnése után az önkormányzatok felelnek a szennyvíz hálózat kiépítésével 

kapcsolatos lakossági hozzájárulások időbeni átutalásáról.  

Felhívjuk az érdekelteket, hogy a tartósan nem fizetőkkel kapcsolatban felszólítás után, azonnal élni fogunk 

– törvény adta – jelzálogjogunkkal. 

- Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a Völgységi-patak védett, vizes élőhely, amennyiben bárki ide 

szennyvizet enged, szemetet dob, törvényt szeg. A büntetés mértéke 300 000 Ft is lehet. 

- A könyvtárban régi könyvek vására 50 – 100 Ft/db; minden kedden 16-17 óra között. 

- Kárász Község Önkormányzata évi esedékes közmeghallgatását, falugyűlését és egy aktuális 

kábeltelevíziós fórumot tart november 12-én 18 órakor a Faluházban. Hirdetményeket, meghívókat a 

későbbiekben kézbesítjük. 

- 2005 évi telefonkönyveket a Takarékban lehet átvenni a számlával kiküldött értesítő ellenében. 

Mezei Attila polgármester 

 

KÖSZÖNET 

A könyvtár nevében köszönjük mindazok segítségét, akik bármivel hozzájárultak ahhoz, hogy a könyvtár 

megszépüljön, a névadó ünnep teljes legyen. 

Köszönjük Wehovszki Istvánnak és Bogdán Pistinek a festést, Rákné Nusinak a csipkéket, Ságiné Gizusnak, 

Wehovszki Istvánnak a vásznakat, a magyaregregyi ovisoknak és iskolásoknak, felkészítőiknek a rajzokat, 

origamikat, a süteményeket Mártonné Verának, Dobosné Erikának, Szeliné Mártának, Kovácsné Áginak, 

Ságiné Gizusnak, a Kórusnak és Csengernek a szereplést, Leventének a fotózást, a DDNP munkatársainak a 

megjelenést, Pattantyús Miklós úrnak, az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület elnökének az általa küldött 

dokumentumokat (aki sajnos nem tudott eljönni).                                                    

 

Mezei Attiláné könyvtáros 
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ÜNNEP 
Október 23-át mindenki szabad döntése alapján 

ünnepelte; belátása, szíve joga szerint. Ki 

munkával, ki pihenéssel. 

Mi, néhányan, együtt ünnepeltünk a Faluházban. 

1956 őszének hőseire a Holló együttes hozzájuk 

írt szép dalával emlékeztünk, mindazokra, akik 

életüket adták egy szebb jövőért, a szabadságért, 

értünk. 

Mivel ünnepeink – amint azt már megszokhattuk 

– rendhagyóak, most is természetes volt, hogy azt 

összekössük egy kiállítással, ami egy másik 

programhoz kapcsolódott: a könyvtárnévadóhoz. 

A kiállítás tárgyai között a fészekodúgyár 

oklevelei, reklámanyagainak készítéséhez 

szolgáló nyomódúcok, Herman Ottó, Csörgey 

Titusz életrajzával kapcsolatos iratok, Herman 

Ottó egyik – számunkra legfontosabb - műve: „A 

madarak hasznáról és káráról”, régészeti leletek 

fotói, amelyek a Kenderföldön készültek, a 

magyaregregyi ovisok papírmadarai és az 

iskolások madárrajzai, melyeket erre az alkalomra 

készítettek, a Tourinform iroda kitüntetése, a 

könyvtár által összegyűjtött régi dokumentumok 

voltak megtekinthetők.  

A könyvtár névadójául Herman Ottót választotta, 

s ezentúl a könyvtár anyagát kissé a madarak köré 

építené, adózva ezzel is a hagyományoknak. Ezért 

is kértük fel a Duna-Dráva Nemzeti Parkot, 

képviselője mondjon egy-két ünnepi szót 

névadónkról. 

Megtette ezt Parragh Tibor úr, a DDNP 

munkatársa, Iványi Ildikó igazgatóasszony 

elfoglaltsága miatt. 

Szavai, Krónikánkba írt gondolatai 

egybecsengenek alapgondolatunkkal. 

Essen szó arról is, ami ünnepi módon 

megszínesítette, emelte az esemény fényét, - a 

Szászvári Német Nemzetiségi Kórus műsora, 

Oberhofer Csenger éneke valóban szép volt. 

A program végeztével mindenki megnézhette az 

ünneplőbe öltözött könyvtárat, ami ezentúl is 

szeretettel várja rendszeres, leendő és lehetséges 

látogatóit.                                         Mezei Attiláné 

 

Tájékoztató 
Szeretnénk tájékoztatni a lakóságot, hogy az 
utóbbi időben településünkön és a környéken több 
helyen betöréses lopások voltak. Legtöbb esetben 
idősebb embereket károsítottak meg, minden 
alkalommal jelentős összeget vittek el. Kérjük a 
lakóságot, hogy ne tartsanak otthon nagyobb 
összeget! Van a falunak saját bankja! 
Használják ki a lehetőséget. Vigyázzon más a 
vagyonukra. Idősebbek is nyugodtan betehetik a 
pénzüket, az un. „temetési pénzt” is, mivel van 
lehetőség megjelölni azokat az embereket, akik 
örököljenek, és hagyatékot sem kell utána fizetni. 

Hauckné Somfai Ildikó

 

 



 
- A múlt hétvégén a SPORT 1 tévécsatorna egy tíz-

tizenkét perces filmet forgatott a térségről. Sajnos, 

az idő nem kedvezett a filmfelvételnek, így azt egy 

későbbi időpontban meg kell ismételni. A felvett, 

használható részletet a HÁLÓZAT csatorna négy 

alkalommal sugározta. A teljes anyagból elkészült 

változatot videokazetta formájában kapja majd meg 

a Keleti-Mecsek Egyesület. 

- Október 18-án az EUROGITES, az európai falusi 

turizmus ágazatot összefogó szervezet spanyol 

elnöke a Falusi és Agroturizmus Országos 

Szövetségének vezetőségével, valamint a Megyei 

Szövetség titkárasszonyával tanulmányúton vett 

részt, melynek egyik állomása a kárászi Tourinform 

volt. Főként az iroda működésére voltak kíváncsiak, 

de emellett megtekintették a környék nevezetes- 

ségeit is - többek között a Máré várat és a Pajta-

színházat -, továbbá némi gasztronómiai ízelítőt is 

kaptak Szeli Zoli jóvoltából.  

- Október folyamán a Megyei Közgyűlés 

kezdeményezésére, a civil szférát segítendő, 

megalakultak az ún. megyei civil kerekasztalok, 

melyek közül a Tourinform az idegenforgalmi 

asztal vezetőségében kapott helyet. Fő feladatuk 

’közvetíteni’ a megye, valamint a különböző 

egyesületek között.  

- Elkészült az idegenforgalmi szezon statisztikája, 

melynek adatait mellékeljük. A vendégéjszakák 

száma a tavalyi évhez viszonyítva 160 éjszakával, 

azaz 4, 3 %-kal csökkent. (A dél-dunántúli régióban 

6,9 % a csökkenés a KSH adatai szerint.) 

   -csl-

 

 

 

ÜZENET… 

A határokon túli magyar kapcsolatoknak egyik 

szembetűnő jellemzője, hogy – itt is, ott is – 

akadnak zászlólengetők, asztalra csapkodók. Akik 

lengetnek, csapkodnak egy kicsit, aztán a fene se 

hall róluk többet. 

Mellettük, inkább alattuk, ott vannak a csendes 

tevékenykedők, a szürke eminenciások, a 

zongoracipelők. Kárpátalján Berki Károly, Molnár 

László, Salamon Elemér és még sokan, akiket 

sajnos, nem ismerek, még… Erdélyben Szász 

Gábor, Gergely Laci, Oláh tisztelendő úr, Bálint 

Elemér. 

Bálint Elemért a kárászi árvíz évében ismertem 

meg, a fia is itt volt a naponta négyszer megázott 

erdélyi gyerekek között, egy jóétvágyú, nagyranőtt 

ifjú… Azután többször találkoztunk ott, 

Oroszhegyen, Szenttamáson, beszélgettünk többet-

kevesebbet, ittunk egy-egy pálinkát. Hallottam, hogy 

az egészségével bajok vannak. 

Most viszont tudom, hogy szüksége lehet minden 

baráti szóra. Ezek a szavak nem a vigasz szavai, 

hanem a megerősítésé, Oroszhegy polgármestere – 

ahogy én ismerem – nem az a feladós fajta, eddig 

sem gondtalan, problémamentes életet élt, edzett 

ember. 

A kezünket viszont nyújtjuk, ha kell, ragadd meg! Jó 

egészséget, kitartást kívánunk! 

 

Mezei Attila, Dobos László, Szeli Zoltán, Berczeli 

Ferenc, Lép Péter, Jenczer András 

 

 

 

DÍJAK, ELISMERÉSEK 
Joggal lehetünk büszkék az utóbbi időszak Kárászt 
érintő díjaira, elismeréseire. 
Az első a tehetség és az elhivatottság dicsérete. 

Mezei Ottó fazekasmester a „Kézművességért” 
Alapítvány pályázatán, mely a Balassi Emlékévhez 
és az Alapítvány tíz éves jubileumához 
kapcsolódott, került fazekasmunkáival és 
szőtteseivel a díjazottak közé. 
A szőttesek és a „cserepek” a Szépművészeti 
Múzeumban gyönyörködtették a főváros 
közönségét. 
Az országos sikert honorálta a Baranya Megyei 
Önkormányzat elismerő oklevele és plakettje, 
melyet október hónapban napirend előtt adtak át 
Horváth Ágotának, Szentkereszti István 
Népművészet Mesterének és Mezei Ottónak. 

A második elismerés a kitartás és céltudatosság 
dicsérete. 
„Baranya Megye Turizmusáért” díjban részesült a 
Keleti-Mecsek Egyesület és a kárászi Tourinform 
iroda, melyet Dr. Finta István elnök úr és Császár 
Levente, az iroda munkatársa vehettek át a 
megyenapon. 
A kárászi iroda igenis szín a falusi turizmus 
országos palettáján is, - a díj erősítse a 
kételkedőket, serkentse az együttműködőket, 
irritálja az ellenségeket. 
Ilyen díjat akárki nem kap! 
A díjazottaknak gratulálunk, jó munkát és jó 
egészséget kívánunk! 

 
Kárász Község Önkormányzati Képviselőtestülete 

 

 

 



KELETI-MECSEK VENDÉGÉJ  - 2004 - 
 
Vendégfogadó Felnőtt / gyermek 

vendégéj 

Össz. vendégéj 

(Felnőtt éj utáni IFA) 

Kárász 

1. Lőbl 236 / 158 394 

2. Panyor 162 / 147 309 

3. Kővári 230 / 68 298 

4. Mezei 221 / 61 282 

5. Vida 175 / 25 200 

6. Császár 98 / 79 177 

7. Szeli 125 / 23 148 

8. Jakab  116 / 7 123 

9. Pap J. 64 / 48 112 

10. Kis Papp 73 / - 73 

11. Wéber 54 / 10 64 

12. Mészáros 51 / 13 64 

13. Balázs 44 / - 44 

14. Nagy L. 38 / 4 42 

Összesen 1687 / 643                                2330       (506.100 Ft) 

Magyaregregy 

1. Czikla 91 / 34 125 

2. Kozmann 91 / - 91 

3. Deák 61 / 24 85 

4. Turista-ház 48 / - 48 

5. Gábor 42 / - 42 

6. Leipold 25 / 14 39 

7. Taller 18 / - 18 

Összesen 376 / 72                                 448       (112.800 Ft) 

Szászvár 

1. Nagy I. 125 / 128 253 

2. Jáger 64 / 14 78 

3. Wieder 67 / - 67 

4. Jáger (Cs) 28 / 28 56 

5. Márton 30 / - 30 

6. Vidák 19 / - 19 

7. Püski 8 / - 8 

Összesen 341 / 170                                 511        (102.300 Ft) 

Vékény 

1. Endrődi T. 120 / - 120 

2. Endrődi S. 84 / 15 99 

3. Gyenis 42 / 6 48 

4. Faluház - / - - 

Összesen 246 / 21                        267        (73.800 Ft) 

Összesen 2650 / 906                          3556     (795.000 Ft) 
 

 
HONNAN SZEREZTÉK A VENDÉGEK AZ INFORMÁCIÓT? (- %) 

Visszatérő Üdülési 

csekk 

Katalógus, 

Tourinform 

Utazási 

iroda 

Hirdetés Internet Betérő 

45 4 18 5 23 3 2 

 

 
HONNAN JÖTTEK A VENDÉGEK? (- %)  

Budapest Alföld Dunán-

túl 

Német Holland Környék 

33 37 20 7 2 1 

 

 


