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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

 A képviselőtestület január 31-én tartja soros ülését, melyen a 2005 évi költségvetés elveinek tisztázása, az első 

olvasat megismerése a fő cél. 

 A Keleti-Mecsek Egyesület január 21-én tartotta első ülését, ahol a tagok elfogadták az Egyesület költségvetését és 

a Szászvári Ifjúsági Zenekar Egyesületet felvették a tagok közé. 

 A Komlói Térségi Társulás újra módosította alapszabályát, így az utolsó adminisztratív probléma is megoldódott, 

a többcélú társulás felkészülten várja a feladataihoz rendelt (többször megígért) kiegészítő normatívákat. 

 A Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség január 25-én tartotta évi első választmányi ülését, új székhelyén, a 

Baranya Megyei Kulturális Központ épületében. A két kárászi választmánnyal felálló vezetőség a szövetség 

aktuális feladatairól tárgyalt. 

 A helyi önkormányzat február 01-el adja át a Szignál Kft-nek a televíziós üzemeltetési jogot, a rendszer egy 

hónapig térítés nélkül működik, majd az üzemeltető egyedi szerződéseket köt a csatlakozó előfizetőkkel. 

 A leendő orvosi rendelő belső munkálatai ütemesen haladnak, a beruházáshoz szorosan kapcsolódó 

akadálymentesítést és kerítésépítést tavasszal végzi el a kivitelező MIND-ÉP Kft. 

 

Könyvtári hírek 
 

Új könyvek 

Roberts, Monty: Lovak és emberek 

Dr Varga Zoltán: Ők élnek Pannóniában a szerző akvarelljeivel díszített reprezentatív mű madarakról, lepkékről, 

rovarokról 

Popper Péter.: Az Írás – Ószövetség 

Popper Péter.: Az Írás – Újszövetség – a Biblia „mai magyarra” fordított változata a pszichológus – filozófus szerző 

magyarázataival kiegészítve 

Jelinek, E.: A zongoratanárnő 

Coetzee, J.M.: Foe  

 

Ajándék könyvek: 

Az év első hónapjában három alkalommal kaptunk könyveket, mintegy 40 példányt Kőhalminé Szilvitől, körülbelül 

60-70 darabot Partosné Zsuzsitól, valamint néhány dedikált saját könyvet Rott Józseftől, a „szomszédban” élő írótól. 

ALap hasábjain keresztül is köszönjük mindenkinek! 

 

Gyereksarok  

Kútkávára magot teszek - versek, mondókák madarakról  

Schmidt Egon. :Hol laknak az állatok? – sok képpel, kevés magyarázattal  

Nógrádi Gábor: Hogyan neveljünk? 

 „Akarod tudni, hogyan kell megnevelni a játszótársadat, a padszomszédodat, a barátod mamáját, a macskát és 

a házi legyet? Tudod, hogyan nevelhetjük le magunkat az orrturkálásról, a kézizzadásról, falánkságról, a félelemről, a 

csúnya beszédről? Szeretnél a tacskódból vérebet, magadból kitűnő tanulót nevelni? Vagy talán a családodat akarod 

átnevelni? Semmi akadálya. Csupán a könyvben található hatvanöt vidám írást kell elolvasnod, és már hozzá is 

foghatsz a neveléshez. Vagy a nevetéshez.” 

Nógrádi Gábor: Segítség, ember! 

„Vajon mit gondolnak rólunk az állatok? Vajon mit mondanának nekünk, ha emberi nyelven 

megszólalhatnának? Szeretnéd tudni? Olvasd el ezt a könyvet! Negyvenöt állat beszél, morog, kacag, kiabál benne, és 

kevés dicséri az embert. Mind ugyanazt szeretnék, ugyanazt mondják: tudjuk, hogy szereted az állatokat, és mi is 

szeretünk téged, de kérünk, ésszel szeress bennünket, ne csak szívvel!” 

Nógrádi Gábor: Gazdag akarsz lenni te is? Bánj a pénzzel okosan! 

 képregényszerűen sok rajzzal, jópofa példával  

Nógrádi Gábor: Mit jelent? –közlekedésről kicsiknek 

Heens, C. : Foltos, avagy minden amit a kutyádról tudni kell  

Montgomery, L. M.: Anne otthonra talál 

Csukás I.: Nyár a szigeten 

 

kárászi 



 

A VIDÉK KULTÚRÁJA, A KULTÚRA VIDÉKIESSÉGE 
Magyar Kultúra Hetének komlói rendezvényeit egy érdekes – számomra kicsit váratlan – kiállítás és Rott József 

barátom – számomra várt – szavai nyitották meg. 

A szavak itt vannak ALapban. A kiállítás még jó ideig ott lesz a komlói színház előcsarnokában, mégis szólnék róla 

néhány szót. 

Komlón járt írók, költők arcképei, művei, levelei, dedikációi láthatók a tárlókban és a falakon. Egy gyakran leszólt és 

előszeretettel felemblémázott (exbányász, szoci, rogyadozó) város gyémánt értékű emlékei. Kedves, eredeti sorok 

Baranyi Ferenctől, Jókai Annától, Mezei Andrástól, Fehér Klárától, Csurka Istvántól (aki szerin- tem írónak kiváló), 

Raffai Saroltától, Csoóri Sándortól, Oláh Jánostól (Pajta Színház, 2003), Meliorisz Bélától, Göncz Árpádtól (aki 

szerintem írónak is kiváló) és a kedvenceimtől, Illyés Gyulától és Veres Pétertől. 

Illyést egy falu adta a kultúrának, ő pedig kamatostul visszaadott mindent, europeer lett, de a rácegrespusztaiság sosem 

veszett ki belőle. Kíváncsi lennék, ha ma írna egy cikket, esszét, a mai faluról, a mai falu jövőjéről! Mi lenne benne? A 

lehetőségek folyamatos szűkülése, gazdaságilag és kulturálisan, az esélyegyenlőség – még csak nem is bolygatott – 

hiánya. Az elöregedés, a gyermektelenség, a vallás válsága. Az is biztosan szerepelne benne, hogy tizenöt éve nem 

tudjuk kitalálni, milyen legyen a jövő Magyarországa? Milyen legyen a jövő magyar kultúrája? Ebben milyen szerepet 

játszanak a falvak?  

Állítólag nem agrár, nem ipari, hanem „kreatív” ország leszünk. Tehetségünkből fakadóan informatikával, 

kutatásfejlesztéssel, művészetekkel, logisztikával, reklámmal, divattal, idegenforgalommal foglalkozunk majd. 

Semmi jelét nem látom ennek! 

A falvakban (nemcsak Kárászon) különösen nem, az élhetőség problémájával küzdenek és igyekszenek, amúgy 

tenyérrel, konyhaasztalon összekotorgatni kultúrájuk morzsáit. Megőrizni saját, egyedi és utánozhatatlan kultúrájukat, 

ez a cél. 

Talán mi ezt ünnepeljük a Magyar Kultúra Hetén!? 

No és Veres Péter tizedest, honvédelmi minisztert, a népi írót, aki sosem viselt nyakkendőt és a Titótól kapott 

díszkarddal csapkodta a csalánt balmazújvárosi kerítése mellett.  

Éljen! 

Mezei Attila 
            

Szilveszter 2004 
 
Mindannyiunkban van egy kis izgalom az év vége 
előtt. Hol szilveszterezzünk? Hogyan fejezzük be az 
óévet és kezdjük el az újat úgy, hogy az elmúlt év 
szép zárása és az új év jó nyitása legyen? Bár ez a 
nap, illetve éjszaka, is egy a sok közül, mégis 
szeretnénk emlékezetesen eltölteni. 
Szervezkednek ilyenkor a fiatalok és kevésbé 
fiatalok is.  
Nyitott fülekkel járt Mészáros Gyuszi is. Talált egy jó 
„zenekart” (2 fő) újságpénz-szedés közben, és 
rögtön rábólintott. Ez jó lenne nekünk, a mi 
korosztályunknak! (40 év körüliek) 
A Faluház is szabad még. Lecsaptunk rá. Batyus 
bulit gondoltunk, s bár lassan, de gyülekeztek a 
jelentkezők. Persze voltak, akik a legutolsó 
pillanatban gondolták meg magukat. DE 
ELJÖTTEK!  
30-án feldíszítettük és berendeztük az egész 
faluházat.  
Aztán eljött az utolsó nap az évben. Este nyolc 
órára gyülekeztünk. A hangulat már a kezdetkor is 
jobb volt egy sima bálnál. Na persze, 
gondoskodtunk az alapokról! Ugye Nándi? 
A zene jó volt, na és a társaság is. Szinte elröppent 
az a pár óra éjfélig. Egyszer csak azt vettük észre, 
hogy már csak 10 perc van vissza az újévig. 
Megható volt, ahogy egy emberként énekeltük 

éjfélkor a himnuszt, és megható volt látni a sok 
falubéli fiatalt, amint sorakoztak boldog új évet 
kívánni a szüleiknek, és persze minden itt 
bulizónak. 
A tombolasorsolást is nagy várakozás előzte meg. 
Sokan nyertünk! Talán az új év szerencsésebb lesz. 
A fődíjat, az újévi malacot Szalai Anikóék nyerték 
meg. Gratulálunk! 
Már elmúlt 3 óra, majd 4 óra és a társaság még 
mindig nem oszlott. A zenészeink (Frei Ernő és fia, 
Robi) csak egész rövid szüneteket tartottak, így 
nem hagytak bennünket elálmosodni. A lábunk már 
nagyon fájt a tánctól, de azért nem ültünk le. 
Reggel fél 6-kor jelentették be zenészeink az utolsó 
táncot. Még azt is nagyon sokan táncoltuk. Szinte 
együtt indultunk haza, ki jobbra - ki balra. (60 fő 
volt) 
Már ott a végén lefoglaltuk a zenekart a következő 
bálra. A részvételből ítélve mindenki jól érezte 
magát. 
Reméljük a 2005-ös év ilyen vidáman, boldogan, 
szerencsésen és békésen telik el, ahogy 
elkezdődött. 

BOLDOG ÚJ ÉVET!    

           Ságiné Gizus 

 

KÖSZÖNET 

Sajnos, mivel egyéb elfoglaltságom miatt a Polgári Kör karácsonyi jótékonysági 

rendezvényén nem tudtam részt venni, ezért most a LAP hasábjain keresztül szeretném 

megköszöni a szervezők figyelmességét. 

Finta Józsefné Aranka 

 



KOMLÓI SZÍNHÁZ 

 

A közelmúltban a komlói Színházban A MAGYAR KULTÚRA HETE SZÍNHÁZI RENDEZVÉNYEI 

programsorozatban IRODALMI KÉPESKÖNYV címmel kiállítás nyílt a Komlón járt írók, költők 

dedikációiból, fénykép dokumentációiból. A kiállítást ROTT JÓZSEF író nyitotta meg. A LAP hasábjain most 

leközöljük a megnyitó szövegét, érdemes rá egy pillantást vetni:  

 

Azért találkoztunk a Kultúra hete alkalmával, 
hogy együtt gondolkodjunk közösségi létünk 
meghatározó részéről, a nemzeti kultúránkról. 
A Komlón járt írók kapcsán kissé a múltba 
nézzünk, hogy mintegy áttekintsük az utóbbi 
évtizedek történéseit, a humán szellem 
szerepét. 
Hamar beláthatjuk, hogy ez a terep, a humán 
sík, bármennyire fontos is számunkra, 
folyamatosan a gazdasági-politikai kényszer 
szorításában él. Úgy keresi a napi, de 
pontosabb, ha azt mondom, hogy a hétköznapi 
gyarlóságunk között a helyét, akár a 
sziklafalakon megkapaszkodó fák. 
Mi idősebbek, jól emlékszünk a hatvanas, 
hetvenes évek politikai kiszolgáltatottságára, 
amikor íróink kifejlesztették a rejtett, burkolt 
fogalmazásmódokat. Sajátos modort 
alakítottak ki a kimondhatóság érdekében, s 
mi, olvasók, megtanultunk a sorok között 
olvasni. 
Nem kis teljesítmény volt! Hamisítatlan kelet-
európai mutatvány… Mert a kultúra, 
mondandóm esetén az írás, csupán a 
közösség által élhet, virulhat. Ha nem 
szabadon, üdén, hát körmönfontan, 
furmányosan, vagy éppen görcsös 
igyekezettel, szívós élni akarással. Így 
történhet meg, hogy a hegyoldalban serdülő fa 
is előbb-utóbb sziklát bont. Bizony, merészség 
volt őszinte szándékkal tollat ragadni, és tett 
volt, a szabadság utáni vágy kinyilvánítása, az 
olvasói újrateremtés. Mert a befogadó, a maga 
képzelőerejével, mindig alkotótárs. 

Hasonló merészség volt e ház vezetői és a 
mindenkori népművelők részéről olyan alkotók 
meghívása, megölelése, mint mondjuk a 
legtisztább értékeket közvetítő Kányádi 
Sándor, Csoóri Sándor, Jókai Anna, és 
hosszan sorolhatnám. 
A nyolcvanas évek végén, úgy tetszett, a 
kultúra végre szabad teret, mondhatni életteret 
nyer, betöltheti küldetését, ami sosem több, 
mint otthonosabbá tenni életünket, közös 
létünket. Csalódnunk kellett. A zavaros 
belpolitikai viszonyok mindennek kedveztek, 
csupán a tiszta szónak nem. A kultúrát 
ünnepelvén, ezt most nem is részletezném. 
Míg könyvesboltok zártak be, kultúrházakra, 
mozikra került lakat, addig Komlón, e sokak 
által lesajnált kis bányászvárosban, egy 
maroknyi népművelő, humanista lélek 
szorgoskodása nyomán mégis folyamatos 
maradt a kulturális jelenlét. Gondoljunk csak a 
kórusainkra, a színházi eseményekre, a 
néptánccsoportokra, a meghívott alkotók által 
meghitté tett estékre. 
Valóban. A hiány rendre s törvényszerűen 
megteremti a jó utáni vágyat. S most megint 
mindannyiunkról, alkotókról, olvasókról, 
népművelőkről beszélek, akik újra és újra 
felmutatnak a sziklaoldalakon kapaszkodó 
fákra. Mindannyiunkról… Mert kultúra hordozói 
így együtt vagyunk, ha nem is éppenséggel a 
pénz-politika-propaganda elválaszthatatlan 
hármasának az ellentéteként, ám 
mindenképpen a kiegészítésére. 
Az erkölcs, összetartozás és lélek éltetésére. 

Rott József 
 

 

2004. ÉVI IRODALMI NOBEL-DÍJ 
 

Elfriede Jelinek osztrák írónő kapta az elmúlt év irodalmi Nobel-díját. 

1946-ban született Bécsben, ahol jelenleg is él. Böll-díjas, Nyugat-Európában sikeres szerző. Első 

Magyarországon is megjelent műve „A zongoratanárnő”, a könyvtárban is megtalálható. 
Mezeiné Zsuzsa 

 

Felhívás 
Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták a Faluszépítő Egyesületet! 

A befolyt összeget a helyi kulturális élet fejlesztésére és az elszármazottak találkozójára 

fordítottuk. 

Kérjük, tegyék ezt idén is! 

Az Egyesület pontos neve: Kárászi Faluszépítő Egyesület 

Adószáma:   19030263-1-02 



Erdei iskola a Mecsekben 

 
 

A gyermekes szülők többsége, aki 

figyelemmel kíséri a magyar oktatást, s az elmúlt 

évek eseményeit, ilyen vagy olyan vonatkozásban 

már biztosan hallott az erdei iskola intézményéről.  

Az erdei iskola egyrészt a szorgalmi időben 

megvalósuló nevelő-oktató egység, másodsorban a 

tanulók aktív közreműködésére alapozó oktatási 

módszer, mely nem a frontális tanulás (a tábla 

teleírása és a gyermek körmölése) monotonnak tűnő 

eszközét alkalmazza. Az erdei iskola minden 

dolgot, természeti jelenséget a maga valójában, a 

saját élőhelyén próbál meg bemutatni (a média 

szavaival élve nevezhetnénk akár „Valóság-show”-

nak is).  

A gyermekek, tanulók érzékeik, 

tapasztalataik útján önálló vagy csoportos 

megfigyelés, vizsgálódás közben önmaguk jutnak el 

következtetésekhez, fedezik fel környezetüket és 

értik meg az ott zajló folyamatokat. Az erdei iskolai 

oktatás segíti a környezetünkért való 

felelősségtudat, a természet megóvása, védelme 

érdekében történő cselekvő emberi gondolkodás és 

döntéshozatal kialakulását. Ezek egyben mind a 

környezeti nevelés elemei is, mely – az Oktatási 

Minisztérium által előírtak szerint – ma már minden 

iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében 

szerepel országszerte. 

A Mecseki Erdészeti Rt. Mókus-suli 

Természetismereti Központja Pécstől 3 km-re, 

Árpádtetőn működik immár 1996 óta. Az 

erdőgazdaság fontos feladatának tekinti a 

környezeti nevelést, az erdészeti ismeretek 

bővítését, a tartamos erdőgazdálkodás elemeinek 

bemutatását, megismertetését. 

Pécsről és Pécs környékéről évente kb. 

3000 tanuló (iskolások, óvodások) érkezik az 

oktatóközpontba. Programjainkat elsősorban 6-16 

évesek számára készítettük el, de fogadunk 

óvodásokat is, szervezünk óvópedagógusoknak és 

tanároknak terepgyakorlati-módszertani bemutatót, 

segítséget nyújtunk tanárképzős hallgatóknak erdei-

iskola szervezési módszerek megismerésében. 

Célunk, hogy a felnövekvő társadalom az itt szerzett 

ismeretek alapján komplex módon gondolkodjon 

környezetéről, éljen harmóniában a természettel. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a terepi, illetve az önálló 

alkotó munkára, melyet játékos feladatok 

egészítenek ki. 

Az iskola szervezetileg a MEFA Rt.  Árpádtetői 

Erdészetéhez tartozik, ahol az irodaépületet és a két 

oktatóházat hatalmas park övezi. Az erdei iskola  

 

 

közelében egy 4,5 km hosszú tanösvényt 

alakítottunk ki, melyen növényhatározóval 

kiegészített munkafüzet segítségével is tartunk 

programvezetést. A programok közül néhány a 

teljesség igénye nélkül: 

 erdőgazdálkodási ismeretek, a fa, mint 

nyersanyag szerepe életünkben, 

 az erdő fái és lágyszárú növényismeret, 

 állatok nyomában, 

 térképismeret-tájékozódás, 

 talaj, víz 

 

Május elejétől a tanév végéig, illetve 

szeptember hónapban Sikondafürdőn szervezünk 

többnapos, bentlakásos erdei iskola programokat a 

Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági 

Közalapítvány táborhelyén. Az iskolák ezekre a 

„táborokra” az Oktatási illetve a Környezetvédelmi 

Minisztérium által közösen létrehozott Erdei Iskola 

Program pályázatai útján nyerhetnek támogatást. 

Ezen kívül minden évben Karácsony és Húsvét előtt 

kézművesnapra hívjuk a gyerekeket, családokat, 

ahol természetbarát anyagokból, hagyományos 

módon készíthetnek díszeket, ajándékokat, 

játékokat.  

Állandó kapcsolatot tartunk fenn több hazai 

környezeti neveléssel foglalkozó szervezettel, a 

Duna-Dráva Nemzeti Parkkal, Pécs és Baranya 

megye „természetbarátaival”, valamint az Országos 

Erdészeti Egyesületen keresztül az ország erdészeti 

erdei iskoláival. 

Az elmúlt 1-1,5 év saját tapasztalatai szerint azt 

mondhatom, hogy a gyerekek legtöbbször szívesen 

jönnek hozzánk, és nem csak annak örülnek, hogy 

aznap nem lesz pl. matek vagy irodalom órájuk. 

Alapjában véve nyitottak, de félénkek és elég nehéz 

őket kimozdítani a hagyományos iskola keretei 

közül. Nagyobb a szabadságérzetük, de a 

fegyelmezett viselkedést az erdőjárás során 

éppolyan fontosnak tartjuk, mint a mindennapi 

életben. Még ha az erdei iskolai nap végén gyakran 

sárosan és fáradtan térnek is haza, azért reményeink 

szerint új ismereteket és élményeket visznek 

magukkal, melyet továbbadhatnak testvéreik, 

szüleik felé.  

Tiszta szívemből remélem és kívánom, hogy 

minden gyermek általános iskolai tanulmányai 

során legalább egyszer eljuthasson erdei iskolába, 

ahogy azt az Erdei Iskola Program is célként jelöli 

meg.  

Partosné Zsuzsa

 

 



 1 

 

aLAP 
 

2005. február 25. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

VIII. évfolyam 2. szám 
 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

 Mivel a két település között intézményfenntartói társulás van érvényben, a polgármester részt 

vett a szalatnaki önkormányzat ülésén. A köblényi és a kárászi önkormányzat az oda járó 

gyerekek létszámához igazodva, erejéhez mérten ebben az évben is támogatja a szalatnaki 

közoktatási intézményeket. 

 A képviselők Szászváron közös testületi ülésen vettek részt, Szászvár, Vékény, Szalatnak 

önkormányzataival együtt. Az érdekeltek a közös fenntartású intézmények további 

működtetéséről tárgyaltak. 

 Az ukrajnai Mezővári II. Rákóczi Ferenc nevét viselő középiskolája meghívására a 

magyaregregyi iskola diákjai március 11-én Kárpátaljára utaznak. A gyerekek műsorral 

vesznek részt az ottani március 15.-i ünnepségen. A programot a Rákóczi Szövetség támogatja, 

a delegáció vezetője Mezei Attila polgármester lesz. 

 Az új kábeltévé rendszer műszaki átadása tovább késik, a rendszer műszakilag még nem 

befejezett, a csomagok kiválasztása így még nem kivitelezhető. 

 A volt erdészeti irodában kialakítandó új orvosi rendelő belső munkálatai befejezés előtt állnak, 

a külső munkákat (akadálymentesítés) tavasszal végzi a kivitelező. 
 

KÖNYVTÁRI HÍREK 
 

A legjelentősebb esemény ebben a hónapban egy tíz kötetből álló gyűjtemény megvétele, melyhez 

Deák Attila révén jutottunk – akinek szíves közreműködését ezúton is köszönjük!  

Jelentős, mert a művek egy része Herman Ottó tollából való, más része pedig róla szól, s így a 

könyvtár alapművei közé tartoznak.  

A könyvek között találunk néprajzi, társadalmi témájút, természetről szólót, valamint nagy 

költőink, s a népköltészet „madaras” verseinek elemzését. 

 

KÖNYVAJÁNLÓ RÉGIEKBŐL 

 

A legutóbbi időben ajándékba kapott könyvek között akadnak néprajzi témájúak, színházi élettel, 

színészekkel foglalkozók, van Korniss fotóalbum, humoristák könyvei, csíkos és pöttyös 

lányregények, tudományos- fantasztikus történetek, valamint szépirodalom bőségesen – többek 

között Aragon, Aldridge, Čapek, Hernádi, Druon, Dobozy (A tizedes meg a többiek), Fekete István 

novellák.  

 

Köszönet: 

Köszönjük Kovácsné Áginak, és Németh Károlynak a régi képeket, Dobos Lacinak a könyvtárnak 

végzett munkáját! 

 

Mezeiné Zsuzsa  

könyvtáros 
 

 

kárászi 
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költség(el)vetés 

JÖVŐ ÉV ÉRTÉKELŐ BESZÉD 

 
Nem számoltam, hányadszor írok Kárász adott évi 

költségvetéséről, egy azonban biztos, e tárgyban 

papírra vetett zsengéimben túlságosan sok szám 

nem szerepelt. Járt utat el ne hagyj – e jelszót 

követve most sem fogok unalmas és önmagukban 

nehezen értelmezhető számhalmokat az olvasóra 

zúdítani, hiszen ezek a mennyiségek csak valamivel 

összehasonlítva jelentenének valamit. 

Az idei hányada a tavalyinak, az ígértnek; mennyi 

kellene, hogy minden tervünket valóra váltsuk, más 

mennyit kapott, - ezek lehetnének jó 

összehasonlítási pontok, erre azonban a New York 

Times is kevés lenne, nemhogy nyúlfarknyi, ámde 

kitartó lapocskánk. 

Egy számot azonban leírok, ez minden további 

mondanivalóm fundamentuma, és itt kézenfekvő a 

viszonyítás is. 2004-ben az állam 1,5
M  

Ft-tal adott 

több támogatást kötelező feladataink ellátásához, 

mint ebben az évben! 

Gong, függöny, szünet! Ilyen még soha nem volt a 

demokráciában! 

Mi ilyenkor a teendő? 

Ne felejtsük el, hogy az energiaárak emelkedtek és 

a csökkenő támogatással nem csökkentek a 

kötelezettségek. A lehetőségek meghatározásához 

nem szükséges átvilágítás (divatos cselekedet, egy 

időben hívtak valaki okosabbat, aki megmondta, 

„na gyerekek, ezt baltáztátok el!”), sem bonyolult 

közgazdasági számítások, egy kockás takaró kell 

csupán, aztán az ameddig ér, …tudják! 

A 2005. évi költségvetés ebben a szellemben lett 

beterjeszthető állapotba hozva és reményeim szerint 

így fogadják el majd a képviselők. A tervezet 

biztosítja alapfeladataink szükséges minimumon 

való ellátását, a valóban rászorulók segítését, 

minimális beruházások véghezvitelét, az 

önkormányzati munka folytonosságát, sajnos csak 

jelképértékűen támogatja a civileket és a kultúrát. 

Újra támogatjuk – erőnkön felül – a környék fogyó 

létszámú oktatási intézményeit, de csak a tavalyi 

összeggel. A témával kapcsolatban lenne néhány 

„angyali szelídségű”(Koha Robi) megjegyzésem. 

Az egyik: utolsó előtti tanévét tapossa (jelenlegi 

szervezetében) a szalatnaki iskola, és mint tudjuk, 

utolsót az egregyi. Mellettük bezártak, bezárnak 

még jó néhány iskolát. Nem látom a harcos 

pedagógus szakszervezeteket a Parlament előtt 

tolongani, vagy ezt csak bérügyekben szokás? Talán 

a bért adó (ígérő) kormány az jóságos, az 

iskolabezáró önkormányzatok pedig tehetségtelen, 

sötét alakokból álló gyülevész had? 

Másik „angyali” megjegyzésem szászvári történettel 

kapcsolatos. Ott is készített a két intézmény (óvoda, 

iskola) egy-egy kozmikus költségvetést, amiből 

majd lefarag a képviselőtestület tessék-lássék egy 

kicsit, de azért csak marad! Gondolták. Most úgy 

néz ki, túllőttek a célon, készül egy (régóta várt) 

intézkedési terv az átszervezésről. Ennek a 

tervezetnek - egyik képviselőjük szerint – 

tartalmaznia kell, hogy először a vidéki dolgozóktól 

kell megszabadulni. Szerintem jelöljék is meg őket, 

javaslom, hogy varrassanak a ruhájukra valamilyen 

színű geometriai jelet, írják össze őket, végül egy 

helyen is dolgozhatnának, amíg el nem tüntetik 

őket.  

Mi legyen az oda járó vidéki gyerekekkel? Mi a 

vidék? Ki itt a vidéki? Ki nem az? 

Ezzel kapcsolatban annyit még örömmel 

jelenthetek, nemcsak a 2006-os parlamenti választás 

kampánya tart folyamatosan, hanem megkezdődött 

az önkormányzati is, hiszen ez a szászvári kar-, elv-

, szak-, polgár-, munka-, sporttársakat nyugtatja 

meg érdekeik folyamatos szem előtt tartásáról – és 

magában is igazán karakán dolog. 

Idei költségvetésünk népszerűtlen dolgokat is 

tartalmaz, nem támogatjuk a kábeltelevízió díjait – 

innen kivonul az önkormányzat, nem támogatunk 

állomási gyerekkísérő bérletet és még jobban 

szigorítjuk a segélyezési gyakorlatot, 

kintlevőségeinket az utolsó fillérig be fogjuk 

hajtani. 

A költség tehát el van vetve! Gyönyörű ez a magyar 

nyelv! Vetve, hogy bármilyyen szűkös is az év, csak 

terem valamit! Az is lehet, hogy elvetve, eldobva, jó 

messzire, mert semmit sem ér! Ezt nem tudom, a 

jövő ad majd rá határozott választ. Azt viszont 

tudom, én azért vagyok polgármester, mert úgy 

gondoltam, Kárászt speciális helyzete és tehetséges 

emberei képesek fejlődési pályára állítani, ma is így 

gondolom. 

Egy biztos, azoknak az embereknek, akik nem csak 

egy idilli hálóhelynek tekintik a falut, le kell ülniük 

ismét egymással beszélni. Hogyan használjuk ki 

előnyünket, ami az elhelyezkedésből, a 

környezetből és a teljes infrastruktúrából fakad? 

Hogyan teremtsünk lehetőségeket Kárászon? 

Szükség van a fiatalok dinamizmusára is, nélkülük 

nem fog menni!  

Ez független attól, hogy ez a költségvetés magvetés-

e, vagy egy balul sikerült házi gyártmány elvetése, 

eldobása a gazba! 

Mezei Attila 
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      AZ ÉV FÁJA 2005 

 
KÖZÖNSÉGES BORÓKA 

     (Juniperus communis) 
 

 

 
 

 
A borókák a ciprusfélék családjába 

tartoznak. Közülük valószínűleg a közönséges 
boróka a legelterjedtebb fás szárú növény az 
északi féltekén. Alacsony vagy kúpos növésű, 
változatos alakú cserje vagy kis termetű fa, 
alul rendszerint több ágra oszló törzzsel. 
Kérge eleinte sima, szürkésbarna, vékony, 
rostos szerkezetű, később felrepedező és 
szalagosan leváló. Gyökérrendszere 
terjedelmes és mélyre hatoló. Rügyei aprók, 
tojásdadok, hegyes csúcsú pikkelyek borítják. 
Tűlevelei árszerűek, szálasak, csúcsuk felé 
fokozatosan keskenyedők, szúrósan merevek, 
hármasával, örvösen állnak a hajtás egy-egy 
csomóján. Színük szürkészöld,  levelek 
színén viaszos, szürkésfehér csík húzódik 
végig. 3-4 évig maradnak fenn. 

A boróka kétlaki növény. A nőivarú 
egyedek szélesek, elterülők, a hímivarúak 
felfelé törekvők, gyakran oszlopos növésűek. 
A rövid, hengeres porzós virágok 
rügyszerűek, tojásdadok, az előző évi 
hajtásokon levélhónalji helyzetben alakulnak 
ki, színük sárgás. A termős virágok kicsinyek,  
magányosak, zöldes színűek, másik 
növényen fejlődnek. Május közepe táján 
virágzik. A termős toboz három pikkelyből áll, 
ezek meghúsosodnak, érés idejére zöld 
színük kékes-hamvassá válik. Így fejlődik ki a 
nemzetségre is jellemző tobozbogyó. Érési 
folyamata két esztendeig tart. Általában 
minden évben virágzik és terem, így a termős 
példányokon a zöld és a kék tobozbogyók 
együtt láthatók. Magját a madarak terjesztik.   

Körbe az északi félteke mérsékelt 
területein (Európa, Ázsia, Észak-Amerika), 
nagyon változatos élőhelyeken, a síkságtól a 
magas hegyek havasi régióiig előforduló faj. 
Pionír jellegű cserje, legelőkön, 
erdővágásokban, főleg erdeifenyvesek 

helyén, de atlantikus éghajlatú tájakon 
tölgyesek nyomában is elszaporodik. 
Előfordulását leginkább a fényigénye 
határozza meg. Tipikus termőhelyei a nyíres 
fenyérek, ahol sovány talajon a bibircses 
nyírrel, csarabbal, rekettyékkel együtt 
jellegzetes laza szerkezetű társulást képez. 
Magyarországon az árterek kivételével 
mindenütt megtalálható, a nyugat-dunántúli 
erdeifenyvesek és nyíresek kísérő cserjéje. 
Hazánkban a mészkedvelő és mészkerülő 
homoki pusztai vegetációban jut jelentős 
szerephez, ahol a fehér nyárral együtt ún. 
nyáras-borókás állományokat alkot. 
Fontosabb vegetációi Bugacon és Dél-
Somogyban (Barcs) találhatók, melyek 
természetvédelem alatt állnak. 
Erdőgazdaságilag homokkötőként, szél- és 
hófogó cserjeként jelentős. 

Szabálytalan évgyűrűjű fája kemény, 
illatos, jól faragható, ezért dísztárgyak 
készítésére használható. Termése, levele is 
gyógyhatású, illóolaja – a borókaolaj – 
fertőtlenítő, vizelethajtó és méregtelenítő 
hatású, rovarriasztó- és illatszerek 
alapanyaga is. Tobozbogyója jelentős 
mennyiségű cukrot és éterikus olajat 
tartalmaz, az ebből készített párlatot, szörpöt 
gyomorfájdalmak, étvágytalanság ellen 
használják, teáját pedig vizelethajtásra, 
vesetisztító szerként valamint reumás 
panaszok és ekcéma kezelésére alkalmazzák. 
A tobozbogyóból főzött pálinkát Erdélyben 
fenyővíznek, a Felvidéken borovicskának 
nevezik, s a bogyókat a gabonából párolt gin 
ízesítésére használják. Az érett borókabogyó 
frissen és szárítva ismert konyhai fűszer.   

 
Partosné Zsuzsa
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 Nemrégiben egy görög idegenforgalmi szakember járt nálunk, aki egy tanulmányt, és ezzel 

párhuzamosan az orvosi disszertációját írja a görög és a magyar falusi turizmus összehasonlításából, 

mégpedig egy frekventáltan kiemelt, egy középszerű forgalommal rendelkező, valamint egy olyan hely 

szemszögéből, ahol igazából nem tudott beindulni ez az ágazat. Most történt a ’terepszemle’, a valós 

tényfeltáró munka júniusban kezdődik, egy közel tízfős stáb bevonásával. (Mindenképpen jó benyomást 

keltettünk a vendégben, mivel a tolmácshölgy a bonyhádi AGIP benzinkút mosdójában hagyta a 

drágaköves gyűrűjét, de ennek ellenére az meglett.) 

 

 Kikerült a nyomdából a Keleti-Mecsek Egyesület idei katalógustervezete. Kétévenként szokott az 

Egyesület kiadványában arculatváltás bekövetkezni, a vadonatúj prospektus most egy egregyi 

fiatalember, Szabó Dávid grafikusmunkáival készült el. A szűkös anyagi helyzet miatt a kiadványmérete 

az utóbbi évekéhez mérten kicsit szerényebb lett, 24 oldalon keresztül ismerkedhetnek a vendégek a 

régió idegenforgalmi ajánlatával. A 3000 példány az ország összes idegenforgalmi szakkiállítására, 

valamint a falusi vendégfogadásban érdekelt utazási irodákhoz eljut. 

 

 Szintén kikerült a nyomdából a Márévár-környéki Vendégfogadók Egyesületének a kiadványa. A 

füzetben főként egregyi vendégfogadókról lehet információhoz jutni. 

 

 Nyomtatásra vár a hosszúhetényi vendégfogadók által patronált katalógus, melyben Magyaregregy, 

Kárász, Vékény és Szászvár is helyet kapott. A kiadványt az 1995-ben megjelent ’Zengővidék’ 

prospektus folytatásának szánják. Noha külcsínében valószínűleg az eredeti füzet minőségét nem éri 

majd el, számunkra mindenképpen hasznosnak bizonyulhat, már csak azért is, mivel ez a sem a 

vendégfogadóinknak, sem pedig az Egyesületnek pénzébe nem került.  

 

 Szintén nyomtatásra vár egy, a megye idegenforgalmát teljes egészében bemutató katalógus, melyben a 

térség ismételten helyet kapott. A kiadvány az Ezerszínű Baranya Kht. gondozásában jelenik meg. 

-csl- 

 

- KÍNAI BÖLCSESSÉGEK - 

Egy, a mostanihoz hasonló játék már volt egyszer az aLAP-ban. Nézzük most ezt: 

Az alábbiakban öt különféle dologra kell gondolni közvetlenül a kérdés elolvasása után, majd a választ 

követően meg is kell magyarázni, hogy miért pont azt választotta az ember. A megoldásokat még ne 

nézd meg! 

(Ha azt akarod, hogy a játék érdekes legyen - és egy kicsit megismerd magad-, tartsd be a 

játékszabályt! NE NÉZD MEG ELŐRE A MEGOLDÁST, CSAK AZ ÖT KÉRDÉS MEGVÁLASZOLÁSA 

UTÁN!!! 

1. Gondolj egy madárra! Miért ezt választottad? 

2. Gondolj egy állatra! Miért ezt választottad? 

3. Gondolj egy pohárféleségre, bármilyenre, amiből inni lehet! Miért ezt választottad? 

4. Mit érzel, ha egy erdőben vagy? Miért? 

5. Mit érzel, ha egy hatalmas fehér fal előtt állsz? Miért? 

Miután megadtad a válaszokat és azok magyarázatait, akkor lehet 

megtekinteni a válaszokhoz tartozó megoldásokat, amik egy-egy kínai 

bölcsességet takarnak. JÓ JÁTÉKOT! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

- Önkormányzatunk vis maior pályázatot nyújt be a Kincstárhoz a Petőfi utca elején lévő, a hóolvadás 

során megsüllyedt járdaszakasz felújítására. 

- A komlói többcélú társulás március 16-i ülésén a TEKI és CÉDE keret felosztásáról döntött, Kárász 

csak a CÉDE keretből tudott elhozni közel 2M Ft-ot, emiatt valószínűleg át kell gondolni idei 

beruházási elképzeléseinket. 

- Értesítjük a világhálón barangolókat, hogy éledező kárászi honlapunk már elérhető a neten 

(karasz.atw.hu ), Lép Péter képviselő úr „gondozásában”. 

- A polgármester március 22-én részt vett a Közútkezelő KHT fórumán, amely a vállalat önkormányzati 

útépítési programokban való részvételének lehetőségeit tárgyalta. 

 

Mezei Attila  

polgármester 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

 
A kárászi Herman Ottó Könyvtár március 29-én nagy értékű könyveket kapott a Csorba Győző Megyei 

Könyvtáron keresztül. A könyvek részletes ismertetésére a következő lapban kerül sor. 

 

ÚJ KÖNYVEK 

Kéki Béla : Az írás története - A kezdetektől a nyomdabetűig 

A sok ábrával illusztrált könyv az írásokat kutatva bejárja a világot, Mezopotámia, Egyiptom, India és 

Távol-Kelet, Amerika írásait, majd a héber, arab, latin betűk történetét ismerhetjük meg, köztük a már 

múltba merült magyar rovásírással is. 

Madárhatározó – Európa és Magyarország legátfogóbb terepi határozója 

Ez a könyv az eddig vásárolt madarakkal foglalkozó könyvek szükséges kiegészítője, számtalan színes 

képpel, leírással, - nézegetésre, tanulásra egyaránt alkalmas. Schmidt Egon (az Oxigén című rádióműsorból 

ismert kiváló „madarász”) is hivatkozik rá „Csodálatos madárvilág” című könyvében, amelyben sok kedves 

történetet olvashatunk környezetünk madarairól. Egyébként, ha jól tudom – Schmidt Egon is járt 

Kárászon… 

 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Nemrég esett szó Török Sándorról aLapban, akitől leginkább gyermekregényt, újságcikket ismertünk, most 

– miután kicsit közelebbről megismerkedtem vele, ajánlanám olvasásra műveit. 

„Egy kis kertet szerettem volna” – ez a címe életrajzi regényének, ami nem is annyira életrajz, mint 

találkozások szövevénye, hétköznapi, de érdekes emberektől a legnagyobbakig, akikkel sorsa összehozta. 

Könnyen olvasható, mesélős - beszélgetős stílusa miatt bárkinek jó szívvel ajánlom. 

 

Köszönet Pap Juditnak az ajándék mesekönyvért, köszönet mindenkinek, aki vásárolt a régi könyvekből, 

amelyek árából új könyveket tudunk beszerezni. 

Külön köszönet Hauckné Somfai Ildikónak, Molnár Lászlónak, Merk Istvánnak, akik több ezer forint 

értékben vásároltak. 

Mezeiné Zsuzsa  

könyvtáros 

 
 

 

kárászi 
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Ünnep és Pro Communitate-díj 
 
Március 15-én ismét volt Kárászon ünnepi megemlékezés, kellemes, teltházas, füttyszómentes… 
Hagyományos, hogy miközben meghajlunk a régi idők nagyjai előtt, mutatunk valamit a jelen alkotókedvébő l 
is – kiállításokat szervezünk. Így volt ez most is. 
Knapp Mónika gyöngyfűzései, dekorációi, Maurer János képei és versei, Maurer Milán éneke talán 
megnyugvást jelenthettek azoknak, akik az elembertelenedő világ miatt aggódnak. Ezt az örömöt sugallták 
Fóris Ildikó festőművész megnyitó szavai is. 
Az ünnep szép epizódja volt Németh Károly Pro Communitate díjának átadása. Gondolataim a kétkedőknek 
szólnak, 1990 igenis nagyon fontos pillanata volt az ország és a falu életének, egy új világot kellett létrehozni 
és mozgásba lendíteni, közben – lehetőség szerint – el kellett számolni a régi világ hagyatékával. Rengeteg 
népszerűtlen, nem látványos, szürke munkát kellett elvégezni.  
Ezt vállalta és végezte el Németh Károly 1990-94 között, köszönet jár érte, és ezt jelképezi a díj! 

 
Mezei Attila polgármester 

 

 

Németh Károly életrajza 

 

Németh Károly - nekünk csak „Karcsi bácsi”- 

1924. február 1-jén született Csikóstöttösön, a 

család egyetlen gyermekeként. Hat elemi és 

négy polgári után Dombóváron kitanulta az 

órásmesterséget. Édesanyja német származása 

miatt a háború után el akarták vinni 

Oroszországba, robotba, ezért Magyaregregyre 

költözött nagyszüleihez. Itt ismerkedett meg 

feleségével, akivel már 59 éve házasok. Három 

gyermekük született, ma már hatszoros nagyapa 

és hatszoros dédapa. 

1947-ben mestervizsgát tett, kisebb kitérőkkel 

1994-ben nyugdíjba ment, mint órás kisiparos. 

1990-ben választották meg Kárász 

polgármesterének, a négy év alatt mindent 

megtett a falu fejlődése érdekében. 

1994-ben korára való tekintettel a 

polgármesterséget már nem vállalta, de 

képviselőtestületi tagként még négy évig 

dolgozott a falu érdekében. 

Hiszik, vagy sem, Karcsi bácsi ma már 82. 

évében van, de naponta kiballag szőlőjébe, és 

ahogy ereje engedi, eldolgozgat. 

Kívánunk Karcsi bácsinak további szép éveket 

és jó szőlőtermést! 

 (Írta és elmondta: Márton Beáta) 
 

 

 
Eddigi Pro Communitate-díjasaink 

 

Jankó János plébános – a kárászi gyümölcstermesztő egyesület létrehozója, kápolna- és templomépítő 

Kun Lajos plébános – a kárászi falusi nyaraltatás megteremtője 

Kühnel Márton – a kárászi „első magyar fészekodúgyár” létrehozója 

Mayer Péter – kárászi tanító, Kárász történetének megírója 

Werner Imre – kárászi plébános, a faluközösség, az ifjúság és az egyházközség együttélésének példaképe 

Dr. Márta János – Kárász első körzeti orvosa 

 

 

 

UTAZÁS 2005 – Budapest 
Idén tizenegyedik alkalommal vettem részt a budapesti Expón. 48 ország (rekord mennyiség) állított ki a 

vásáron. Nemzetközi részről Jordánia, hazaiak közül Békés megye volt a rendezvény díszvendége. A 

rengeteg utazási ajánlat, valamint számtalan színes program ellenére az érdeklődés sajnos csak sekélyesnek 

volt mondható. A Keleti-Mecsek Egyesület az Országos Szövetség szokásos standján kapott helyet. A 

statisztika jól mutatja a gyér érdeklődést: míg a múlt évben az első - szakmai - napon közel 400 prospektus 

kelt el, addig idén még 50 db (!) sem. Tavaly összességében 2100 katalógus talált gazdára, idén csak ennek a 

fele. A Tourinform még a kecskeméti börzén képviselteti magát személyesen, a többi kiállításra más irodák 

viszik az ajánlatainkat.  

-csl-
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MAGYAR NEMZETI ÜNNEPEN UKRAJNÁBAN 
Tizenegy – a magyaregregyi iskolába járó – gyerek 

vehetett részt tanárnőik (Tóthné Deák Olga és 

Schiszler Kata) kíséretében az Ukrajna beregszászi 

járásában lévő Mezőváriban, az ottani iskola 

március 15-i megemlékezésén. 

A csoport március 11-én reggel indult, az ötszáz 

km-es út megtétele után a délutáni órákban érkezett 

meg Mezőváriba. Arra a napra csak a vendéglátó 

családoknál való elhelyezkedés maradt. 

Másnap – szakadó hóesésben – próbálkoztunk 

azzal, hogy megnézzük Kárpátalja ebben az 

évszakban is elérhető látnivalóit. Tervünk csak 

részben sikerült. A mostoha időjárás miatt csak 

Munkács várába és városába jutottunk el. A 

Rákócziak vára mindig élmény, a város pedig egy 

dinamikus és jó állapotú hely. 

Másnap délelőtt beregszászi városnézésen vettünk 

részt, délután pedig a II. Rákóczi Ferenc 

Középiskola megemlékezésének vendégei voltunk, 

ahol a mi gyerekeink is szerepeltek egy színvonalas 

irodalmi összeállítással. 

A néhány nap alkalom volt arra, hogy ismét 

rájöjjünk, a határon túl mi kapunk a nemzeti 

érzésből, erősítünk, de inkább erősödünk, ez talán a 

mai Magyarország kritikája is egy kicsit. Láthattuk, 

hogy a népszavazás eredménye sem felejtődött el 

nyomtalanul, de a jó szándékkal közeledőket 

megértés fogadja, legalábbis Mezőváriban. 

Köszönetet mondok az utunkat támogató Rákóczi 

Szövetségnek, vendéglátóinknak, 

idegenvezetőnknek, Molnár Lászlónak, Berki 

Károly barátomnak, Salamon Elemérnek, Mezővári 

polgármesterének, valamint az iskola igazgatójának

Mezei Attila 

 

* * * 

 

Az elkövetkezendő néhány példányszámban egy-egy olyan történetet adunk közre, amelyek akár a 
Kárászi Huncutságok harmadik kötetének alapjai is lehetnek. Az anekdotákat Máté Gábor (Szeli Margit 
néni unokája) tallózta a Templomkrónikából Jankó János plébános jegyzetei nyomán, a karikatúrát 
természetesen ismét Papp Endre rajzolta: 

 

Csavargó baromfiak – 1836 

„A kertnek scárpirozása februari hónapban, kedvező időjárás elvégeztetett, a Kert annyibúl 

megnagyobbítatott, hogy a palánk kerittés mely akárcsak délre néző mind két sarkaitol a plébanus 

vendégszobájátol Pap László kertjéig, s a konyha sarkától Pap Mátyás szilvásáig kiszedettetett, s amott a háznak 

felső sarkatol egyenesen a Mester kerítéséig, emitt pedig a cseléd és Káplány szobák között levő keskeny köz 

bekeríttetett. A háznak nyugotti részén lévő helység előbb favágitó volt, s most virágos kertté változtatott; a 

Káplány szoba eleje pedig a kolompér verem környékével együtt az udvarral egy kapcsolatban szabadon volt- 

baromfi legelő és szemét fészek. Ezt tenni nem csak kert nagyobbítási célból tanácsosnak és hasznosnak lenni 

gondoltatott, hanem még azért is, mivel az istálló megett tanyázó baromfiak igen örömest Pap Mátyásnak 

Szilvásába át repülnek, holott majd a Kányáknak, majd pedig az említett Szilvásban lévő istállóban, s tüzelő 

kunyhóban tartózkodó béresek prédájává lettek.” 
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AZ ÉV MADARA 2005 

 

 

PARLAGI SAS 
(Aquila heliaca) 

 

 

 

 

Hatalmas termetű, 77-84 cm nagyságú, 

zömök testű sas. Tollazata feketésbarna, a 

fejtető és a tarkó világos, agyagsárga, az 

öregeké csaknem fehér. Válltollai egy része 

tiszta fehér, ezek szabálytalan alakú, eltérő 

kiterjedésű vállfoltot képeznek. Szürkésen 

keresztsávozott, kissé szögletesen lekerekített 

farka rövid. Csőre kékesfekete, ujjai sárgák. A 

hím és a tojó hasonló színezetű, a fiatalok színe 

a sárgásbarnától a sötétbarnáig változik a madár 

életkorának megfelelően. Többnyire sötéten 

sávozottak, fejük teteje sárga vagy rőtes.  

A parlagi sas alacsony vártáról lesi a 

zsákmányt vagy alacsonyan repülve vadászik. 

Keringés közben szárnyát egyenesen tartja. 

Hazánkban fő táplálékállata az ürge és a 

hörcsög, rajtuk kívül a legkülönbözőbb 

emlősöket és madarakat fogja el a mezei nyúlig 

illetve a récéig, gémfélékig. A nagy legelőkön 

sáskákat fog, télen rámegy a dögre is. Hangja 

erős, sűrűn ismételt „tjef-tjef-tjef” vagy mély 

„krok-krok-krok” kiáltások.  

Európában a délkeleti és keleti tájak 

lakója, hazánktól nyugatra már nem fészkel. 

Magyarországon körülbelül 50 pár költ a 

középhegységek erdeiben, újabban az Alföldön 

is. Teljes európai állománya alig több, mint 300 

pár. Az öreg madarak egész évben a 

fészkelőhely környékén maradnak, a fiatalok 

Afrika északi tájaira vonulnak.  

A párok a középhegységek déli 

kitettségű, melegebb lejtőin, lehetőleg olyan 

helyen fészkelnek, ahol a közelben legelők és 

mezőgazdasági területek, azaz táplálkozóhelyek 

vannak. Egy-egy pár újabban a nyílt 

mezőgazdasági területeken átvezető utak menti 

fasorokban is megtelepedett. Fészküket éveken 

át használják és ez az idők folyamán a 

folyamatos „tatarozás” következtében 

hatalmassá növekedhet. Rendszerint több, ún. 

váltófészkük is van a területen. A vastagabb és 

vékonyabb száraz ágakból készült fészek 

mindig a koronában, a csúcs közelében, 

gyakran akár 25-28 méter magasan van. 

Átmérője elérheti a másfél métert is. Mindkét 

madár részt vesz a fészeképítésben, a fészek 

belsejét fűcsomókkal, vékony gallyakkal, 

kukoricacsutkával, stb. bélelik, de mindig 

hordanak friss zöld gallyakat is. Az újonnan 

épült fészek két hét alatt készül el, a régiek 

tatarozásával néhány nap alatt végeznek.  

A párok évente egyszer, március 

legvégén vagy április első felében rakják le 2-3, 

sárgásfehér alapon barna vagy vörhenyesbarna 

foltokkal mintázott tojásaikat. A hím és a tojó 

felváltva kotlik, az éppen szabad madár 

vadászik vagy a közelben ülve tollászkodik, 

emészt, őrködik. A fiókák kb. 43 nap alatt 

kelnek ki. A tojó eleinte melengeti őket, a 

táplálékot a hím hordja, de a tojó eteti a 

kicsinyeket. A fiatal sasok négyhetes koruktól 

már maguk tépik szét a hozott zsákmányt, 

ekkor már a tojó rendszeresen jár vadászni. 

Közben folyamatosan újabb és újabb zöld 

lombos gallyakat hoznak a fészekre. A fiatalok 

kéthónapos korukban repülnek ki, de a fészekre 

éjszakázni még egy ideig visszatérnek.  

 

Partosné Zsuzsa

 

 
 FOKOZOTTAN VÉDETT! 

Eszmei értéke: 1 millió Ft 
 



 1  

 

aLAP 
 

2005. április 29. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

VIII. évfolyam 4. szám 
 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 A finanszírozás bizonytalanságai ellenére hamarosan megkezdi működését a szászvári központi orvosi 

ügyelet. A lakosság időben tájékoztatást kap majd. Mivel az új rendszert az önkormányzatok saját forrásból 

is támogatják, működéséről rendszeres visszajelzéseket is várunk. 

 

 A kisrégiót érintő legfontosabb probléma jelenleg a szalatnaki iskola átszervezésének ügye,  

önkormányzatunk, mint társult fenntartó részt vesz a munkában. Jelenleg három iskola fogadná szívesen a 

most Szalatnakon tanuló felsősöket, melyek a következők: Bikal, Máza és Szászvár. 

 

 Egy előkészítő tanulmány megszületése és a polgármesterek egyeztetése után a testületek elé került a  

Kárászon, négy település részvételével esetlegesen megalakítandó körjegyzőség ügye. Magyaregregyen 

érvényes határozat született, Köblény nemleges jelzést adott, Kárász még nem döntött, Szalatnak pedig a 

kárászi szándék tisztázódására vár, amely valójában kulcsa ennek a kérdésnek. A képviselőknek június 30-

ig kell felelős döntést hozniuk. 

* * *  

A 2007-2013 időszak térségi programja érdekében falunk az alábbi fejlesztési tervezetet állította össze: 

A.   Infrastruktúra program        - teljes vezetékes szennyvízelvezetés (vasútállomás) 

- közutak, járdák terv szerinti felújítása 

- iskolabusz cseréje 

- Templomtér rekonstrukciója 

- szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása 

B.    Középület program  - tetőfelújítások 

- polgármesteri hivatal udvarrendezése 

C.    Hagyomány program          - erdészeti emlékhely 

                          - régészeti emlékkert 

                          - helytörténeti gyűjtemény 

D.   Turizmus program               - sétautak 

                                                    - tanösvény 

E.    Munkahely program            - önkormányzati kht. létrehozása 

* * *  

Pályázatok: 

- vis maior  keretből 1.5
m
.huf. megnyerve a Petőfi utcai (árokpart) megsüllyedt járda újjáépítésére 

- Céde keretből 2.0
m
.huf. megnyerve belterületi utak aszfaltozására. A megnyert pénz önerőként    

   megjelentve a központi útfelújítási pályázaton (hiánypótlási szakasz) 

- Teki 2004. (orvosi rendelő) – májusi elszámolás 

- Széchenyi terv (falukép javítás) – áprilisi elszámolás 

- Interreg (EU) - nemzetközi kapcsolatok – beadás előtt 

- Wienerberger (faluház térburkolat) – bírálat alatt 

- ROP( bajai önkorm.) – kárászi strand felújítás – megnyerve (!) 

- Hagyományőrző táborok (Faluszépítő Egyesület) – több „kis” pályázat 
* * *  

 

LOMTALANÍTÁS 
Május 20. péntek 

 

A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni úgy, hogy a tisztaság megóvása érdekében a 

szóródó anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek. 

Az akció során nem helyezhető ki: építési törmelék, állati tetem, veszélyes hulladék!!! 
 

kárászi 
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KÖNYVTÁRI HÍREK 

 

Színház 
 

A pécsi Nemzeti Színház műsorán mostanság az „OLIVER” című musical megy, amely Dickens Twist 

Olivérjének feldolgozása; a napokban néztük meg. 

A darabban helyi érdekeltségünk is van: egregyi kislány játszik benne: Tombor Zsuzsa, akit a kárászi 

Faluház színpadán is hallottunk már énekelni. 

Az egyébként népes gyerekcsapatban még szöveges szerepe is van, ami „kezdő színésznőnél” nem kis dolog! 

Színházba menni nekem mindenkor élmény. Ott ismerőst látni: kivételes dolog. 

A lányomnak az osztálytársát látni, neki tapsolni: felejthetetlen. 

Hát még ha többen láthatták volna osztálytársként szerepelni… 

Gratulálunk Zsuzsa! 

Mezeiné Zsuzsa 

 

 

       Felhívás           
 
Falunkban hamarosan igényes, szép virágládák lesznek kihelyezve, ezeknek beültetéséhez kérjük minden 

kárászi segítségét! Akinek van egy-két szál felesleges virágpalántája, hozza el a Polgármesteri hivatalhoz, 

elültetéséről gondoskodunk! 

 Minden jó szándékú segítséget előre is köszönünk!    

 Önkormányzat    

 

 

A Nagy Könyv 

 

Magyarországon is beindult a külföldön már ismert játék, aminek célja kideríteni: melyik ma a 

legnépszerűbb könyv. A könyvtárba járók tudják, nálunk is lehetett szavazatokat beküldeni, s mára már 

kialakult egy országos 150-es lista a legolvasottabb könyvekből. Ez a 150 könyv lelkesítő: mégis olvasnak az 

emberek, mégpedig igényes, színvonalas irodalmat! 

Alapban megjelent listát a Dunántúli Naplóban találtuk, és úgy alakítottuk át, hogy a könyvtárban fellelhető 

könyveket megjelöltük. 

Mezeiné Zsuzsa 

 

 
FÜSTÖLGÉSEK PATAKTAKARÍTÁS KAPCSÁN 

 
Márciusban a Nemzeti Civil Alapprogram 
megbízásából egy ifjú hölgy a rendszeres akcióink 
felől érdeklődött lelkesen. Leginkább az évenként 
ismétlődő pataktakarítás volt kedves a szívének. 
Örülhet, mert újra megszerveztük! 
Ugyanazt a patakszakaszt takarította csaknem 
ugyanaz a csapat, aki a korábbi években. Az idő 
mogorva volt, a hangulat vidám. 
Az összegyűjtött szemét mennyisége évről évre 
csökken, eredete egyértelművé válik, nem csak 
Egregyről származik. Felismerhető ösvénykék 
vezetnek a patakpartra a zsenge gazban, vödörrel, 
talicskával szállítódik a szemét. 
Erélyesebb fellépésre lenne szükség! 
Kinek a részéről? A szűkebb közösség, utca, 
szomszédok, éppen arra járók… Az önkormányzat 
úgy tehet, mint a tüzelés ügyében, reagál egy 
esetleges bejelentésre. Megjegyzem, ha ez egyszer 
megszületik, bejelentővel, tanúval, aláírva, az 
hosszú időre elveszi a tüzelgetők kedvét, ugyanez a  

 
 
helyzet a szemetelgetőkkel, patakba szennyvizet 
eregetőkkel is, egyszer kerüljön egy eset a 
szóbeszéd szintjéről a hatósági eljárás 
hatáskörébe, a legmagasabb kivethető 
pénzbüntetést fogom javasolni, ezt ígérem. 
A másik lehetőség: korábban bevezetjük a díj 
ellenébeni szemétszállítást!  
Az ingyenesség több mint egymillió forintjába kerül 
az önkormányzatnak, egy részmunkaidős állást 
tudnánk ebből fizetni, aki mondjuk, 
környezetvédelemmel kapcsolatos dolgokkal 
foglalkozhatna, vagy évente újraaszfaltozhatnánk 
(pályázati segítséggel) egy utcát. 
Hogyan fogunk mi szelektíven hulladékot gyűjteni? 
Ilyenkor látszik, hogy korai lett volna az a bizonyos 
pályázati pénz, amit szelektív hulladékgyűjtő 
udvarokra költöttünk volna. Bánom, hogy nem 
nyertük meg, viszont mit kezdenénk vele? 
Bízom benne, hogy a május 20-ai lomtalanítási 
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akciót mindenki igénybe veszi!               Mezei Attila 
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Még a tavalyi Pajta előadásoknak volt egy állandó 

résztvevője (néha szereplője is), nevezetesen egy Papp 

Gábor nevű végzős egyetemi hallgató, aki a 

diplomamunkája témájának a kárászi Pajta-színház 

létrejöttét, működését választotta. A tábor, ill. az 

előadások idejére ’leköltözött’ Kárászra, aktívan kivette 

részét a munkákból, sőt egy szerep erejéig Ginder Norbi 

partnereként még vállalkozott is Mezei Attila 

megformálására a ’polgármesteres’ jelenetben. A 

vizsgaanyag elkészült, és mivel a Pajta idén ünnepli 5 

éves jubileumát (hogy megy az idő!), a faluszépítők egy 

helytörténeti füzet formájában mindenki számára 

elérhetővé teszik Papp Gábor mindenképpen figyelmet 

érdemlő tanulmányát. Kedvcsinálóként az aLAP leközöl 

belőle egynéhány részletet.  

(Terv még az említett helytörténeti füzettel párhuzamosan 

egy, a Pajta életéről szóló képeket bemutató kiadvány 

elkészítése is.)  

 

 

Egy alternatív, középkori jellegű teátrum kialakulása és működése egy falusi közösségben  

- A kárászi Pajtaszínház - 
 

Egy közösségi, alternatív színházról szól a dolgozatom, amely egyedül a helyiek akaratából egy baranyai 

aprótelepülésen, Kárászon működik, illetőleg arról a sajátos folyamatról, melynek során a helyiek identitásának 

újjáalakulásából ez a közösségi hely, jelesül egy pajta, színházzá tudott intézményesülni. 

Szakdolgozatom alapjául a 2004 júliusában lezajlott, egyhetes, hivatalos nevén Keleti-Mecsek 

Hagyományőrző Táborok elnevezésű rendezvényen végzett résztvevő-megfigyelésemen alapuló terepmunka 

tapasztalatai szolgálnak, amelyet a ’90-es évek közepétől évenként megrendeznek a helyiek. Kutatásomat elsősorban a 

kézműves-néptánc hagyományőrző táborral párhuzamosan zajló színházi táborra korlátoztam – bár, majd mint az a 

későbbiekben kiderül, a Pajtaszínház miatt összefüggnek egymással – és az ettől részben elkülönülő hagyományos, 

augusztusi Elszármazottak Találkozójára, ennek oka, hogy e két esemény során tapasztalható meg igazán az a sajátos 

légkör, amely meghatározza az egész „pajtaközösséget”, célom lényegében ez utóbbi fogalomnak a részletes 

bemutatása, elemzése. Azonban ezt nyilván nemcsak a 2004-es események keretében teszem, – hiszen a Pajtának, mint 

közösségi helynek az intézményesülése egy folyamatként értelmezhető – hanem a korábbi éveket is vizsgálom 

adatközlőim visszaemlékezései alapján és helyszíni videó-felvételek segítségével. 

Kutatásom során fókuszcsoportos interjúkat készítettem a táborlakó-szereplő fiatalokkal és a közönség tagjaival, 

akik között voltak helybeliek, a környező települések lakói és turisták is. Továbbá mélyinterjúkat folytattam többek 

között a Pajtaszínház tulajdonosaival és a darabok rendezőjével is. Egyhetes időtartamú résztvevő megfigyelésem során 

végig naplójellegűen rögzítettem a történéseket, minden, a színházi táborhoz szervesen kötődő eseményen jelen voltam, 

az anekdoták kiválasztásától kezdve a próbákon, a jelmez és díszletkészítésen át, egészen az előadás lezajlásáig 

mindenütt. Valamennyi alkalommal törekedtem – a materiális-épített környezeti összetevők (jelmez, díszlet, 

kellékfelhasználás, a színház külső-belső struktúrája) lejegyzésén túl – a formális és informális interperszonális akciók 

megfigyelésére is, hiszen az interjúkon túl ezek segítettek az értelmezésben, illetőleg alá is támasztották a 

beszélgetéseim során elhangzottakat.  

A 2004-es tábor összesen mintegy hetven résztvevőjének korösszetétele igen széles volt, héttől egészen húsz 

éves korig terjedő skálán mozogtak. Az egyhetes tábor színházi részének első három napjában baranyai meséket, 

hiedelmeket keltettek életre a gyerekek, aztán a kárászi fiatalság az évek óta gyűjtött – és ki is adott – helyi anekdotákat 

vitte színpadra. Ez utóbbi, a kutatásom alapját képező esemény hagyomány, hiszen a helyi fiatalok (bár kisebb szerepek 

erejéig az idősebbek is), már évek óta részt vesznek ebben, és az esemény ezen részében túlnyomórészt ők, az arány 

általában mintegy húsz fő helyi és tíz fő vendég-fiatal, míg a színházi tábor első felében ez az arány fordított. A korábbi 

évek dramatizálásai során olyan anekdotákkal dolgoztak, amelyek a falu múlt századi fénykorát mutatták be, például a 

helyi fészekodúgyárhoz, az egykori vízimalomhoz vagy a kárászi modern gondolkodású esperes-plébánoshoz 

kapcsolódtak, akinek a ’20-as évektől elinduló falusi turizmus volt köszönhető. A mai színpadi anyagnak egyébként 

főként már egészen napjainkból származó darabjai vannak, feldolgozva ezzel a falu jelenlegi életét is. 

Kutatásom idején, 2004 nyarán, a helyi anekdotákat egy lakodalmas keretben adták elő, mintha azok történetek 

egy lakodalom során kerülnének elő, egy eredeti népi keretanyag megjelenéséről van tehát szó, amelyet a Keleti-

Mecsek Hagyományőrző Táborhoz tartozó népi táncosok és énekesek – oktatók és tanítványaik egyaránt – töltenek meg 

tartalommal, a zenei alapot pedig egy, a tábor ideje alatt végig játszó vajdasági népi zenekar adja, mindez az események 

komplexitását mutatja, hiszen a két tábor (a népi tánc és színházi) a pajtaszínházi előadás során kapcsolódik össze. Sőt a 

harmadik is némiképp ideemelhető, hiszen a kézműves-tábor oktatói és a tanulók is segítettek a színházi táborosoknak a 

kellékek, díszletek sajátkezű előállításában. 

Fontos ténynek számít, hogy a Pajta esetében egy magántulajdonban lévő ingatlanról van szó, amely 

lényegében „köztulajdonná” vált, ennek a többdimenziós folyamatnak a feltárása érdekes, ugyanis több 

megválaszolandó kérdést is felvet. Nevezetesen, hogy mik voltak a megvalósulás mozgatóerői, mi tartja fenn, élteti ezt 

a sajátos színházas közösségi formát, életet, továbbá hogy milyen befolyással van ez egy újfajta identitás-tudat 

kialakulására, és hogy mindez milyen tudományos fogalmak mentén írható le, pontosabban, az az egyik kulcskérdés, 

hogy a kárászi esetre nézve a színház és identitás relációjának milyen vetületei lehetségesek. A helyi falusi turizmus és 

a színház kapcsolata, a későbbiekben, külön fejezetben fog előkerülni. (folytatjuk) 
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Már a múlt évi borversenyen feltűnhetett egy arab illetőségű úr Csepeli Zoltánné borbíráló mellett, nevezetesen dr. 

Khidhir Kinan Mohamed, aki Mezei Attila kérésére írt néhány soros bemutatkozást szülőhazájáról: 

 

Irak jelene és múltja
Kevés ember van, aki ne hallott volna Irakról, hisz 

negyed százada sokszor szerepel a hírek címlapján, de 

sajnos ezek a hírek többségében elég szomorúak, hisz 

háborúkról és erőszakról, emberek haláláról tudósítanak. 

Mindez akkor vette kezdetét, mikor 1979-ben 

megerősödött a diktatúra Irakban, 1980-ban pedig 

elkezdődött a nyolc évig tartó háború Iránnal, ami az 

első öbölháború néven vonult be a történelembe. Ez a 

háború sokmillió iraki halálához vezetett és a 

fegyverkezésre költött dollármilliárdok súlyosan 

érintették az ország gazdaságát. 1990-ben Irak elfoglalta 

Kuvaitot, de a Szövetséges Csapatok csakhamar kiűzték 

az iraki csapatokat a kicsi, de olajban annál gazdagabb 

országból, és embargót léptettek életbe Irak ellen. Ez a 

több mint tíz évig tartó embargó erősen korlátozta az 

ország a kereskedelmét, mind az exportot és az importot, 

tiltotta a légi közlekedést, így többek között lehetetlenné 

vált az ország az élelmiszer és gyógyszer ellátása. Ez 

tovább pusztította az ország erőforrásait és fokozta az 

iraki nép szenvedéseit. Tönkretette az ország gazdaságát, 

a környezetet, a szakemberek és tudósok elhagyták az 

országot. Ennek köszönhetően Irak rohamléptékkel 

fejlődött vissza. A 2003-ban kezdődött utolsó háború 

ugyan megszabadította az országot a diktatúrától, viszont 

betetézte a pusztítást az élet minden területén, a 

gazdaságtól kezdve egész a kultúráig, ami a múzeumok 

felbecsülhetetlen értékű kincseinek kifosztásában 

jelentkezett. De nem ez volt az utolsó csapás, amit el 

kellett viselnie az irakiaknak. Az immár két éve tartó 

belharcok miatt sokaknak kell félelemben élniük, és ezek 

az erőszakos cselekedetek nagyon megnehezítik az ország 

helyreállítását. E szomorú események tették negatív 

értelemben ismertté Irak nevét.  

Az átlagember sajnos nem rendelkezik ennél több 

ismerettel Irak történelméről, pedig az ország több 

évezredes dicső múltra tekint vissza, története és kultúrája 

sokrétű és szerteágazó. A mai Irak állam Elő-Ázsia két 

legnagyobb folyójának, a Tigrisnek és az Eufrátesznek 

medencéjében alakult ki, s megközelítőleg az egykori 

Mezopotámia területét foglalja el, amit a tudósok és 

történészek gyakran neveznek az emberi civilizáció 

bölcsőjének. Itt éltek az első fejlett társadalmak, a 

vadászatról és gyűjtögetésről a földművelésre való áttérés 

itt ment először végbe. Mezopotámiában épültek az első 

városok és templomok, itt alakult ki először az írás. Itt 

jöttek létre az első királyságok és az első birodalmak. 

Mezopotámiában találták föl a kereket, és itt használtak 

először ökrökkel vontatott ekét. 

A VII. században az Arábiai félszigeten kialakuló 

iszlám elterjedt Mezopotámiában is. A VIII. század 

közepén jött létre az Abbaszida kalifátus Irakban, a 

hatalmas birodalom magába foglalta Andalúziát (a mai 

Spanyolország), egész Észak-Afrikát és a Közel-Keletet, 

valamint Perzsiát egészen Kína nyugati határáig. Ennek a 

birodalomnak volt a fővárosa Bagdad, ami így az arab és 

az iszlám kultúra, valamint a világ tudományos központja 

lett. Ez volt az Ezeregyéjszaka legendás Bagdadja, a 

„béke városa”. A kalifátus a fénykorát Hárún al-Rasíd, az 

Ezeregyéjszaka híres kalifájának uralkodása alatt érte el 

(789-809); Bagdad a világon mindenki által csodált 

gazdagságú központ lett, semelyik város nem 

vetélkedhetett vele. Nem véletlenül mondták róla a 

kortársak: „olyan város, melyhez fogható nincs a világon” 

 Irak területen mérsékelten meleg égövi vagy 

mediterrán éghajlat uralkodik, hosszú, meleg és száraz 

nyár, valamint mérsékelten hideg tél a jellemző, csapadék 

novembertől májusig esik. 

 A változó domborzat és éghajlat, hegyek, 

síkságok, sivatagok, folyópartok és mocsarak sokszínű 

vegetációt és növénytermesztési lehetőségeket 

eredményeznek. 

 A földrajzi fekvés, a mérsékelten hideg tél, a 

hosszú vegetációs időszak és a felhőtlen égboltú, 

napfényes száraz nyár mind-mind kedvez a kiváló 

minőségű gyümölcs termesztésének, különösen, ha az 

öntözéssel párhuzamosan folyik. A datolya mellet még 

termesztenek gránátalmát, fügét, almát, körtét és szilvát, 

míg az északi területeken - különösen Ninivében - a 

pisztácia, mandula és az olajbogyó jelentős 

mezőgazdasági termék.

 

 
A  KÁRÁSZI  BORVERSENY  LEGJOBB  EREDMÉNYEI  –  2005.  április  2. 

 
A legjobb szászvári fehérbor: 
Horváth Ferenc Chardonnay 18,90 Arany 

 
A legjobb kárászi fehérbor: 
Papp János Vegyes fehér 18,80 Arany 

 
A legjobb szászvári vörösbor: 
Jónás Gyula  Merlot 18,55 Arany 

 
A legjobb kárászi vörösbor: 
Kardos János Zweigelt 17,85 Ezüst 
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Ígéretünkhöz híven jöjjön most ismét egy korabeli ’huncutság’ Jankó János plébános (lúd)tollából: 

  
„Május 12-n, áldozócsütörtök 

virradójára nagy szerencsétlenség érte nem 

csak Kárászt, hanem az egész Országot is, 

amidőn is már előtte való napon havas eső 

húllván nagy, s hideg szél dühöngvén egész 

éjjel, s reggelre keményen megfagyván, a 

rozsban is sok kárt tett, a szőllő hajtásokat 

pedig egészen lepernyeztette. A tőkék 

kihajtottak ugyan későbben annyira mennyire 

de minden gyümölcs nélkül, ugy hogy az igen 

tágas, s 40 kapás plebánia szőllőben, bár 

lámpával kerestettek, egyetlen szőllő fejnél 

több nem találtatott, s ezt is valaki, bár 

mennyire vigyázott a plebanus, s a levelek közé 

rejtegette azt, valaki féléretten ellopta. 

 Ez a bajj annyiba érdeklette az új 

plebanost, hogy legjobb minőségű Berkesdi és 

Szilágyi boraiból, :/ hol tágas szőllőket …, de 

már szerencsére kétezer kétszáz váltó 

forintokon eladta. :/ néhány napok előtt 

Pécsett 150 akót, igen olcsó, s csúf pénzen 

eladott, de kénytelen volt vele, mivel sem hiveit 

nem kényszeríttette számos /: közel 500 akó :/ 

borainak kihurcolására, sem pedig itt helye nem 

volt, ahová azokat eltehette volna. Mert tudni 

kell, hogy a kárászi plebániának igen nagy 

szőlleje van.” 

K Az ellopott szőlőfürt  –  1836 

J 

K 

L 

L 

L 

Llklklkl 

Lklklkl 

Lklll 

Lklkl 

Lkll 

Éléklkl 

oooiooo 
 

iuiuiii 
ifgfg 

gggg 

ggggggg 

ererer 

ererere 

ererer 

ererer 

e 

e 

e 

e 

e

 

 

 

 

Holt volt, hol nem volt, volt egyszer egy Ifjúsági Klub… 
 

     …amiről már sajnos csak múlt időben lehet beszélni. Míg az első három Kárászon működő klub 

érdektelenség okán, ill. egyéb ’tényező’ miatt („…betépve szétverte egy KISZ klub berendezését…” 

- Forrás: kárászi Herman Ottó könyvtár, Cs. L.: Hadiösvényen) szűnt meg, addig a mostani klub 

önhibánkon kívül jutott el idáig.  

     Beszéltek velem az illetékesek, hogy szükség lenne a klub helységére - mondván, hogy mi 

úgysem használjuk, mert Ők soha nem látnak ott minket. Ez igaz, mert mi sem látjuk Őket este 

kilenctől hajnalig - ha ott bulizunk… 

     Oké, tény, hogy nem használjuk minden hétvégén, főleg télen, de azért működött. Hiszen a 

fecskék sincsenek itt télen, mégsem verjük le a fészküket áprilisban. Tavaly nyáron még közös 

erővel ki is dekoráltuk a falakat, átrendeztük, szépen kitakarítottunk, sőt még egy kályhát is vettünk, 

bízva abban, hogy így télen még többet fogunk majd idejárni. A múlt héten arra sétáltam és 

benéztem az ablakon: hófehérre meszelt falak, új padló, lambéria, új bútorok, … és persze új zár. 

Azt már mondanom sem kell, hogy tőlem senki nem kérte el a klubkulcsot, és senki nem is szólt, 

hogy pakoljuk ki a helységet, mert „mától” elveszik Tőlünk! 

     Most akkor a kárászi fiatalok is „plázázzanak, árkádozzanak”? 

Lőbl Bernadett 
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aLAP 
 

2005. május 27. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

VIII. évfolyam 5. szám 
 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

- A Közigazgatási Hivatal fórumán, amely a katasztrófa helyzetekben szükséges tevékenységgel 

foglalkozott részt vett Kárász polgármestere is. 

- Átszervezésre kerül a szalatnaki iskola is. Az alsó tagozat – legutóbbi információink szerint – 

helyben marad, a felsősök Szászvárra járnak majd. 

- Megkezdődtek a Petőfi utcai járda helyreállítási munkálatai, melyet aszfaltozás követ. Ezután a 

Hóvirág utca rekonstrukciója jön sorra. 

- A május 25-i taggyűlésen a tulajdonos önkormányzatok elfogadták a Komló-Víz Kft. üzleti 

tervét. 

 

ERDÉLY 

A Faluszépítő Egyesület erdélyi utat szervez. 

Időpont: 2005. jún. 30-júl. 03. 

A jelentkezéseket 5000 Ft előleg befizetésével az iskolabusz befogadóképességéhez igazodva 

fogadunk el. 

 

HIRDETMÉNY 

A kábeltelevíziós (SZIGNÁL KFT.) szerződéseket a Takarékba lehet leadni. 

 

 

Történelmi pillanat vagy képességeink túlbecsülése 

Legyen-e jegyzőség Kárászon? 
 

Kárász Önkormányzata 2005. június 3-án 18 órakor a Faluházban fórumot rendez, melyre 

tisztelettel meghívunk minden – a falu ügyeiért felelősséget érző – polgártársunkat. 

Mezei Attila 

polgármester 

 

A klub 
Eredetileg a múlt számban megjelent cikkel kapcsolatban élcelődő hangvételű választ 

latolgattam. 
Letettem erről! Nem mintha egyetértenék vele, korántsem. 
Élőszóban bárkivel szívesen elbeszélgetek erről, hiszen a fiatalság jó harminc éve 

kóstolgatja ezt a témát Kárászon. Eszem ágában sincs, hogy hajmeresztő történeteket meséljek, 
vagy példabeszédet tartsak. Ugyan minek? Ugyan miért most, és pont nekik? Miért pont én? A 
legbiztatóbb kísérlet kellős közepén állunk! Most működött legjobban a klub. 

Elegáns lenne egy nagyjelenet után „ez a szemét Mezei bezáratta a Galaktika legjobb 
klubját” megjegyzéssel távozni a színről – csakhogy nem így írja a forgatókönyv! 

Lakja be a Faluházat az ifjúság! Ajánlok, még a jövőben az udvarban egy, az orfűi 
kemencés udvar faházához hasonló (csak szebb) épületet, ahol nyáridőben kiváló közösségi 
lehetőségek adódhatnak! 

Beszélje ezt meg a klub, ami ugyebár nemcsak egy szoba, hanem egy „csapat” is… 
Addig sem a Plázában vagytok! 

Mezei Attila 

kárászi 
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„Gyermekéveim legszebb emlékei a bükkerdőből mosolyognak felém. Hányszor osontam ki a házból, 

mélyedtem be a bükkösbe, az egyetlen templomba, amelyben igazán szívem és eszem szerint tudok 

ájtatos lenni!  

És milyen is ez a templom! Földjét haloványsárga levelek borítják, oly szépen, mintha nem is a 

szél, hanem gondos kéz hintette volna el. A sudarak oly egyenesen, oly merészen állanak, mint a gót 

templom oszlopai, de nem oly komoran, mert kérgök szép világos-szürke, fehérrel átfutott, s a 

márványozást a moha végzi rajtok. A koronák is úgy érnek össze, mint a gót bolthajtás ívezete; de a 

bükkerdő bolthajtása kacagó zöld s mesterlyukain nem a padlás szennye, hanem a tiszta kék ég 

nézeget be,..."  

(Herman Ottó: Természeti képek)  

 

HERMAN OTTÓ 
 
Mit hagyott ránk? - nehéz volna mind számba venni. Írott művei 

megvannak, könyvei, füzetei, cikkei, naplói, levelei egy kisebb 

könyvtárat töltenének meg. De tudományos munkásságának hatását, 

kutatásainak eredményeit, ösztönzését az utókorra, az őt követő 

tudósgenerációkra felbecsülni nem lehet.  

Olyan tudományágakban alkotott alapműveket, mint a hazai 

ősrégészet, a néprajz, a nyelvészet, valamint a természettudomány, az 

ornitológia, a környezetvédelem, a szőlőtermesztés, az ipari 

kendertermesztés és a tudományos ismeretterjesztés. Jelentős ideig 

koptatta az Országgyűlés padsorait megválasztott, ellenzéki 

képviselőként, aki elvei mellett mindig kitartott és Kossuth 

gondolatainak kérlelhetetlen továbbvivője volt a kiegyezés utáni 

magyar politikai életben. 
 
Herman Ottó – természettudós, etnográfus, polihisztor, 

politikus – 1835. június 28-án született Breznóbányán. Szülei 1847-

ben települtek át a Felvidékről a Miskolc melletti Alsóhámorba. 

Felesége Borosnyay Kamilla (1856–1916) írónő.   

A középiskolát Miskolcon, az evangélikus főgimnáziumban végezte, tanulmányai befejezése után 

géplakatos képesítést szerzett. Korompára került a gépgyárba inasnak, ahol büszkén fitogtatta a helybeli 

szepesi szászoknak a madarakról minden tudományát, melyet erdőjáró apjától tanult. Általában elmondható 

róla, hogy feltétlen természetimádatát, mely haláláig jellemezte, apjától tanulta, első komoly oktatója e téren 

apja volt. 

Szakmai előmenetelét Bécsben, a politechnikumban folytatta, amit apja halála és az anyagiak híján 

otthagyott. Géplakatosként dolgozott, szabadidejét pedig a rovarok, bogarak, lepkék és pókok rajzolásával, 

elemzésével, tanulmányozásával töltötte, mígnem fel nem figyelt ügyes vázlataira, rajzaira a kor elismert 

tudósa, Karl Brunner von Wattenwyll. Herman Ottó illusztrálta Brunner tanulmányait, cserébe Brunner 

oktatta, tanította a jó eszű, mindent tudni akaró legényt. 

Hatévi dalmáciai katonai szolgálat után, 1863-tól Kőszegen fényképészként dolgozott. Ott 

ismerkedett meg Chernel Kálmánnal, akinek ajánlásával 31 éves korában a Brassai Sámuel igazgatta 

kolozsvári Erdélyi Múzeum Egylet preparátora lett. Ekkor lépett tudományos pályára, s jelentek meg első 

írásai. Elsősorban ornitológiával, a madarakkal és a pókokkal foglalkozott, de már ekkor felfigyelt egyik 

későbbi nagy kutatási területére, a halakra és a halászatra. A múzeum számára ásványokat és kőzeteket is 

gyűjtött. 
1875-ben került Budapestre, ahol a Magyar Nemzeti Múzeum természettudományi tárának őrsegéde 

lett. Elindította (1877) és szerkesztette a tár folyóiratát, a Természetrajzi Füzeteket, mely az első hazai 

természettudományos ismeretterjesztő újság. A Természettudományi Társulat megbízta Magyarország 

pókfaunájának felkutatásával; a munka eredménye a háromkötetes Magyarország pókfaunája c. könyv, 

amelyben 314 pókfajtát írt le (ebből 36 új faj volt).  

Közben politikai mozgalmakban vett részt, állást foglalt a Párizsi Kommün mellett. A Függetlenségi 

és Negyvennyolcas Párt tagjaként kapcsolatban állt Kossuth Lajossal, akinek javaslatára Szeged 

országgyűlési képviselőjévé választották (1879).   (folytatjuk) 
                   Partosné Zsuzsa



 3 

 

 Május 28-án a település egy falusi turizmus konferenciának ad helyet. Az ország egész 
területéről érkező, közel hatvan szakmenedzser a Faluházban egy plenáris ülés alkalmával 
megismerkedik a térség idegenforgalmi kínálatával, betekintést kapnak az önkormányzatok és a 
civilek idegenforgalmi munkájába, valamint tájékozódnak a Tourinform iroda összekötő feladatai felől. 
Emellett un. ’terepgyakorlaton’ is részt vesznek; szaktanácsot kell adni három, a községben induló 
magánfejlesztéssel kapcsolatban. Természetesen tájékoztatást kapnak a térség 
programlehetőségeiről is, így a Pajta sem maradhat ki a látnivalók közül. A konferencia magába foglal 
egy ebédet is, amely a Faluházban lesz felszolgálva.  
 

 A Tourinformok felett ellenőrzést gyakorló Magyar Turizmus Rt. negyedévenként ’osztályozza’ 
a közel 150 irodát. A besorolás több szempont alapján történik; - határidős feladatok elvégzése, - 
nyitva tartás ellenőrzés, - iroda létszáma, stb. A kárászi iroda az első negyedévre a maximális 16-ból 
14 pontot gyűjtött össze. (Egy pontot levontak a létszám miatt, mivel az iroda csak egyszemélyes, 
egy telefonos nyitva tartás ellenőrzés alkalmával elment a másik pont.) Ha azt vesszük, hogy például 
a hat főt foglalkoztató pécsi iroda 15-öt, a kárászihoz hasonló magyarhertelendi pedig 8 pontot gyűjtött 
össze, az arány nem is olyan rossz. 
 

 Új utazási iroda nyílt Pécsett. A Simply HUNGARY kimondottan falusi vendégfogadókat közvetít,  
főként Internet megjelenési lehetőséggel. Az iroda munkatársai még június folyamán felkeresik a 
vendégfogadókat, kérem, fogadják őket bizalommal, márt csak azért is, mivel a közvetítés díjtalan. 
 

A kárászi Pajta-színházi Nagy 

Könyv 
 

A kárászi Herman Ottó Könyvtár is bekapcsolódik az országos Nagy Könyv akcióba – a 

maga módján. 

A mostani aLapban található szavazólap az országos százas listát tartalmazza, ezen most mi 

kárásziak választhatunk, legfeljebb 5 könyvet. Az öt legjobbnak ítélt könyvet megjelentetjük 

a következő számban, a legjobbra majd a pajtaszínházi rendezvényen lehet szavazni. 

Ott a helyszínen el is fog dőlni, melyik az általunk leginkább kedvelt könyv - ezt Rumi Laci 

és néhány, az öt könyv valamelyikét dicsérő „könyvember” segítségével fogjuk eldönteni. 

A kárászi Pajtaszínház Nagy Könyvébe beírjuk ezt a kitüntető címet, majd mindenki 

aláírhatja, aki ott szavazott. 

Ezt a könyvet ezentúl így fogjuk őrizni a könyvtárban. 

Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap és 

a Csorba Győző Megyei Könyvtár támogatja. 

Mezeiné Zsuzsa könyvtáros 
 

Könyvtári Hírek 

A Csorba Győző Megyei Könyvtár által vett új könyvek jegyzéke: 
 

44 híres eposz 

77 híres dráma 

99 magyar vers 

Egyetemes művészettörténet 

Gordimer: Önvédelmi fegyver 

Grass: A bádogdob 

Határozó könyvek – Csigák és kagylók 

Idegen szavak és kifejezések szótára 

Kötelező röviden – gimn. és szakisk. 1-3-4 oszt. 

Magyar értelmező kéziszótár 

Magyar nagylexikon 1-19. köt. 

Magyar szinonima szótár 

 

Magyarország története előidőktől 2000-ig 

Mi micsoda – Az ókori görögök 

Mi micsoda – Ősember  

Mi virít itt? Virágkalauz 
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Nagy képes lexikon gyerekeknek 

Nézd, milyen gazdag a világ éléskamrája 

Nézd, milyenek az állatok 

Nézd, milyenek a városok 

Szemtanú – Hangszerek 

A tudás enciklopédiája 

Új nagy egészségkönyv 

Világatlasz országlexikonnal
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Folytatjuk Papp Gábor Pajta-színházi bemutatását: 

A Pajta 
Ahhoz, hogy a Pajtának, az idők folyamán a 

helyiek akaratából alternatív közösségi színházzá 

alakulása értelmezhető legyen, alapvető, hogy annak a 

történetéből induljunk ki. A tulajdonosok 1998-ban vették 

meg a pajtát és a hozzá tartozó lakóépületet, amely egy 

régi, klasszikus típusú, hosszú parasztház. A tervek 

szerint kamaratánc-csoportok részére próbahellyé 

alakították volna át a pajtát, hiszen a tulajdonosok népi 

tánccal is foglalkoznak. 1998-ban már a harmadik 

nemzetközi Keleti-Mecsek Hagyományőrző Táborokat 

szervezték meg, a helyi Tourinform irodával közösen, 

külön a felnőtteknek és külön a gyerekeknek, a mintegy 

másfélszáz résztvevő a néptáncon kívül a kézművességgel 

is foglalkozhatott. A szűkös költségvetés nem engedte, a 

mindig vágyott népi színjátszó jellegű tábor 

megvalósítását, azonban a pajta birtokbavételének évében 

létrejött az első próbálkozás, de a pajta akkor még nem 

funkcionált színházként, hanem csak részben a 

felkészülések helyszínéül szolgált. Az első előadás témája 

az óriásbábokkal, maszkokkal előadott Máré-vár 

legendája volt, amelyet a helyszínen adtak elő a helybéli 

fiatalok. A következő évben, már Kárászon, a bibliai Noé-

történetet dolgozták fel, a darab több helyszínen 

játszódott, a szereplők a templomból indultak, aztán a 

faluban folytatatták útjukat. Kétezerben, az épp akkor 700 

éves Kárász történetét vitték színre, szekérszínház 

formájában. A rendező évszázadonként egy-egy 

meghatározó eseményt választott ki és ezeket egy-egy 

kocsira helyezte, amelyek aztán a nézők előtt haladtak el, 

illetőleg a nézők is mozoghattak, felidézve ezzel a 

reneszánszkori színpadot. A színjáték alapjául egy, a mai 

napig rendszeresen kézzel írva vezetett, fényképekkel is 

illusztrált, Krónika elnevezésű helyi „ősgesta” szolgált. A 

jelenetek az ivótól indultak és a falu közepén, a templom 

előtt álltak meg, ahol a nézők várták az újabb és újabb 

eseményeket bemutató szekereket. Fontos megjegyeznem, 

hogy a millennium évében a Kárászi Faluszépítő 

Egyesület segítségével a falun kívüliek számára is 

hozzáférhetővé tették a falu jeles eseményeit tömörítő, 

több darabból álló Kárászi helytörténeti füzetek (2000) 

című kiadványt. Az összeállításnak egy darabját emelném 

ki, a ’Kárászi huncutságok’ című részt, ugyanis az ebben 

lévő anekdotákat amatőr etnográfus módjára a helyi 

Tourinform iroda vezetője, tősgyökeres kárászi gyűjtötte 

össze. A helyi ivóba hívta össze a „nagy öregeket”, akik a 

helyi történeteken keresztül közösen felidézték a falu 

múltját, és úgy vélem, hogy ekkor kétségkívül a kollektív 

emlékezet működött, az elhangzottak pedig természetesen 

rögzítésre kerültek az irodavezető által.  

Ez a füzet a helyi identitás, a közösségi tudat 

fontos eleme, amely a Pajta-színházba kerülve teljesedik 

ki igazán, ott kap igazi jelentést, és ott marad fenn. Azt 

azonban már itt leszögezném, hogy ezek az anekdoták 

nem művészi módon vannak papírra vetve, sokkal inkább 

a megőrzésen van a hangsúly, bár a színpadon már a 

hivatásos rendező alakítja bárki által élvezhető 

élményanyaggá a történeteket, de a Pajtán belül is sokkal 

inkább a közösségteremtésen van a hangsúly, mint a 

művésziségen.  

Az 1998-ból származó és a rendezőtől, Rumi 

Lászlótól eredő ötlet a millennium évére érett be, amely 

rögtön a Pajtába lépése után megszületett. Nevezetesen, 

hogy a tér alkalmas egy sajátos színház kialakítására. Úgy 

vélem, ez is egy folyamat volt, hiszen az első ötleten túl, 

több oldalról is jöttek olyan élmények, amelyek 

megerősítették a tulajdonosokat az átalakítás 

lehetőségében. Baranya egyik legapróbb településén 

Kánban érte a házaspárt az első hatás, ahol a felújított 

parasztházak között egy átalakított, lényegében közösségi 

házként funkcionáló pajtára bukkantak, korábban pedig 

Ausztriában járva egy vendégfogadóvá változtatott 

magtárt látogattak meg. Mindkét élmény pusztán abban 

erősítette meg őket, hogy át lehet alakítani a pajtát, 

azonban a jelenlegi, „átálmodott” kárászi Pajtához 

hasonlóval nem találkoztak. Véleményem szerint, mindez 

a Pajta-színház egyediségét, jellegzetességét mutatja, 

hiszen ettől is mondható igazán értékesnek maga a 

helyszín. A Pajta külső-belső arányait, osztottságát, 

egyszóval eredetiségét igyekeztek minden szempontból 

megőrizni a tulajdonosok, csupán egy összekötő gerendát 

helyettesítettek acélhuzallal, mivel az éppen 

szemmagasságban volt, így egyaránt zavarta volna a 

szereplőket és a nézőket. Az eredetiség elvét követve nem 

kötötték össze a nagyobb takarmány és a kisebb szalma 

tárolására szolgáló padozatokat sem, jelenleg az előbbi a 

nézőtér, az utóbbi a színpad funkcióját tölti be. Így a 

„szakadék” megmaradt a két tér között, amely annak 

idején a szekér beállására szolgált, de most a nézők itt is 

bevonulhatnak. Ez a „tátongó űr” varázslatossá teszi a 

színházat, de még inkább az a megoldás, hogy a zenekari 

„árok” fent helyezkedik el. Ugyanis a színpad és a nézőtér 

egy átjárható kétoldalt lépcsős faemelvénnyel van 

összekötve, ahol a népi zenekar foglal helyet, tehát árok 

helyett zenekari „erkélyen” „páholyban”, nem véletlen, 

hogy ez a belső tér legmagasabb pontja, mivel a zeneiség 

központi helyen van minden színielőadáson, ezzel is az 

erőteljes képi-zenei hatásokat erősítve, amely a játékos 

színpadi fantázia fontos kelléke Kárászon. 

A 2000. évi kocsiszínpados megoldást követő 

évben, kap igazán főszerepet a Pajta, elkezd színházként 

működni. Az elemzésem legfontosabb tárgyául szolgáló 

darabok ekkor jelennek meg, ezek csak a kárászi 

anekdoták feldolgozásából állnak össze, melyeket 

túlnyomórészt csak helyi, kárászi fiatalok adnak elő. Itt 

kell megemlíteni a polgármester személyét, aki először 

vetette fel a pajta tulajdonosainak, hogy mi lenne, ha csak 

helyi ifjak szerepelnének a szóban forgó darabokban, akik 

pedig nem remélt számban vállalkoztak a feladatra. A 

település első emberének szerepe mindenképpen 

kiemelendő, hiszen a közösség fejlesztésében, annak 

kialakításában és fenntartásában a kezdetektől fogva 

főszerepet játszik. 

Aztán 2001-ben ismét a ’Huncutságokból’ 

válogattak, majd a következő esztendőben szünet volt, 

2003-ban viszont a pécsi Janus Egyetemi Színház Oberon 

csoportját hívták meg vendégszerepelni, továbbá egy 

’Madárház’ című, a helyi, egykori fészekodúgyárhoz 

kapcsolódó írás szolgáltatta ebben az évben a helyi 

anekdotákon alapuló előadást. 

A 2004-es év nyarán új anekdota-gyűjtemény 

látott napvilágot, ezekből álltak össze abban az évben az 

előadások. Résztvevő megfigyelésemet tehát ebben az 

időszakban, a 2004. július 12-től 18-ig tartó színházi 

táborban folytattam.  (folytatjuk) 
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Titok 
Ülök a Tourinformban, esős unalmamban bámulok ki az ablakon. Hárman-négyen 

ácsingóznak a nyugdíjukra várva a Taki ajtaja előtt. A ’majdnem’ tömeg méltatlankodik: 

miért kell sorban állni a szemerkélő esőben, miért nem mulathatják az időt inkább odabent, a 

jó melegben?! Ezt meg is kérdezik tőlem, miután a sorban állás egyhangúságában bejönnek 

az irodába. Hát a titoktartás, a bank így védi az ügyfeleit – próbálom megértetni; kevés 

sikerrel. Mert, teszem azt, hogy nézne ki, hogy mikor a múlthéten például én is betettem a 

számlámra a tizenötmilliós üzleti nyereségemet, Julis néni a hátam mögött kukkolná a 

tranzakció létrejöttét. Szegény, három napig biztosan nem aludna nyugodtan.   

A titok a lényeg. Mert a végén úgy járunk, mint az érettségi tételekkel: minden kiderül.                                                             

                                              -csl- 

 

 

A korhely molnár – 1838  
(Jöjjön most ismét egy korabeli ’huncutság’ Jankó János plébános (lúd)tolla nyomán) 
 

„… Ezeket nagyjából elvégezvén a szőllőhegyen, gondomat a plébánia malomra kellett fordítani. A 

két évek előtt felfogadott haszonbérlő Venczler Ignácz a második esztendőben igen rosszúl 

viselte magát, a malom után nem látott, többnyire a közellévő csárdában lakott, s inkább nézett a 

szép csárdás, s egyszersmind mészárosné után, mint a malom után; lisztjét ide hordta, itt 

kártyázott, s mulatságok alkalmával 3-4 forint ára kártyát megmeg vett, hogy magát a menyecske 

előtt fitogtassa, és megkedveltesse.  Az őrlősők elunván az utána járást, gyakran a már felényire 

megőrlött, vagy nagyjából darált gabonájukat felrakván, azt más malomba vitték, s utoljára 

egészen elis maradtak. Mindezeknek következtetése az lett, hogy sem gabonája, sem pénze nem 

lévén, haszonbért nem fizethetett. De azonkivűl, hogy az őrlősöket elidegenítette, a malom 

szerszámaiban is sok kárt tett; a múlt ősszel szokás szerint a vizes kereket trágyával nem kente 

be, azért az a télen egészen befagyott a belső fogas kerékkel együtt annyira, hogy a kereket a sok 

ráfagyott jégtűl nem is lehetett látni; tavasz felé, midőn már minden malmok erősen dolgoztak, s a 

kerekek forognak, hozzá fogott a kerekek lejegeléséhez, ,annyira össze vagdalta, és rombolta, 

hogy csak nem hasznavehetetlenné lett. Illy könnyű … között, a gondatlan és veszni tért embert 

továbbá a malomban nem lehetett megtűrni; azért folyó évi Sz.György kor beléállítottam Hlitekker 

Miklóst, egy igen szegény, de egyébbként jó erkölcsű, s iparkodó fiatalházas molnár legényt, 20 

mérőt az előbbinek árendájából elengedvén, s igy 120 pozsonyi mérő évenként fizetendő 

gabonáért.” 
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aLAP 
 

2005. június 30. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

VIII. évfolyam 6. szám 
 

 

Gondozatlan a temető 

A kárászi temető nem az önkormányzat tulajdona, nem az önkormányzat veszi be a sírok megváltásának 

díját, nem szedi a párbért és - ennek megfelelően – nem gondozza a temetőt. Ez az egyházközség dolga, 

melynek az előbbiek ismeretében rendelkeznie kell a szükséges anyagi háttérrel. Ha mégsem rendelkezik, 

világítsa át magát, vagy egy alapos lelkigyakorlat keretében tisztázza a tisztázandókat. 

Látszik, hogy nyugtalanít a dolog! 

Egyrészt jó néhányan nálam reklamálnak, másrészt az én hozzátartozóim is ott nyugszanak a gazban. 

A probléma minden évben előkerül. Megdöbbentő, hogy az előző plébános idején a kárászi volt a környék 

leggondozottabb temetője, egy park volt! 

Elég ebből! 

Ismételten és nyomatékosan kérem aLap hasábjain és a Püspökségnek írt levélben is, hogy a temető 

tulajdonjogát az egyház adja át a helyi önkormányzatnak, egy temetői kataszterrel és a sírok megváltásáról 

szóló korrekt kimutatással és az időarányos maradék pénzeszközzel együtt. 

Addig pedig, a törvények értelmében, gondozza tulajdonát a közösség megelégedésére! 

 

Mezei Attila 

polgármester 

VIRÁGOK 

A kislányom is Virág! 

Meghatározónak tartom, hogy az utak szélén, oszlopokon, ágyásokban, tartókban van-e virág. Van úgy, 

hogy irigykedem, általában csak – mindenféle háttérgondolat nélkül – gyönyörködöm… 

A kárászi hídon is volt virág! Ellopták! 

Mit idegeskedem, hiszen nem az első eset! Őszinte legyek? Meguntam. Ők győztek! 

Nem hivalkodunk többet a híd virágaival, marad, ami, egy több éve lefestett, érdekesen sárga, tucat 

hídkorlát. 

A virágládák egy emberi világ emlékei voltak. 

Mezei Attila 

 

Könyvtári hírek 
ÚJ KÖNYVEK 

 
Byron, Shelley, Keats versei 

Körkép 2005 

Szép versek 2005 

Wass Albert: Jönnek!  

        Adjátok vissza a hegyeimet!  

Schmidt Egon :Madárvédelem a ház körül 

Coelho, P.: Az alkimista 

Szabó M.: Für Elise 

Márai S.: Füveskönyv 

 
GYEREKKÖNYVEK! 

Cabot, M: A neveletlen hercegnő naplója 1-6 

NÖSTLINGER, C.: ZŰR HÁTÁN ZŰR 

Ende, M.: Varázslóiskola Vágyországban 

Hevesi L.: Jelky András kalandjai 

 

AJÁNDÉK KÖNYVEK 

 

Köszönet Papp Endrének, a Tourinform irodának, 

Ormos Balázsnak, a Csorba Győző Megyei 

Könyvtárból Sragner Mártának, valamint a 

kárászon nyaraló Menyhei családnak az ajándék 

könyvekért! 

 

Mezeiné Zsuzsa

kárászi 



 2 

 

Erdei kincseskönyv 
Igen, kincsekről szól a könyv! 
A lápi póc smaragd, a babás szerkövek rubintok, a források vize magában is kincs, az emlékhelyek, 
vadászházak pedig gyémántok. Lenyűgöző gazdagság. 
Kincsek lajstroma! A Mecseki Erdészeti Részvénytársaság területén és vonzáskörzetében található 
természeti értékek és kultúrtörténeti emlékek gyűjteménye. 
Kiadója a Mecseki Erdészeti Rt., Káldy József vezérigazgató felelős kiadói mivoltával és tárgyszerűből 
meghatóvá váltó előszavával. A nyomdai előkészítés, a gondozás Ferling Józsefet, kedves ismerősömet és 
cégét dicséri, a nyomdai munkálatokat a dunaújvárosi Képes Kft végezte, a címlapfotó Molnár Tamásé. 
Fotók ügyében pedig egy hajóban látjuk evezni a Baranya Megyei Természetjáró Szövetséget, a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot, az Erdészeti Rt.-t, Farkas Sándort, Szőke Pétert, em Török Andrást, egy 
másik meghatározó erdész személyiséget, Dr. Papp Tivadart és Túrós Lászlót. Tágas és vendégszerető 
hajó ez! 
Kicsit szomorú könyv is egyben. Túrós László igazgató úr, az író, nem élhette meg a megjelenést. Ez a 
könyv nem egyedüli, de igazán fontos „emléktáblája” az óriási erdészegyéniségnek. 
A könyv szép, borítóján az erdő zöldje és a Pannon régió kékje, szövegében tárgyszerű, alapos, stílusos. 
Így ír a „Jenczer Gábor emlékhelyről”: 
„….a kárászi ifjúság állította kegyeletből a barátnak….” 
Mondom, kicsit szomorú könyv. 
Tartalmazza a térség összes forrásának, minden fellelhető faállománynak, az érdekesebb fáknak, 
kultúrtörténeti emlékeknek és emlékhelyeknek leírását, mindezt gyönyörű fotókkal teszi láthatóvá. 
Javaslom mindenkinek, erdészeknek és geológusoknak, kirándulóknak és pedagógusoknak, építészeknek 
és vadászoknak – fogják kezükbe a könyvet, érezzék friss illatát, lapozzanak bele, nézegessék, forgassák. 
Bánjanak vele tisztelettel, hiedelmek és tanok bújnak meg benne, rövid életek emlékei tódulnak elénk, 
mesterművek válnak láthatóvá tőle. 
Szeressék! 
Ha keresik, a Mecseki Erdészeti Rt.-nél, igazgatóságainál megtalálják. 

Mezei Attila 

 

Falusi turizmus szaktanácsadói továbbképzés 
 

Továbbképzi, illetve új szaktanácsadókat 

tanít be a Falusi és Agroturizmus Országos 

Szövetsége. A kurzus három részből áll. Az elsőre 

itt, Baranyában került sor. Pécsett voltak az elméleti 

oktatások, Hosszúhetényben és Kárászon pedig a 

gyakorlati teendőket próbálgatták a hallgatók. A 

második felvonásnak Nyíregyháza adott otthont, 

hasonlóan az első felbontáshoz (elméleti-gyakorlati 

oktatás), a harmadik rész foglalja magába a vizsgát, 

melyre a budapesti Kereskedelmi Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Főiskolán kerül majd sor az ősszel.  

Hosszúhetényben már meglévő 

szálláshelyeket minősítettek ’újra’ a kurzus 

résztvevői, Kárászon pedig gyakorlati tanácsokat 

adtak most induló kisebb, a falusi vendégfogadáshoz 

kapcsolódó vállalkozásokhoz. A továbbképzés jó 

hangulatban, családias légkörben folyt, az ország 

egész területéről érkező szakemberek és leendő 

szakemberek rendkívül jól érezték magukat a 

településünkön. (Ez némiképp köszönhető annak is, 

hogy Hetényben sajnos nem mindig úgy mentek a 

dolgok, mint azt a szervezők előzetesen elgondolták.)  

A bemutatandók közül nálunk a legnagyobb 

’tanácsadói vitát’ a Wehó tanya esetleges 

állatsimogató vendégházzá való alakulása idézte 

elő, Wehó rájöhetett, hogy ő „milyen gazdag 

ember”, de újdonságnak számított Szeliék 

’vendégasztal’ elnevezésű étkeztetési 

kezdeményezése is. Ennek bemutatásaként, 

ízelítőként Zoli készítette részükre az ebédet, melyről 

csak annyit: a csapatnak az a fele, aki Hetényben 

ebédelt, itt repetázott nálunk, mert ott „nem ilyet 

kaptunk ám!”. A Pajta bemutatása - mint idáig 

minden alkalommal - most is elérte kellő hatását; 

ilyet sem mindenhol láthat az ember, a 

’Huncutságokkal’ és a ’Mit-mit-ke’ fával 

megerősítve meg aztán végképp nem. 

Sokak közül most jártak először itt a Keleti-

Mecsekben, bízom benne, hogy maradandó 

emlékekkel távoztak, és ismét találkozunk velük, de 

most már nyaraló vendég formájában.  

-csl-

 

 

Vendégfogadók figyelem! 
A kiadott számlákon kötelezően feltüntetendő falusi turizmus új szj száma a következőre módosult:  

552306 



 3 

 

Folytatjuk Papp Gábor Pajta-színházi füzetének bemutatását. A most következő nyitó epizód 

jól jöhet a július 9-i előadáshoz kis kedvcsinálóként: 
A következő, előadást részletesen leíró oldalak elolvasása után a kárászi színpadi megjelenítés kissé 

triviálisnak tűnhet, ez azonban csak a látszat. Azért tűnhet esetleg így, mivel egyrészt semmilyen leírás nem 

képes visszaadni egy lezajlott, egyszeri és megismételhetetlen, improvizáción alapuló előadást, másrészt 

főleg a helyzet- és jellemkomikumok pillanatnyi varázsát szintén nem lehet egy videó-felvétel segítségével 

történt leírással érzékeltetni. Minden előadás egyszeri, de a kárászi teátrumban ez főleg így van az olasz 

reneszánsz stílusszerűség, a commedia dell’arte-jelleg miatt. Tagadhatatlan, hogy a kárászi társulat nem 

professzionális, de a lényeg épp ebből fakad. Készítettem tehát egy jegyzetleiratot, mivel így válik teljesen 

érthetővé a dolgozatomban felvetett probléma.  

Az előadás jegyzetleirata előtt mindig, formai és tartalmi változatás nélkül, közlöm a dramatizálás 

alapját képező, ténylegesen megjelent (és a helyszínen, kvázi műsorfüzetként árusított) kiadványból 

származó anekdoták szövegét, így érzékelhetők legjobban az összefüggések. E rendhagyó leírásban kövér 

betűvel szedve olvashatóak a narrátor vagy a szereplők által mondottak, a dőlt betűvel írtak pedig az én 

magyarázó, olykor értelmező megjegyzéseim. Az első két jelenet teremti meg azt a lakodalmas környezetet, 

amiben összefűződhetnek az anekdoták, vagyis ezek nem kötődnek leírt történetekhez, hanem egy eredeti 

népi keretanyagként jelennek meg. 

 

I. Kinti lakodalmas-jelenet 

A lakodalmas népek táncolnak élő népi zenére a volt iskola udvarán, ezt követően elindul a menet, 

megérkezik a lovas szekér bakján ülve a vőlegény is a Pajta udvarára, hátuk mögött a kocsin rezesbanda 

húzza a lakodalmas muzsikát.  

VŐFÉLY (VF):… szoknyát jól fölkössék, hogy tánc közbe le ne essék. Hadd szóljon! (Szól a zene, indul 

a sikongatós, hujjogatós tánc…) EGYIK TÁNCOS FIÚ: Ácsi! Csárdást!  

Tánc, zene abbamarad. EGYIK TÁNCOS FIÚ: „Én az éjjel álmomban, sudridom”  … „Sári, Mári… 

sudridom” (játékos, kendős tánc indul), majd pedig: „Mindenkinek van babája, csak én nékem 

nincsen…” (Egy kisfiú a földre tett botok fölött táncol, majd egyre többen felváltják.) 

Újra többen táncolnak, párban… 

VF: „…Istenem, Istenem, úgy szeretem a szívét, kellemetes beszédjét, ennek a kislánnak” (Dobos-

vőfély utánozhatatlan hangján és ízes beszédmódban e nótával kezdi mondandóját, majd hasonlóan 

tájszólásos, rezegtetett hangjával parádézik a további szerepeiben is) E mennyegzős házba elgyütt a 

sokasság, engödelmet kérek, hogy legyen itt hallgatás, gyerök oda hátul szűnjék a suttogás, míg itt elő 

röviden foly a bucsuztatás. Ékes menyasszonyunk felkért… hun a menyasszon, nincsen menyasszon… 

telefon, telefon (jön a vőlegény súg a vőfély fülébe) Mobiltelefon csörög. A Vőlegény felveszi. Beszél. VF: 

míg nem lesz menyasszon, röviden elmesélek egy történetet… VŐLEGÉNY (VL): Hol??? Fodrászná? 

Ilyemkor? Normális? (Üvölt a telefonba…) VF: Szőke lesz… VL: Feketére? Levágattad? (Fejét fogva 

leteszi a telefont.)  

Begördül egy fekete, feldíszített, osztrák rendszámú autó, hangos diszkózene bömböl a magnóból, kiszáll az 

ara, a vőlegény döbbenten nyúl az új frizura felé, az új haj tulajdonosa büszkén viszi fejét és idegesen tolja el 

a vőlegényt magától… VF: Gyertek ő má, há itt a násznép! A pár felmegy a tornácra, a vőfély mellé. 

(„Lakodalom van a mi utcánkban…”- játsszák a muzsikusok)  

 

 

A Pajta-színház Nagy Könyve 
 

Az elmúlt hetekben lezajlott az aLAP hasábjain 

meghirdetett saját Nagy Könyv szavazás. A 

szavazás során mintegy 50 könyv kapott szavazatot, 

ezt a listát a következő lapszámban fogjuk 

ismertetni. A szavazatott kapott könyvek közül a 

következő 5 került az első helyre: 

Brontë, C.: Jane Eyre 

Márai S.: A gyertyák csonkig égnek 

Rideg S.: Indul a bakterház  

Sienkiewicz, H.: Quo vadis 

Závada P.: Jadviga párnája 

(A felsorolás abc rendben történt) 

Az itt felsorolt 5 könyv közül lehet majd 

kiválasztani július 9-én a Pajta-színház előadásán azt 

a legnépszerűbb, legolvasottabb, legjobb könyvet, 

mely ’A Pajta-színház Nagy Könyve’ 

megjelöléssel lesz megtalálható továbbra is a 

könyvtárban.  

A szavazásra a színházi előadás szünetében kerül 

sor, a döntést megkönnyíti néhány olvasó pár 

mondatos véleménye az általa olvasott könyvről. 

Erre a feladatra jelentkezéseket várunk! 

 

Mezeiné Zsuzsa



 4 

VIII. KELETI-MECSEK NÉPTÁNC-, KÉZMŰVES- 

ÉS SZÍNHÁZI TÁBOR 

Kárász, 2005. július 4 – 10. 
 
Kézműves- és néptánctábor: 

Minden délelőtt kézművesség (nemezelés, szövés, korongozás, agyagozás, íjászat, batikolás, maszkkészítés, 

óriásbáb készítés…) A hétvégi záróműsoron kiállítás 

Délután: bácskai táncokból koreográfia, moldvai táncok, furulya, brácsa, bőgő, hegedű és népi énektanítás. A 

záróműsoron a koreográfia eltáncolása. Tanít: Rind Melitta és Győri Attila 

Színházi tábor:  
Rumi László bábszínész és rendező vezetésével díszlet-, kosztümkészítés, maszkok, bábok elkészítése, 

színdarab betanulása, 9-én előadás. 

A tábor teljes ideje alatt a Vajdaságból érkező Csalóka és az egri Szabó Attila zenekara muzsikál. 

Környékbéli gyermekeknek a részvételi díj: 6.000,- Ft (az anyagköltségen kívül tízórait és uzsonnát 

tartalmaz, ebéd külön kérésre megoldható) 

 

Kárászi fiatalok figyelem:  
A színházi táborral kapcsolatos megbeszélésre, a szerepek kiosztására július 5-én, kedden 

délután 16.00 órára vár mindenkit Rumi Laci nagy szeretettel a Pajtába! 
 

Pajta-színházi 
 

ELŐADÁS 
 

és A Pajta-színház Nagy Könyve 

eredményhirdetése 

2005. július 9. szombat este 
 

Kedves Pajta Szerető Kárásziak! 
A Táborunk ideje alatt, illetve már előtte is, szívesen 

fogadunk – előre is megköszönve – konyhakertjükből és 

spájzukból minden fölöslegessé vált csemegét (zöldséget, 

gyümölcsöt, tojást, kolbászt és minden ehhez hasonlót), a 

Tábor lelkes résztvevői jóltartására.  

a Tábor szervezői 
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aLAP 
 

2005. július 29. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

VIII. évfolyam 7. szám 
 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Az egyházközség ülésére meghívást kapott a polgármester, itt az egyházközségi képviselőkkel együtt 

áttekintették a temető körül kialakult áldatlan helyzetet. A polgármester ismételten bejelentette, hogy az 

önkormányzat hajlandó átvenni a temetőt üzemeltetésre, az alábbi feltételek mellett: 

- Szükséges dokumentumok megléte 

- Határok pontos ismerete 

- Rendezett állapotban való átvétel 

A testület az ügyet a következő ülésen tárgyalja, megkönnyíti a dolgot, hogy a Püspökség rendelkezésre 

bocsátott egy – már működő – együttműködésről szóló szerződést, mintának. 

 

Az önkormányzat újabb forrásból nyert pénzt az Ibolya utca aszfaltozására, a Polgármester így aláírta a 

vállalkozási szerződést is. A kivitelezésre augusztusban kerül sor.  

 

Augusztus 16-án, kedden, FALUNAP kerül megrendezésre, melyre a meghívottak között szerepel a 

Bácskatopolyai Falufejlesztő Alapítvány (Szerbia), Ülke község küldöttsége (Románia), Mezővári 

önkormányzata (Ukrajna) és Pitten polgármestere. Bécsi Magyar Kultúregyesület-Délibáb (Ausztria). 

(Részletes programismertető mellékelve.)  

 

Könyvtári hírek 
Új könyvek 
Márai Sándor: Füveskönyv 

Dan Brown: A DaVinci-kód 

 

Tudományok kiskönyvtára sorozat 

 A logika nyelvtana – bevezetés a matematikába 

 Az élet molekulája – Bevezetés a genetikába 

 E=mc² – Bevezetés a relativitáselméletbe 

 

Felmerülhet a kérdés, hogy az utóbbi három könyv vajon mit is keres egy ilyen kis könyvtárban, mint a miénk? 

Nyilvánvalóan nem tudunk lépést tartani a szépirodalmi kiadványokkal sem, hát még a tudományos művekkel, 

hiszen ezek avulnak el a leggyorsabban! Mégis, valamilyen szinten erre is figyelni kell, az nem elég, hogy a régi, 

idejét múlt szakkönyveket kiselejtezzük. Kapóra jött ez a kis terjedelmű, elérhető árú sorozat, mely a Dialog 

Campus Kiadó gondozásában jelenik meg, érthető nyelvezeten íródott, hétköznapi – nem tudós – embereknek. 

Összesen 12 kötet terjedelmű, s ezzel a természettudományok legmodernebb eredményeit ismertetve - a mi 

szerény méreteinket figyelembe véve – mégis színvonalas szolgáltatást tudunk nyújtani. 

 

Ízelítő a Bányászklubtól kapott régi könyvekből 

Szerb Antal: Utas és holdvilág 

Apuleius: Az aranyszamár 

Aléchem: Tóbiás, a tejesember 

Aldridge: Testvérem, Tom 

Bradford: Oly távol az ég 

Buzzati: A tatárpuszta 

Fekete István: Tíz szál gyertya 

Révay József: A szerelmes delfin 

Vonnegut: A Titán szirénjei 

Faulkner: Fiam, Absolom! 

Ehrenburg: A vihar, Párizs bukása 

Habe: A küldetés 

Moldova: A magyar atom 

Illyés: Kháron ladikján 

Feuchtwanger: A hamis Néró 

France: Angyalok lázadása 

 

Mezei Attiláné könyvtáros 

kárászi 
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Erdély, sokadszor 
 
Megint vittük az esőt, ahogy tavaly is. Csöpögött a 

lepusztult Körös-parti Párizsban, Váradon. Én ott soha 

nem találkoztam még Ady szellemével, viszont mindig 

lenyűgözött a templom fensége, csendje, biztonsága. 

Szemerkélt a Királyhágón és Csucsán, aztán kicsit 

elállt, hogy megnézhessük a Kőrösfői szép kis kerített 

templomot, festményeit és a hősök tábláját, nevük 

mellett ragadvány, vagy becenevükkel – számomra így 

is, úgy is szokatlanul… 

„Hősi halált halt a magyar hazáért B. József ((Kula)” 

Más ház, más szokások! 

Kolozsvárt is megúsztuk eső nélkül, azt a pár tétova 

percet a Házsongárdiban, azt a pár értetlen percet 

Mátyás szülőházánál – Corvin Mátyás román király, na 

ne… 

Szakadt viszont a gyönyörű és a hatvanas éveket idéző 

Torockón, verte az eső a Székelykövet és az 

iskolabuszt, a hazatérő csordát és a - rajtunk kívül – 

még ott időző sok magyarországit. A falu mégis 

otthonos tudott maradni, barátságos, mosolygós, 

eredeti. Erdélyi vásárban sem voltam még eddig, a 

tovaindulás reggelén mindez megadatott, alkudoztak 

borjúra, csikóra, kaszanyélre, szalmakalapra; 

sültkolbász illata terjengett gyanúsan és kétdecis 

mértékben folyt a pálinka, ez már nem volt olyan 

szokatlan… 

Először voltam a tordai sóbányában. Nem utoljára! A 

belépés rendezett, kulturált, adnak jegyet, figyelembe 

vesznek, bár magyarul nem beszélnek (eleinte angolból 

kellett tolmácsolnom, mit mondjak, volt valami…) 

Később előkerült egy kedves, magyarul beszélő leány! 

A bánya abból a korból való, már nem működő, 

ipartörténeti emlék, amikor még egy vállalkozás lehetett 

eredményes, amikor még volt arra esély, hogy amit 

termelsz, azt tartósan eladhatod, amikor még biztos 

volt, hogy ha dolgozol, biztosan mész majd 

valamire…Ez az időszak az Osztrák-Magyar 

Monarchia, Magyarország huszadik százada, ami még 

két évtizedig sem tartott. 

Aranyosgyéres, Maros völgyén át Székelyföldre – más 

olvasni róla az útikönyvben és más átzötyögni rajta. 

Figyelem: az utak javulnak, a városokban építkeznek, a 

gyárak előtt vagy embernyi gaz, vagy biciklik százai, az 

autók jó harmada már nem Dacia, Erdélyben történik 

valami… 

Ha Erdély tündérország, akkor Székelyföld a mesék 

néhány megyéje, ahol még a könyörtelen idő is 

megszelídül és meghallgat néhány történetet, vagy 

vaskos góbé viccet, iszik egyet, aztán elsiet, majd 

máshol behozza… 

Szováta, Parajd, Korond! Korond market!  

A csergétől, a bőr cuccokon, az út mellett árult 

vargányán keresztül a fütyimeresztgető fa emberkéig 

(házi áldások alatt álldogál a polcon) minden kapható, 

fazekasáru is… 

Tamási Áron viszont nem devalválódik, a farkaslaki fák 

alatt csend, emlékezés, szalagok, koszorúk. A bejáratnál 

könyvek, a máréfalvi Kovács Piroska néni gyönyörű 

székelykapus könyve is… 

Farkaslakán az emlékezés Ábelre, Ülkén pedig igazi 

„ábelek”, Frédi, Domi, Péter Árpi, Gazsi, Jenő, Nagy 

Imre és persze Gergely Laci, ők várnak bennünket. 

Szerencsére régóta ismert, jellegzetes, eredeti 

jóbarátok! 

Szét is hordják a vendégeket, iszogatni, vacsorázni, 

nagyokat beszélgetni. Szó nem esik a népszavazásról, 

igaz, mi meg is tettünk csaknem mindent ebben az 

ügyben. 

Másnap a Hargita kincseivel ismerkedünk, Homoród 

borvizével, Hargitafürdő mofettájával, áfonyával, 

fenyőkkel, gombákkal, a néphagyománnyal a máréfalvi 

hagyományőrző táborban. Volt ott egy táncoslány, aki 

felismerve, hogy kárásziak vagyunk, nagyon megörült 

nekünk, ő már járt nálunk a Pajtában. 

Ezután leereszkedtünk a hegyről, sétáltunk az esőben 

Udvarhelyen, fejet hajtottunk Szejkén Orbán Balázs 

előtt, de nem hódoltunk be az ottani borvíznek, 

megnéztük a szenttamási régi és az ülkei új templomot, 

aztán hazamentünk. Haza! 

Másnap Segesvár felé a szász vidéken, Nagyszebenen, 

Déván, Aradon át jöttünk haza, valóban haza! Erről az 

útról igazából csak gondolataim, apropóim lennének… 

Héjasfalva (Vinatori), itt volt a határ a bécsi döntés 

értelmében. Aki ismer, tudja, hogy Wass Alberttal 

vannak bajaim bőven, fenntartásaimmal nem bírálom 

őt, viszont nem is olvasok tőle sokat. A „Jönnek!” című 

regényét olvastam. Olvassa el más is, rögtön fontos 

hely lesz Héjasfalva! Senki ne olvasson csak Wass 

Albertet! 

A szász vidék és Szeben! A szászok nyolcszáz évig 

éltek Erdélyben, ellenálltak a mongolnak, töröknek, 

román zúdulásnak, szélsőséges magyarnak. Dolgosak 

voltak, gazdagok, erősek és büszkék. Nagyszeben egy 

európai város volt, múzeumában Tiziano, Rubens, 

Brueghel képei. Itt dolgozott Honterus, a filozófus, 

Bakfark Bálint, a lantos. Sokszínű, tehetséges, 

vallásában összetartó (evangélikus) közösségeket 

védtek az építészeti remek erődtemplomok. 

Bächer Iván írja a „Nagypapa hűlt helye” c. könyvében, 

a szászok mindent kibírtak, de a huszadik század 

őrületét, azt nem, elmentek…Mások is elmentek, az 

erdélyi zsidó közösségek (nem önként), a székely 

kivándorlók, tehetséges és lumpen románok, sokan… 

Erdély soha nem lesz az, ami volt, de lassan lesz esélye 

arra, hogy maga alakíthasson a sorsán, így ez a sors 

könnyebbre fordul majd, látom! 

Mezei Attila 
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Esőisten siratja Mexikót a címe ifjúkorom egyik rég elfeledett olvasmányának.  
Esőisten siratja Kárászt – aktualizálhattuk volna a mondást július 9-én, estefelé, kábé úgy hat 

óra tájban.  
Hullottak Isten könnyei szaporán, a lehető 

legjobb időzítéssel. De ezek nem a bánat 
könnycseppjei voltak, hanem az örömé, a vidámságé, 
mivel az, ami a Pajtában ekkor zajlott, az számára is 
nagyon tetszetős dolog volt. (A világért sem akarnék túl 
patetikus lenni, de hogy is lehetnék egy olyan faluban, 
ahol, mint utóbb kiderült, messze magasan az Indul a 
bakterház a kedvenc olvasnivaló!)  

No de visszatérve a Pajtára, az, ami ott folyt, 
nem volt más, mint a kárászi Kukorica Jancsi hiteles 
története, azaz; a János Vitéz megidézése. Rumi Laci 
most nem a ’huncutságokkal’ bűvészkedett, hanem egy 
’hozott’ darabbal szórakoztatta a nagyérdeműt, amiből 
kiderülhetett, hogy az ’egrögyi’ Petőfi Sándor hogy 
borozgatott barátjával, Kukorica Jancsival a kárászi 
kocsmában. 

Milyen volt az előadás? A fene tudja. Az 
idegrendszerem ekkora már teljesen romokban hevert – 
mert hiába az öröm könnyei voltak azok a hatalmas 
cseppek, majdnem sikerült elmosnia mindent. Annyi 
azonban megmaradt bennem, hogy ilyen zenei 
alátámasztásunk – hála Boldizsár Iminek, a Csalókának 
és Farkas Zsuzsinak – még nem volt, és az is biztos, 
hogy kellékileg is nagyon tip-top volt minden. Egy 
rendszeres ’pajtajáró törzsvendég’ ismerősöm szerint, 
idáig ez a darab tetszett neki a legjobban. Na most, ha 
hozzávesszük – akár hiszi, akár nem –, hogy 
összefüggően elpróbálva egyszer sem lett a műsor, 
akkor maradhatunk annyiban, hogy valóban megérte rá 
a pénzt beledobni a kalapba. De ezt bizonyíthatja a telt 
ház, a kétszeri előadás és a lelkes közönség is. 

Vastapsot kapott Gindi és Dobos Laci bácsi 
által megformált Kukorica János, Melitta és Lép Adri 
Iluskája, Nyisztor Eszti mostohája, a csajszik banya-
kara, Németh Gergő XIV. Lajosa, Dobos Ata óriása, 
Greg gitározása, Kata furulyajátéka, Imike 
technikussága, Kisgindi griffmadara, a ’bonyhádi 
négyek’ mesélőkórusa, Judit mindenre figyelő tekintete 
és persze Rumi, akinek ismét sikerült megerősítenie a 
tényt – amit Sára nevű lánya is mondott neki az előadás 
után: „ebben te egészen jó vagy Papa!” 

Végre be tudtunk kerülni a Dunántúli Naplóba! 
Igaz elég sok tücsköt-bogarat összehordtak rólunk, de 
úgy vagyok ezzel, mint Mick Jagger; ő mondta anno, 
hogy „amíg a képem a címoldalon van, nem érdekel, 
hogy mit írnak rólam a 96. oldalon”. Közel tíz év kellett 
hozzá, hogy a Napló fényképésze jöjjön ki, ő fotózzon, 
és ne mi küldjünk be képet. Szóval tíz év, de sikerült. 
Ha nem is a címoldalon, de nagy nehezen meg van az 
áhított cikk, ott virít Ginder Norbi a 100.000,- Ft-ot érő 
huszármentében a hintán, amit Süle Jani bá’ eszkábált 
föl csaknem egy félnapos, artistákat meghazudtoló 
munkával. 

Folynak a rendezvények szerte a nagyvidéken. 
Különböző kategóriában, különböző értékrendben. Most 
mindenki programot eszkábál. Hol egy burgonya, vagy 
egy rétes fesztiválba ütközhet az ember, hol egy lovas 
parádéba. Hol talicskát tologatnak, hol egy Fekete Pákó 
’play-back’-el a zöld gyepen. Hol pedig egy hajdani 
gazdasági épület világot jelentő deszkái recsegnek-
ropognak, hírül adva a világnak: „nem kő’ betojni, azért 
itt még van pár eredeti dolog is…”   -csl- 

 

 

Örömmel és tisztelettel megköszönöm a VIII. Keleti-Mecsek Táborok résztvevői nevében a természetbeli, 

ill. anyagi hozzájárulásukat, valamint minden egyéb segítséget, melyekkel a táborozók és tanítók 

jóltartásához segítettek.                                                                                               Pap Judit táborvezető 

 

Ruppl Gábor, id. Süle János, Süle Jánosné, Bálint István és Nagy Zsófia, Dobos László és családja, 

Mészáros Gyula és Gyöngyi, Mezei Ottó és Éva, Wehovszki István, Varga Ervin, Szeli Zoltán, Berczeliné 

Ica, Morvai Attila, Notheisz Anita, Rónainé Eperjesi Mária,  

 

A Pajta-színház Nagy Könyve 

 

A kézműves és tánctábor záróakkordjaként megtartatott a Pajtában az előadás, a kiállítás és a Nagy Könyv játék is. 

Kiállítva és ismertetve lettek a könyvek, az öt könyv, amiről az előző havi számban már írtunk. Szavazott, aki 

szavazott – ahogy előzőleg aLap szavazólapján is megtehette bárki, s ezen szavazatok alapján kialakult egy 

sorrend:  Rideg: Indul a bakterház 

   Márai: A gyertyák csonkig égnek 

   Brontë: Jane Eyre 

Sienkiewitz: Quo vadis 

Závada: Jadviga párnája 

 

A második előadás után Rumi Laci az asztalra állva, annak rendje-módja szerint kikiáltotta a kárászi Pajta-színház 

Nagy Könyvét, amit a legtöbben olvastak, ami a legnépszerűbb: Rideg Sándor Indul a bakterház című regényét. 

A könyvtár ezentúl ezzel a bejegyzéssel őrzi tovább ezt a könyvet, változatlanul várva minden egyéb könyvével 

minden kárászi és nem kárászi érdeklődőt.       Mezeiné Zsuzsa 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

 Aug. 22-én ülést tartott a képviselőtestület (a képviselők teljes létszámban jelen voltak) 

A napirend elején – megszokottan – a polgármester beszámolója szerepelt, amely az eltelt 

időszak tevékenységeinek ismertetésével foglalkozott, kiemelten az újabb árvíz 

tapasztalataival, a kárfelmérés helyzetével, pályázati lehetőségekkel. 

A további napirendi pontok önkormányzati rendeleteket módosítottak. A költségvetésit a 

kistérségi változások miatt, a helyi építészeti védelmi rendeletet pedig a törvényi változások 

miatt kellett modernizálni. 

 Polgármesterek részt vettek egy megbeszélésen, amely a diákok szállításának gyakorlati  

s finanszírozási kérdéseit hivatott tisztázni. 

 

Köszönet 

 

Köszönet az árvíz idején önzetlen segítőknek, a fiatalságnak, a szászvári és a komlói 

Tűzoltóságnak, Tolnai Zoltán vállalkozónak. 

Tettük nem merül feledésbe! 

 

Fényes, hétköznapi ünnepünk 
 
Szent István alkotó szelleme világította 
borongós keddünket és rázta fel hasonló 
kedvünket. 
A szép vajdasági lány, Kocsis Zsuzsi éneke 
ünnepet hozott keddünkre, Szent István 
hívó énekei megadták az egész nap 
hangulatát. Az énekek, ha kellett, ércesek 
voltak, mint az ifjú király - ha kellett, 
hajlítódtak, tiszták voltak és megindítóan 
szépen tájszólásosak. Minden magyar táj 
saját szavával ünnepli, ünnepelte az alkotó 
királyt, de szép lett volna, ha erdélyi, 
kárpátaljai szót is hallhattunk volna… 
Szent énekek voltak, nem vásári igric 
rigmusok. 
A Pajta-színházi előadás is komolyabb volt 
a szokásosnál, a teremtésmítosz váltott át 
bábjáték-balettba és ünnepbe, ünneplésbe. 

Augusztus 20. az alkotás és a tehetség 
ünnepe is, ne feledjük ezt. 
A maga módján ünnep volt a B-Terv 
zenekar is, eredeti, utánozhatatlan népi 
ihletésű modern zenét játszanak 
elhivatottan és hibátlan technikával. Lehet, 
hogy valami nagy dolog születésének 
voltunk tanúi? 
Mindemellett bemutattuk a helytörténeti 
füzetek újabb példányát, együttműködési 
szerződést kötöttünk a bécsi magyar 
kultúregyesülettel, volt pörkölt és torta, 
voltak ismerősök és beszélgetések, velünk 
kezdődött a megyei megemlékezés sorozat.  
Jókedvünk keddjén! 
 

Mezei Attila  
polgármester 

 

 

  SZENT ISTVÁN-NAP ÜNNEPE  

kárászi 



Könyvtári Hírek 
 

Az elmúlt hónapokban – egy szakkiadó segítségével – komoly felújításra kerülhetett sor a 

szakkönyvek terén. Mezőgazdasági, kertészeti könyveket kaptunk, melyeket ezúton is 

köszönünk! 

A könyvek kínálatából néhány kiemelés: 

  A Nyugat-Dunántúl természeti értékei 

  Minőségbiztosítás a mezőgazdaságban 

  Az Európai Unió mezőgazdasága 

  Vállalkozások finanszírozása 

  Erdővédelelemtan 

  Méhészet 

 Komposztálás 

  Biogazdálkodás 

  A falusi turizmus gyakorlata 

  Hagyományos és megújuló energiák 

  Alternatív növények termesztése 

A kínálat ismertetését folytatjuk a következő lapszámban. 

 

Családfát készítünk a könyvtárban 

Kérjük minden kedves olvasónk figyelmét, 

segítségét következő tervünkhöz: 

A gyerekekkel családfakutatást végeznénk 

kellő érdeklődés esetén. A könyvtárban 

kapnak ehhez nyomtatott ismertetést, szóbeli 

eligazítást. Némi otthoni kutatás után – 

szülők, nagyszülők nevei, születési adatai, 

esetleg foglalkozása – szükség esetén tovább 

nyomoznánk a templomi anyakönyvekben, 

majd egy előre kinyomtatott, színes fára 

ezeket a neveket rátennénk. A fa, amely az 

összes családfa alapja lenne, a templom előtt 

álló, védett hárs lefényképezett, kinyomtatott 

mása, így aztán még kárászibb lenne az 

egész. 

Minden gyerek, aki megfordul a 

könyvtárban, találkozik ezzel a tervvel. 

Kérjük azonban a kedves szülőket, 

nagyszülőket, támogassák elképzelésünket, 

küldjék a gyerekeket a könyvtárba, adjanak 

segítséget, hogy ebből az elképzelésből – 

elég nagy számú érdeklődés esetén – egy 

újabb helytörténeti füzet lehessen. 

Mezeiné Zsuzsa könyvtáros 



Most építjük a jövő műemlékeit 
 

A tizenkét éves Csicsics Anna verse, a 

„Városom, Sümeg” adta meg a Város- és 

Faluvédők Országos Találkozójának kicsit 

patetikus, kedves, inkább az összetartozást 

erősítő, mint szakmai műhelyt idéző 

hangulatát. 

Jól esett látni az ismerősöket, az ifjakat, akik 

az 1999-es kárászi tábor óta igencsak 

megnőttek és örülök, hogy a már nem 

annyira ifjú Simor Feri bácsival is 

beszélgethettem itt. 

Előadásokat hallgattunk és eszmét 

cseréltünk kedves témámról, életem egy 

részéről: az értékek, hagyományok 

őrzéséről. Fontosak ezek a találkozók, 

feltöltődöm tőlük, ismereteket szerzek, 

melyeknek – szerencsés esetben – hasznát 

veszem otthon. 

Például, a konferencia előadói, különösen 

Gauder Péter urbanista, megerősítettek 

abban, hogy az elolvadt régi faluközösség 

helyett elő kell segíteni az új, lazább, 

különbözőséget figyelembe vevő 

„közmegegyezés” létrejöttét, ehhez arra van 

szükség, hogy – ahogy Hollandiában is 

teszik – megkérdezzük az embereket, hogy 

mit is szeretnének valójában. Ne járjunk úgy, 

mint aki könyvet szeretne, de mindig 

nyakkendőt kap ajándékba. Nem tud örülni 

neki! 

Ismerve az igényeket, közösségi helyeket kell 

létrehozni, lehetőleg olyanokat, hogy 

többféle dolgot lehessen tenni bennük. A már 

falun is sokféleképpen élő emberek 

csoportjai találkozhassanak benne, több 

generáció használhassa, esetleg gazdasági 

funkciója is legyen. 

Egy faluház ugye, lehet torna- és bálterem, 

étkező és kézműves műhely, cserkész 

hálószoba és hidegben mise is lehet ott, 

ifjúsági klub is… 

Egy kis fedett szín lehet előadóterem, piac, 

de kiválóan lehet ott pingpongozni, vagy 

egyszerűen ülni az asztal mellett és nagyokat 

röhögni. 

Ezek a gondolataim – és még sok – támadtak 

Sümegen. Emellett ismét ott lehettem a 

Podmaniczky-díjak átadásán, rendhagyó 

helyszínen, egy lovagi játék arénájában. 

Végvári vitézek gyűrűjében vehették át az 

elismerést a kiváló szervezők, muzeológusok, 

kőfaragók, gőzhajófelújítók, - ők 

tizennégyen. 

Láthattam egy életre kelt várat, remélem, 

hogy Szászvár és Máré vára is lassan életre 

kel, térségünk előnyére. Az újjáéledt vár 

látogatható és történik is benne, körülötte 

valami, esetleg enni, inni, aludni is lehet 

benne. 

Sümeg megmutatta, hogy egyedi, szép város. 

A sümegiek pedig újra bizonyították, hogy 

képesek országos rendezvények 

megszervezésére. 

Mezei Attila 

 

 

 

Felhívás 
 

Falunkban lehetőség lenne a háztartásokban felhalmozódott veszélyes hulladék 
ingyenes elszállítására. 
Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, tudatnunk kell a vállalkozóval, hogy milyen 
hulladékaink vannak (mobiltelefon, monitor, televízió-alkatrész, akkumulátor, elemek, 
stb.) 
Kérünk ezért mindenkit, aki igénybe venné az elszállítást, jelezze a Takarékban, 
milyen jellegű veszélyes hulladéka van. 
 

 



…100 évesek lettünk… 
 

’100 évesek lettünk’ címmel ünnepelte a Pajta fennállásának 5 éves jubileumát. Akkor mi itt a 
száz? – kérdezhetné a be nem avatott olvasó. A megoldáshoz némi matematikai készségre van 
szükség, lássuk: Fricz idén töltötte be 50. évét, Rumi Laci pedig pont most volt 45. Ehhez jön a Pajta 5. 
szülinapja, és így már meg is van a megoldás, melyet alul, Papp Endre plakáttervén is nyomon lehet 
követni. 

Augusztus 16-án Rumi a Művészetek Völgyében is előadott darabját, a ’Napszekérszínházat’ 
mutatta be. Ez egy kicsit más volt, mint amit idáig tőle megszokhattunk. Nekem furcsának tűnt a 
forgatókönyv szerinti, ’előre megtanult’ szöveg. Ezáltal elmaradtak azok a rögtönzések, amiben – és ezt 
a múltkor már írtam – ő ’egész jó’, bár azt hiszem, Gulyás Anna hangja kárpótolt mindenkit. (A dolog 
apropója lehet még, hogy Rumi és népes csapata itt készült fel a kapolcsi előadássorozatra, és itt 
ragadnám meg az alkalmat és köszönném meg mindazok kitartását, türelmét, akiket kicsit talán zavart 
ez a hosszúra nyúlt felkészülés ott a kocsmával szemben.) 

Maga a születésnap egy külön kis produkcióra sikeredett. Köszönhető ez a népes kísérő énekes-
zenész csapatnak. Voltak igen felemelő pillanatai is a köszöntésnek, amit még a szemerkélő eső sem 
tudott elrontani. Bemutatásra került a Faluszépítő Egyesület ez évi új helytörténeti kiadványa. Papp 
Gábor diplomamunkája nyomán készült színes képekkel illusztrált füzetecske 50 oldalon keresztül 
mutatja be a Pajta létrejöttét, működését, különös képen kihangsúlyozva a tavalyi ’Egrögyi lakodalmas’ 
című előadást, melynek a szerző is szereplője volt. A füzet 400 Ft-ért megvásárolható a Tourinformban. 

Az ünnepi vacsora az utolsó szálig elfogyott, a ’tedd ide-tedd oda’ segítség sikeresen lemaradt 
róla. E sorok írójának is csak Szeli Zoli bácsi hűtőszekrényéből sikerült zsákmányolnia egy fél adagot, 
Wehó viszont Zsoltikával hoppon maradt teljesen. 

A program utolsó felvonásaként jött, látott és győzött a B-TERV. Judittal még a tavalyi év 
folyamán spekulálgattunk, hogy hogy is lehetne a Pajta palettáján kicsit szélesíteni. Itt jött a képbe a 
vajdasági csipt-csapat, akiknek egy része már évek óta rendszeres fellépője a műsorainknak. Ekkor 
fogalmazódott meg, hogy jövőre talán ki lehetne próbálni, hogy festenének a Pajta udvarán. Én 
egyébként már régen szerettem volna valami ’hangosabb’ produkcióval is előállni, így a fiúk teljesen 
kapóra jöttek. A népzenei elemekkel tarkított rock-buli olyanra sikeredett, amilyet talán a Pajta falai még 
nem éltek meg. Persze, más műfaj, más szokások. A világért sem akarnám a srácokat az egekbe 
emelni, de akit ez a zene nem mozdított meg, az máris indulhat Szászvárra az új háziorvosi ügyeletre 
(rendelés mellékelve). És az, hogy (természetesen) megint eleredt az eső, és ez miatt a Wery-Take 
hangosítását be kellett hoznunk az istállóba (hogy ne ázzunk sz…-rá ismét), az most csak a hangulat 
előnyére vált. (Aki ott volt, az tudja, aki nem, az meg sajnálhatja.) A zenekarral további nagy tervek 
vannak készülőben, de erről majd a későbbiekben. 

(A félreértések elkerülése végett: a rendezvény költségvetése megközelítőleg 250.000 Ft-ot tett 
ki, amelyet Judit pályázott meg, és amely összeget csak erre a célra lehetett fordítani.)  

Szóval, ennyi volt a nyár, itt a vége, fuss el véle, jövőre, ugyanitt…                   
 
 

-csl
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VIII. évfolyam 9. szám 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Testületi ülés 

 

A falu képviselőtestülete szeptemberi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta: 

- Polgármesteri beszámoló 

- Önkormányzat féléves gazdálkodásának értékelése 

- Környezetvédelmi program 

 

A polgármesteri tájékoztató először a temető kezelésével kapcsolatos fejleményeket ismertette. A 

megbeszélésen részt vett Gyurosovics Mihály Tisztelendő úr is. A felek megállapodtak, hogy a jegyző 

szeptember hónapban előkészít egy megállapodás tervezetet, amely a Püspökség által rendelkezésre bocsátott 

mintára épül, de tartalmaz az önkormányzat számára is garanciákat, hiszen a temetőből hiányoznak olyan, 

törvényben rögzített elemek, melyek megteremtése a tulajdonos feladata. 

A beszámoló a továbbiakban a pályázati helyzettel foglalkozott. Felhasználásra kerültek útfelújításra nyert két 

pályázat forrásai, az idénre tervezett munkák elkészültek. Várat magára a Széchenyi-terv és az 

e.Magyarország pályázat díjának átadása, és eddig még nincs eredménye az árvízkárok részbeni megtérítését 

célzó pályázatnak sem. 

A testület a polgármester beszámolóját elfogadta. 

A másik két napirendi pont anyagát a képviselők írásban kapták meg. 

A féléves gazdálkodás kiegyensúlyozott, a költségvetés tartható. 

A környezetvédelmi program átment az érintett hatóságokon, az elkészítésére (törvényi kötelesség) szánt 

pályázati pénz megérkezett. 

 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

 
Új könyvek 

 

Folytatjuk az új szakkönyvek ismertetését: 

 

Kertészet 

Növényorvosi (permetezési) tanácsok 

A velencei táj lepkevilága 

Mezőgazdaság a természetvédelem szolgálatában 

Sikeres vállalkozások 

A biogáz előállítása 

Virágkötészet 

A szélenergia hasznosítása 

Alternatív energia 

Viselkedjünk erdőn-mezőn 

Szép szőlőből finom bort 

Diótermesztés 

Alternatív vidéki vállalkozások szervezése 

 

Köszönet: 

Köszönjük  Ginder Józsefnek és családjának a könyvtárnak adományozott könyveket! 

 

Mezeiné Zsuzsa könyvtáros 

 
 

kárászi 
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Ott, túl a határon 
 
Szeptember 17-e, úton Szerbia felé. Ami azt illeti, 

kerülő úton visszük a gyűjtésből származó pénzt 

Erdélybe. Az augusztusban Kárászon járt 

bácskatopolyai küldöttség hívott meg bennünket egy 

turisztikai és néprajzi konferenciára. 

Érkezéskor jól esett a már régóta ismert arcokat látni, 

érdekes volt a zenészt, táncost, énekest más szerepben 

megismerni. 

A néprajzi konferenciának csak a helyszínét volt 

alkalmunk megtekinteni, a szépen felújított helyi 

múzeumot, a délutáni előadások, sajnos, az Erdélybe 

indulás miatt számunkra elmaradtak. 

A turizmussal kapcsolatos beszélgetésre a helyi 

fejlesztési egyesület mindennel felszerelt közösségi 

házában került sor, a környékbeli települések 

képviselői vettek részt rajta. Tapasztalataink iránt 

leginkább Zentagunaras falu igen aktív polgármestere 

érdeklődött. 

A Vajdaságban, Bácskában végzett turizmusszervező 

munka is igazán figyelemre méltó, a lehetőségek 

adottak. Halastavak, lovardák, folklór érdekességek 

egymást érik. A vidék egy kevésbé feszült politikai 

érában magyar turisták számára is vonzó lehet. 

 A szerb-román határt úgy sikerült átlépnünk 

Zsombolya alatt, hogy közben kétszer voltunk 

Nagykikindán, másodszor véletlenül – ezzel nem 

kellene dicsekednem, mivel nálam volt a térkép, 

viszont nem volt nálam a szemüvegem… 

A szemüveg akkor is hiányzott, amikor Temesvár, 

Lugos érintésével Déva felé igyekeztünk. 

Jóval éjfél után érkeztünk Székelyföldre, egy kicsit 

megváltozott, megfáradt, összekuszálódott Ülkére. 

A barátoknak – jelentem – átadtuk a csomagokat, 

meglapogattuk a vállukat, ittunk velük egy-két korty 

pálinkát és a gyűjtésből származó összeget – átvételi 

elismervény ellenében – a rendelkezésükre bocsátottuk, 

mind a 304.000 Ft + 100 EURO, azaz 329.400,-Ft-ot 

Jó helyre került a segítség! 

Ezúton tisztelettel, levett kalappal, megköszönöm 

mindenkinek, aki adott, annak is, aki párszázat, 

annak is, aki ötvenezret! Kérésükre nem nyilvános 

a névsor. Azoknak is köszönöm, akik nem ebben a 

gyűjtésben adakoztak, hiszen sok volt a lehetőség. 

Tudom, hogy a kárásziak (és akik velünk voltak 

már Székelyföldön) adtak, biztos vagyok benne, 

hogy aki velünk eljött (igazán kedvezményesen, 

családoknál ingyen megszállva, ott ingyen ellátást 

kapva), az adakozott. 

Aki nem, … 

Jó magyar emberek vagyunk! 

 

Mezei Attila 
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KÁVÉK…, KISFRÖCCSÖK…, BESZÉLGETÉSEK… 

 
Versendre, arra a kis Bóly környéki 

településre vetett az élet. Bár nem vagyok egy 
nagy kocsmába járó, azért néha be-benézek. Itt is 
ezt tettem. A faluban három kocsma van, úgymint; 
’Öreg kocsma’, ’Maco kocsma’ és a ’Keleti’. 

Az utóbbi nem az égtájról kapta a nevét, 
az üzemeltetőjét hívják így. Már fél éve a faluban 
laktam, mikor először betértem a szóban forgó 
italboltba. Egy kávét és egy kisfröccsöt rendeltem. 
Ettől kezdve a vasárnapi kávét itt fogyasztottam 
el, pár kisfröccs kíséretében. Ekkor határoztam el, 
hogy papírra vetem ezt az írást.  

Pityuval, az üzemeltetővel, jókat 
beszélgettünk a kávézások alatt. Időközben 
megismertem a feleségét, Ildikót is. Ők egy fiatal 
házaspár, akinek egy gyermekük van, a kislány 
akkor volt hetedik osztályos.  

Miközben a hétvégi tereferék alatt 
kölcsönösen meghívtuk egymást egy-egy kávéra, 
italra, arra gondoltam, ’hogy ha Párizs megér egy 
misét’, ez a történet megér egy írást! 

Pityu, és a felesége is – megjegyezni 
szeretném –, a kisebbséghez tartozik. Tehát 

Pityuék romák, és ők ezt nem szégyenlik. Én 
ennek őszintén örülök, sok ember előtt állhatna az 
életük etalonként, mérceként. 

Miközben ezeket a sorokat írom, egy 
beszélgetésünk jut eszembe, amit Ildikóval 
folytattam. „El nem mennék segélyt kérni, mert 
lesülne a képemről a bőr”. Tetszett ez a 
kijelentése, el is hiszem neki, ismerve őt. Mint 
ahogy azt is tudom, hogyha nem a kocsmát 
vinnék, mással foglalkoznának.  

Egyebet is észrevettem e társalgások 
alkalmával. Pityuék nem nagyképűek, és ez 
nagyon szimpatikus, mint ahogy az is, hogy egy 
szem lányukat nem kényeztetik el. Megvan 
mindene a kislánynak, de – ezt a faluban 
hallottam – nincs elkapatva. 

Kárászra, erre a kis Komló környéki 
településre vetett az élet. Én innen kívánok a 
Keleti család részére jó egészséget, sok 
szerencsét a további élethez, valamint azt, hogy 
példaként szolgáljanak bárki számára – ott is, itt 
is! 

Kozári Gyuri (Jankó) 

                             

 

MOBIL-POSTA SZOLGÁLTATÁSAI 

 
- Kedvező díjú lakás-, baleset-, élet-, utas biztosítás 

- Gépjármű felelősségbiztosítása és Casco 

- Betéthelyezési formák 

   Postafolyószámla 

   Postahozamőr –biztos befektetés, garantált hozam 

- OTP betéti formák 

- Alkalmi bélyeg, személyes bélyeg 

- Hírlapelőfizetési és árusítási akciók 

- Kereskedelmi termékek árusítása 

Bővebb felvilágosítás a MOBIL-POSTA kezelőknél 

 

FELHÍVÁS 

 
A veszélyes elszállítása október 1-én, szombaton 9-10 óra között történik. 

Addigra kérjük, helyezze el ilyen jellegű hulladékát (TV, rádió, telefon, elemek, akkumulátor, hűtőszekrény, 

olajkályha, stb…) a Polgármesteri Hivatal előterébe. 

Köszönjük, Kárász Község Önkormányzata 

 

Felhívás 

 
A Völgység-Hegyhát Takarék rendkívüli betétakciót hirdet szeptember 26-tól a „világtakarékossági hónap” 

jegyében! 

4 hónapos lekötés, 6,9 % kamat! 

(minimum 100.000 Ft összeggel) 

A részletekről érdeklődjön a kárászi Takarékban! 
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Mindig legyen egy B-TERV! 
 

Múlt havi számunkban már említésre került a 

B-terv. Azonkívül, hogy az együttes augusztusban egy 

parázs hangulatú koncertet adott a Pajtában, mit 

érdemes még tudni a fiúkról? 
A zenekar megalakulása előtt minden tagnak 

volt valami egyéni ötlete, elképzelése; de az nem jött be 

– így született meg a B-terv, amely 2003. 

szeptemberében alakult különböző zenei irányzatot 

képviselő határon túli, észak-bácskai fiatal magyar 

zenészekből, akik mind a mai napig ugyanabban a 

felállásban játszanak.  

A stílusukat nehéz lenne meghatározni, és a 

tagok nem is akarják (zenei) határok közé szorítani az 

általuk előadott muzsikát. A legközelebb álló 

meghatározás talán mégis a „népzenei alapokra épülő 

instrumentális rock” elnevezés lenne. A zenekar 

értékteremtő, a populáris zenekultúra kommersz 

főáramlatától eltérő zenei stílust képvisel, amely 

kizárólag saját szerzeményekből tevődik össze. Az 

együttes dallamvilága azért nevezhető sajátosnak és 

különlegesnek, mert többek között magyar népzenei 

hangszerekkel szólaltat meg olyan stílust, ami nem 

köthető szorosan egy országhoz, néphez, kultúrához 

sem. A csapat a közös hangot megtalálva, olyan zenét 

tudott létrehozni, amely besorolható a világzene 

kategóriájába is.  

 

              A zenekar tagjai: 

 Boldizsár Imre – 3 húros brácsa 

17 éve foglalkozik népzenével 

 Boldizsár Zoltán – furulya 

12 éve foglalkozik népi fúvós hangszerekkel 

 Dudás Zoltán – basszusgitár 

5 éve basszusgitározik, rockzenész 

 Poósz Béla – dobok 

17 éve foglalkozik ütős hangszerekkel, rockzenész 

 Rind Anzelm – cimbalom 

4 éve cimbalmozik, népzenész 

 Zvekán Péter – gitár 

10 éve játszik klasszikus és szórakoztató könnyűzenét 

 

Az együttes instrumentális, azaz ének nélküli 

zenét játszik, ahol az énekszólamot Boldizsár Zoli 

furulyája helyettesíti. (Bízzunk benne, hogy Kocsis 

Zsuzsi előbb-utóbb, egy-két szám erejéig csak odaáll az 

énekmikrofon mögé.) 

A zenei ötletgazda, a brácsás Boldizsár Imi 

nevéhez fűződik a dalok túlnyomó részének 

megkomponálása és a zenekar ügyes-bajos dolgainak 

intézése. He’s the Boss – mondanák tengerentúli 

menedzser kollegáim, bár ahogy észrevettem, elég erős 

a csapat demokráciára való hajlama, főként különböző 

vendéglátóegységek látogatása kapcsán. 

Rind Zelmit kell a legkevésbé bemutatni, ő már 

hosszú évek óta rendszeres fellépője a 

rendezvényeinknek, igaz, néptáncos minőségben. Itt azt 

is bebizonyította, hogy a cimbalomhoz is ért, mégpedig 

nem is akárhogy. Látványnak sem volt utolsó az ő 

teljesítménye. 

Dudás Zolival és Zvekán Petivel, a két 

gitárossal most találkozhattunk először, de biztos 

vagyok benne, hogy nem utoljára. A zenekarban ők 

képviselik – külsőségekben is – a ’rockos vonulatot’ 

Utoljára hagytam, de korántsem utolsónak a 

csapat raszta-hajú szívét, lelkét, erejét, a dobost, Poószt 

Bélát, aki már az augusztusi előadás délutáni próbáján 

olyan ritmus variációkkal állt elő, hogy a Pajta szegény, 

megrémült fecskéi komolyan fontolóra vették korábbi 

távozásukat Afrika melegebb éghajlata felé.  

A banda fennállása óta több vajdasági és 

magyarországi klubban, ifjúsági táborban és fesztiválon 

lépett színpadra, többek között a Zentai Ifjúsági 

Játékokon, a Pécsi Tavaszi Napok rendezvényein és a 

Sziget Fesztiválon, amire azért bátran mondhatjuk, 

hogy: oh, yeee! – ami hevenyészett fordításban valami 

olyat tesz ki, hogy: ez már valami!  

A zenekar tervei között szerepel a zenei 

továbbfejlődés, a folyamatos koncertezés, valamint a 

már meglévő mellé egy új, minőségi demo CD 

létrehozása, ami a jövőben egy nagylemez 

megvalósításához nyújthat alapot. Ehhez a ’PANKKK’ 

(Populáris Zenekultúra Ideiglenes Kollégiuma) 

elnevezésű pályázattól remélnek segítséget. De erről 

majd később, bővebben… 

A végére pedig jöjjön a címben megfogalmazott 

aranyköpés, ami akár a csapat szlogenje is lehetne:  

 

 

 

 

 

A tanácsot igyekszünk megfogadni. 

-csl- 

 

„…mindig legyen egy B-TERV!” 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Társulási ülés 

2005.10.03-án ülésezett Komlón a Többcélú Társulás, a 

résztvevő polgármesterek döntöttek egy közmunka és egy 

közlekedésbiztonsági pályázat beadásáról, valamint 

hozzájárultak a központi ügyelet eszközbeszerzéséhez. 

 

Október az idősek hónapja   10.02. 

Megrendezte szokásos idősek napi találkozóját a Nyugdíjas 

Klub.  

A jelenlévők, miután meghallgatták a meghívottak magvas 

gondolatát, egy kellemes estét töltöttek a Faluházban. 

 

Ogawa Wushi 10.04 

Vidéken csak Pécsett rendezték meg azt a kiállítást, mely a 

Japán Ogawa város több mint ezer éves tradícióját, a 

papírművességet, papírművészetet volt hivatott bemutatni 

hazánkban.  

A rendezők közt megtalálhattuk a Japán-Magyar Baráti 

Társaság már Kárásszal is megismerkedett elnökét is.  

 

Konferecia a Mecsekért  10.05. 

Pécsett a Tudományos Akadémia Regionális Székházában 

került sor a Mecsek Egyesület által szervezett tanácskozásra. 

Az esemény kárászi vonatkozása például maga az alap, a 

Mecsek, másrészt az előadók között is találkoztunk 

helybelivel, Partos Kálmánné Nagy Zsuzsanna az erdei 

iskolai programokról tartott színvonalas tájékoztatót.  

 

Keleti-Mecsek Egyesület    10.07. 

Október 7-én ülésezett Szászváron a Keleti Mecsek Egyesület 

A gyér részvétel mellett inkább csak tájékoztatók hangzottak 

el a beadott pályázatokról és az idegenforgalmi évről. 

 

Falu- és Városvédők választmányi ülése  10.11. 

A választmányi ülés vendége volt a Kárászi Faluszépítő 

Egyesület Elnöke, aki egy civil szervezetek kiadványaiból 

álló könyvtár lehetőségét vázolta a választmány tagjainak, az 

új intézmény országosan egyedülálló feladatra vállalkozna, 

továbbá katalogizálná, kölcsönözné az értékvédő egyesületek 

kiadványait, címlistákat pedig a világhálón megjelenítené. 

A Kárászon létrejövő könyvtár a későbbiekben – kihasználva 

a kiváló határon túli magyar kapcsolatokat – a szövetség és 

az Európa Nostra információit is eljuttatná Kárpátaljára, 

Erdélybe, Vajdaságba. 

A dokumentumot a küldöttek támogatták és a megvalósításba 

bevonták a Teleki László Alapítványt.  

 

Központi ügyelet 

Az új szolgáltatási forma fenntartásáról, kezdeti 

nehézségeiről, közvetlen pénzügyi tennivalóiról tárgyaltak 

10.13-án Szászváron a programban résztvevő háziorvosok és 

polgármesterek.  

 

Takarékszövetkezeti Fiók avató  10.14. 

A Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet új fióképületet 

avatott Szászváron, az ünnepség demonstrálta a 

takarékszövetkezet lakossági, szakmai és politikai 

elismertségét, hátterét. 

 

Határon túli magyarok fesztiválja 

A fesztivál 10.16-i gálaestjén kedves ismerősökkel 

találkoztattunk. Az egyetem aulájában, a Csalóka nemcsak a 

Bécsi Magyar Délibáb Táncegyüttesnek, hanem a Kolozsvári 

„Szarkaláb”-nak is zenélt és ott volt a Kárpátaljai Dercen 

néptánccsoportja is. 

 

Falugondnokok   10.20. 

Tizenöt éves a falugondnoki szolgálat rendszere, a 

kecskeméti ünnepi konferencián részt vett Löbl Zoltán 

kárászi falugondnok is. Nagyon elgondolkodtató volt 

Kemény Bertalan felszólalása, a „mozgalom atyja” a 

kitalálás, megvalósítás, fenntartás harmóniájának 

megbomlásáról beszélt a rá jellemző közvetlen módon. 

 

Testületi ülés 

A képviselő-testület 10.28-án tartja soros ülését, ahol a 

polgármester beszámolóját a 2006.évi költségvetés és a 

december havi közmeghallgatás és falugyűlés előkészítése 

követi majd.  

 

Faluszépítő Egyesület 

A Kárászi Faluszépítő Egyesület a MOBILITAS pályázati 

kiírásán rendezvények lebonyolítására elnyert 250.000,- Ft-os 

támogatás önrészét (110.000,-Ft-ot) a Baranya Megyei 

Önkormányzat vállalta át, az un. ’önerős’ pályázat keretében. 

 

kárászi 
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KÖNYVTÁRI HÍREK 

 

Megjelent a Magyaregregyen élő, komlói 

származású író, Rott József legújabb könyve 

Megszállók és megszállottak címmel. A szerző 

új kötetében elszakadt a tőle megszokott 

’bányász’ témától, különböző történelmi 

korokban és helyeken vizsgálja az ellentétes erők 

között őrlődő egyén cselekvési lehetőségeit. Úgy 

jutunk el a hol feszes ívű, hol lassúbb folyású 

történetek során az azték birodalomból, a 

második világháborús olasz kisvároson át az 

ezredforduló Magyarországáig, hogy fokról 

fokra tartalmat nyer előttünk két baljós kifejezés: 

megszállók és megszállottak és a mögéjük 

gondolt emberek, üldözők és üldözöttek 

bonyodalmas viszonya.  

A könyvtárból hamarosan kikölcsönözhető. 
 

 

 

KELET-MECSEK KINCSEI 
idegenforgalmi katalógus 

 

TRFC támogatáson közel másfélmillió forintot 

nyert a Keleti-Mecsek Egyesület ’marketing 

eszközök fejlesztése’ címszóval. A támogatási 

összeg felhasználása így nem csak az aktuális 

katalógus elkészítésében merül ki, hanem annak 

a célközönséghez való eljuttatásában, azaz a 

jövő évi idegenforgalmi szakkiállításokon való 

megjelenésben is. Ez öt belföldi kiállításon való 

személyes megjelenést, valamint három külföldi 

börzére az ajánlatunk eljuttatását jelenti. 

A kiadvány 10000 példányszámban, magyar-

német nyelvű bontásban készül, amely 

tartalmazza a térség látnivalóit (fő hangsúlyt 

fektetve a Tájvédelmi Körzet adta ökoturisztikai 

lehetőségekre és kulturális örökségünk 

megismertetésére), programajánlóját (túrák, 

helyi kézművesek, strandok, múzeumok, lovarda, 

horgászat, borösvény), a rendezvények 

időpontjait (Hagyományőrző Tábor, Máré Vári 

Vígasságok, Pajta-Színházi Napok, kisebb helyi 

programok), a szálláslehetőségek (falusi 

vendégfogadók / 30 ház, panzió, kemping, 

turistaszállók, erdei iskola, kastélyszálló) fotóját, 

elérhetőségét (cím, telefon, fax, e-mail), 

gasztronómiai ajánlatokat (vendéglők, éttermek, 

házi specialitások), az egyéb hasznos 

információkat (boltok, orvosi ügyelet, 

önkormányzat, posta, egyéb szolgáltatás), az 

aktuális árakat, valamint a térség és a 

Tájvédelmi Körzet térképét. A kiadvány A/5-ös 

méretben, 4+4 színes nyomatban, irkafűzéssel, 

40 oldal terjedelemben készül el, Szabó Dávid 

keze nyomán.  

(Lapzártakor jött az értesítés, hogy a pályázat 

önerejét – 400.000,-Ft-ot – a Baranya Megyei 

Önkormányzat ’önerős pályázatán’ megnyerte a 

Keleti-Mecsek Egyesület, így a kiadvány teljes 

mértékben pályázati támogatásból valósulhat 

meg.      -csl- 
 

 

 

 

 

 

KARÁCSONYRA! 
 

1–1,5 m-es  ezüstfenyő  

műanyag cserépben 

vagy földlabdásan eladó,  

a helyszínen kiválasztható  

és megrendelhető! 
 

Dobos Lászlóné 
Kárász, Petőfi u. 40. 

Tel.: 72/ 420-060 
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Kevés jó ember kis helyen is elfér I. – Pajta-Színház 
 

A címben megfogalmazott, kissé átalakított 

mondás akár a szlogenje is lehetett volna az 

október 16-ai programnak.  

A Pajta idén utoljára nyitotta ki nagykapuját a 

nagyérdemű előtt. Petőfi népszerű vígjátékát, A 

helység kalapácsát a bonyhádi színjátszók adták 

elő, Klamik Aranka tanár néni vezetésével, 

sajátos feldolgozásban. 

Mint az várható volt, az a bizonyos nagyérdemű 

ez alkalommal nem döngetett nézőszám csúcsot, 

így az előadást már eleve a lenti, istállórészbe 

terveztük. A választás mindenképpen 

szerencsésnek volt mondható, mivel a közel 40 

szék mindegyike gazdára talált. Háromnegyed 

órán keresztül derülhetett az előadásra kíváncsi 

szemlélő Fejenagy és Szemérmetes Erzsók 

románcán.  

Ezzel az előadással a Pajta 2005. évre bezárta 

kapuit, hogy aztán jövőre újult erővel ismét telt 

kapacitással üzemeljen. Viszontlátásra. 

 

-csl- 

 

 

Kevés jó ember kis helyen is elfér II. – Október 23. 
 

A fenti cím tökéletesen passzol az október 23-i 

ünnepségre is, bár a helyszínen lényegesen 

többen elfértek volna, mivel a kárászi 

Önkormányzat idei megemlékezését a Máré 

várhoz tervezte. A ’terepen’ megtartott 

ünnepségen a tíz kárászi ’ünneplő’ 

megkoszorúzta a vár falán elhelyezett 56-os 

emléktáblát, majd a szűk csoporthoz csatlakozó  

 

 

 

Dr. Bihari Lajos ’helyszíni’ visszaemlékezését 

hallgathattuk meg, amolyan élő történelem óra 

gyanánt. Az előadás végén Fóris Laci bácsi 

várkapitány által elővarázsolt borosüveg tette 

kerekké a kis megemlékezést azon a napsütötte 

októberi délutánon.                                     -csl- 
  

 

KÖSZÖNET 
 

Kárász község önkormányzati képviselő-testülete nevében köszönetet mondok a Szászvári 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, Püski Mátyás Elnök Úrnak, hogy segítették 

partnertelepülésünk, az erdélyi Ülke számára egy jó állapotú, felszerelt tűzoltóautó beszerzését. 

Mezei Attila polgármester 

 

 A SZIGNÁL-KTV Kft. 

F  E  L  H  Í  V  Á  S  A 
 

Tisztelet Előfizetőnk! 
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Kárász településen is adott a lehetőség kábeltelevíziós 

Internet szolgáltatásra. A szolgáltatás megrendelésére – szerződéskötésre – a 

www.tvnet.hu weboldalon, illetve a 74/450-450-es telefonszámon van lehetőség. Bővebb 

felvilágosítás ugyanitt kérhető. 
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Keleti-Mecsek 2005. év vendégéjszakái a befizetett idegenforgalmi adó után 
 

Vendégfogadó Vendégéj 
 

Kárász                (IFA: 200 Ft) 215.200 Ft 

1. Nagy 191 

2. Jakab 131 

3. Mezei 118 

4. Lőbl 117 

5. Panyor 112 

6. Szeli 103 

7. Császár 96 

8. Somfai 64 

9. Szemes 48 

10. Kővári 46 

11. Balázs 38 

12. Kis Papp 12 

13. Mészáros - 

Összesen 1076 

2004 évben: 1342 (-266 ) 

 

Magyaregregy   (IFA: 150 Ft) 53.100 Ft 

1. Gábor 96 

2. Kozmann 72 

3. Kovács 45 

4. Antal 42 

5. Gyurka 42 

6. Buzás 25 

7. Czikla 18 

8. Leipold 14 

Összesen 354 

2004 évben: 274 (+80)  

 

Szászvár             (IFA: 200 Ft) 59.500 Ft 

1. Jáger 190 

2. Nagy 57 

3. Vidák 42 

4. Püski 12 

5. Jáger (Cs) - 

Összesen 301 

2004 évben: 318 (-17) 

 

Vékény               (IFA: 100 Ft) 4.000 Ft 

1. Endrődi T. 40 

2. Endrődi S. - 

3. Faluház  - 

Összesen 40 

2004 évben: 18 (+22) 

 

Keleti-Mecsek 1771 
2004 évben: 1952 (-181) 

 

Magyaregregy 

A tavalyi évhez viszonyítva 80 

vendégéjszakával lett több, így az 

adóbevétel 25.700 Ft-tal nőtt. 

(Magyaregregyen az idegenforgalmi adó 

2004 és 2005 évben 150 Ft.) 

 

Kárász 

A tavalyi évhez viszonyítva 266 

vendégéjszakával lett kevesebb, viszont az 

idegenforgalmi adóbevétel – mivel 2006. 

január 1-től 100 Ft-ról 200,- Ft-ra lett 

felemelve – 134.200 Ft-ról 215.200 Ft-ra 

emelkedett. 

 

Szászvár 

A vendégéjszakák 17 éjszakával 

csökkentek, az idegenforgalmi adóbevétel 

viszont a kárászihoz hasonlóan 27.700 Ft-tal 

nőtt. 

Vékény 

Az éjszakák 40 éjjel nőttek, itt az 

idegenforgalmi adó 100 Ft, így az ebből 

származó bevétel idén 4.000 Ft. 

 

Keleti-Mecsek 

2005 évben az össz. idegenforgalmi 

adóbevétel 331.800 Ft. Ezt az összeget az 

állam háromszorosan megtámogatja, így a 

térségben ez 995.400 Ft. 
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aLAP 
 

2005. november 25. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

VIII. évfolyam 11. szám 
 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

Utak a télben 

 

Hagyományos, hogy a Közútkezelő Kht. meghívja az érintett polgármestereket egy tájékoztatóra, 

amelyen a télre való felkészülés fázisait ismertetik. A november 7-i ismertető lényege, a falun áthaladó 

közút változatlanul a kiemelten kezelt szakaszok közé tartozik, és a tavalyival megegyező munkálatok 

lesznek elvégezve rajta, szükség esetén. 

 

Vendégek a Vajdaságból 

 

Zentagunaras település képviseletében hét fős delegáció járt Kárászon. 

A csoportot vezető Sipos Hajnalka polgármesterasszony szerint komoly lehetőségei vannak a civil 

szervezetek (borászok, méhészek, vadászok) együttműködésének. 

A vendégek megismerkedtek a szászvári iskolával, Kárásszal, megkóstolták Kontra István kiváló idei 

borait. 

 

Ásatás a Kenderföldön 

 

A Janus Pannonius Múzeum hivatalosan is listára vette a Kenderföldön található bronzkori lelőhelyet. 

Próbaásatás 2006 tavaszára várható. 

 

Falusi vendégfogadók Budapesten 

 

2005. november 14-én ülést tartott a Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség választmánya. A 

legfontosabb téma a 2006. évi budapesti bemutatkozás előkészítése volt. 

 

Taggyűlés a Komló-Víz Kft.-nél 

 

2005. november 16-án tartotta taggyűlését a Komló-Víz Kft. A tulajdonosokat a polgármesterek 

képviselték. A legfontosabb téma a jövő évi üzleti politika, vele együtt a tervezett víz-és csatornadíjak 

meghatározása volt. A tulajdonosok elfogadták a felügyelő bizottság és az igazgatótanács javaslatait. 

A lakossági (és közületi) víz-és csatornadíjak emelkedése az inflációs ráta alatt marad. 

 

Tanulmányút Alsó-Ausztriában 

 

A Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet önkormányzati klubja a HYPO BANK vendégeként 

tanulmányúton vett részt 2005. november 17, 18, 19-én. 

A harminc egynéhány tolnai és baranyai polgármester a banki prezentáción kívül megismerhette a 

legifjabb oszták tartományi fővárost, St.Pöltent is. 

 

 

kárászi 
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Könyvtári Hírek 

 

Lehetőség adódott arra, hogy a Kistérségi 

Többcélú Önkormányzati Társulás és a Megyei 

Könyvtár támogatásával könyvtárunk jelentős 

támogatáshoz jusson, amivel természetesen 

éltünk is. 

A támogatás összege 400.000 Ft, amit a Megyei 

Könyvtár együttműködésével a pécsi ’Líra és 

Lant’ könyvesboltban „költöttünk el”. A vásárolt 

könyvek jelenleg feldolgozás alatt állnak, 

könyvtárunkba majd ezt követően jutnak el. A 

pontos listát – hogy milyen új gyermek és felnőtt 

irodalommal gyarapodtunk – csak ekkor tudom 

közzétenni. 

 

Mezeiné Zsuzsa könyvtáros 

FALUSI VENDÉGASZTAL 

 

Falusi vendégfogadói megbeszélés lesz a 

Faluházban december 2-án, 18.00 órai kezdettel. 

A találkozón szó lesz többek között falusi 

turizmus törvénymódosítás tervezetéről, melynek 

egyik érdekes pontja a ’falusi vendégasztal’ 

elnevezésű projekt. A szabályzás szerint jelenleg 

csak abban az esetben lehet nyújtani étkezési 

szolgáltatást, ha az szállásadással párosul, azaz: 

csak akkor fogyaszthat el a vendég teszem azt 

egy vacsorát az egyik vendégházban, ha ott is 

szállt meg aznap este. A FATOSZ (Falusi és 

Agroturizmus Országos Szövetsége) ezen a 

bevett szokáson szándékozik változtatni, 

mégpedig a következő képen: az is 

étkeztethessen, aki nem ad szállást hozzá. 

Például, Kárászon nincs vendéglő, ahol az 

étkeztetés biztosított lehetne azok számára, akik 

nem önellátóak. Ha az egyik vendégháznál 

megvalósítható lenne az a bizonyos 

’vendégasztal’ szolgáltatás, akkor ott a település 

többi házának vendégei is étkezni tudnának, nem 

kellene Szászvárra, vagy Magyaregregyre 

autókázniuk. Vendégfogadói körökben, 

gondolom, nem árulok el nagy titkot, hogy a 

Szeli-háznál ilyen törekvések készülnek 

megvalósulni, csak a jogszabály érvénybelépését 

várjuk, hogy január 1-től teljesen hivatalosan is 

megkezdődhessen a ’falusi vendégasztal’ 

szolgáltatás. A dologról még tudni illik, hogy a 

tevékenység végzőnek őstermelőnek kell lennie, 

és saját maga által megtermelt alapanyagú 

ételeket szolgálhat fel.              -csl- 

 

Köszönet 
 

A Kárászi Faluszépítő Egyesület (közhasznú szervezet) tisztelettel megköszöni mindazok támogatását, 

akik adójuk egy százalékával támogatták elképzeléseinket. 

A beérkező 60.693 Ft-ot a helytörténeti füzetek újabb kiadványának támogatására és egy, a későbbiekben 

megvalósuló budapesti gyerekkirándulásra fordítjuk. 

 

 

TÜDŐSZŰRÉS 
 

Kárász – Faluház 
 

2005. december 23.    

9.00 - 12. óra 
 

KARÁCSONYRA! 
 

1–1,5 m-es  ezüstfenyő  

műanyag cserépben 

vagy földlabdásan eladó,  

a helyszínen kiválasztható  

és megrendelhető! 

Dobos Lászlóné 

Kárász, Petőfi u. 40. 

Tel.: 72/ 420-060 
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Márton napi borkóstoló 
Immár hatodik alkalommal került megrendezésre 
a hagyományos Márton napi bormustra, idén a 
„Felvég” szőlő-és borbarátai látták vendégül az 
„Alvégieket”. Az első állomás a Kopasz domb 
mögött megbújó Papp pince volt, itt még 
néhányan egy kicsit feszengősen álltak egyik 
lábukról a másikra. A Löbl pincénél már mindenki 
feloldott, megkezdődött a jó kedélyű beszélgetés, 
egymás ugratása és persze az idei év 
megbeszélése. Kinek mennyi szőleje termett, volt-
e rajta betegség, milyen volt az időjárás, milyen 
fajta borok készültek és persze, hogyan és miként 
kellene, és miként nem ajánlott kezelni az éppen 
kóstolt újbort. 
Az estébe hajló testet és lelket egyaránt 
megerőltető borkóstolás után a vidám társaságot 
két hatalmas fazék finom töltött káposzta és 
rengeteg rétes várta, nem beszélve a Boros Pisti 
harmonikaszójáról. 

Ismét levontuk azt a tanulságot, hogy megéri 
ápolni ezt a hagyományt, mert a bormustra nem 
csak a szórakozásról, hanem a tapasztalat 
cseréről is szól. Megismerjük egymás 
borkészítési-kezelési eljárásait, és ami a lényeg, 
megtanultuk meghallgatni és megfogadni a másik 
fél tanácsát. 
Véleményem szerint a már sok éve megrendezett 
borversenyeknek is köszönhetően jól érezhető a 
fejlődés, egyre jobb nedűket kóstolhatunk a 
kárászi pincékben. A legnagyobb öröm talán 
mégis az, hogy idén is két új, ifjú taggal bővült a 
Kárászi Borbarátok Köre, és így e hagyomány 
megőrződhet még hosszú-hosszú évekig. 
Köszönjük Kovács Áginak a felejthetetlen rétest, 
Pap „Markó” Jani bácsinak és kuktáinak a 
felülmúlhatatlan töltött káposztát, Lép Petinek a 
Vadásztanyán biztosított helyett és végül Ginder 
Józsinak az önfeláldozó mosogatást.  

       Jenczer András
   

  
  

                                      

 

 

 

 

ERZSÉBET-NAPI 

BÚCSÚ 
November 19-én, Erzsébet napján ünnepelte 

az egyházközség a kárászi templom 

felszentelésének 150 éves évfordulóját. A 

búcsúi szentmisét Werner Imre kanonok, 

egykori kárászi plébános celebrálta. A 

kanonok úr szentbeszédében Szent-Erzsébetet 

méltatta, valamint beszélt az elmúlt 150 

esztendőről, külön kihangsúlyozva a 

’templom’ jelentősségét. Másnap, vasárnap, 

az ifjabb generáció örülhetett a búcsúnak, 

mivel régen látott számban várták az árusok a 

gyerkőcöket a kocsma előtti téren; három 

búcsúi sátor ajándékai közül is választhattak 

kedvükre valót. 
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Meghívó 
 

 

Kárász Község Önkormányzati Képviselő Testülete 

értesíti a lakosságot, hogy az esedékes  

falugyűlést és közmeghallgatást  

 

2005. november 25-én - pénteken 

18 órakor tartja a Faluházban. 
 

Az eseményen várjuk észrevételeiket az idei év 

beszámolójával és a 2006-os év költségvetésének 

előkészítésével kapcsolatban. 

 

 

Az önkormányzatiság legmagasabb fóruma a 

falugyűlés, vegyen részt rajta! 
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aLAP 
 

2005. december 23. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

VIII. évfolyam 12. szám 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

            Karácsony alkalmával a legtöbb ember meleg, bensőséges hangulatot, valamilyen ünnepi 

békességet keres. A hívő ember tisztában van azzal, hogy e mögött egy alapvetőbb vágy húzódik meg: az 

ember ősi vágyódása Isten megtapasztalása után. Karácsonykor Isten válaszolt az emberiségnek, amikor 

megmutatta önmagát. 

 Isten válasza azonban mintha nem felelne meg várakozásunknak. Az ember tele van kérdésekkel, 

problémákkal - de a betlehemi kisdeddel nem ülhetnek le tárgyalni. Az embert szorongások gyötrik, 

védelmet, oltalmat remél - s helyette egy védtelen csecsemő érkezik. Az ember tervez, rohan, az alkotás 

lázában ég - s mit segíthet ebben a kisgyermekként érkező Isten? 

 Ám Isten mégis így jön közénk. De mit kezdhetünk mi a kis Jézussal? A válasz emberien egyszerű 

és istenien nagyszerű! Mert ahol egy kisbaba születik, a szülők rögtön tudják, hogy mit kell tenniük. 

Mikor valaki igazán átérzi, hogy valaki egészen a kiszolgáltatásig reá van bízva, feladata teljesen tisztán 

áll előtte. A dolgok leegyszerűsödnek, vagy úgy is mondhatjuk, az élet dolgai egy központ köré 

rendeződnek. Az élet bonyolultságában vergődő ember fellélegzik „lám a helyemen vagyok, megtaláltam 

az élet tartalmát.” Micsoda öröm és boldogság, ha rájövünk, hogy nem lélektelen feladatok hálójában 

őrlődünk, hanem egy édes kis személy életéért, mosolyáért, növekedéséért történik minden. Van valaki, 

aki számára a legfontosabb vagyok, aki sírdogál utánam, aki nevet, ha karjaimban tartom. És a védtelen 

kisbaba micsoda erőforrás a szülők számára, micsoda áldozatokra képesíti őket! Hány fiatal lepődik meg, 

amikor először válik szülővé, meglepődik, mert nem is hitte, mennyi szeretet rejtőzik szívében, amit most 

a kisgyermek hirtelen a felszínre hozott. 

 Karácsonykor így jött közénk Isten. Eljött, hogy megtudjuk: fontosságunk nem eredményeinkben 

és nagyzolásainkban van, hanem abban, hogy van Valaki, aki számára nagyon fontosak vagyunk. 

Kisdedként jött, hogy hagyjuk szívünket megszólalni. Jászolban fekszik, hogy rájöjjünk, mennyi 

fölösleges kacatot halmozunk fel. Védtelen csöppség, mert a szeretet, a jóság mindig fegyvertelen, s 

rajtunk múlik, hogy megmarad-e az önzés dermesztő hidegében. 

 A kis Jézus szemével Isten tekint ránk. Isten, aki választ adott az embernek. Nyissuk ki szívünket, 

hogy felfogjuk Karácsony üzenetét.   

 

Dr. Bán Endre fenti gondolataival kíván mindenkinek boldog karácsonyt,  

Werner Imre kanonok 

 

kárászi 
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Az évezred ötödik éve  
Nem volt egy nagy év!  
Azt sem mondhatnám, hogy Kárászon a helyzet 
változatlan. Fogyunk! Jó néhányan meghaltak, nélkülük 
üresebb az utca, a járda, a bolt, a délután… Halálukkal 
lazultak az egymáshoz tartozás, a kárásziság kapcsai. 
Amúgy sincs már sok kapocs! A régiek elvástak, 
megrozsdásodtak, csendben elvesztek! Nem kapcsol 
össze a közös iskola, nem fűz össze a közös munka, a 
klasszikus értelemben vett faluközösségnek vége. 
Újra kell mindent kezdeni, úgy, mint a törökdúlás után, 
úgy, mint a filoxéravészt követően. Az olvasó elhiheti, 
nem dramatizálom túl a helyzetet! 
Megoldásokat kell keresnünk! Először is, meg kell 
állapodnunk, hogy mit is gondolunk az új évezred 
falujáról. Milyen lesz képileg, kik lakják majd, - lakják, 
vagy élik? Egy földszintes panel lesz, ahol a 
szomszédok nem is ismerik egymást? 
A régi falu munkahely is volt, a jövő falva lehet, hogy 
egy jó ideig csak lakóhely lesz – nem örök időkig, mert 
a józan ész előbb-utóbb diadalmaskodik. A józan ész 
pedig azt súgja, hogy a vidék, a falu élete harmonikus a 
természettel, a falunak meg kell élnie a földből, vízből, 
szélből, erdőből. 
Az új falut nem csak az jellemzi majd, hogy az új 
évezred igényeinek megfelelően él, de átveszi a régi 
parasztgazdaság kínos takarékosságát és elképesztő 
hatékonyságát. Apropó, lehet, hogy először magáról a 
paraszt szóról kell elbeszélgetnünk egymással, nem 
Pécsen a „parasztelosztóban” a buszt várva, hanem 
minden lehetséges helyi fórumon, boltban, mise előtt, 
könyvtárban és kocsmában. 
Hogy Kárász még szerencsés lenne? Itt vannak 
aprófalvakra nem éppen jellemző szolgáltatások! Igen, 
de a csatorna, a víz drága, a gáz nem sokára 
megfizethetetlen lesz, a szelektív hulladékgyűjtés 

kudarcba fulladt, egyébként is az infrastruktúra csak 
egy része a megtartó erőnek. 
Kárász mégis szerencsés, mert élnek itt kiművelt 
emberfők, diplomások! Ez tény! Igen, most ők 
adhatnának ötleteket, tehetnének elénk lehetőségeket, 
átadódhatna a képzettségből, világlátásból, 
kapcsolatokból fakadó tapasztalat. Mindez csak akkor 
fontos persze, ha élni akarunk itt. Ha csak lakni, akkor 
minden mehet a régiben! 
Addig is, míg ez a szellemiség be nem világít „minden 
ház ablakán”, az aktuálisan tettekre vállalkozóknak, 
kárhoztatottaknak lépniük kell valamit. 
Tisztázzuk majd a paraszt szót, közvetlenül utána a 
lobby szónak kell következnie. Talán le kellene fordítani 
magyarra – ezzel elveszítené a rossz szájízt, a 
korrupcióval való óhatatlan összegondolást. 
Varázsütésre, varázscilinderből elő kell rángatnunk az 
értünk, Kárászért Közbenjárók Klubját. 
Az értünk közbenjárók segítsenek, hogy 
lehetőségekhez jussunk! 
Milyen lehetőségekhez? 
Lehetőséget, hogy a környezetünkkel harmóniában 
élhessünk, ebből megélhessünk, ne hagyjon itt 
bennünket az ifjúság, az öregek derűben éljék életük 
őszét. Ne érjenek bennünket igazságtalanságok, ne 
csak átrobogjanak rajtunk környezetünk értékei, a kő, a 
fa, de hasznukból jövedelmünk is legyen. Lehessen 
ötlettel és munkával érvényesülni, legyen elérhető a 
kultúra számunkra és tudjuk megmutatni magunkat a 
világnak. 
2005 karácsonyán úgy legyen! 
Addig is, kívánok Kárász minden lakosának békés 
karácsonyt, erőt, egészséget, bőséget, jóságot és 
az évezred hatodik évében sok boldogságot!                    
        Mezei Attila 

 

 

Könyvtári Hírek 

Lehet azt mondani, hogy a könyvtár ezt az évet 

eredményesen zárta – idén már második alkalommal 

kapunk nagy értékben könyveket! Mi lehet nagyobb hír 

egy könyvtár esetében? 

Gyarapodtunk egyéb módon is, önkormányzati 

támogatásból ötvenezer forint összegben vásároltam – 

erről folyamatosan tájékoztattam „aLap” olvasóit. 

Leselejtezett könyvek eladásából több mint tízezer 

forint jött be, késedelmi díjból 1300 Ft. 

2005-ben 51 beiratkozott olvasója volt a könyvtárnak, 

csaknem háromszáz alkalommal nyitottak be a könyvtár 

ajtaján az olvasni vágyók, több mint 700 könyvet 

kölcsönözve ki. 

A könyvtár a következő év elején pályázati forrásból 

újjáépül – új padlót, egységes polcokat kap, jelenleg a 

munkálatok előkészületei folynak. 

Arra gondolva, hogy az újonnan érkező könyveket 

mielőbb kézbe kaphassa az olvasó, a könyvtár az 

átépítés idejére nem zár be, hanem a polgármesteri 

hivatal helyiségében az új könyvekkel, valamint néhány 

fontosnak ítélt – kötelezők, lexikonok, kedvenc mesék – 

könyvvel a szokott időben nyitva tart. 

Az új könyvek karácsonyig - az ígéret szerint – 

megérkeznek, szívesen látok minden érdeklődőt, régi és 

új olvasót: vegyék birtokba ezt az igazán szép és értékes 

karácsonyi ajándékot, amely mindannyiunké! 

Ez évben kibontakozó kapcsolat keretében 

vadászvendégek jártak a vajdasági Zentagunarason. 

Általuk ajándékba kapott a Könyvtár mintegy húsz 

darab könyvet, amelyet ezúton köszönünk! 

Valamint köszönjük az ajándék könyveket Lép 

Péternek! 

Kívánok mindenkinek meghitt, boldog karácsonyt, 

békés, egészségben töltött új esztendőt! 

       

    Mezeiné Zsuzsa
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’Mint a filmeken’ 
 

„Kezeket hátra, lábakat szét!” – énekli a TCS 

’Diszkó’ című nótájában Lukács evangélista. „Kezeket 

hátra, lábakat szét!” – hangzott el nemrégiben a tévéből 

is jól ismert rendőri felszólítás Szászvár több 

kocsmájában. Tisztára úgy, mint a filmeken.  

A komlói rendőrség akciójának a nyár végén 

szerencsétlenül járt szászvári fiatal tragikus halála adta 

az alapot. A razzia során jó pár ’renitens’ emberkét 

begyűjtöttek, akinek egy része a drog-teszten fenn is 

akadt. Ugyanis nem szükséges közvetlenül a vizsgálat 

előtt drogot fogyasztani, egy-két hétre visszamenőleg is 

kimutatja a teszt. Ettől a pillanattól kezdve senki nincs 

biztonságban – természetesen, csak az nincs, aki 

valamilyen nemű szerrel élt. Ez arra is vonatkozik, aki 

csak alkalomszerűen ’űzi’ ezt a tevékenységet. Ez nem 

olyan, mint az ittas vezetés, ahol másnapra kitisztul a 

szervezet és a szonda már nem mutat semmit.  

Divat lett a DROG! Az élvezeti cikkek 

használatában az alkohol-koffein-nikotin szent-

háromság után az utóbbi években nálunk is a negyedik 

helyre küzdötte föl magát. Egyfajta divat lett a fiatalok 

körében a ’szerrel való élés’, bár a használók 

összetétele némiképp megváltozott. Addig, míg a ’70es 

– ’80-as években főként a koncertlátogatók éltek a 

lehetőséggel, addigra napjainkban azt a szerepet átvette 

a disco. Ami megmaradt, az a ’fő terjesztő’, és az nem 

más, mint a zene. A kipróbálók korhatára egyre lejjebb 

csúszik, ami azt jelenti, hogy már az általános iskolákba 

is eljutott. Azt a fiatalt, aki nem próbálja ki, a többiek 

valamilyen szinten lenézik, amolyan ’tökösségi’ próba 

lett, hogy „szívtál-e már valamit?”, a Kannabisz, vagy 

más néven a Marihuána ’megkóstolása’. Meg persze, 

érdekes is a dolog, nagyon érdekes. Főként egy 

tizenéves számára, akinek az alapállapota ebben a 

korban a lázadás. És ne felejtsük el; a tiltott gyümölcs 

mindig édesebb. Ezzel nincs is nagy probléma, ez így 

volt örökké, és valószínű, így is marad az idők 

végeztéig. Az a fiatal, akibe egy kis kíváncsiság – 

mondhatnám úgy is, hogy egy kis élet szorult –, az 

kipróbálja. Itt jegyzem meg: annakidején én is 

kipróbáltam. A baj nem itt kezdődik. A baj ott 

kezdődik, ha valaki a kipróbálásnál tovább megy, és 

nem lesz neki elég a könnyű drogok közé sorolt 

Marihuána. A baj – szerintem – ott kezdődik, mikor a 

füves cigit felváltják a tabletták, a különböző 

szintetikus szerek. Amikor „nem marad más, mint a 

„Speedy Gonzáles”. Amikor a fiatal számára nem 

létezik más, csak a péntek esti discós ’pörgés’. És a 

legrosszabb, mikor a ’könnyű füstöt’ felváltja a TŰ. Na, 

ekkor van igazán baj. Viszont ekkor már olyan mértékű, 

hogy a segítség is igen nehéz. És ezért van az, hogy 

teszem azt; mikor megkérdezi a tizenéves, akinek az 

apja a napi 3-4 sörét megissza, hogy akkor ő a hétvégi 

házibuliban, baráti körben, mért nem pöfékelhetne el 

egy ’cigit’. („Éjjel-nappal borivók, ne tiltsatok az 

italtól” – énekelte Pataki Attis ’80-ban.) Azért – lehetne 

erre a felelet –, mert amit szabad Jupiternek… Ha a 

válaszadásnak ezt a módját válasszuk, lehet, hogy a 

gyerek nem fog komolyan venni bennünket. Ezért én 

jobbnak tartom azt a választ, hogy; azért nem, mert mi a 

garancia arra, hogy itt meg is áll az emberke? Mi a 

garancia arra, hogy egyszer csak nem érzi úgy, kevés 

lesz a fű, ki kell próbálnia azt is, hogy „mit adhat a tű”. 

Sajnos semmi garancia nincs erre, hogy ez nem 

következik be. És ettől olyan veszélyes a dolog.  

Ezért nem értek egyet a különböző 

szervezetekkel, élükön a ’Kender-Mag Egyesülettel’, 

akik teljes mellszélességben harcolnak a könnyűszerek 

legalizálásáért. És nem értek egyet azzal az 

elgondolással sem, hogy csak az úgynevezett 

csellengők számára veszélyes ez a játék. Több 

tinédzserrel is beszéltem a témáról. Olyannal, aki 

amellett, hogy a neves középiskolában a zenetanulás és 

a kosárlabdaedzések mellett még eminens tanuló is, 

tehát szabadidő semmi; gondolkodás nélkül elszívta a 

szájába dugott ’cigit’ egy házibulin. Olyan 

művészpalántával, aki, amellett, hogy nagyon ügyes 

képzőművész, több helyen dolgozik, igazi kreatív 

szellem, a hétvégeken teljesen természetes az egy-két 

szál ’ciginek’ az elpöfékelése a baráti körben.  

Olyan ez is, mint a Kíváncsi-Kamera: senki 

nem lehet tőle biztonságban! A veszély már nem csak a 

nagy városokat fenyegeti, a szászvári példa mutatja: 

eljutott a kis településekre úgyszintén, „és volt már aki 

belehalt”.  

Ezért szerveztük meg az alábbi rendezvényt, 

amelyre sok szeretettel várjuk azokat a szülőket, 

hozzátartozókat, akik úgy gondolják, hogy 

néminemű felelősséggel tartoznak csemetéjük sorsa 

iránt.                                   -csl- 

 

DROG-FÓRUM 
2006. január 13. péntek – 18.00 óra 

Kárász - Faluház 
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Kétezeröt, december ötödike, úgy 

harangozás körül…, a zuhogó esőben csak két 

alak tűnik fel, ők is homályosan, egy 

nagydarab, piros kabátos szakállas, zsákkal a 

hátán, mellette „fegyverhordozója”, egy furcsa 

lény, szarvakkal. Nem, ez nem valamelyik 

újabb horror mozi. De ki az a …, aki ilyen 

időben nem a hasát tömi a radiátor tövében? 

Pedig jól látszanak, ketten vannak. Hát persze, 

ma este Mikulás van. Ki más lehetne, mint a 

szemüveges, kedves öreg, gyerekek kedvence; 

a Télapó! Kárászon is van Mikulás. Sőt még 

Krampusza is akadt. Volt kitől tanulniuk a 

szakmát, olyan nevezetességektől, mint 

például két éve Robika-Mikulástól és János- 

Krampusztól.  

Na, de idén is - ahogy a dal is szól – 

minden gyerek várva várt, és még vidám ének 

hangja is szállt! Pár helyen. Aki nem ijedt meg 

tőlünk. De a többség csak nézett nagy boci 

szemekkel, vagy csak tátotta a száját. De olyan 

is akadt, aki bömbölt, jobb esetben pityergett. 

Ámbár találtunk bátrakat is. A kis Csongi 

például hibátlanul elmondta versét a 

Télapónak. A nagyobbak persze nem féltek, 

esetleg a Krampusz ronda, mérges arcától 

ijedtek meg egy kicsit. Habár lehet, hogy a 

félelmet a szokatlan külső okozta: ki látott már 

napszemüveges Mikulást, vagy farmeres 

krampuszt?! (De, hát 2005-öt írunk…!) 

19 gyerkőc örülhetett nekünk, igaz, 

akadtak olyanok is, akik nem nyitottak ajtót, 

bárhogy dörömböltünk. És lehet, hogy a 

végére ronggyá áztunk, szétfagytunk, sőt még 

a rénszarvasok sem kísértek el (ilyen időben) 

minket, de megérte! 

Gyerekek, jövőre újra eljövünk, de 

addig is: vigyázzatok! A Mikulás figyel 

benneteket, meglátjuk, jövőre ki kap 

ajándékot, vagy épp csak virgácsot.  

          

 

Száncsengő 

csinglingling… 
 

Pogee & Greg  

(alias: Papp Máté és Császár Gergő) 

 

TÜDŐSZŰRÉS 
 

Kárász – Faluház 
 

2005. december 23.   9.00 - 12. óra 
 


