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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

 
TESTÜLETI ÜLÉS 

 

A falugyűlést és közmeghallgatást megelőzően tartotta novemberi ülését a képviselőtestület. 

A képviselők meghallgatták és elfogadták a polgármester beszámolóját, amely az alábbiakat tartalmazta: 

- pályázati helyzet (TEKI, ROP) 

- orvosi rendelő átalakításának állása 

- többcélú társulással kapcsolatos tennivalók 

- „Baranyai önkormányzatok az Unióban” rendezvény tapasztalatai 

- pénzügyi helyzet 

Második napirendi pontként a jegyzőasszony előterjesztésében meghallgatták a többcélú társulással kapcsolatos 

szerződés módosítását, a „Bursa Hungarica” pályázat jelentkezőinek névsorát, melyet elfogadtak, illetve támogattak. 

A jövő évi költségvetés tervezetének ismertetése volt az ülés harmadik napirendi pontja. 

 

KÁBELTELEVÍZIÓS FÓRUM  

 

A mérsékelt érdeklődés mellett megrendezett fórum első részében a polgármester törvényi és műszaki szorításokkal 

indokolta, hogy az önkormányzat szerződést kötött a modern rendszer kiépítésére és egyidejűleg megszünteti saját 

hálózatát. 

A polgármester a kivitelezés megkezdése körüli információhiányért újra elnézést kért, majd átadta a szót Németh 

Lászlónak, a kivitelező Szignál Kft ügyvezetőjének. Az ügyvezető a vártnál szűkszavúbban mutatta be a rendszert, 

szólt a csatlakozás lehetőségeiről, Internet lehetőségekről, csatornakiosztásról, majd kérdésekre válaszolt. 

A fórumot a polgármester zárta azzal, hogy az információkról írásos anyagot is juttat a lakosság kezébe, záros 

határidőn belül. (Kábelcsatorna kiválasztási ajánlat mellékelve.) 

 

FALUGYŰLÉS, KÖZMEGHALLGATÁS  

 

A még mérsékeltebb érdeklődés mellett megrendezett falugyűlés közönsége türelmesen meghallgatta a polgármester 

szokásosnál rövidebb beszámolóját az év önkormányzati munkájáról. 

A beszámoló - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - szólt a kötelező és választott feladatok taglalása mellett az 

önkormányzat kapcsolatrendszeréről és a jövő évi elképzelésekről is. 

A lakossági észrevételek leginkább a közvilágítás és a belső úthálózat hiányosságaira mutattak rá, általában jogosan. 

 

 

ÉRTESÍTÉS 

 

Tüdőszűrő: 2004. december 2-án, csütörtökön 9.00-12.00 óráig a Faluházban. A megjelenés minden 30 év feletti 

lakosnak kötelező. Egyéb szűrővizsgálat az idén nem lesz. 

 

Áramszünet: 2004. december 4-én, szombaton 8.30-12.30 óráig:  

                     – Kültelek u., Vízmű, Szeméttelep, TV átjátszó, Pannon torony, Vasútállomás 

Mezei Attila 

polgármester 

 

 

kárászi 
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Könyvtári hírek 

 

Két fontos hírről számolok be, az egyik könyvtárunk állományának gyarapodása több száz kötettel, 

amely a szászvári Bányászklub megszűnése következtében vált feleslegessé, s a szászvári könyvtárnak 

nem kell. Ez nem azt jelenti, hogy értéktelen, kidobott, selejt könyveket kaptunk – régieket, igaz, de 

értékeset. Ami a könyvtárunknak már megvan, nincs rá szükség, azt folyamatosan, 50-100 Ft/db áron 

eladom. Az eladott könyvek árából természetesen új könyveket veszek, ezért kérek mindenkit, 

jótékonysági célból, vagy saját örömére nézze meg kínálatunkat! 

A könyvtár számára szükségesnek bizonyuló könyvek folyamatosan kerülnek a polcokra állományba 

vétel és most már számítógépes feldolgozás után. 

Kaptunk még könyveket magánszemélytől is, Sautek Dánieltől, akinek ezúton is köszönjük! 

Komlói József Attila Könyvtárnak köszönjük az ajándékba kapott lexikont.  

 

A másik esemény a Csorba Győző Megyei Könyvtár ellenőrzése, amelyre november 11-én került sor. 

Az ellenőrzés során segítséget kaptunk a könyvtár közkönyvtárrá válásához, javaslatot a könyvtár 

állományának frissítésére – pénzt nem - dicséretet a helytörténeti anyagok gyűjtése terén; - 

végeredményben kedvező vélemény hangzott el. Könyvtárunk kissé elavult, öregecske, de nagyon jó 

összetételű könyvekből áll. Ezen segíteni csak pályázatok útján, hosszú távon tudunk. 

 

Kököjszi és Bobojsza is járt Kárászon… ☺ 
Biztosan sokan ismerik a két manót, mesekönyvből, bábszínházból, vagy mesefilmből. 

Vagy a „Csilicsala csodái”, „Falatka királysága”, „Hahó Öcsi!” című meséket, könyveket, - ha nem 

is olvastuk eddig, de egész biztosan hallottunk róluk. 

Írójuk Török Sándor. 1904-ben született Homoróddarócon, meghalt 1985-ben Budapesten. 

Író, újságíró, szerkesztő. 

1933-ban Baumgarten-díjat, 1974-ben József Attila-díjat kapott. 

A „Család és iskola”, a „Gyermekünk” című lapok szerkesztője. 

1931-től a „Magyarság” című lap munkatársa. 

Miért érdekes mindez nekünk? 

Az utolsó adat miatt, mert ez bizonyítja, hogy ő az, aki 1936-ban azt a meseszerűen szép sorokkal 

kezdődő cikket írta kis falunkról, amelyet a Krónikában is őrzünk, és most aLAP-ban mellékelünk. 

Nem kis jelentőségű tényre leltünk tehát, tudjunk róla, becsüljük meg! 

A könyvtárban található volt eddig is néhány Török Sándor-könyv, a választékot a komlói József Attila 

Könyvtár segítségével sikerült alaposan bővíteni, köszönet érte ezúton is! 

Mezeiné Zsuzsa könyvtáros 
 

Török Sándor: 

Nyári emlék a faluról és az urakról  
(MAGYARSÁG c. folyóirat, 1936. szeptember 19. szombat) 
 
     Kicsit kesernyés emlék, furcsa emlék, tanulságos. 
     A már Tolna felé szelídülő baranyai hegyek közé 
szorult falu – ahová gyalogos kirándulóként 
vetődtem el – úgy bukkan ki a dombok és erdők 
közül, mintha egyenesen szelíd népmesék ölében 
ülne. Ahogy közeledem, itt-ott kikandikál a zöld 
rengetegből egy-egy fehér ház – a tiszta utakat 
lombos fák árnyékolják – elhagyom az egyik 
malmot, el a másikat is – a lapátkerekek forgatják, 
csobogtatják a patak vízét – s a malmok fölött 
jegenyék állnak. Aztán elém tűnik a templomtornya 
olyan szépen s olyan, már-már levelezőlapszerű 
szabályossággal, hogy szinte bántana, ha nem volna 
mindez olyan nagyon élő, olyan nagyon meleg, 

életszagú. De az árok szélén tehenet legeltet egy 
gyerek, odébb libákat őriz egy kislány. A 
templommal átellenes dombon a temető – apróbb-
nagyobb keresztek, a kálvária három feszülettel … 
… … … … …  A templom körül ülnek a házak. 
Vakító fehérek, faragott kerítésűek, szinte 
mosolyognak. Mondom, már-már olyan az egész, 
mintha egy optimista színműhöz készítették volna 
díszlettervezők, vagy plakátnak: utazgassunk hazánk 
földjén! De a házak nem kulisszák, az ablakok 
mögül az élet surranásai, neszei, a háztetőn macska 
oson végig, a kapuk mögött gyermekek játszanak s 
az úton most egy inasgyerek fut  elém hatalmas 
szekérkereket gurigázva. A nagyudvarok végében 
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gazdasági épületek, mögötte gyümölcsösök – a 
korai alma és nyári körtefák ága roskadozik – s 
amott méhes. 
     És az egészen valami folytonos munka. A 
plébánia mellett építkeznek, az országúton követ 
fuvaroznak, ez a kémény, úgy látszik, új, s emitt a 
csatorna alján a tátott szájú bádogsárkány is ragyog. 
Szép falu, kedves, nyugodt kicsi falu. 
     Ezt a falut az utolsó öt-hat évben jóformán a nyaralók 
építették újjá. A község lakossága talán nincs 
háromszáz lélek és nyaranként háromszázon felül 
van a pesti és környékbéli nyaralók száma. Amit a 
falu nyáron megkeres, abból elél a télen s tataroz, 
javítgat, épít a tavaszon. 
     A plébánoshoz megyek – az ő műve itt minden, 
az ő elgondolása s munkája – plébánoshoz megyek, 
akivel ülünk aztán a hűvös, nagyszobában. Kávét és 
kalácsot hoz a nagynéni – átutazó fiatal papvendég 
van s még egy Erdélyből jött kispap is, de az elbújt 
a könyveivel valahol a kertben – ülünk az 
elsötétített szobában a könyvek és szentképek 
között s az öreg pap azt mondja: a munka eleje az 
volt – s a legnehezebbje – hogy megbarátkoztassuk a 
híveket a gondolattal, hogy urakat engedjenek a házukba. 
A népek félnek az uraktól.  
     A népek félnek az uraktól… igen. Ez a kis falu 
itt ül a hegyek között a völgyben. Akkorácska 
határral, hogy talán egy hold sem jut egy lélekre. 
Éltek, ahogy a többi ilyen kis hegyek közé szorított 
falu él. Megették azt a keveset, amit a határ adott. 
Eljártak munkába ide-oda, sommás aratónak, vagy 
bányába, ami akadt. Éltek szűkösen s 
adóhátralékoktól fuldokolva. A papjuk átlátta, 
mekkora lehetőségek vannak a vidék hegyeiben, erdőiben és 
vizeiben s a kispénzű középosztály között elindított 
jelszóban: nyaraljunk itthon. S akkor meg kellet küzdeni a 
hívekkel, akik féltek az uraktól.  
     Mit tudnak az urakról „a népek” egy ilyen 
eldugott faluban, mi az, hogy „úr”? Urak az 
adóhivatali urak, akik küldik az írásokat, amelyek 
miatt aztán jönni-menni kell hónapszámra, 
hivatalról-hivatalra; úr az ügyvéd, akinek aztán nem 
tudnak fizetni s ismét csak pecsétes írások jönnek; 
úr a főszolgabíró, aki elrendeli ezt meg azt; úr a 
csendőr, aki ellenőrzi, hogy rendben eleget tettek-e 
kötelességeiknek. „Úr”-ként egy olyan emberfajta élt 
bennük, amelynek nyomában mindig valami baj 
következik. S akkor éppen a papjuk arra akarja 
rávenni őket, hogy fogadják házukba az urakat, 
fektessék ágyaikba, ültessék asztalukhoz. Hohó – 
gyanút fogtak –, a pap is úr, rosszban sántikál. Ki 
hiszi el azt, hogy az urak pénzt adnak? Hogy az 
urak jó szándékúak?   Hogy urak jönnek, akik nem 
ellenségesen közelednek és nem pénzt akarnak 
elvinni.  

     Az alapvető munka tehát: elhitetni a faluval, hogy 
van olyan úr, aki nem rendelkezik, aki nem pénzért jön, 
van olyan úr, aki messze földről eljön ide egy egész hónapra, 
kettőre, álmélkodik a magasdunnákon, ölbe veszi a 
kiscsirkét, fürdik a medencében s mindezekért fizet. Pénzt 
hoz s itt hagyja. Hogy van olyan úr, aki krajcárt ad a 
gyerekeknek, megveszi a gyümölcsöt, nótát kérdez a 
libapásztorgyerektől, szalonnát süt békésen a 
domboldalon s a „dicsértessék”-re tisztességgel 
visszaköszön, hogy „mindörökké” s meg is hatódik 
tőle. Meg kellett tanítani őket arra a természeti 
tüneményre, hogy ezek is urak külsejükre, 
pantallójukra, pallérjukra nézvést, de egyébként 
mégsem urak. Hiszen jót akarnak.  
     Ez a falu rendre elhitte a papjának a furcsa 
beszédeket és házába fogadta ezeket az idegen 
világból érkező urakat. Öt-hat év alatt jóformán 
újjászületett a falu, megfehéredtek a házak, 
lombosabbak lettek a fák, meghíztak még a 
macskák is, a falu elkezd jómódú lenni, a falu 
kifizeti az adóját, a falu föllélegzik, a falunak egyre 
kevesebb baja van a másikfajta urakkal és azoknak 
ővelük.  
     De nincs minden falunak ilyen papja. S amit ezen 
a nyugalmas délutánon mondott az öreg plébános, sokkal 
messzebbre és mélyebbre világít ennél az egy falunál. A 
falunak ez a viszonya az urakhoz, ennyit ismer 
belőlük. S azok az úri osztályhoz tartozók, akik itt 
élnek közöttük, sajnos nagy általánosságban – 
eltekintve az ilyen eléggé nem tisztelhető kivételtől – csak 
közöttük élnek, de nem velük. Csak kívülről látják a 
parasztot – s így olyannak, amilyennek kell, hogy 
mutassa magát velük szemben –, ravasz, 
rosszindulatúnak. Az is velük szemben. Nem adhat, 
mert nem is kap. A falura kerülő intelligencia nagy 
átlaga csak lakóhelyének – lehetőleg ideiglenes 
lakóhelyének – tekinti a falut és nem otthonának. 
Állandóan táplálják magukban a vágyat: el innen, 
városba kerülni! 
     Valahol nagyon az elején ennek a rétegnek a 
nevelésében van az alapvető hiba; nem segíteni mennek 
a falvakba, hanem ellenőrizni. S ebből az ellenőrzésből 
megélni és építeni az utat a városok felé. Lényegében 
idegenek maradnak a falvakban.  
     Ülök a jó szagú alkonyatban a plébános 
nagyszobájában – csendes szemerkélő eső indul 
odakint – s körülöttünk a domboldalon ül a falu, 
ennek a plébánosnak a faluja, fehéren hivalkodó 
házaival és nem fél immár az uraktól. Csoda történt itt. 
Amit hosszú évtizedek, századok elrontottak, azt 
helyrebillentette egy kiváló ember és négy-öt 
esztendő. De ezen a falun túl alig terjed a varázslat s 
szerte erdők és hegyek között és síkságokon 
mindenütt lappangó gyűlölködésben, örökös 
harcban élnek a falvak vezetőikkel - s 
„ a népek félnek az uraktól.”
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MAJDNEM JÖTTEK ERDÉLYBŐL… 
 

Pedig már a névsor is megvolt, a vendégfogadó családok is elkezdtek gondolkodni, hogyan is legyen, 
bál is lehetne… Mégsem jönnek, most sem! 
A csalódottság munkál bennem, nem a harag, - akik ismernek, tudják. Most nagyon kellett volna, hogy 
jöjjön Erdélyből valaki! 
Elsősorban nem a népszavazás miatt lett volna fontos, nem is a búcsú miatt. (Bár, nagyszabású 
búcsúra készülünk, legalább annyi körhintára számítunk, mint amennyi „búcsúspecialista” Egregyen 
volt…) 
A barátság miatt lett volna fontos! 
A látogatás közelebb hozott volna minket hozzájuk és minket mihozzánk – mindkettőre nagy szükség 
lenne. Minden irányban szakadoznak a szálak! 
Nem tudom, ott vannak-e helyzetek, amikor szóba kerülünk, itt gyakoriak – generációtól függetlenül – 
az erdélyi élménybeszámolók, tordaszentlászlóiak, torockóiak, de elsősorban ülkeiek, szenttamásiak. 
Élményekkel, ismeretségekkel, szavakkal, ételekkel gazdagodtunk ott. Nem őriztük mindezt 
féltékenyen, barátokat vittünk oda, hogy „látva lássanak” - és vendégeket vártunk onnan is, most 
majdnem jöttek… 
Ittlétük többet jelentett volna december 5-e előtt, mint ezer fizetett politikai hirdetés, felért volna egy 
kampánnyal, ha együtt sörözgethettünk volna a búcsúi bálon. Ittlétük erősíthette volna a 
határozottakat, befolyásolta volna a kétkedőket, bizonytalanokat… 
Félek, ezt teszi a „majdnem” ideérés is! Az előjel nem mindegy! 
Aki elmegy és dönt, az a szíve vagy az érzelmei sugallatára határoz majd, ez nem volna baj. 
Számosan azonban, elméleteket gyártva, ideológiákba burkolózva, ezeket indokul használva úgy 
mennek szavazni, ahogy az ülkeiek jöttek a búcsúra…majdnem! 
 

Mezei Attila 
 

Egy szó, mit mondok… 
Ez egy darab. Mielőtt akárki is itt 

abbahagyná az olvasást (mint ahogy én 

szoktam…), kérem, várja meg szemeivel a 

cikk végét. Szóval, írtam egy darabot, 

megrendeztem, és hát, ugyan amatőr 

szinten, de szerepelek is benne.  

A színmű gyors lefolyású, nem ilyen 

„beülünk-alszunk” témájú, mint az esti 

természetfilmek a Discovery-n. Tréfát 

félretéve; lassan második hónapja 

dolgozunk a Bonyhád Városi Színjátszó 

körrel azon, hogy minél nagyobb élményt 

nyújtsunk az előadásunkkal minden 

korosztálynak. (A bonyhádiak az ez évi 

augusztus 20-i Pajta-színházi előadásból 

lehetnek ismerősek…) 

A történet keletkezését a mai világban 

folyó szörnyűségek „ihlették”. Még mielőtt 

valaki is azt gondolná, művész vagyok 

(mivel azokat szokták ihletni a dolgok…), 

nem így van. Sose tartottam magam annak, 

mert levelet, szöveget, gondolatokat 

mindenki képes papírra vetni. Ez nem teszi 

művésszé az embert. Amikor ezt már 

felsőszinten műveli valaki, szerintem az a 

művész. 

A darab történéseiről röviden annyit, hogy 

képzeljük magunkat a 60-as, 70-es évek 

Amerikájába, abban a korban élő 

szabadságharcosokkal, drogosokkal, és 

szerelmesekkel együtt. Értelmetlen halálok, 

kibontakozó szerelmek, - így főleg az éles 

ellentétek jellemzik ezt az időszakot. Szinte 

ráhúzhatjuk ezt a mai napok 

Magyarországára is. Nap, mint nap 

hallunk milliós droglefoglalásokról, 

értelmetlen halálokról, és így az embernek 

lassan az lesz az érzése, hogy ez az élet. 

Holott nem. Nagyon nem… 

 

Aki kedvet kapott a darabhoz, azt szívesen 

várjuk december1-én és december14-én 

(szerdán és kedden) este 18 órakor 

Bonyhádon a moziban. 

 

(ifj.) Gajdos Csabi
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SZIGNÁL-KTV KFT. CSATORNAKIVÁLASZTÁSI AJÁNLATA 

AZ ÚJ CSILLAGPONTOS KÁBELTELEVIZIÓS HÁLÓZATBAN 
 

1 RAI UNO  

 

 

 

 

 

 

1. CSOMAG 

1.350,-  

Ft/hó 

 31 FILMMÚZEUM  

 

 

 

 

 

 

 

3. CSOMAG 

3.600,-  

Ft/hó 

2 RTL 32 TRAVEL 

3 ARD 33 HALLMARK 

4 HÁLÓZAT TV 34 MINIMAX / A+ 

5 BUDAPEST TV 35 SPORT 2 

6 ATV 36 FOX KIDS 

7 DUNA TV 37 ANIMAL PLANET 

8 VÁROSI TV 38 MEZZO 

9 M 2 39 SPEKTRUM 

10 MTV 1 40 DW / PRIVATE GOLD 

11 KÉPÚJSÁG/INFÓ CSAT. 41 SCHERRY MUSIC 

12 TV 2 42 DISCOWERY 

13 RTL KLUB 43 RTL 2 

14 SAT 1 44 AB MOTEURS / XXL 

15 ZDF 45 CART / TCM 

16 CNN 46 FILM + 

17 TV 5 47 VIASAT EXPLORER 

18 VIASAT 3  

 

 

 

 

2. CSOMAG 

2.500,-  

Ft/hó 

48 CLUB 

19 SPORT 1 49 MTV E 

20 HÍR TV 50 VH 1 

21 EUROSPORT 51 SUPER RTL 

22 NGC 52 HBO C10 

23 COOL TV Rendszerre való csatlakozás ára most: 

5.000,- Ft. 

(A későbbiekben: 25.000,- Ft) 

Korlátlan szélessávú Internet használat: 

5.000,- Ft/hó 

(A feltüntetett árak bruttó értékűek.) 

További információ: Németh László 

Tel.: 06-20-9394-494 

24 AXN 

25 VIVA 

26 PAX TV 

27 PRO 7 

28 BBC WORLD 

29 KIKA 

30 VOX 

 

Kedves Gyerekek! 
Már biztosan számoljátok a napokat, hányat kell még aludni, hogy jöjjön a Mikulás? 

Jövök bizony minden kisgyerekhez, ki milyen jó volt: akkora csomagot kap; ki kisebbet, 

ki nagyobbat… 

Tudom ám, hogy Kárászon minden gyermek egyformán nagyon jó volt, mindegyiknek 

egyforma csomagocskát hozok, amit december 5-én, vasárnap 17 órakor a Faluházban 

fogok odaadni nektek, ha sok hó esik addigra, és időben ideérek! 

Minden picit, ovist, kisiskolást szeretettel várunk: 

a Mikulás és a Krampusz 
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AKCIÓ! 
KÁRÁSZI ÜDVÖZLETEK 

Az augusztus 21-i „Elszármazottak találkozójára” elkészült egy képeslapos naptár 2005 évre 
vonatkozóan. Mindegyik hónap egy-egy aktuális kárászi képet tartalmaz. Így a borítóval együtt 13 
darab postai küldésre alkalmas képeslapot kaphat az ember, amelyik falinaptárként is működik, s 

melyet most a TOURINFORM irodában, a Takarékban és a Dobos-boltban december 31-ig 

500,- Ft-os áron lehet megvásárolni 
 


