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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

- A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete Pécsett tartotta évbúcsúztató ülését, melyen részt vett Löbl Zoltán 

kárászi falugondnok is. 

- Az „Ezerszínű Baranya KHT” közgyűlésén a Keleti-Mecsek Egyesületet Mezei Attila kárászi polgármester 

képviselte. A volt megyei Tourinformból alakult társaság a megye idegenforgalmi szerveződéseinek koordinálása 

mellett fontos és újszerű turisztikai feladatokat is ellát, megszokott helyén, a Széchenyi téri irodában. 

- Idén tíz éves a Keleti-Mecsek Egyesület; az ünnepi ülés vendége volt Dr. Kékes Ferenc, a megyei Önkormányzat 

elnöke és Páva Zoltán, a térség országgyűlési képviselője is. 

- A térség polgármesterei - köztük Mezei Attila kárászi polgármester is – az országgyűlési képviselő meghívására 

parlamenti látogatást tettek, ahol a karzatról szemlélhették a T. Ház munkáját, majd a Puskás Ferenc Stadionban 

ismerkedtek a létesítménnyel, Németh Imre igazgató úr kalauzolásával. 

- A község képviselőtestülete dec. 20-án tartotta évzáró ülését, ahol megtárgyalta a 2005. évi költségvetés 

koncepcióját és aktuális kérdésekben (víz- és csatornadíj, idegenforgalmi adó) döntött. 

 

Mezei Attila  

polgármester 

 

KÖNYVTÁRI HÍREK 
 

Az év vége kicsit mindig a visszatekintésé, a számvetésé. Nagyon röviden én is ezt teszem most a könyvtár kapcsán. 

A múló évben - mint tavaly is - 50 000 Ft támogatást kaptunk az önkormányzattól, ebből, valamint késedelmi pótlékból, 

könyveladásból származó pénzből 37 darab könyvet vettem, melyek legtöbbje gyermekirodalom, amint arról az év 

folyamán folyamatosan be is számoltam. Több mint 100 kötetet az ajándékba kapott könyvek közül már leltárba vettem, 

ezek a polcokon vannak, a többi még feldolgozásra vár. 

2004 jelentős évnek nevezhető a kárászi könyvtár életében, hiszen nevet kapott; tevékeny, sokoldalú, nagy ember nevét, 

akihez, szerény körülményeinknek megfelelően, szeretnénk méltóak lenni. Cél, hogy Kárászon ne merüljön feledésbe a 

Fészekodúgyár egykori léte, a madárvédelem, melyet Kühnel Márton, Herman Ottó és Csörgey Titusz neve fémjelez. 

Cél, hogy a gyerekek ismerjék és szeressék a madarakat, ennek megfelelően a könyvvásárlások nagy részét teszik ki 

madarakkal foglalkozó könyvek – zömmel Schmidt Egon munkái – melyeket aLapon keresztül is népszerűsítünk. 

Tervezzük környékünkön élő, fészkelő madarakról szóló, azokat ismertető cikkek megjelentetését, főként gyerekek 

számára, s ehhez kérjük minden hozzáértő ember segítségét is! 

 

Végezetül boldog ünnepeket, békés, sikeres új esztendőt kívánok mindenkinek! 

Mezeiné Zsuzsa 

könyvtáros 

 

Színházasdi 
 

Múlt havi számunkban már beharangoztuk Gajdos 

Csabi kis színdarabját (ő írta, rendezte és természetesen 

játszott is benne), mely december közepén a bonyhádi 

moziban került bemutatásra. A széksorokat dugig 

megtöltötte a lelkes nézőtábor, akik főként az 

osztálytársakból, ismerősökből kerültek ki.  

Mit láthattunk? 

A darab témáját röviden így lehetne összefoglalni: mi 

lett volna a HAIR szereplőivel, ha átültettük volna őket 

napjainkba?, - azaz; szülő-gyerek kapcsolat, szerelem, 

drog, halál. Csabi nagyon jó ízléssel válogatott a zenei 

betétdalok közül, a ’mai’ hangzású nóták jól passzoltak 

a jelenetekhez, bár én legalább egyszer, vagy kétszer 

ütősebb zenét is bevállaltam volna.  

Kik játszottak? 

Szinte teljes egészében a Klamik Aranka tanár néni 

vezette bonyhádi színjátszó kör tagjai, akik nyáron már 

a Pajtában is bemutatkoztak több alkalommal. Igazi 

színt hozott a darabba a színes bőrű kis fiatal lány. A 

prímet a főszereplő Váncsa Gábor vitte el meggyőző, 

erős játékával, ő alakította a ’rosszfiút’. (A 

’Huncutságokban’ ő játszotta azt a bizonyos „Kecske  

 

vagy te, vagy birka” jelenetet.) Színi pályára készül a 

’Nagy Lajosos’ srác, még biztos fogunk róla hallani. 

Milyen volt? 

Kétféleképpen kell nézni a darabot. Ha úgy tekintünk 

rá, mint egy harmadikos gimnazista első olyan 

darabjára, ami az ő fejéből pattant ki, ő valósította meg, 

és a bonyhádi diákoknak mutatták be, akkor 

mindenképpen csak elismerőleg lehet róla beszélni. 

Viszont, ha úgy vizsgáljuk meg, mint egy olyan valós 

színházi dararabot, amelyet a nagyközönség elé vittek, 

akkor hagy maga után némi kívánni valót. Egyrészt a 

mű rövidsége (30 perces volt az előadás), másrészt a 

párbeszédeken kellene még valamelyest javítani. 

Szerintem mindkét hiba kiküszöbölhető, és ha a lelkes 

stáb közösen meg tudja ezt oldani, máris mehet az 

előadás a nagyobb plénum elé. 

Mi számomra a tanulság? 

Sok. Nagyon sok. De legfőképp az, hogy tizenévesen el 

lehet az időt tölteni így is. 

Gratulálok az egész csipet-csapatnak, és várom a 

következő ’dobást’! 

-csl- 



Ez nemigen jött be… 
 
Ismét döntött az ezerfejű, az istenadta, a nép. 
Most nem úgy, ahogy diktálta az eddigi szokás, a 
nép most nem ment el az arénába, most nem a 
helyszínen jelzett kezével a vesztes élete, vagy 
halála felől. 
A nép kezdi megunni a gladiátorokat! Drága a 
kiképzésük és csak arra használhatók, hogy 
egymás vérét ontsák a porondon. Igaz, így van ez 
az egész ismert világban, miért lenne másként 
Pannóniában? 
A népszavazás kérdései viszont jellegzetesen 
magyar kérdések voltak.  
Az első például azt hivatott tisztázni, hogy – erősen 
kisarkítva – vonjunk-e be (létező és érdeklődő) 
magántőkét az egészségügybe, vagy hagyjunk úgy 
mindent, ahogy van, hiszen a jelen helyzet jó. 
Biztosításunkért kiváló szolgáltatást kapunk, 
ingyen… 
A második kérdés, ez igazán „magyar kérdés”. Erre 
felelős választ adni lehetetlenség volt, mivel nem 
ismertük a lehetséges válaszok következményeit. 
Mit tehettünk? 
Odaállhattunk valamelyik politikai irány mellé, 
mondhattunk igent, mert ezt mondták ezek; vagy 
nemet, mert azok úgy gondolták. Ostobaság! 
Hagyatkozhattunk érzéseinkre is, gondolhattunk 
határon túli barátainkra, csaphattunk az asztalra, 
inkább rájuk költsük a pénzt, mint a „Duna-plázsra”, 
fényhidakra és egyéb állatságokra (állatok ugyan 
ilyet nem tesznek). 
Abban csak bizakodhattunk, hogy az áhított magyar 
útlevelet nem arra használják, hogy a temerini 
piacon bőszítsék vele a szerbeket (akik egyébként 
könnyen „bőszülnek” Brankovics vajda óta). 
Sok a lehetőség, bizonytalanok voltunk, a 
népszavazás nemigen jött be, nekem nem, igen jött 
be! 

Mezei Attila 

 

Magánvélemény egy nem magánügyről, 

dióhéjban  

(Kommentár a népszavazáshoz) 
      

Ismét megbuktam egy vizsgán. Tanár úr kérem, pedig 

most készültem, méghozzá egy stréber, eminens diák 

szintjén. Elolvastam a tárggyal kapcsolatos aktuális 

hozzászólásokat, nyilatkozatokat. Megnéztem a tévében 

az összes fórumot, vitát, amitől – úgy gondoltam – 

okosodhattam volna. Valószínű, voltak ezzel így mások 

is, és az is valószínű, hogy okosabbak, sajnos, ők sem 

lettek. És miközben hallgattam Duray Miklós 

felindultságát elfojtó szavait, az járt az eszemben, mikor 

egyszer, jó pár évvel ezelőtt, egy budai lakásban 

megettem a vacsoráját. Akkor még nem gondoltuk volna 

– sem ő, sem én –, hogy egyszer majd így látom viszont, 

visszafogottsága ellenére körömszakadtáig harcolva a 

megértésért.  

     Az egészségügyi kérdéssel nem foglalkoznék. Ez a 

probléma annyi összetevőből, buktatóból áll, nem 

hiszem, hogy erről a kérdésről az egyszerű ’pórnépnek’ 

kellene döntenie.  

     Sokkal izgalmasabb volt a második kérdéscsokor. 

Nyilvánvaló, hogy ez sem egyszerű, viszont itt kérdéses 

sem lehetett számomra a válasz.  

     Részemről a dologban a baloldal szerepe tiszta ügy 

volt. Ez van, ’kéremalássan’. Nekem a másik oldalhoz 

lenne egy – ismerősömet idézve – angyali ártatlanságú 

kérdésem: Számoltak-e azzal a ténnyel, hogy ezt a 

meccset (mivel most már az sem kérdés számomra, hogy 

ez mindkét oldal részéről csak egy meccs volt) esetleg el 

is lehet veszteni, és ha ez bekövetkezik, az milyen 

hatással lesz a határon ’túliakra’ – egyszóval; megért-e 

ez egy meccset, egy nulla-nullára végződő rangadót? (A 

kérdés költői jellegénél fogva választ nem várok!) 

     Szóval, számomra nem volt kétséges a válasz. 

Viszont, azt az idős, egyedül élő falumbélit is meg kell, 

hogy értsem, aki örül, hogy egyáltalán meg tud élni a 

kicsinyke nyugdíjából, és a legfőbb gondja az, hogy 

vajon kitart-e tavaszig a tüzelője, nem pedig az, hogy a 

tőle több száz kilométerre élők, számára némiképp 

’idegenek’ sorsa hogy alakul, és hogy az egyébként is 

szűkös anyagi körülményei mennyivel lesznek még 

mostohábbak. Mert, ugye, ezt hallhatta, hogy őtőle 

fogják elvenni és oda, át, nekik adni. Hogy higgyen ő 

bárkinek is, mikor azt hallja a rezzenéstelen tekintetektől, 

kellő hatásszünet kivárása után, hogy ő „jólétben él”, 

miközben … (Talán Lukács nagymester szavai lehetnek 

a leghűebben jellemzőek: „az egyik whiskyt jéggel, a 

másik egy kiflivéggel”) Szóval, megértem őt, és mégis… 

     Az aLAP-ban leközölt választási adatok eredményeit 

elküldtem az oroszhegyi tanácshoz – ahova Ülke is 

tartozik –, némi mentségünk talán az egregyiekkel így 

lesz. Hogy Vékény hogyan számol el a fancsaliak felé 

azokkal a számokkal, az legyen az ő dolguk. 

     Kedves Nagy Imre, Gergely Laci, kedves Berki 

Karcsi, kedves Csalóka zenekar! Elnézést kérek egész 

Kárász nevében. Talán egyszer, majd… 

     -csl- 

 

 

„Mondják; valahányszor az idő közelg, 

Melyben Urunk születését ünnepeljük, 

Egész éjjel zeng e hajnal-madár; 

S hogy akkor egy se mer mozdulni szellem; 

Az éj ártalmatlan; planéta nem ver, 

Tündér nem igéz, nem bűvöl boszorkány, 

Oly üdvös, oly szentelt azon idő.” 

(Shakespeare) 

  

 

 

 

 

 

Kellemes karácsonyt és boldog, 
sikeres új évet kíván a kárászi 

képviselőtestület nevében 
Mezei Attila polgármester 

 

 


