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FALUGYŰLÉS – 2005. november 25. (Beszámoló a 3-4. oldalon.) 

 

Önkormányzati Hírek 
 

Elismerés 

A megyei Önkormányzat „Kulturált települési környezetért” c. pályázatán Kárász második helyet 

érdemelt ki, dicséretet és pénzjutalmat kapott! Köszönet az embereknek, akik kampányok nélkül, 

csendben, - rendben tartják környezetüket, a hozzájuk tartozó közterületeket.  

Ennek ez a rendje és módja! 

 
Költségvetés 

Zajlanak a költségvetést előkészítő egyeztetések (orvosi ügyelet, Keleti-Mecsek Egyesület, iskolák). A január 18-i 

szászvári megbeszélésen egyértelművé vált, hogy az önkormányzat bevétele – mely várhatóan a tavalyinál 

kevesebb állami támogatást tartalmaz – nem képes megfelelni a vele szemben támasztott elvárásoknak. 

 

Pályázatok 

- A hónapok óta húzódó E-Magyarország pályázat elszámolására január hónapban lehetőség nyílik 

- A könyvtárat felújító „Közkincs” pályázat szerződésének aláírása után megkezdődnek a decemberi számban már 

részletezett munkálatok 

- Az idén beadandó területfejlesztési pályázatok beadási határideje február 15. 

 

MÁV 

Megszünteti az állomás épületétől jobbra, az őrház előtti vasúti átjárót, ezzel párhuzamosan lebontja az épületet is. 

 

In memoriam 

Szászváron barátai és tisztelői végső búcsút vettek Téczely Károlytól, a Várbarát Kör Egyesület elnökétől. Karcsi 

bácsi mindig pártfogolta a kárászi hagyományőrző tevékenységeket, általa sok értékes, eredeti dokumentumhoz 

jutottunk. Ismerte és elismerte munkánkat. 

Álma legyen békés! 

 

 

kárászi 
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Könyvtári Hírek 
 
Amint arról már olvashattak, pályázati pénzből szépen gyarapodott a könyvtár állománya. 

Hogy milyen új könyveket lehet kölcsönözni, arról következzen egy kis ízelítő a teljesség igénye nélkül: 

 

Új kiadású, mai magyar és külföldi szépirodalom 
Party Nagy Lajos: Hősöm tere 

Závada Pál: Milota / A fényképész utókora 

Spiró György: Az Ikszek 

Lőrincz L. László új könyvei 

Paolo Coelho új könyvei 

Joanne Harris könyvei 

Gabriel G. Marquez: Szerelem a kolera idején 

Robert Merle könyvek 

Klasszikusok 

A Diák-Könyvtár sorozat minden hiányzó kötete 

Karinthy, Örkény és Márai kötetek 

Tolsztoj, Mann, Waltari könyvek 

Gyermek és ifjúsági irodalom 

Disney-könyvek 

Lázár Ervin, Nógrádi Gábor, Böszörményi Gyula 

könyvei 

Brezina, Horowitz, Hohlbein, Lindgren-könyvek 

Mi Micsoda, Szemtanú és számos más ismeretterjesztő 

könyv 

Mesekönyvek a kicsiknek (Rosszcsont Peti, Tesz-vesz 

könyvek) 

Felnőtt szakirodalom 

Sport, egészség, pszichológia, állattartás, művészet, 

turisztika, mitológiák, film, genetika, virágkötészet, 

természettudomány, történelem – a felsorolt 

témakörökből lehet válogatni az új könyvek közül. 

Mezeiné Zsuzsa 

 

Szilveszter Szeliéknél 
 
Szilveszterre voltam hivatalos. Mivel nem a napján volt 

megtartva, hanem 29-én, hívhatjuk pótszilveszternek is 

a nyugdíjasok részére.  

Iboly néni már időben elkezdte toborozni a 

vendégeket. A vacsora disznótorosból állt, nagyon 

finom volt mind a hurka, mind pedig a kolbász. Ezek 

mellé még fehérboros tarját is felszolgáltak, ami 

ugyancsak ízletes volt. (Mint megtudtam, Mártit illeti a 

dicséret.) Ahogy elnéztem, mások is repetáztak, nem 

csak én. Nekem tetszett, ahogy üres lett a tál és Zoli már 

cserélte is ki. A jó ízű falatokat Juhos Dani (szászvári 

lakos) zamatos borával öblítettük le.  

Már vége volt a vacsorának, az emberek 

beszélgettek. Én ezalatt belestem a konyhába. A falon 

egy ingaóra mutatja az időt. Több mint hatvan éves és 

pontos. Zoli nagymamája kapta valamikor. Szép a 

helység berendezése is. Nekem különösen tetszett a régi 

konyhaszekrény és a falon lévő modern falikarok. (Így 

egészíti ki múlt a jelent?) 

Amit még meg szeretnék jegyezni, az a 

következő: 

A vacsora alatt az egyik asszony elkezdte 

piszkálni az Iboly nénit. Idézem: „Iboly, akkor most 

mennyi pénz van a kasszában? És hova mentek 

legközelebb kirándulni?” 

Amit nem értek: ez a jó asszony most arra volt 

kíváncsi, mennyi pénz van a kasszában, vagy arra, hogy 

hova mennek legközelebb kirándulni a nyugdíjasok? 

Mert az egyikhez nincs köze, a másikat meg majd 

időben megtudja. 

Úgy gondolom, ez az est megért egy írást és itt 

szeretném megköszönni Zoliéknak a figyelmes 

kiszolgálást. Végül, de nem utolsósorban, Iboly 

néninek, hogy megszervezte az estet. Szóval, köszönet 

mindenkinek. (Jó volna idén újra összejönni! Miért ne 

lehetne?) 

Majdnem elfelejtettem: Mártitól elkértem a 

’Stollen sütemény’ receptjét, igen finom volt. Majd 

süttetek az asszonnyal.  

Kívánok egészséget, boldog új évet a falunak és 

az olvasóknak. 

K.Gy. (Jankó) 

 

 

Csendes éj 
 
December 24-e tájékán eltűnt a bajai Tábor előtt álló 

egyik legszebb fenyő. A fa alját bedobták az árokba, a 

felső része pedig minden bizonnyal egy karácsonyfa 

szerepét töltötte be Szenteste. Biztos szép karácsonya 

volt e nemes tett véghezvivőjének.  

Ettől függetlenül komolyan kíváncsi lennék egy ilyen 

görény lelkére. Szívesen belenyúlnék – amolyan afrikai 

szabadkézzel műtő természetgyógyász módszerrel – és 

hosszasan tanulmányoznám azt a bizonyos 21 grammot 

(állítólag ennyi egy lélek súlya tudományosan 

meghatározva). Úgyhogy vigyázz fatolvaj, mert 

mennyből az angyal, fejbe nyom egy hanttal…  

Tudod; Isten szeme mindent lát!  

                Császár Levente 
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Részletek Kárász község Önkormányzat képviselő-testületének 2005. november 25-én 

tartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésén elhangzottakról 
 
Mezei Attila polgármester: 

Az elmúlt évben legfontosabb dolog volt és a 

legjelentősebb változást hozta az önkormányzat 

életében az alapoktatással kapcsolatos dolog. A 2004-es 

évet úgy zártuk, hogy a kárásziaknak lehetőségük volt 

három iskola között választani, Szalatnak, 

Magyaregregy és Szászvár között. Megjelentek a 

többcélú társulások 2005. elején, és erőteljes 

finanszírozási problémák jelentek meg, amik már jó 

ideje voltak is a közoktatásban.  

A következő dolog, amiről beszélni szeretnék, az 

egészségügyi ellátás. Tudnak arról, hogy elkészült az új 

rendelő, valószínűleg jövő ősszel az orvosi lakást is 

odatelepítjük, és a jelenlegit eladjuk.  

Az épület megvételénél voltunk először kénytelenek 

hitelt felvenni, de az átalakítás és vásárlás nem okozott 

gazdasági problémát.  

A központi orvosi ügyeletet nagyon szerettük volna 

Kárászra hozni, de a térségi gondolatok előtt néha meg 

kell hajolni. Úgy alakult, hogy a központi ügyelet 

Szászváron került kialakításra. Ez egy nagyon jó fórum 

arra, hogy a központi ügyelettel kapcsolatos 

észrevételeiket, tapasztalataikat közzétegyék, mert elég 

gyakran hadakoznak a polgármesterek és az orvosok az 

ügyelet miatt, elsősorban a fenntartás miatt. 

Az ügyintézést változatlanul a szászvári jegyzőségen 

végezzük. Év elején és év közben is volt egy olyan 

megkeresés, hogy lehetőség szerint Kárászon alakítsunk 

ki egy körjegyzőséget Szalatnakkal, Magyaregreggyel 

és Köblénnyel együtt. Erre nem került sor, szerveztünk 

ezzel kapcsolatban egy fórumot is, az ott jelenlévők is 

úgy gondolták, hogy ez fölösleges dolog és bennünk is 

volt olyan elgondolás, hogy ne. Kárász szemszögéből 

ez egy presztízsnövekedés lett volna, de a 

megvalósulást nem láttuk egyrészt pontosan, másrészt 

pedig minden tendenciával ellenkezett volna, a 

központosítással, az egyre nagyobb közigazgatási 

egységek szervezésével. Én sajnálom, de túlságosan sok 

volt a sötét mozzanat, és a falufórum is, amit ez ügyben 

összehívtunk, úgy gondolta, hogy ne hozzuk létre a 

jegyzőséget.  

A földutakat az önkormányzatok megkapták, de nem 

igen foglalkoznak vele. Mindenesetre örömmel látjuk, 

ha értékhozó szándékkal és nem önkormányzati 

pénzből, a földútban érintett tulajdonosok ezekbe az 

ügyekbe anyagiakkal is beszállnak és javítgatnak, vagy 

esetleg gyökeres változást akarnak. Ez mellé az 

önkormányzat mellé áll úgy, hogy a vízelvezetés 

mindenhogyan meg fogjuk oldani, akár árokkal, 

áteresszel az érintett területen. 

Az árvíz-ügy pénzünkbe is került, másrészt előhozta 

azokat a gyönge pontokat, amiket a legutóbbi árvízkor 

készült szakvélemény nem látott jónak. Ugyanott öntött 

ki a nagy patak, mint akkor, és a Fürdő utcai patak 

hídjai mégsem képesek elvezetni a vizet. Megvárjuk 

azt, hogy a vis major pályázaton mit nyerünk. A 

Völgységi patakkal kapcsolatos pénz rendben van, az a 

ROP pályázatból megcsinálódik. Ha nyerünk annyi 

pénzt, hogy ezeket a hidakat szét tudjuk bombázni, és 

segítünk újjáépíteni, - nem a mi dolgunk - akkor el 

tudják vezetni a csapadékot. 

Sarkadi Ferenc állampolgár 

Hat évvel ezelőtt volt egy árvíz, ami ellen védekezni 

nem tudtunk, és ha ilyen lesz még, nem is tudunk. 

Akkor a „Lap”-ban megjelent, hogy a Fürdő utcai 

tározó tisztítása szükséges. Megtörtént ez? A kikövezett 

meder tisztítása a kishídtól, megtörtént, ki lett 

markolva, de nem csak ott kellett volna, ezért 

fölöslegesen kidobott pénz volt. A szakmailag nem 

megfelelő műtárgyakat el kell bontani – ez volt benne 

az újságban, de ez sem lett megcsinálva. Idén megint 

jött az árvíz, de a hidak még mindig nincsenek 

normálisan megcsinálva. A nagy vizet elkerülni nem 

tudjuk, de nem mindegy, hogy 20, vagy 40 cm jön az 

ember telkére. Hat év eltelt, amennyi a virágosításra rá 

lett szánva, ha ennyi időt rászántak volna a hidak 

tisztítására, akkor az idén már kevesebb vizet kaptunk 

volna. Ezt hiányolom, mert van a faluban alkalmazott 

3-4, volt fűnyírás, kaszálás, ültetés, de volt olyan 

időszak, amikor ezzel is foglalkozni kellett volna. A 

hidak alatt géppel tisztítani nem lehet, csak kézi erővel, 

és ha van egy nagy teljesítményű szivattyú, akkor 

géppel kimosatni is ki lehet.  

Az is benne volt az újságban, hogy a „Malomárok 

eredeti állapotba való visszaállítása”. Csak a nagy híd 

és a Szabó malom között van már csak árok, a többi be 

van temetve. Aki ezt írta, nem gondolta komolyan, 

hogy ez meg lesz csinálva. Az orvos előtt ki lett ásva 

egy árok, de annak semmi haszna nincs. A víz 

magasságát figyelembe véve egy vésztározót alakítanak 

ki a Fürdő utca végén, akkor megmenthető az a sor ház. 

Azok a házak, akik 6 év után kaptak még egyszer ennyi 

vizet, leépülnek.  

Mezei Attila polgármester 

Nem történt meg a tározó tisztítása, az a bajai 

önkormányzaté. A ROP pályázaton nyert pénzből ki 

lesz tisztítva. Nem tudom, hogy annak árvíz védelmi 

szempontból milyen szerepe van, az egy dísz-tározó. A 

ROP pályázatban szerepel a fürdő tó kitakarítása, 

dísztónak való kialakítása. Az 1999-es árvíz után 

készült egy szakvélemény, megmérték a hidakat, 

eltekintve a jelentős árvíztől, szabvány méretűeknek 

találta őket. Az is benne volt az újságban, hogy a nem 

szabványos hidakat elbontjuk. Bregó János készítette a 

szakvéleményt, aki hidrológus-mérnök. Most ott 

tartunk, hogy hiába van a szakvélemény, hiába 

szabványosak a hidak, bebizonyosodott, hogy nem 

felelnek meg azoknak a megváltozott vízmozgásoknak, 

amik most vannak, tehát lesznek olyanok, amiket el kell 

bontanunk. 
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Azért érdekes eset lenne, ha valakinek a hídját csak úgy 

összerombolnánk, ezt meg kell beszélni a 

tulajdonosokkal. Az 1999-es árvíz után nem volt pénze 

az önkormányzatnak arra, hogy segítsen a hidak 

újjáépítésében. Akkor az önkormányzat kasszáját 

teljesen kiürítette a víz, nem volt lehetőségünk négy új 

hidat építeni. Valóban nagymértékű virágosítás volt a 

faluban, de arra kell mindig pályáznunk, amire 

pályázatot kiírnak. Sokszor ezerszer jobb helye lenne a 

pénznek, de sajnos általában nem olyan célok vannak a 

pályázatokban meghatározva.  

A szakvéleményben az is benn volt, hogy a malomárok 

segít bennünket, hogy a kisebb vizeket eltereljük. Én 

sem gondoltam arra, hogy végig ki legyen ásva a Szabó 

malomig az árok, hanem arra a szakaszra gondoltam, 

ami a malomtól a patakig van. Ezt a szakvéleménynek 

megfelelően kiástuk, de az is bebizonyosodott, hogy 

nem sokat segít senkin. A híddal kapcsolatban a Sásdi 

Víztársulattal közösen felvettük a kapcsolatot a 

közutasokkal, hogy vizsgáljuk meg a hídnak a tervét, 

hogy valóban kell-e kővédelem a beton 

tartószerkezetnek. Utána néznek, és ha csak azért lett 

odarakva, mert megmaradt, akkor el fogják takarítani 

onnan, mert tényleg elvesz egy negyed részt az 

áteresztő képességből. Ez a dolog folyamatban van. 

Lehet, hogy a híd alacsonyabb, de szélesebb egyébként. 

Már szeretnék én is a Völgységi patakkal kapcsolatban 

olyan állapotba kerülni, hogy biztos legyek abban, hogy 

nem fog kiönteni a víz. Biztosnak kell lenni abban, 

hogy a híd valóban át tudja ereszteni és ahhoz meg kell 

vizsgálni, hogy a követ onnan tényleg eltakarítsuk. Ha 

nyerünk CÉDE pénzt, akkor a hidakat megcsináljuk. 

Beszéltem erről már a lakókkal is. Ezeknek a 

programoknak a befejeztével ezeknek a problémáknak a 

végére pontot tudunk tenni. 

Papp István állampolgár 

A híd nem jó, leszűkítették, azért árasztott el bennünket 

a Völgységi patak. Azelőtt úgy volt, hogy a hídnak a 

széle mindkét oldalon magasabb volt, most nincs 

nagyobb part, mint 1,50 méter. Ezt nem lehet így 

hagyni, ahol magasabb a part, ott nem volt probléma, 

nálunk alacsonyabb az út, mint az árok. Az orvos nem 

jó, hogy ide fölkerült, mert kinn kell várakozni a 

folyosón. Az Ady utcában a járda nagyon rossz 

állapotban van, mindenki úgy csinálta meg a 

kocsibejáróját, ahogy neki tetszik, így nem lehet 

rendesen közlekedni a járdákon.  

Mezei Attila polgármester 

Mondtam, hogy a megnyert pályázatból lesz annyi 

pénz, hogy a víztársulat emberei megcsinálják a medret 

is érintő munkákat. Meg tudják emelni a jobb oldalát a 

folyásirány szerint. A KPM-mel pedig megnézzük, 

hogy a tervben szerepel-e kővédelem. Ha nincs, akkor a 

problémák megoldódnak azzal, ha kiszedik onnan a 

köveket. Ami a víztározóból kikerül anyag, az a 

Süléékhez vezető útra lesz szállítva, így megemelkedik 

és azzal megint egy kis védelmet kapnának. Az orvossal 

már beszéltünk róla, hogy legalábbis a téli időszakban a 

volt pénztári helységből csinálunk egy várótermet, ha 

elkészül a kerítés oda is csinálunk majd egy szélfogót, 

ami valamennyit segít. A járdákhoz most nem nyúlunk 

hozzá, az most lett leaszfaltozva. Akik ott voltak a járda 

aszfaltozásnál, azok meg tudták mutatni, hogyan 

legyenek megcsinálva a bejárók, a többieknek is oda 

kellett volna figyelni, amikor csináltatták, hogy ne 

sérüljön a járda és a vízelvezetők.  

Nagy Lászlóné állampolgár 

A fürdő tóból mikor lesz valami ? Annyiszor hallottunk 

már róla, de még nem indultak el a munkálatok. 

Mezei Attila polgármester 

A pályázatot megnyertük, a pénz fel lett osztva a célok 

között. Egész Európában nem fordult még elő, hogy a 

pályázat folyamatában megemelték volna az önerőt, itt 

megemelték az önerőt háromszorosára, Baja város 

önkormányzata azt is kibírta. Lezajlottak a 

közbeszerzési eljárások és az utolsó engedélyeket is 

kiadták. Úgy gondolom, hogy jövő tavasszal kezdődnek 

meg a munkák a víztározó kitakarításával, utána a tó 

megépítésével. Ez 40 milliós beruházás lesz, a falu 

lakossága is igénybe veheti majd. 

-csl- 

 

                              Jeles események  -  2006. január                            Forrás:www.ezenanapon.hu 

- 183 éve született Petőfi Sándor költő 

- 63 éve halt meg Rejtő Jenő Piszkos Fred, Fülig Jimmy és a többiek megalkotója 

- 7 éve alakult meg a Hunnia Filmgyár Rt., a magyar filmgyártás történetének egyik legnagyobb vállalkozása 

- 3 éve vezették be Magyarországon a postai irányítószámok rendszerét 
- 21 éve született Jacob Grimm német meseíró- és gyűjtő 

- 143 éve szabadalmaztatták a görkorcsolyát 

- 121 éve végeztek először sikeres vakbélműtétet 

- 1973 éve ez a vízkereszt napja Jézusnak a Jordán folyóban történt megkeresztelésének emlékére. 

- 28 éve az Országházban amerikai küldöttség ünnepélyes keretek között visszaadta Magyarországnak a Szent Koronát  

- 594 éve született Jeanne D’Arc, a mártírhalált halt francia parasztlány 

- 87 éve halt meg Theodore Roosevelt, az Egyesült Államok 26.elnöke, a Teddy mackó névadója 

- 71 éve született Elvis Presley 

- 130 éve született Jack London (eredetileg John Griffith) amerikai író ( A vadon szava, Az éneklő kutya, Farkasvér) 

- 30 éve halt meg 85 éves korában Agatha Christie angol krimiíró 

- 107 éve született Al Capone legendás amerikai gengszter, szeszcsempész 

- 233 éve hajózott át Cook-kapitány a Déli-sarkkörön 

- 64 éve született Muhammad Ali (Cassius Clay) többszörös nehézsúlyú bokszbajnok 
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DROG-FÓRUM 
 
Az egregyi érdeklődőkkel megerősítve 21-en voltunk 

kíváncsiak a kissé megkésve érkezett Dombrádi 

Zitára, a pécsi Drogambulancia igencsak szuggesztív 

előadójára. Ha azt vesszük, hogy a novemberi 

falugyűlésen ennél kevesebben jelentek meg, vagy a 

pár héttel ezelőtti hosszúhetényi drog-előadáson egy 

szem lélek sem volt fellelhető, akkor nem biztos, hogy 

szégyenkeznünk kell a létszám miatt. Egy résztvevő 

pedagógus hölgy meg is jegyezte: „olyan ez is, mint a 

szülői értekezlet. Azok vannak jelen, akiknél semmi 

probléma nincs.” Bár ezt az álláspontot én a 

jelenesetre nézve nem teljes mértékben osztom, azért 

sok igazsága vagyon.  

Az előadó előzetes kérésére most csak a 

felnőtt hozzátartozók jelentek meg a fórumon, 

leszámítva azt a három szem ’illegálisan’ bent 

tartózkodó fiatalt, akiknek a jelenléte - mint az a 

későbbiekben kiderült - az előadás hasznára vált. Az ő 

részükre egyébként egy későbbi időpontban lesz 

megtartva a kurzus. Azért volt szükség a szülő-

gyermek bontásra az előadó szerint, mert a tapasztalat 

azt mutatja, hogy nem szerencsés a két nemzedék 

összevonása, főként úgy, hogy szülők a saját 

csemetéjükkel vannak együtt jelen. Ezzel a nézettel 

vitatkoztak páran, és mint az előadás alatt 

bebizonyosodott, igazuk is lett, mikor a fiatalok 

bekapcsolódtak a vita folyamába, és az a beszélgetés 

előnyére vált. 

Igazából nem akarnám a fórumon 

elhangzottakat teljességében itt a LAP hasábjain 

közreadni. Akit érdekelt a téma, az úgyis ott volt. 

Amit ki szeretnék hangsúlyozni, az az a fő 

gondolatsor, amit én a közel két órás előadásból 

leszűrtem magamnak, ez pedig a következő: az a tény, 

hogy a gyerek kipróbálja a könnyebb illegális szerek 

valamelyikét (Cannabis-Marihuána), korántsem 

akkora probléma, mint azt hisszük. A baj ott 

kezdődik, amikor ez válik a gyerek fő ’szórakozási 

eszközévé’, életcéljává. Na, ez az, amit nekünk 

szülőknek, hozzátartozóknak meg kell akadályoznunk. 

Ezt elérni nem biztos, hogy egy könnyű mutatvány.  

Hallhattunk a fórumon olyanról, mikor a 

’problémás’ szülő küszködik a szintén ’problémás’ 

gyerekével, természetesen teljesen reménytelenül. 

Először talán a szülő fejében kéne rendet tenni, csak 

aztán jöhet a gyerkőc. Aztán hallhattunk pár rossz 

példát a túlzott féltésről, amikor a szemünk fényét 

még a széltől is óvjuk, mikor mi végezzük el helyette 

a feladatait, mi döntünk helyette mindenben. Amikor 

ugyan ott a túlzott szeretet, de „nem jól szeretjük”, 

megfojtjuk azzal a túlcsorduló, nagymamis 

gondoskodásunkkal. Hallhattunk szintén rossz példát 

ennek az ellenkezőjéről, amikor viszont teljesen 

szabadjára engedjük a gyereket, hagyjuk úgy felnőni, 

mint egy kis vad csikót. A kettő között kellene 

megtalálni azt a szűk ősvényt. Azt a keskeny 

mezsgyét, amelyre olyan trükkök bevonásával 

lelhetünk rá, mint például: szeretet, törődés, bizalom, 

odafigyelés, kommunikáció és ehhez hasonlók. Bár a 

kommunikációt hagytam a felsorolás végére, legalább 

olyan fontosnak tartom, mint a lista elején 

szereplőket, sőt! Nagyon fontos a napi kapcsolat, a 

napi beszélgetés. (Azért az mégiscsak ’ciki’ egy 

hozzátartozóra nézve, ha egy másik szülő sokkal 

többet tud a csemetéjéről, mint ő maga.) 

És hogy pontosan mit értek a vékony 

mezsgye-ösvény alatt? Talán azzal a bizonyos ’kínai 

bölcses történettel’ tudnám érzékeltetetni a legjobban, 

amikor az anya elmegy a falu bölcs öregéhez és 

elpanaszolja neki, hogy nem bír a gyerekével, 

szófogadatlan, nem tanul, csal, lop, hazudik…stb. 

„Mit csináljak?” kérdezi a végén az öreget, mire ő 

csak annyit válaszol: „Menj haza és szeresd jobban!”  

Lehet, hogy igaza van az öregnek, és amikor 

az ember hócipője már tényleg tele van azzal a k*rva 

kölökkel, akkor kéne a fenti tanácsot megfogadni? 

Egy icipicit jobban, ’jól szeretni’?  

      

        -csl- 

 

Baranya Megyei Drogambulancia 
7623 Pécs, Szendrey J. u. 6. 

Tel.: 72-315-083 

E-mail: drog@dravanet.hu 

Ügyfélfogadás: hétfő-péntek 8.00-16.00 óráig 

 

KELET-MECSEK KINCSEI 
 
Megjelent a Keleti-Mecsek Egyesület idei, új katalógusa. A füzet 40 oldalon ismerteti a térség idegenforgalmi 

kínálatát. Kiemelten szerepelnek benne Baranya főbb látványosságai, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet, térségi 

kerékpártúra ajánlat, a Máré-vár bemutatása, valamint a vendégfogadó települések programkínálata a kiadó 

házakkal egyetemben. Akit érdekel, beszerezhető a Tourinform irodában. 
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Mi újság nálatok? 
 
Új rovatot indítunk „Mi újság nálatok?” néven. 

Rövid híreket teszünk közzé majd a velünk 

kapcsolatban álló határon túli településekről – 

tudósítóink Sipos Hajnalka (Szerbia), Berki Károly 

(Ukrajna) és Gergely Erzsébet (Románia). 

Célunk kettős: csillapítani és felkelteni az érdeklődést! 

Akik már átlépték a határt arrafelé, azok friss 

dolgokhoz jussanak, akik eddig ingadoztak, azok 

határozzák el magukat és nézzenek szét a hazában. 

Hírmondóink telefonos és írott tudósításait 

változatlanul és szó szerint közöljük!  

Fontos mondat ez 2006-ban, belátást és politikai 

érzéket követel tudósítótól és szerkesztőtől egyaránt! 

Mezei Attila

 

Vadász delegáció érkezett december 20-án Kárászra Zentagunarasról (Szerbia). Az öt fiatalembert Dobos László, 

Ruppl Gábor és Finta Szilárd látta vendégül. 

A közeljövőben helyi méhészek utaznak a Vajdaságba kapcsolatfelvétel céljából, Rónai István vezetésével. 

 

 

 A Faluszépítő Egyesület január 30-ig pályázatot nyújt be határon túli ifjúsági programok támogatására. 

 

 

 

 

Tervezett idei kárászi programok 
 

Nemzetközi Majális 
Április 29. 

 

X. Keleti-Mecsek Hagyományőrző Tábor 
Július 10-15. 

 

Ízes Erdők – Gasztronómiai Fesztivál 
Július 29. 

 

Elszármazottak Találkozója 
Augusztus 26. 

 

 

 

BORVERSENY 
 

 

2006. április 1. 
 

Kárász-Faluház 
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aLAP 
 

2006. február 28. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

IX. évfolyam 2. szám 
 

 

Önkormányzati Hírek 
 

Költségvetés 

 

A képviselőtestület saját ülésén előkészítette, a polgármester a szászvári testület pénzügyi bizottságának 

kibővített ülésén pontosította, majd egy informális beszélgetésen ismertette a 2006. évi költségvetés 

lehetőségeit. 

 

Ezt követően került sor 01. 08-án egy közös testületi ülésre, melyen a közös feladatok vállalásában 

szerepet játszó önkormányzatok képviselői vettek részt. 

 

A feszült hangulatú tanácskozást követően a kárászi testület elfogadta a falu 2006. évi költségvetését, 

amely az alábbi fő elemeket tartalmazza: 

 - Újabb egy millió forinttal csökkent az állami finanszírozás összege (20.397.347 Ft). Várhatóan 

nem nőnek a helyi bevételek és a pályázatokon megszerezhető pénzeknek is határt szab az önerő hiánya. 

 - A tervezett fejlesztéseket szigorú takarékosság mellett is csak hitelfelvétellel tudja az 

önkormányzat megvalósítani. Megvalósul az állomási csatorna beruházás, az orvosi lakás kialakítása az 

új rendelő épületében, folytatódnak a járdafelújítások, sor kerül a faluház törvényileg kötelező 

akadálymentesítésére, esedékes felújítására. Emellett a remélt pályázati díjból, közösségi munkából és 

önkormányzati forrásból megújul a teniszpálya és park környezete. 

 - A már megnyert pályázat biztosítja a könyvtár további modernizálását, a patakmeder 

legszükségesebb rendezését.  

 - A tiszteletdíjak nem emelkednek és megmarad az eddig is támogatott szervezetek, igazából csak 

jelképes támogatása is. 

 

Nem egy választási költségvetés, garasoskodóan takarékos és a kintlévőségeket népszerűtlen 

intézkedésekkel is behajtó, szükségköltségvetés. Igaz, jó ideje mindegyik az! 

 

A költségvetési rendelet teljes terjedelmében a polgármesteri hivatalban megtekinthető. 

 

 

ADAKOZÁS 

 

Kigyulladt a templom perselye és a benne lévő papírpénz-adomány hamuvá égett. Valaki úgy gondolta, 

nem egy százforintossal járul hozzá a kárászi egyházközség támogatásához, hanem egy szál gyufával, 

esetleg egy égő csikkel.  

Gyermekes csíny? Felnőttes bosszú? Kérdőjelek, amelyekre – azt hiszem – sosem kapunk már választ. 

Esetleg csak arra, hogy tippelni tudjunk az elkövető jellemére, amit viszont itt és most nem részleteznék 

(lásd: múlt havi újság, karácsonyfa lopás).  

Minden hónapra jut valami hasonló? 

Császár Levente 

 

 

kárászi 
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KÁR-ÁSZOK hírek 

 
Régen adtunk hírt magunkról. Most láttam 

elérkezettnek az időt, hogy beszámoljak a foci 

csapatunkat érintő eseményekről. A 2005-ös év végén a 

hagyományosnak nevezhető, Szászváron 

megrendezésre kerülő „Csillagszóró kupán” vettünk 

részt. A csoportunkból az első helyen jutottunk tovább, 

aztán a további küzdelmek ránk nézve szerencsétlen 

alakulása miatt az ötödik helyet sikerült megszereznünk 

16 csapat közül. 

2006. elején Egyházaskozáron vettünk részt egy 16 

csapatos amatőr tornán. Már az induláskor sem voltak 

jók az előjelek (nem részletezem), írhatnám úgy is, 

hogy csikócsapattal vettünk részt ezen a tornán. A 

csapat mindent megtett a továbbjutás érdekében. Sajnos 

a csoportunkból sem jutottunk tovább. Két vereség 

mellett egy kínkeservesen kiharcolt győzelemmel 

zártuk ezt a kupát. 

Február 25-én, szombaton Szászváron voltunk, az 

Egészségnevelési nap alkalmával megrendezésre kerülő 

foci kupán. Az eseményen „teljes” csapattal indultunk! 

A 10 csapat közül a 3. helyezést sikerült kiharcolnunk. 

Így 2 év után újra kupával térhettünk haza. A Gólkirály 

is a mi csapatunkból került ki Jáhn János személyében 

13 találattal. 

Ezúton szeretném magam, és a csapattársaim nevében 

megköszönni az Önkormányzat támogatását, aminek 

köszönhetően mezeket, és labdákat tudtunk vásárolni. 

Köszönjük! 

Most a jövő és a közeljövő várható eseményeiről: 

Első helyen számolnék be a sportegyesület 

megalapításáról. Néhány ember végre elhatározta 

magát, megalapítjuk, és hivatalosan is bejegyeztetjük a 

KÁR-ÁSZOK Sportegyesületet! Az alakuló ülésnek 

Gyenis Gábor adott helyet, amit ezúton köszönök! A 

bejegyzést egy ügyvédnő intézi 40 000 Ft-os 

honoráriumért. Az alapító tagok száma 14 fő, de a hír 

hallatán már többen jelezték belépési szándékukat. A 

sportegyesület a labdarúgáson kívül még magába 

foglalja a rally-t, a kézilabdát, a röplabdát, és a teniszt 

is. A hivatalos bejegyzés körülbelül fél évet fog igénybe 

venni! Az egyesület bejegyzését a pályázati lehetőségek 

miatt tartottuk fontosnak. 

A Pályázatról! A Nemzeti Sporthivatal által kiírt „2.500 

fő alatti kistelepülések sportlétesítményei 

fejlesztésének, korszerűsítésének, felújításának, 

építésének támogatására” című felhívásra az 

önkormányzat a teniszpálya felújítására, átalakítására 

nyújt be pályázatot. A pályázat 30 % önerőt igényel, 

ami a mi esetünkben két részből tevődik össze. Az 

egyik része az önkormányzat 2006-os költségvetésében 

700 000 Ft-tal szerepel, a másik része 800 000 Ft 

társadalmi munkából fog megvalósulni! A társadalmi 

munka része természetesen a KÁR-ÁSZOK tagjaira 

esik, de szívesen fogadjuk majd bárki jelentkezését, 

munkáját. A projekt összköltségvetése 5 millió forint. A 

pályázat beadási határideje február 28. 

Tervezzük május 1-jére, (ha nyerünk a pályázaton, és a 

pálya elkészül addigra) egy focikupa megszervezését, 

egybekötve a majálissal és egy esti bállal! 

 Lép Péter 
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Tengertánc – Rokka – Közkincs 

 

 

A címben kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

pályázati lehetőségek fantázianeveit láthatják. 

A „Közkincs” tavalyról ismert, nyertünk, abból 

betonozzák a könyvtárat, abból kap új burkolatot 

és lesznek új polcai. Az idei pályázat egy kicsit 

más, de lehetőség van többfunkciós közösségi 

helyek kialakítására. 

A „Tengertánc”-ból nem sok babér terem, hiszen 

bejegyzett tájházak számára testre szabott inkább. 

A „Rokka” pedig ma még vízió, értékek 

felkutatása, megóvása, megmutatása a célja. 

Számunkra nagyon eredményes lehet, hiszen mi 

következetesen kutattuk eddig is hagyományainkat 

a fészekodútól a helyi anekdotákon át akár a körte 

fajtagyűjteményig, vagy az óbányai edényekig, 

varrott falvédőkig, ládákig. Lépéselőnyben 

vagyunk, köszönet érte mindenkinek, aki kicsit 

habókosnak tűnve részt vett ebben az apró 

munkában! 

Apró munka? A világ gazdaságában a kultúrával 

kapcsolatos szolgáltatásokból származó GDP 

meghaladja pl. az építőipar hasonló mutatóját, az 

idegenforgalom pedig az autógyártásét. Merje 

valaki lebecsülni azt az irányt, amelyen 

elindultunk! Kétségtelen, hogy nehéz 

összehasonlítani az óriásbábokkal való 

színészkedést a vasbetonszereléssel, az sem 

vitatható, hogy ezek a pályázatok nem milliós 

források, eredményük pedig nehezen forintosítható. 

Mindenesetre vannak ilyenek és vannak olyan 

matektanárok is, akik szerint nem kedves tárgyuk a 

legfontosabb, hanem a magyar. 

A magyar! Mert magyarok vagyunk! Ezt kell 

először tudnunk, enélkül továbbra sem lesz 

társadalmi megegyezés. Enélkül továbbra is 

túlbecsüljük a nyugdíjasok forintjait, kútba dobott 

pénznek tartjuk a kisebbségtámogatást, csoportok 

látszattevékenységért vesznek fel fizetést, elveszítve 

ezzel korábbi elismertségüket, enélkül sosem lesz 

rend. 

A „Tengertánc”, a „Rokka”, a „Közkincs” a 

magyar kultúra jelképei, vékonykák, szinte 

áttetszőek, de eltéphetetlenek. 

Mezei Attila 

 

 

JELES ESEMÉNYEK  ---  2006. FEBRUÁR 

 

 128 éve született Hajós Alfréd úszó, az első magyar olimpia bajnok 

 806 éve hagyomány a balázsolás február 3-án a torokfájásos panaszok elűzésére 

 538 éve halt meg Johannes Gutenberg német nyomdász, a könyvnyomtatás feltalálója 

 104 éve született John Steinbeck Nobel-díjas amerikai regényíró (Édentől keletre) 

 74 éve született Grétsy László nyelvész 

 181 éve született Jókai Mór író (Névtelen vár, Kőszívű ember fiai) 

 47 éve lett Fidel Castro Kuba vezetője, miután elűzte Fulgencio Batista jobboldali diktátort 

 261 éve született Alessandro Volta olasz fizikus, aki az első elemet készítette 

 99 éve Londonban használtak először taxiórát 

 177 éve született Levi Strauss, a világ legismertebb ruhadarabjának, a farmernek a feltalálója. 

 68 éve született Szabó István Oscar-díjas filmrendező (Mephisto, A napfény íze) 

 49 éve adtak el először táskaírógépet 

 143 éve szabadalmaztatták a tűzoltókészüléket 

 191 éve kezdte el működését a világ első sajtgyára Svájcban 

 166 éve született John Dunlop skót állatorvos, a légtömlős gumiabroncs feltalálója 

 40 éve halt meg Rideg Sándor író (Indul a bakterház) 

 108 éve született Szilárd Leó atomfizikus, az atomreaktor és a nukleáris láncreakció elméletének 

megalkotója 

 

Helyesbítés: januári számban tévesen jelent meg: 33 éve vezették be Magyarországon a postai 

irányítószámok jegyzékét, 221 éve született Jacob Grimm, német meseíró, és 77 éve alakult a Hunnia 

Filmgyár 
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UTCAFESZTIVÁL 

 

Március 4-én, szombaton, a Falusi Turizmus Baranya Megyei Szövetsége bemutatkozót tart Budapesten 

az Alkotmány utcában, a Parlament szomszédságában.  

A rendezvény hasonló lesz a pécsi Jókai téri Utcafesztiválhoz, azaz; a megye falusi vendégfogadó 

szervezetei jelennek meg, kiegészülve a tolnai- és a somogyi szövetség egy-egy sátrában az aktuális 

kínálattal. Ami a különlegessége lesz az eseménynek, az az, hogy 17. órától a Gazdasági Főiskola 

éttermében a vendégfogadók a közel kétszáz meghívott részére gasztronómiai bemutatót tartanak a 

térségre jellemző étel- és italfajtákból.  

A rendezvényt a különböző kézműves bemutatók mellett népzene- és néptánc műsorok is színesítik. 

 

 

 

„Források, horgosok nyomán…” 
 

A fenti címmel TRFC pályázatot adott be a Keleti-Mecsek Egyesület. A pályázat témája a térség tizenkét 

településének, köztük Kárásznak, természeti- és kulturális örökségeit bemutató exkluzív katalógus 

elkészítéséről szól, közel 50 oldalon keresztül, kivehető Máré vára leporellóval ’megspékelve’ 

 

 

 

ÉLŐ TÖRTÉNELEMÓRA 
2006. március 12. - Vasárnap - 16. óra 

Kárász – Faluház 
 

Élő történelem óra címmel ünnepli március 15-e évfordulóját a település az alábbi előadásokkal: 

 

- Bevezetőt mond Nádor Rudolfné, Hosszúhetény volt polgármestere 

- Aki egy templomot épített Ülkén – Oláh József, erdélyi tisztelendő 

- Aki egy templomot keres Mázán – Patton Gábor, szászvári történész 

- Aki a népi iparművészetet cserélte fel a vendégfogadással – Serényi Ákos, az orfűi Kemencés-udvar 

tulajdonosa 

- Akinek a népzene mellett a ’Megasztár’ is belefért – Bonyár Judit, Bükkösd, a NEO-FOLK együttes 

énekese, muzsikusa 

 

Kiállítás: Serényi Ákos fafaragásai 

Zene: NEO-FOLK együttes 

 

 

 

ÁRAMSZÜNET 
 

Március hó 6-án 9.00 órától 15.00 óráig a szalatnaki útelágazástól Magyaregregy felé. 
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aLAP 
 

2006. március 31. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

IX. évfolyam 3. szám 
 

 

Április 9. 

Az önkény hol Minszkben, hol Kijevben tapos bele a többségi akarat, a demokrácia szószólóiba, emberekbe, akik 

úgy gondolják, hogy a világot a többség, a nagyobb hányad véleménye irányítja. 

Ilyen nem lesz Magyarországon, itt demokrácia van, még leírni is jó, megélni is jó. Könnyen szerzett, ezért talán 

nem is megfelelően megbecsült demokrácia. Miénk lett a szabad véleménynyilvánítás, vér nélkül, így még 

értékesebbnek kell lennie. Itt nincsenek hősei, vértanúi és nincsenek pribékei a demokráciának, a józanság 

demokráciája a miénk! 

Véleményt nyilvánítani lehetőség, mindezt szabadon, ez demokratikus jog; de – ezt sokszor, sokan elfelejtik – 

kötelesség is. Vannak többszáz éves államok, ahol ezt számon is kérik (Svájc), ott kötelező a szavazás, a választás. 

Ott az állam szigora sújt az engedetlenekre! 

Április 9-én a nem választókat nálunk ez nem fenyegeti! 

Nem fognak választani a jópofák, akik saját ideológiáik mentén evezve még le is szólják a kötelességtudókat, utána 

pedig háborognak. 

Háborognak! Milyen ország ez? A politikai elit tehetségtelen, az állam nagy, drága és impotens. 

Mi választjuk mindig ezt! Mi engedjük, hogy lenézzenek, hirigeljenek, kihasználjanak bennünket! Mi tűrjük, hogy 

15 éve nincs egy program, ami mellé odaállhatnánk – GOERLO, New Deal, Új Gazdasági Mechanizmus, Ötéves 

Terv… 

Mégis csak azt mondhatom, most is, aki április 9-én elmegy és választ, az polgára az országnak, felelős iránta, aki 

nem megy, az áldozata a kampány ürességének, a felelőtlen ígérgetéseknek. Aki nem megy választani, annak 

számára elvész a lényeg, a demokrácia! 

Megkérem Kárász minden választásra jogosult lakosát, hogy április 9-én éljen jogaival, hazája érdekében! 
 

Faluszépítő Egyesület hírei 

- A Faluszépítő Egyesület 2006. 04.12-15. között kárpátaljai kirándulást tervez, egy határon túli magyarokkal 

szervezett közös programokat támogató pályázat keretében. 

Jelentkezéssel kapcsolatos információk Mezei Attilánál! 

- Az Egyesület elnöke 2006. 03. 28-án a szászvári Várbarát Kör közgyűlésén mutatja be a kárászi faluszépítő 

Egyesület 15 éves tevékenységét. 

- Az Egyesület elnöke 2006. 04. 01-én a Város- és Faluvédők Szövetségének (Europa Nostra) közgyűlésén számol 

be a kiadványkönyvtár előkészületeiről  

- Egyesületi tagdíjak befizetése a takarékban lehetséges! 
 

Önkormányzati hírek 

- A beadott pályázatok értékelése folyamatban, a beruházások megkezdése természetesen az eredmények 

kihirdetéséig várat magára. Az előkészítés zajlik (állomási szennyvízterv aktualizálása, régi orvosi rendelő 

felértékelése) 

- Ez év májusától folyamatosan működik a bajai önkormányzat táborában az erdei iskola. A működtetésben 

résztvevő partnerek: Mecseki Erdészeti Zrt, Duna-Dráva Nemzeti Park, Baja Város Önkormányzata, Kárász 

Önkormányzata. 

- A volt erdészeti iroda előtti elszáradt fenyők kivágása a rossz időjárás miatt az eredetileg kitűzött időpontban 

elmaradt, az új időpont a komlói Tűzoltósággal történő egyeztetés után várható. 
 

 

„Mi újság nálatok?” – Határon túli testvérkapcsolatok hírei 
 

Vajdaság: A B-TERV egy jól sikerült bulit tartott Pécsen az UNIVERSITAS kollégiumában. Ingyenes koncertet 

tart az OMEGA Újvidéken. 
 

Kárpátalja: Az ukrajnai általános választásokon Salamon Elemért ismételten megválasztották Mezővári 

polgármesterének öt éves időtartamra. 
 

Erdély: Ülke Község Tanácsa Közösségi Házat épített a Pest Megyei Önkormányzat támogatásával 

kárászi 
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Könyvtári Hírek 
A könyvtár felújítási munkálatai e hónap közepén befejeződtek. 

A lebetonozott terem új padlózatot; új, gyönyörű, egész falat betöltő polcrendszert kapott. Az asztalosmunkát 

Varga Péter szalatnaki mester végezte, keze nyomán végre méltó helyre kerülnek az évszázadok során írt irodalmi 

művek – köszönet ezúton is a lelkes és figyelmes munkáért! 

A könyvtár felújítása a „Közkincs” program pályázati lehetőségének köszönhető, melyet a Csorba Győző Megyei 

Könyvtár támogatásával nyertünk meg. Ez olyan pénz, amely csak erre a célra volt fordítható! Mi éltünk vele, s 

most mindenkit szeretettel látunk, aki be szeretne kukkantani, megnézni még kicsit rendetlen állapotában – hiszen 

azt a rengeteg könyvet vissza kell hordani, helyet adni nekik a polcokon. Érdemes megnézni! 

 

Új könyvek 

 

Az idén is részesülünk – reményeink szerint – kistérségi támogatásban, amit részben könyvekre, részben 

felszerelésre, bútorra, világításra költhetünk, emiatt saját (önkormányzati) költségen nem fogunk könyveket venni. 

Az elmúlt évből viszont maradt még valamennyi pénz, könyveladásból is származott, így a Harry Potter – sorozat 

legújabb kötete megjelenésének napjától kölcsönözhető a könyvtárból. 

 

A Könyvtár zökkenőmentes működése érdekében - hogy a kelendőbb könyvek időben eljuthassanak az 

érdeklődőkhöz -, kérjük a kölcsönzési idő (4 hét) szíves betartását! 

Negyedik héten túl a késedelmi pótlék: 100,- Ft hetente! 

 

Mezeiné Zsuzsa könyvtáros 

 

EZ JÓL SIKERÜLT!!! – LEADER+ 
 

2006. március 9-én vált bizonyossá, hogy a 

Keleti-Mecsek Akciócsoport jól végezte munkáját, 

melynek elismeréseképpen a baranyai nyertesek között 

részt vehetett március 13-án a Parlament Felsőházi 

termében megrendezésre kerülő ’Leader+ program – 

Sikeres Vidék’ elnevezésű konferencián.  

A régióból 10 ember képviseltette magát e jeles 

eseményen, többek között Bék János (Szászvár 

polgármestere), Endrődi Tibor (Vékény polgármestere), 

Mezei Attila (kárászi polgármester), Dobszainé Füzi 

Zsuzsanna (szászvári vállalkozó), Szuppáncsics Nándor 

(egyházaskozári vállalkozó), Havasiné Szokoly 

Zsuzsanna (Szászvár jegyzője), Bencze Bernadett 

(magyaregregyi civil egyesület vezetője), Maglódiné 

Horváth Ildikó (szászvári intézményvezető), Kovács 

Lászlóné (mázai civil egyesületi vezető) és Szekeres 

Ágnes (a gesztor szervezet részéről). Magán a 

rendezvényen az ország egész területéről érkező 

akciócsoport-tagok közel 700 főt tettek ki.  

A konferencia köszöntőjét Pásztohy Andrástól, 

az FVM politikai államtitkárától hallhatták az 

egybegyűltek. Az előadók sorát ’Sikeres vidék-Új 

Magyarország’ témával Gyurcsány Ferenc 

miniszterelnök úr nyitotta, majd ezt követően ’Az 

agrár-vidékfejlesztés lehetőségei a vidék 

felemelkedésében’ című előadásban Gráf József, agrár- 

miniszter fejtette ki véleményét. A program további 

részében szerepelt még Nagy Sándor, a Miniszterelnöki 

Hivatal politikai államtitkára ’Vidékpolitikai 

koordináció kistérségekben’, valamint a Leader 

egyesületi elnöke, Molnár Katalin, ’Leader 

akciócsoportok együttműködésének lehetőségei’ 

témákkal. 

Ezt követően a meghívottak egy ebédre voltak 

hivatalosak a Parlament Duna folyosójára, majd 15 

órától három szekcióülésre került sor, az akciócsoport 

mindegyiken képviseltette magát.  

Mire a társaság a szászvári Iskolabusszal 

elhagyta a Budapest táblát, rájuk sötétedett. De ez nem 

okozott problémát, mivel – és a lényegről még nem is 

beszéltünk – ez a kis kirándulás 90 millió forintot 

hozott a térségnek, ugyanis ennyi az elnyert pályázati 

támogatás. 

A dolog neheze még csak ezután kezdődik, ezt 

az összeget fel kell majd osztani a településeknek, 

civileknek, vállalkozóknak egymás között, testvériesen. 

Nem lesz egy egyszerű mutatvány, én ebben teljesen 

biztos vagyok, mint ahogy abban is, hogy sok ilyen 

elnyert pályázati támogatásra lenne még szükségünk.  

Mivel a megyei társszervezetekkel ellentétben, 

nagyobb volumenű lobbi-munkáról a Keleti-Mecsek 

régió részéről nincs tudomásom, ezért ez a győzelem 

számomra azt mutatja, hogy a beadott programunk jó 

volt, és hogy figyelnek ránk, onnan fentről a 

mindenható döntést hozók. Köszönjük!                                                                     

                                                                   -csl- 
 

 

ÁRAMSZÜNET 
Kárász egész területén, kivétel a volt Fűrésztelep 

2006. április 12-én 8.00 – 15.30 óráig 
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Rendhagyó ünnep 

MÁRCIUS 15. 
 

’Élő történelemóra’ címmel tartotta rendhagyó 

ünnepi megemlékezését a település március 12-e 

délutánján a Faluházban meglepően sok érdeklődőtől 

kísérve. 

Görgey, Jurisics, Haynau. Ismerős nevek, és 

valljuk be, nem mindegyik cseng valami jól a 

fülünknek. Nádor Erzsike, volt hosszúhetényi 

polgármesterasszony a bevezetőben többek között az 

említettek 48-49-es szerepére tért ki az ő sajátos, 

lebilincselő előadásában. (Egyszer szeretnénk majd 

meghallgatni őt a műsor ’fő’ részében is, de akkor ki 

fogja megtartani a bevezetőt? Mert hogy egy ilyen 

’felvezetőt’ találni nem lesz könnyű, az biztos.) 

Az ’érdekes emberek’ sorát Oláh József, 

erdélyi plébános nyitotta, aki többször is 

kihangsúlyozta, hogy azt a bizonyos ülkei templomot 

nem ő építette, csak ’segített’ az elkészülésében. Erre 

Mezei Attila megjegyezte, hogy minden bizonnyal a 

Széchenyi hídnál sem Széchenyi maga faragta a 

köveket, mégis az ő nevéhez fűződik az. (A papbácsi 

ehhez a tényhez már nem sokat fűzött hozzá, kicsit 

megadni látszott magát a templomépítés kérdésében.) 

Patton Gábor szászvári történész nem 

szódával érkezett, hanem a mázai koromszói-kolostor 

ásatásának tervével. Történeti írásait már többször 

olvashattuk aLAP hasábjain keresztül. Kár, hogy az a 

templom nem itt van Kárászon, utalt mondatával a nem 

túl segítőkész mázai önkormányzat hozzáállására az 

ásatással kapcsolatban. A földterület azóta saját 

tulajdona és megkezdték a feltáró munkálatokat. (Hajrá 

Gábor, innen Kárászról szurkolunk Neked.) 

Népi iparművészet? Vendéglátás? Egyszerű 

megélhetés, vagy annál kicsivel azért valamivel több? 

Ki mit választana? Serényi Ákos, az orfűi Kemencés-

udvar tulajdonosa boncolgatta az elhangzott 

kérdőjeleket. Ő úgy lett ’üzletember’, hogy nem 

távolodott el a népművészettől. Sőt! Annak a 

segítségével, annak a szellemében tudja a vállalkozását 

ilyen sikeresen működtetni. (Fafaragó mini kiállítása 

csak hab volt a tortán.) 

Természetesen zene nélkül műsor nem múlhat 

el, most sem múlott. Bonyár Juditot először tavaly 

hallottam egy pécsi kiállítás-megnyitón énekelni. 

Rögtön tudtam, hogy neki és Neo-Folk nevű 

zenekarának előbb-utóbb muszáj lesz majd Kárászon is 

muzsikálnia. Ez az időpont előbb jött el, mint 

gondoltam, bár a Megasztáros szereplése kicsit 

megváltoztatta a levegőt körülötte. Híresebb lett, 

megnőtt az ázsiójuk. De hát - elmondása alapján -, ezért 

is vállalta be a Megasztárt. Szerintem is jó döntés volt. 

Az akkori rossz szájíz elmúlt, maradtak a szereplési 

lehetőségek. Ezek közül a legérdekesebb az Edit Piaf 

Est, melyet talán egyszer még a Faluházban elő is 

adnak. (Aki ott volt a rendezvényen és hallotta azt a 

bizonyos sanzont, tudja, miről beszélek.) 

 A műsort követően egy valódi ’falusi 

fogadásban’ lehetett részük a megemlékezés 

szereplőinek, melynek hangulatáról Szeliék 

vendégasztala gondoskodott. A vacsora méltóképpen 

zárta az estét. 

-csl- 

(kép: Bonyár Judit és a Neo-Folk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tourinform Hírek 
A Tourinform Iroda a budapesti Utazás Kiállítás teljes ideje alatt személyesen képviseltette magát az expón. A 

vidéki börzék közül Debrecen, Szeged, Kecskemét és Szolnok még a cél, a többi kiállításra valamely más 

társszervezet viszi a „Kelet-Mecsek kincsei” elnevezésű térségi katalógust, amely tartalmazza a régió komplex 

idegenforgalmi kínálatát.  
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Jeles események    -   2006. március 
 

o Március 1. hamvazószerda, innentől kezdődik a húsvétot megelőző 40 napos böjt 

o Március 21. 46 éve a faji megkülönbözetés elleni nemzetközi küzdelem napja 

o Március 22. a víz világnapja 

o 189 éve született Arany János író, költő, műfordító /Toldi, A walesi bárdok/ 

o 159 éve született Alexander Graham Bell, a telefon atyja 

o 129 éve született Garrett Augustus Morgan afroamerikai feltaláló, aki szabadalmaztatta a közlekedési 

jelzőtáblákat 

o 328 éve született Antonio Vivaldi, olasz barokk zeneszerző és hegedűvirtuóz / Négy évszak/ 

o 129 éve találta fel Emile Berliner a mikrofont 

o 107 éve szabadalmaztatta Felix Hoffmann az aszpirint 

o 444 éve Nápolyban /halálbüntetés terhe mellett/ betiltották a nyilvános helyen való csókolózást 

o 112 éve adták el az első üveg Coca-Cola üdítőitalt 

o 242 éve született Charles Earl Grey, Anglia miniszterelnöke IV.Vilmos uralkodása alatt. Neve a róla 

elnevezett teáról maradt fenn 

o 74 éve halt meg George Eastman, a Kodak atyja, aki lehetővé tette a fényképezést az átlagemberek számára 

o 158 éve győzött Pesten a forradalom, március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságvágyát fejezve ki 

o 99 éve Finnországban, Európában elsőként, szavazati jogot kaptak a nők 

o 158 éve egy napra teljesen megfagyott a Niagara-vízesés 

o 209 éve szabadalmaztatta Nathaniel Briggs  a mosógépet 

o 139 éve született Budapesten Harry Houdini mágus, szabadulóművész 

o 549 éve jelent meg az első nyomtatott könyv, a Gutenberg-biblia 

o 113 éve halt meg Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó 

feltalálója 

                                                                                                                       -jmg- 

 

 

 

Sok szeretettel meghívjuk a hagyományosan megrendezendő 

Borversenyre! 
 

Helyszín: Kárász Faluház 

 

A rendezvény időpontja: 

 

2006. április 1. (szombat) 18 órakor 

 

A borminták leadása március 31. (péntek) 11-18 óráig a kárászi Faluházban lehetséges. 

 

Részvételi díj bormintánként 500 Ft. 

 

Vacsora 1000 Ft/fő (a borminta leadásakor lehet fizetni). 

 

A bormintákat a szokásos módon kizárólag borospalackban (mintánként 1 üveggel!), parafa 

dugóval lezárva kérjük leadni. 

 

Minden szőlő-és bortermelőt nagyon sok szeretettel várunk! 

 
További információ: 30/670-8011 
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aLAP 
 

2006. április 28. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

IX. évfolyam 4. szám 
 

 

 

Húzzunk bele, most - is - Magyarország a fontos 
 

Sem agyonképzett politológus, sem vájt fülű elemző nem vagyok, az a bizonyos csont 

különben is fehérre rágódott az elmúlt néhány hét során. 

Néhány elgondolkodtató tőmondat következik, a gondolkodás nem túl fájdalmas…bár 

számomra, néha az! 

A parlamenti választás kárászi számai következnek. A választásra jogosultak száma 298 fő, 

ebből érvényesen szavazott 210 fő, ez 70, 46%. Büszke vagyok magunkra, bár ez túl sokat nem jelent, 

mégis megnyugtató, hogy a falu az országos átlag fölött szavazott, élt jogával, teljesítette kötelességét! 

A MIÉP 1 szavazatot kapott, az MDF-re 14-en voksoltak, 91 választó a FIDESZ mellett 

döntött, ez 106 un. jobboldali vélemény. 

A két Munkáspártra nyolcan szavaztak, 14-en az SZDSZ-re, 82-en pedig az MSZP-re, ez 104 

un. baloldali szavazat. 

Érzékelhető, kézzelfogható a megosztottság, szinte szaga van! 

Na, de „erre varrjanak gombot”, egyéni listán ismét Páva Zoltán győzött Kárászon, 93 

szavazatot kapott, vagyis szavaztak rá SZDSZ-esek, Munkáspártiak, MDF-re szavazók, és – uramisten 

– kettő Fideszes is. 

Képviselő Úrnak szívből gratulálok újraválasztásához, erőt és egészséget kívánok neki! 

A választópolgároknak pedig megköszönöm a részvételt! 

Mezei Attila polgármester 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ LOMTALANÍTÁSRÓL 
MÁJUS 2. KEDD 

 

A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a tisztaság 

megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozokba, vagy zsákokba kerüljenek. 

Az akció során nem helyezhetők ki a következő anyagok: 

 Építési törmelék 

 Állati tetem 

 Zöldhulladék 

 Veszélyes hulladék 

(akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes doboz, stb.)  

 

ÁRAMSZÜNET 
 

Május hó 11-én 8.00 órától 15.30 óráig Kárász község területén 
 

Kivétel: Szennyvízátemelők, T-COM rendező, volt Fűrésztelep területén  

kárászi 
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A Borzsánál 
Legelső kárpátaljai utam során a minket 

kísérő idegenvezető hölgy öt perc után 

kedvesen lekommunistázott. Már nem is 

emlékszem, mi volt a téma, miért nem 

tudtam tartani a számat, mi hozta ki őt a 

sodrából, lényegtelen már. 

Lényeges viszont, hogy azóta 

rendszeresen járok ebbe az Isten által 

elhagyatott négy megyébe. Voltunk már itt 

családdal, erdészekkel, képviselőkkel, 

ifjakkal, örökifjakkal. Győzködök is 

mindenkit, jöjjön velem, vagy menjen 

nélkülem, de egyszer legyen ott, 

Mezőváriban, a Borzsa pataknál. 

A húsvét előtti utunk igazán 

tanulságos volt, ismét sikerült hóban, sárban 

járni „Verecke híres útján”, sikerült látni a 

Bering-szorosra emlékeztető befagyott 

Szinyevéri tengerszemet. Ezután csak nyáron 

megyünk! 

Ízelítőt kaptunk Munkácsból, és 

időztünk egy keveset a fényes jövő előtt álló 

határvárosban, Beregszászon. 

Találkozhattam kedves ismerőseimmel, 

ihattam néhány üveg „negyedhatost”, 

csatangolhattam az ottani polgármesterrel a 

falujában. 

Mi, akik voltunk Kárpátalján, 

hallottunk Uzsokról, Szolyvéról, tudjuk, 

hogy ha határon túli magyarokról beszélünk, 

akkor nem elég a Székelyhimnuszt belebőgni 

a csillagos éjszakába! Fontosabb, hogy arcok 

jelenjenek meg előttünk, most újra 

gyűjthettünk arcokat, felidézhettünk 

mondatokat és egyben biztosak lehetünk, ott 

minket szeretnek, ismernek és elismernek. 

Mezei Attila

 

JELES ESEMÉNYEINK  --2006. ÁPRILIS 
 

 201 éve született Hans Christian Andersen dán meseíró, regényíró/ A rút kiskacsa, A 

rendíthetetlen ólomkatona/ 

 134 éve halt meg Samuel Finley Breese Morse amerikai festő és feltaláló, aki az elektromágneses 

távíró megszerkesztésével új korszakot nyitott a hírközlésben 

 258 éve találták meg Pompei romjait 

 79 éve született Puskás Ferenc futballista, a legendás Aranycsapat tagja, minden idők 

legeredményesebb csatára 

 38 éve mutatott be színes filmet először a Magyar Televízió 

 98 éve született Pécsett Victor Vasarely (eredeti nevén Vásárhelyi Győző) festőművész, az op-art 

atyja 

 94 éve indult el végezetes útjára a Titanic luxushajó Southamptonból New York felé, majd 

jéghegynek ütközve elsüllyedt 2200 utassal a fedélzetén. 

 110 éve Hajós Alfréd úszó 100m-es gyorsúszásban megszerezte az első magyar olimpiai 

aranyérmet 

 45 éve lépett először nyilvánosság elé a Beatles-együttes a liverpooli Cavern Clubban 

 20 éve történt a csernobili atomkatasztrófa, amikor felrobbant a szovjet erőmű egyik atomreaktora 

 április 7. 1948 óta az egészségügy világnapja 

 április 18. 1984 óta műemlékvédelmi világnap 

 április 22. 1970 óta a Föld Napja 

 258 éve született Joseph Bramah angol mérnök, a biztonsági zár, a vízöblítéses wc, a sörpalackozó 

gép, valamint a bankjegyszámláló gép feltalálója      -jmg- 

                                                                                                                  

DROG-FÓRUM II. 

FIATALOK RÉSZÉRE 

 

A decemberi rendezvény második fordulójára kerül sor, melyre most csak fiatalokat várnak! 

2006. május 5. péntek – 17.00 óra 

Kárász - Faluház 
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KÁRÁSZI BORVERSENY EREDMÉNYEI – 2006. 
Fehérbor Vörösbor 

1. Halmosi Sándor Vegyes fehér 18,70 A Dobos László  Vegyes vörös 18,30 E 
2. Halmosi Sándor Királyleányka 18,65 A Nyisztor György Zweigelt 17,80 E 
3. Hirdi Imre Vegyes fehér 18,65 A Hohn Miklós Cabernet sauvignon 17,70 E 
4. Jónás Gyula Muskat Ottonel 18,60 A Kiss Árpád Cabernet sauvignon 17,70 E 
5. Major Géza Olasz rizling 18,60 A Császár Zoltán Vegyes vörös 17,,60 E 
6. Bauer Ádám Lakhegyi mézes 18,55 A Papp János Vegyes vörös 17,60 E 
7. Mészáros Gyula Vegyes fehér 18,55 E Major Géza Zweigelt 17,55 E 
8. Szeli László Vegyes fehér 18,55 E Bauer Ádám Zweigelt 17,40 B 
9. Bauer Ádám Kunleány 18,40 E Szeli Zoltán Vegyes vörös 17,40 B 
10. Juhos Dániel Jubileum 75 18,40 E Töpfner Zsolt Vegyes vörös 17,40 B 
11.  Juhos Dániel Olasz rizling 18,40 E Halmosi Sándor Vegyes vörös 17,30 B 
12. Lép Gyula Vegyes fehér 18,40 E Kis Papp Nándor Vegyes vörös 17,25 B 
13. Bíró László Muskat Ottonel 18,30 E Töpfner Zsolt Zweigelt 17,40 B 
14. Papp János Vegyes fehér 18,20 E Bíró László Rosé Merlot 17,30 B 
15. Gyenis László Cuvée 18,15 E Töpfner Ádám Kékfrankos 17,30 B 
16. Jónás Gyula Olasz rizling 18,15 E Márton Zsolt Vegyes vörös 17,25 B 
17. Csikós Ferenc Chardonnay 18,10 E Savanya György Kadarka 17,25 B 
18. Németh Károly Vegyes fehér 18,10 E Csősz Gyula dr. Cabernet sauvignon 17,20 B 
19. Savanya György Olasz rizling 18,10 E Fülöp Károly Vegyes vörös (Oporto) 17,15 B 
20. Tóth Gábor Vegyes fehér 18,10 E Gyenei Tibor Rosé (Merlot) 17,15 B 
21. Kontra István Chardonnay 18,05 E Bauer Ádám Merlot 17,00 B 
22. Páva Zoltán Chardonnay 17,95 E Bíró László Kékfrankos 17,00 B 
23. Csikós Ferenc Muskat Ottonel 17,90 E Szeli László Rosé 16,90 B 
24. Kis Papp Nándor Vegyes fehér 17,90 E Tóth Gábor Rosé 16,90 B 
25. Finta Szilárd Muskat Ottonel 17,85 E Fülöp Károly Vegyes vörös 16,70 B 
26. Márton Zsolt Vegyes fehér 17,80 E Hirdi Imre Vegyes vörös 16,40 B 
27. Kis Papp Nándor Nemes olasz 17,75 E Karsai Tibor Zweigelt 16,40 B 
28. Fülöp Károly Vegyes fehér 17,70 E Kovács Valér Vegyes vörös 16,30 B 
29. Kiss Árpád Sauvignon blanc 17,60 E Halmosi Sándor Vegyes vörös 16,25 B 
30. Fülöp Károly  Vegyes fehér R. szil 17,40 B Kontra István Zweigelt 16,25 B 
31. Delibók Géza  Vegyes fehér 17,25 B Hohn Miklós Rosé 2004 16,20 B 
32. Kis Papp Nándor Vegyes fehér 17,20 B Kardos János Zweigelt 16,20 B 
33. Kontra István Vegyes fehér 17,05 B Sánta István Vegyes vörös 16,20 B 
34. Pandúr Sándor Olasz rizling 16,90 B Gyenei Tibor Rosé 16,10 B 
35. Karsai Tibor Vegyes fehér 16,65 B Mészáros Gyula Zweigelt 16,10 B 
36. Bencze János Vegyes fehér  16,60 B Finta Szilárd Vegyes vörös 16,00 B 
37. Csősz Gyula dr.  Juhfark 16,50 B Hohn Miklós Rosé 2005 16,00 B 
38. Páva Zoltán Muskat Ottonel 16,50 B Juhos Dániel Vegyes vörös 16,00 B 
39. Kovács Valér Vegyes fehér 16,30 B Lép Gyula Vegyes vörös 16,00 B 
40. Czirbus Lajos Szürkebarát 16,00 B Németh Károly Vegyes vörös 15,85 O 
41. Kardos János Rajnai rizling 16,00 B Tóth Gábor  Zweigelt 15,75 O 
42. Lép  és  Jenczer Chardonnay 16,00 B Mezei Attila Vegyes vörös 15,70 O 
43. Csikós Ferenc Fehér burgundi 15,90 O Major Géza Rosé 15,65 O 
44. Czirbus Lajos Olaszrizling 15,70 O Löbl Zoltán Vegyes vörös 15,60 O 
45. Lép  és  Jenczer Vegyes fehér 15,70 O Jenczer és Lép Zweigelt 15,55 O 
46. Sánta István Vegyes fehér 15,65 O Löbl Zoltán Zweigelt 15,40 O 
47. Mezei Attila Vegyes fehér 15,60 O Szeli László Vegyes vörös 15,40 O 
48. Császár Zoltán Vegyes fehér 15,35 O Szinger Péter Vegyes vörös 15,10 O 
49. Fledrich Ádám Zöld veltelini 15,00 O Márton Zsolt Vegyes vörös 15,00 O 

 



 4 

MAJÁLIS 
 

2006. április 29. – szombat 

KÁRÁSZ – SPORTÖLTÖZŐ 

 

9.00 óra  JENCZER GÁBOR EMLÉKTORNA 

Kispályás labdarúgó bajnokság 6 csapat részvételével 
 

DÉLUTÁN 

Ügyességi versenyek a fiatalok részére 

Főzőverseny 

BÜFÉ 
 

ESTE 

CONTROLL bál az Italboltban 
 

 

 

Hazajöttek a fiúk 
 

Hazajöttek a fiúk Ír-honból, van aki előbb, van aki utóbb. Aki „kicsit” tovább maradt, az minden 

bizonnyal a pénztárcáján kívül mással is gazdagodhatott. Egy olyan országot ismerhettek meg, egy olyan 

nép között élhetett egy ideig, ami Európában is kicsit különlegességnek számít; földrajzi fekvése, vallási 

megosztottsága, politikai beállítottsága folytán, és még sorolhatnám az okokat. Ez mind-mind élménynek 

számít. Olyan élménynek, amellyel itthon semmiképpen nem találkoztak volna, és gyanítom, egy 

„népszerű” tengerparti nyaralás alkalmával sem. 

Viszont jó volt hallani, hogy ők – bocsánat az erős kifejezésért – koszosabbak nálunk. Az utcákon 

hihetetlen mennyiségű szemét található. Azt is jó volt hallani, hogy a magyar hölgyek csinosabbak, bár 

van, aki ezt a nézetet osztotta, kézzelfogható formában is. 

Mondja az angol: „megnézem a cipődet és megmondom ki vagy!” Úgy látszik ez nem csak rájuk 

vonatkozik, hanem az írekre is, mert sportcipőben például nem engednek be a jobb szórakozóhelyekre. 

Ott a bőrcipő dívik.  

Barátságosak, közvetlenek. És bár hamar felmegy náluk a pumpa, ugyanolyan gyorsan le is 

csillapodnak. A külföldi vendégmunkásokat – így a magyarokat sem – nem szívelik, de ez azt hiszem így 

van bárhol a nagyvilágban, ez alól még mi sem vagyunk kivételek.  

A fizetések „igazi” EU-s pénzek, és amikor megmondták nekem, hogy mennyi, úgy voltam, mint 

Wágner úr a ’Piszkos Fred’-ben: „annyi pénz nincs is a világon, fiam!” (Bár, aki nem vigyáz rá 

kellőképpen, azt könnyen megszabadíthatják tőle.) 

Holnapután visszamennek a fiúk. Hajrá!             -csl-
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aLAP 
 

2006. május. 31 

K á r á s z i 

független havilap 

 

IX. évfolyam 5. szám 
 

Önkormányzati Hírek 

 
- Befejezéséhez közeledik a T-Com beruházás, amely a volt Posta épületben működő automata központot 

hivatott kiváltani. Az épületet a tulajdonos értékesíteni kívánja! 

 

- Tervezés szintjén áll az E.on beruházása, amely a volt erdészeti műhely fölötti elektromos hálózat 

modernizálását célozza meg, a munkát a leendő tulajdonos, az E.on finanszírozza. 

 

- A beadott önkormányzati pályázatok közül szerződéskötés előtt áll a CÉDE-pályázat (orvosi lakás 

áthelyezése), elbírálási szakaszban van az akadálymentesítést előirányzó pályázatunk (Faluház), műszaki 

tartalommódosítás szakaszban a nyertes sportpálya felújító programunk, hitelbírálat előtt a vasútállomási 

csatornaépítő projekt. 

 

- Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a kerti hulladékok, nyesedék égetése változatlanul tilos! A szabály 

megszegőit a jegyző, mint hatóság, a lehetőség szerinti legnagyobb eréllyel bünteti. A bejelentés 

jegyzőkönyvön történik, melyet a bejelentő és egy tanú aláírása hitelesít. Bejelentőlap a polgármesternél 

rendelkezésre áll! 

 

Strand, Pajtás-kút, Kühnel bánya, sétaút a Derzsőre… 

 
De jól csengenek ezek az elnevezések a fülemnek! Ámbár csak akkor lesznek igazán hangzatosak, ha tartalommal is 

feltöltődnek. Ezen munkálkodik most a bajai önkormányzat a Duna-Drávásokkal karöltve.  

Azt már régebb óta tudjuk, hogy a strand felújítására nyert pályázati összegen egy fürdőtó készül el, reméljük 

hamarosan valóban megkezdik a munkálatokat. 

Az viszont újdonságnak számít, hogy a bajaiak a táborban működő erdei iskola részére erdei tanösvényt 

szándékoznak kialakítani, amely három útvonalat is magába foglalna: 

Rövid útvonal a táborból indul, majd a Pajtás-kúton keresztül - amely fel lesz újítva -, a szintén kialakítandó, régi 

Kühnel bánya előtti placcon ér véget, itt vissza lehet fordulni a kövesútra. Ha minden engedély összejön, akkor itt 

még egy rövid bányabejáró is készülhet. 

A közepes útvonal a Kühnel bányától folytatódik tovább a Seresi csörge mentén, a fenyvesen keresztül fel a tetőre, 

ahol egy kis pihenő lesz, majd kis kerülővel ez az útszakasz is visszakanyarodik a kövesútra a gyurgyalagos 

löszfalnál.  

A harmadik út bevisz a Derzsőre, érintve a Salamon-kunyhót, aminek a helyén talán lehet egy esőbeálló. A 

Derzsőről aztán két útvonalat is lehet választani a visszaérkezésre: az egyik a strand felé a forrás mellett, a másik a 

régi postánál, Farkasék fölött ér majd ki az erdőből.  

A leírtak mellett még több útvonal kijelölése is folyamatban van ’Tájtörténeti tanösvények’ elnevezéssel, melyek 

fölött az Önkormányzat és a Faluszépítők bábáskodik, és akár mintapéldák lehetnek a többi, környező település 

számára is.                                                                                                                                                               -csl- 

 

FIGYELEM! 
 
Szekeresné Burghardt Klára, német nyelvtanár, volt országos német szakértő Szalatnakról a következő 
munkákat végzi, s ajánlja fel Kárász község lakói számára:  
- Korrepetálás német nyelvből 
- Fordítás németről magyarra, magyarról németre 
- Tolmácsolás 
- Német érettségi tételek kidolgozása 

Lakcím: 7334 Szalatnak, Kossut L. u. 36.     Tel.: 72-420-802 

kárászi 
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Tisztelt Ügyfeleink! 
Manapság mindenhonnan előnyös ajánlatokkal, 

nagyobb kamatokkal, gyors pénzhez jutással 

bombáznak mindenkit - személyesen, újságon, TV-n, 

rádión, interneten keresztül. 

A Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet kárászi 

kirendeltsége szeretné Önökkel részletesebben, 

közérthetően megismertetni szolgáltatásait, kihasználva 

azt a nagyon fontos előnyét, hogy helyben van. 

Lakossági folyószámla 

Kiknek ajánljuk? 

Főleg azoknak, akik rendszeresen pénzt kapnak 

valahonnan (bér, nyugdíj, valamilyen támogatás), 

rendszeresen fizetnek valahová (szennyvíz, kábeltévé, 

valamilyen részlet). 

Előnyei: A pénzforgalmat kényelmesen, nyomon 

követhetően intézhetik, nem kell a postást várni, 

csekkek határidejét figyelni. A nyugdíj már 12-e táján 

itt van! 

A folyószámlán belül elkülönítve pénzt lehet lekötni, 

többféle időtartamra. 

Elhalálozási rendelkezés köthető hozzá, ilyen esetben a 

számlán levő pénz azonnal hozzáférhető, nem kerül 

hagyatékba. 

Hiteligénylés esetén a törlesztés innen történhet. 

Költségei: Számlavezetési díj:  100 Ft/hónap 

     Pénzfelvétel esetén:  100 Ft/alkalom 

     Utalások díja:    20 Ft/db 

Akció! Ha most nyit folyószámlát, illetve igényel 

bankkártyát, a kártya ingyenes lesz, a számlavezetési 

díjat pedig elengedjük! 

Lakossági folyószámla mellé hitelkeret kérhető, 60 éves 

korig. Ez egyszeri összeget jelent, egy éves időtartamra, 

amit aztán tetszés szerint lehet kivenni, a számlán pedig 

havonta törlesztődik. 

Elektronikus banki szolgáltatást is igénybe lehet venni, 

amelynek segítségével otthonról nyomon tudják követni 

a számlán történő forgalmat, a bankkártyával történő 

műveleteket. 

SMS-értesítést kaphatnak telefonjukra (pénz érkezése, 

átutalások megtörténte, egyenleg) 

Interneten keresztül önmaguk is tudnak bizonyos 

műveleteket megtenni (utalás, betétlekötés, 

számlainformációk). A szolgáltatás jelenleg ingyenes! 

Takarék számlabetét 

Kiknek ajánljuk? 

Akik csak pénzmegtakarítást szeretnének és a lakossági 

folyószámla egyéb lehetőségeire nincs szükségük. 

Betétlekötésre, kiskorú gyermek számára megtakarítás, 

iskolai osztálypénz, stb. elhelyezésére alkalmas. 

Rendszeres átutalás érkezhet rá. 

Takarék számlabetét bármilyen összegre nyitható, 

bármikor hozzá lehet tenni. 

Lehet kedvezményezettje (gyermek, unoka), lehet 

meghatalmazottja, haláleseti rendelkezője, 

társtulajdonosa. Egy személy több ilyen számlát is 

nyithat. Kamatozása változó. 

Hitelek 

Mivel a kárászi fiók egyszemélyes, csak a hitel 

elindítása lehetséges. 

Formanyomtatványt tudunk adni, ügyintézés miatt 

Szászvárra kell lemenni, de mindent elkövetünk, hogy 

minél egyszerűbb legyen. 

Személyi hitelhez szükséges: 

  Adós/adóstárs 

  300 ezer Ft-tól 2 db közüzemi számla 

  500 ezer Ft-ig nem kell ingatlan fedezet 

Jövedelemnél nem vehető figyelembe:  

családi pótlék,  

árvaellátás,  

gyermekvédelmi támogatás. 

Gyors ügyintézést ígérünk! 

Várjuk kedves ügyfeleinket! 

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet - Kárász 

 

ÉRTESÍTÉS 
Kárász Község Önkormányzata a volt orvosi rendelő és orvosi lakás épületét október 1-i kulcsátadással 

értékesíteni kívánja.  

Az épület értékbecsült ára: 7.5 M HUF 

 

Jeles események – 2006. május 
 

 150 éve született Sigmund Freud osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atyja 

 352 éve Otto von Guericke bebizonyította légüres tér létezését 

 80 éve született David Attenborough természettudós, dokumentumfilm-rendező (A kék bolygó, A Föld dala, Az élő 

bolygó) 

 71 éve szabadalmaztatta Carl C.Magee a parkolóórát 

 210 éve adta be Edward Jenner az első himlő elleni védőoltást 

 98 éve indult útjára az első utasszállító repülő 

 487 éve halt meg Leonardo da Vinci, egyetemes zseni, aki egy személyben volt festő, szobrász, grafikus, építész, 

mérnök és természettudós 

 354 éve Rhode Island – elsőként az amerikai gyarmatok közül – törvényt hozott a rabszolgaság ellen 

 187 éve szelte át először gőzhajó az Atlanti-óceánt 

 189 éve született Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója 

 május 17-e 1968 óta Távközlési Világnap 

 23 éve halt meg Romhányi József, a „rímhányó” író, költő      -jmg- 
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Zászlók 
Túlzás, hogy repített – három delegációt vitt az 

iskolabusz Sepsiszentgyörgyre. Az egyetemét, a 

megyéét és a Falusi Turizmus Szövetségét. A Kovászna 

megyei turisztikai konferencia vendégei voltunk május 

18-21. között. 

Tanulságos néhány nap volt, egyrészt bizonyította, 

hogy Erdély senkinek sem nyitott könyv teljesen, Erdély 

nagy (nagyobb, mint Magyarország) és sokszínű, 

meglepetésekkel teli. Nemcsak a madárinfluenzás 

területeken való átkelés pikantériájára gondolok, bár 

utunk kezdetén ez volt a legfontosabb kérdés. 

Átengednek-e Fogarason? Apropó, Fogarason született 

Török Sándor író, aki a két háború között csodaszép 

cikkeket írt Kárászról és ő alkotta a két vidám törpét, 

Kököjszit és Bobojszát. Talán az ő emléke előtti 

tisztelgés volt, hogy keservesen ugyan, de 

megérkeztünk szálláshelyünkre, Bikkfalvára. Szabó 

Viktor Phare-támogatásból épített panziójának 

vendégei voltunk. 

A pénteki konferencia profi módon szervezett, kiválóan 

menedzselt, igazi „férfimunka” volt. 

Hallhattunk egy lapp hölgyet, a ritkán lakott, fagyos 

terület elképesztő vendégéjszakát vonz, erről beszélt. 

Természetesen, a természetben élnek és van egy, az 

egész világban levédett termékük, a Mikulás! Tavak, 

mocsarak, szarvasok, misztikum! 

Egy svéd úr egy megszüntetett vasúti szárnyvonalon 

összehozott natúr ösvényről, kerékpárútról, 

görkorcsolyapályáról beszélt, éppen egy milliárd 

forintba került! Na, amikor ezt kiszámoltam, kimentem 

inni egy csíki sört! 

Amikor visszaértem, az erdélyi előadók voltak soron, 

fiatalok, képzettek, lelkesek. Hallhattam az Olt menti 

csónakos túraszervezéstől a havasokban történő hegyi 

mentésig mindenről, vadászatról is. Egy Szeben 

környéki szász fiatalember, aki ugye tudott németül, 

románul, magyarul. A románnal három hét alatt 

megtanult franciául, olaszul. Vadászati irodája van, 

tengernyi pénze és felhőtlen kedélye, zöld ruhában jár 

– és ha spanyol, portugál szót hall, akkor sem teszi fel 

a tolmácsgép fejhallgatóját, érti, mit beszélnek. 

Sokan vannak így arrafelé, hogy ez milyen előnyökkel 

jár Európában, azt ne is feszegessük! 

Európa! Az út Szebenig jobb, mint a hatos, a Daciák 

eltűntek, Nagyszeben kulturális főváros lesz, mindenhol 

ipari parkok a világ nagy cégeivel, az üzemanyag 

drága, mint a méreg (alig olcsóbb, mint nálunk). 

Jelentem, Románia tagja lesz az Uniónak! 

Mi lesz a mi uniónkkal? Unió Erdéllyel! Nem tudom.  

Azt viszont tudom, hogy aki észt osztani, zászlót 

lobogtatni akar Erdélybe menni, az inkább dőljön le 

egy kicsit, ne fárassza magát. Van ott minden, ész 

kiváltképp, de zászló is! 

Két zászló lobogott a megyei tanács homlokzatán, 

amikor legutóbb arra jártam, a román és a magyar. 

Most is kettő lobog, úgyhogy nincs baj egy szál se, 

kettő lobog, a román és …az uniós! 

 

Mezei Attila 

 

Félelem és reszketés Kárászon 
 

Fél négy után csak néhány fiatal lézengett a Faluház 

körül, várva a kicsit későn érkezett (amúgy eltévedt) 

„drogfórumosokat”. Mert ugyebár, már egy héttel előtte 

kiplakátolták, hogy: „Drogfórum”, meg „Faluház”, „fél 

4”, meg „várják a fiatalságot”, mert előtte pár héttel a 

nagyok részére volt megtartva ugyanez, de ott legalább 

hatnál többen érdeklődtek, habár ez érthető is, itt 

Kárászon, csak ilyen kevesen vagyunk kicsik ehhez, 

biztos az Anyák-napja zavart be, vagy a Ballagások, de 

lehet, hogy csupán a félelem… és reszketés, de nyugi, 

nem kellett pisilnünk… Szóval, megérkeztek. Zita, aki 

a felnőttes fórumot tartotta, és Attila, ő 

drogambulanciás. Hát, a faluház hideg, meg kevesen is 

vagyunk, üljünk ki! Szép idő van. Székeket ki, körbe 

(„nyugi, nem csoportterápia” - hogy Attilát idézzem), 

csapjunk bele! Az elején többet szóltak az előadók, de 

aztán belejöttünk, sőt a végére alig akartuk elengedni 

őket. Három órán keresztül beszéltünk drogról, 

szülőkről, családról, barátságról, buliról, csajokról, 

zenéről, az életről. Tehát, nem csak a tudatmódosító 

volt a téma. Szóval, nem két oktató - tanító néni - tanító 

bácsi jött ki, hanem két nagyon jó fej ember. Hiába, ha  

 

 

a Nagy Kérdésre nem is találtuk választ (… talán nincs 

is, nem is lesz, soha): a feléd nyújtott „spang”, az 

„elnyalt bélyeg”, „belőtt cucc” jó-e, vagy rossz, elrepít 

vagy letaszít, „meg koronáz-e mennyezettel vagy 

lemenő nappal…”? Az előadók szerint is: azért nem 

biztos, hogy a szülőnek ’paráznia’ kéne, hogy a gyereke 

„eltol egy lazát” egy bulin, itt Kárászon úgy is eléggé 

megijedtünk (már aki…) a nem rég történt „joghurtos” 

eset miatt a kábítótól. Ja, közben pár napja Szászváron 

is megtartották ugyanezt, 4 résztvevővel (köztük két 

tanár…), pedig ott se „pormentesek az utcák”…  

Na, szóval van, aki egy „bad-trip” után semmit, vannak, 

akik a barátjuk halála után sem riadnak vissza a szertől, 

vannak, akik termesztik, szívják, pénzt csinálnak belőle, 

mindre van példa. Mindenesetre nem biztos, hogy a 

„fűben” van a hiba, hanem a felé nyúló kézben, mert 

szólnak: gyere, vedd be, de TE határozod el, lenyeled-e, 

a döntés a TIÉD!  

Csak rajtad múlik…. 

Mielőtt 7 felé elindultak az okítók, kérdezték, lehet-e itt 

valahol kajálni, mondtuk, persze, de nehogy ám 

virágport…, a végén még intenzív lesz belőle. 

A résztvevő fiatalok
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KÁR – ÁSZOK Hírek 
A legutolsó újságcikk óta több sikeres dologról 

számolhatok be az egyesülettel kapcsolatban. 

A hírek időrendi sorrendben szerepelnek! 

Április 29-én került megrendezésre, első alkalommal 

(majális keretében) a Jenczer Gábor Emléktorna, az 

eseményen hat csapat vett részt. A szombati napot 

megelőző héten a teniszpálya focira alkalmassá tételén 

fáradozott az egyesület nagy része, aminek meg is lett 

az eredménye, a pálya játékra alkalmas lett.  

A tornáról: a KÁR-ÁSZOK csapata lett az első 

helyezett, izgalmas csatában a rendes játékidő letelte 

után, hetesekkel dőlt el a kupa sorsa. A második 

helyezett a Szalatnak csapata lett. 

A majálison, valamint a szervezésben résztvevő minden 

embernek ezúton szeretném megköszönni a segítséget, 

és a végzett munkát. Külön köszönöm az 

Önkormányzatnak, és Schlut Robinak a támogatást! 

A teniszpálya felújítására beadott pályázaton az 

önkormányzat 2,3 millió forintot nyert, igaz ami igaz 

3,5 millióra pályáztunk. Várjuk a támogatási szerződést, 

a kivitelezővel már folynak az egyeztetések. 

Az egyesületnek rally szakosztálya is létezik, egyelőre 

Elmont Márió, és Sági Péter képviseli ezt a szakágat. 

Ők május 20-án, és 21-én Kurd-Lengyelen vettek részt 

a Rally Sprint Bajnokságon, a 74 indulóból a 14-dik 

helyen értek célba. Ez sem kis dolog, de még ennél is 

nagyobb hír, hogy a saját kategóriájukat megnyerték!!! 

Gratulálunk nekik! 

Az egyesület hivatalos bejegyzése is végre valahára 

május 23-án megtörtént. Így most már hivatalosan 

működik az egyesület, pályázathatunk, és egyéb 

dolgokat is elláthatunk. 

Vissza a focistákhoz! Május 23-án Köblényben került 

megrendezésre 9 csapat részvételével a Köblény-kupa. 

A csoportmeccseken az 5-ös csoportba kerültünk, 

egyszer kaptunk ki, (Szalatnaktól) a többi meccset mind 

megnyertük. A döntőbe kerülésért a másik csoport 

győztesével, Köblénnyel játszottunk, 2:0-ra megvertük 

őket! A döntőben a Szalatnak csapatával játszottunk, a 

rendes játékidőben nem dőlt el a mérkőzés, és a kétszer 

5 perces hosszabbításban sem. Így a hetesekre maradt a 

döntés. Magyari Géza remek formát fogott ki erre a 

napra, „kivédte az ellenfelek szemét”. Ismét (egy 

hónapon belül) a KÁR-ÁSZOK lett a torna győztese! 

Külön meg említést érdemel, hogy a legjobb kapus 

címet Magyari Géza kapta meg, nem érdemtelenül! 

Remélem, és bízom benn, hogy nem fog csökkeni a 

lelkesedés, és az érdeklődés az egyesület iránt! Már 

többen jelezték, hogy be szeretnének lépni az 

egyesületbe, most már erre, hivatalosan is lehetőség 

van. Minden sportolni szeretőt szívesen látunk! 

                                                                         Lép Péter 

 

X. KELETI-MECSEK NÉPTÁNC-, NÉPZENEI- ÉS KÉZMŰVESTÁBOR 

 
A táborok ideje: 2006. 07. 10 - 15. 

Helyszín:   Kárász, /Faluház, Pajta-színház/ 

Magyaregregy /Arnold-ház  

Program:    

Kézműves- és néptánctábor gyermekeknek 
Minden délelőtt 9-12óráig kézművesség (nemezelés, szövés, korongozás, agyagozás, íjászat, batikolás, 

maszkkészítés, mesefeldolgozás, ékszerkészítés, gyertyaöntés...) A hétvégi záróműsoron kiállítás.  

Tanít: Tiberné Pap Csilla, Mezei Ottó, Mezei Éva, Bálintné Nagy Zsófia, Barabás Renáta, Pap Judit...  

Délután15-18 óráig:  Galgamenti táncokból koreográfia .  

Tanít: Rind Melitta és Győri Attila 

Népzeneoktatás: brácsa, bőgő, hegedű, klarinét és tárogató  

Tanít: Kelemen Zsolt, Borsódi Árpád, Blaskó Csaba  

Népi énektanítás: Kocsis Zsuzsanna  

A záróműsoron a tanult táncokat és muzsikát bemutatják a gyerekek. 

Felnőtt néptánctábor:/ Magyaregregy/ Marossárpataki és bonchidai táncok 

Íjászat, néprajzi előadások, népzenei koncertek.  

A tábor teljes ideje alatt Blaskó Csaba, a Vajdaságból érkező Csalóka és Juhász zenekar kísér 
Az ebéd utáni szabadidős programokban néprajzi és népdaléneklési versenyt, aszfaltrajz versenyt, kirándulásokat, 

számháborút tervezünk. 

Este táncház, néprajzi előadások várják az érdeklődőket. 

A szombati záróprogramot, színházi előadással a MÁRÉ VÁR-nál rendezzük. Utána B-TERV  koncert ugyanott. 

A táborok költsége: 15.000 Ft (részletben is lehet) 

Mely tartalmazza a tanítási költséget, kézműves foglalkozások anyagköltségét, tízórait, ebédet, uzsonnát. 

Jelentkezési határidő 2006. június 30. 

Információ Pap Judit Elza 06-30/5233404 vagy Császár Levente Tourinform Iroda Kárász (420-074) Szálláskérés esetén 

Császár Leventénél jelentkezz! 

Környékbeli gyermekek részére: (Kárász,M. Egregy, Vékény, Szászvár) 9000 Forint (tízórait és uzsonnát is tartalmaz, 

ebéd külön kérésre megoldható) 

Szeretettel várjuk jelentkezésedet! Pap Judit Elza, Kárászi Faluszépítő Egyesület 
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aLAP 
 

2006. június 30. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

IX. évfolyam 6. szám 
 

Önkormányzati Hírek 

Pályázatok 

- Változatlanul szerződéskötés előtt áll az orvosi lakás kialakítását célzó CÉDE pályázat. 

 

- Részben eredményes volt az e.Magyarország pályázat elszámolása, a helyszín kialakításával 

kapcsolatos számlákat a kiíró nem fogadta be, egyeztetések folyamatban vannak. 

 

- Nem nyert a Faluház akadálymentesítésével kapcsolatos alapítványi pályázat, az anyag augusztus 

30-ig újra beadásra kerül, ezúttal egy állami kiírásra. 

 

- A második Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-ben megjelenő pályázataihoz az önkormányzat több 

tervet nyújtott be, az elképzelések elsősorban infrastruktúrával, kultúrával kapcsolatosak. 

 

- Küszöbön áll a LEADER program pályázatainak kiírása, a határidő rövid lesz, így a 

jelentkezőkkel a kiírást követően azonnal tartunk egy megbeszélést. 

 

- Megtörtént a sportpálya felújításával kapcsolatos nyertes pályázat szerződésének aláírása, 

küszöbön áll az előleg folyósítása. 

 

Parlagfű 

 

A sajtóból értesülhettek, hogy a parlagfű irtása idén is kiemelt feladata és biztos bevételi forrása az 

érintett hivataloknak. A földtulajdonosok kísérjék figyelemmel a parcellák állapotát. 

 

Társulási ülés 

 

Június 23-án tartotta soros ülését a Komlói Többcélú Társulás. 

Az önkormányzatokat képviselő polgármesterek tanúi lehettek a Szigetvári és Völgység-Hegyháti 

Takarék együttműködési szerződésének aláírásának. Ezt követően napi kérdésekről döntöttek, egyebek 

között elutasították Liget, Egyházaskozár és Kárász támogatási kérelmét.  

 

 

Tisztelt Muskátli Lopkodók! 

 

Ha arra vettetek fáradságot, hogy éjjeli órákon időtöket nem kímélve ellopjátok más nagy gonddal nevelt 

virágait, amit mi is csak munka általi pénzből vettünk, és most a ti házatokat díszíti, arra is vehettetek 

volna fáradságok, hogy esetleg arra szánjatok időt, hogy saját magatok neveljétek és vegyétek 

virágaitokat. 

Most már csak annyit kívánunk, hogy sok örömetek teljen az ellopott négy virágládában. 

Ja és még annyi, most már nem vagyunk ennyire elővigyázatlanok, és ha még a maradékot is szeretnétek 

megfújni, ne lepődjetek meg, ha történik veletek valami. 

Ez nem fenyegetés, csak Isten haragja mindenkit utolér. 

kárászi 
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Csernáton és Mesztegnyőn 

 

Idei erdélyi utunk ismét egy szép csokor virágra 

hasonlít.  

Olyan szálakkal, mint a már többször látott 

Kőrösfői templom és emléktábla, mely szerint a 

nemzeteknek nem egymás romjain kell naggyá 

lenniük. 

Jól illik a csokorba Kolozsvár és Torda is, aztán a 

mindig kedves élő skanzen, Torockó. Ahol ugye 

kétszer kel fel a nap, gyönyörű régi dolgok láthatók 

és méregdrága a bor. 

Ülke! Mondanom sem kell, búcsú volt. A misére 

ismét úgy estünk be, mint legutóbb, viszont a 

bálban elég jól kitartottunk, mint legtovább. 

A legszebb virágszál Csernáton volt, még sosem 

voltam ott. 

Népfőiskola, egész nyaras tábor, skanzen működik, 

én is ilyesmit álmodok mindig Kárászra. 

Környezetünk, helyünk, emberünk van, hasonló 

gyűjteményre pedig esélyünk sincs. Lehetetlen 

összegyűjteni gőzekétől a szokol rádióig mindent, 

ami a történelemre, vagy a közelmúltra emlékeztet. 

Erről jó alaposan lekéstünk! 

Tudok viszont a Kárpát medencében egy hasonló 

helyet, Mesztegnyőt. 

Itt tartotta a Magyar Művelődési Intézet régiós 

tanácskozását, ahol Baranya megyét 

képviselhettem és beszélhettem Kárász többcélú 

közösségi tereiről, valamint megnézhettem a 

faluházat, ahol Csernátonra emlékeztető kedves 

zsúfoltságban látható minden, amit az elmúlt 

századok produkáltak. 

Egy volt tanító néni gyűjtötte saját gyönyörűségére 

és faluja javára. Mi is ismerhettünk Egregyen egy 

tanító nénit, aki táncot tanított, csoportokat 

szervezett. Szintén összhangba hozva az egyén 

örömét a közösség hasznával. 

Igen, a világon minden egy-két emberen múlik.  

Ezért nagyon fontos, hogy nálunk is vannak olyan 

fiatal emberek, akik önállóan vállalnak pályázat 

írást, menedzselést, civil szervezet alapítást, vagy 

tájrehabilitációs program tervezését, régészeti 

kutatás előkészítését, de akár hagyományőrző 

táborok szervezéséről is beszélhetnénk. 

A Csernátonok, Mesztegnyők és Kárászok 

megmaradásának ők a kulcsfigurái.      Mezei Attila 

 

GOMBA 

Fesztiválról fesztiválra vándorolhat az unatkozó 

városi hétvégéről hétvégére. Burgonya-, rétes-, 

talicska-, cseresznye-, …stb fesztiválok adják 

egymásnak a kilincset hétről hétre.  

Ebből mi sem maradhatunk ki, gondoltuk, és 

„jógyerek” módjára beálltunk a sorba, aminek 

eredménye a július 29-i első kárászi gomba 

fesztivál, a mely a találó Ízes Erdők elnevezést 

viseli. Úgy próbáltuk összeállítani az egész napot 

betöltő programot, hogy az eszem-iszomon kívül 

valami egyebet is nyújtson ez a rendezvény.  

A mellékelt programajánlóból nyomon lehet 

követni, hogy délelőtt egy konferenciának ad helyet 

a Faluház, a délután szintén szakmai programmal 

folytatódik; terepen kutyás szarvasgomba keresést 

nézhetnek végig az érdeklődők, majd a Duna-

Dráva Nemzeti Park munkatársai a már egyszer 

szóba került Pajtás-kúttól a Derzsőig kialakítandó 

Erdei Tanösvény nyomvonalát mutatják be.  

Ezek után már valóban jöhet az eszem-iszom: 

délután négy órától bárki megkóstolhatja a 

nevezett csapatok gombás, illetve gombával 

készítette ételeit, valamint leöblítheti a környékbéli 

és a Pécs-Mecsekalja Borút Egyesület jófajta 

nedűivel.  

Mivel Lagzi Lajcsi és dicső csapata egyéb 

elfoglaltsága miatt nem ér rá ’play back’-elni a 

Faluház színpadán, be kell, hogy érjük a Bonyár 

Judit vezette NeoFolk koncertjével, akik már adtak 

egy kis ízelítőt a márc. 15-i ünnepen arról, hogy ők 

mit is tudnak. Most egy teljes koncertnek lehetünk 

a tanúi, utána pedig a Capri Band húzza az igényes 

talpalávalót a bulizni vágyóknak kifulladásig Dire 

Straits, Chris Rea, Joe Cokker nyomán. 

Ilyen lehet az, mikor a hóhért akasztják. Nem régen 

még égre-földre esküdöztem (esküdöztünk), hogy 

én (mi) bizony akármilyenkutyafüle fesztivált 

márpedig nem rendezek (-ünk), nem állok (-unk) be 

a sorba. Erre most tessék: itt az első kárászi gomba 

fesztivál. Személy szerint szégyellem is magam 

miatta kellőképpen, mentségemül szolgáljon, 

megteszünk mindent, hogy színvonalas fesztivál 

részesei lehessenek a t. érdeklődők.  

A sütő-főző versenyre a csapatok nevezését nagy 

szeretettel várjuk!  
És természetesen minden érdeklődőt is várunk 

június 29-én a Faluházba. Mindenki döntse el, 

mennyi érdekli az étlapból: az egész napos 

program-e, a délutáni terepgyakorlatok, vagy a 

finom falatok, esetleg a zenebona. Jó választást 

mindenkinek!                                                     -csl- 
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X. KELETI-MECSEK NÉPTÁNC-, NÉPZENEI- ÉS KÉZMŰVESTÁBOR 
 

A táborok ideje: 2006. 07. 10 - 15. 

Helyszín:   Kárász, /Faluház, Pajta-színház/ 

Magyaregregy /Arnold-ház  

Program:    

Kézműves- és néptánctábor gyermekeknek 
Minden délelőtt 9-12óráig kézművesség (nemezelés, szövés, korongozás, agyagozás, íjászat, batikolás, 

maszkkészítés, mesefeldolgozás, ékszerkészítés, gyertyaöntés...) A hétvégi záróműsoron kiállítás.  

Tanít: Tiberné Pap Csilla, Mezei Ottó, Mezei Éva, Bálintné Nagy Zsófia, Barabás Renáta, Pap Judit...  

Délután15-18 óráig:  Galgamenti táncokból koreográfia .  

Tanít: Győri Attila és párja 

Népzeneoktatás: brácsa, bőgő, hegedű, klarinét és tárogató  

Tanít: Kelemen Zsolt, Borsódi Árpád, Blaskó Csaba  

Népi énektanítás: Kocsis Zsuzsanna  

A záróműsoron a tanult táncokat és muzsikát bemutatják a gyerekek. 

Felnőtt néptánctábor: / Magyaregregy/ marossárpataki és bonchidai táncok 

Íjászat, nemezelés, néprajzi előadások, népzenei koncertek.  

A tábor teljes ideje alatt Blaskó Csaba, a Vajdaságból érkező Csalóka és Juhász zenekar kísér. 
Az ebéd utáni szabadidős programokban néprajzi és népdaléneklési versenyt, aszfaltrajz versenyt, kirándulásokat, 

számháborút tervezünk. 

Este táncház, néprajzi előadások várják az érdeklődőket. 

 

A szombati záró program: RUMI LACI SZÍNHÁZA és B-TERV  KONCERT (részletes program mellékelve) 

 

A táborok költsége: 9.000 Ft (részletben is lehet) 

Mely tartalmazza a tanítási költséget, kézműves foglalkozások anyagköltségét, tízórait, uzsonnát. 

Jelentkezési határidő: 2006. július 8. 

Információ Pap Judit Elza 06-30/5233404 vagy Császár Levente Tourinform Iroda Kárász (420-074) Szálláskérés esetén 

Császár Leventénél jelentkezz! 

Környékbeli gyermekek részére: (Kárász, M. egregy, Vékény, Szászvár)  

9000 Ft (tízórait és uzsonnát is tartalmaz, ebéd külön kérésre megoldható) 

 

Szeretettel várjuk jelentkezésedet! Pap Judit Elza - Kárászi Faluszépítő Egyesület 

 

X. Keleti-Mecsek Hagyományőrző Tábor 
 

ZÁRÓNAPI PROGRAM 
 

2006. július 15. - Szombat 
 

 GÁLA 

Néptánc és népzene bemutató a Faluházban 18.00 órai kezdettel 

 

 ÖRMÉNY MESE 

Rumi Laci színháza a Faluházban 

 

 VACSORA  

Szeli Zoli vendégasztala a Faluházban 

 

 

 KONCERT 

B-TERV együttes hangversenye az Italboltban 21.00 órai kezdettel 

 

 BULI 

CONTROL bál az Italboltban 

 

Kedves 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. Adományikat a Teleházba várjuk. 

a Tábor szervezői 
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ÍZES ERDŐK 
Gomba Fesztivál 

2006. július 29. – Kárász-Faluház 
 
10.00 A GOMBA – Konferencia 

10.00 – 10.20 A rendezvényt megnyitja Mezei Attila, Kárász polgármestere 

10.20 – 10.40 Dr. Vass Anna: A Mecsek gombái 

10.40 – 11.00 Dima Bálint: Mészjelző kalapos gombák  

 11.00 – 11.20 Dr. Bratek Zoltán: A szarvasgombászat múltja és jelene Magyarországon 

 11.20 – 11.30 Szünet 

11.30 – 11.50 Szakács József: Szarvasgombászat a Mecsekben 

 11.50 – 12.10 Ulrich József: Szarvasgomba ültetvény telepítésének tapasztalatai 

 12.10 – 12.30 Fórum 

 12.30 – 13.00 Büféebéd  

 

10.00 Gombászati szakirodalmi kiállítás 

 Gombászattal foglalkozó könyvek-, szaklapoknak a múltszázadtól napjainkig történő bemutatása 

 

13.00 Szarvasgomba keresés terepen 

 Erdei kutyás keresés Szakács József és Mezősi Tamás vezetésével 

 

15.00 Duna-Dráva Nemzeti Park bemutatója 

 10.00 Szabadtéri fotókiállítás (egész nap) 

 10.00 Információs anyagok bemutatása (egész nap) 

 15.00 Túravezetés a kialakítandó Tanösvény vonalán 

 

16.00 Gombás ételek versenye, kóstolója 

 12.00 A sátrak elfoglalása, az ételek elkészítésének kezdete 

 16.00 Az elkészült ételek kóstoltatása 

 16.00 Szászvári Borbaráti Kör és a Mecsekalja Borút Egyesület borkóstoltatója 

 17.00 Eredményhirdetés   

 

18.00 NeoFolk koncert 

 Bonyár Judit és zenekarának koncertje 

 

20.00 Capri Band buli 

 Igényes bárzene Dire Straits, Chris Rea, Joe Cokker, …stb nyomán 

 

  

JELES ESEMÉNYEINK - 2006. JÚNIUS 
 

o 1914 (92 éve) Meghalt Feszty Árpád festőművész (Magyarok bejövetele - körkép). 

o 1924 (82 éve) Meghalt Franz Kafka cseh író (A per, Átváltozás). 

o 1896 (110 éve) Először tesztelte sikeresen Henry Ford új járművét Detroit utcáin 

o 1972 (34 éve) június 5. Környezetvédelmi világnap 

o 1827 (179 éve) Megtartották az első lóversenyt Pesten 

o 1859 (147 éve) Bánkon megszületett Bánki Donát mérnök, feltaláló 

o 1882 (124 éve) Henry W. Seely New Yorkban szabadalmaztatta az elektromos vasalót. 

o 1870 (136 éve) Meghalt Charles Dickens angol regényíró (Twist Oliver). 

o 1934 (72 éve) Először jelent meg képregény Donald kacsa főszereplésével. 

o 1910 (96 éve) Megszületett Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató és búvár. 

o 1885 (121 éve) Megérkezett New Yorkba a Szabadság-szobor Franciaország ajándékaként 

o 1837 (169 éve) Elfogadták Charles Goodyear gumiszabadalmát 

o 1837 (169 éve) Elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum építését 

o 1970 (36 éve) Meghalt Fekete István, József Attila-díjas író, a Tüskevár szerzője 

o 500 (1506 éve) június 23. Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. 

o 1987 (19 éve) június 26. Kábítószer-ellenes világnap 

o 1968 (38 éve) Először adtak el "Közért"-ben Coca-Colát Magyarországon 

o 1959 (47 éve) A Kossuth Rádióban megkezdték a Szabó család című családregénysorozat sugárzását 
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aLAP 
 

2006. július 28. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

IX. évfolyam 7. szám 
 

 

Önkormányzati hírek helyett… 
 

Nem hiszem, hogy van a faluban, akit érdekel, hogy még mindig nem írtunk alá CÉDE, vagy bármilyen 

pályázattal kapcsolatos szerződéseket, hogy mit loptak el újra itt-ott a faluban, muskátlit, vízcső borítást, 

egyebeket…. 

De: két hónap múlva önkormányzati választások lesznek! Szűkszavú, ezért – talán – szimpatikus 

elnökünk október elsejére tűzte ki a helyhatósági választásokat. 

A szabályok szerint fog zajlani minden, lesz addig falugyűlés, időben kiosztják az ajánló cédulákat, a 

rendőrök most sem fognak bombát találni a szavazóhelyiségben, a bizottság pedig - ahogy eddig is - 

megbízhatóan végzi feladatát. 

Remélem, jelöltek is lesznek, aktívak és gondolkodók, önzetlenek és felelősek, politikus alkatok, vagy 

megrögzött civilek. A ciklus hat évesnek tűnik, a második fejlesztési terv hat évét jelenti. Hat év – a ma 

születettből iskolás lesz, hatalmas idő! 

Nem tudom, szabad-e felelősségről beszélnem, hiszen én is csak jelölt leszek. Egyet tudok – nem érzek, 

sejtek, gyanítok – tudok: a legnehezebb önkormányzati ciklus előtt állunk. Változások és népszerűtlen 

dolgok várnak arra, akit megválasztunk. Ferenc Jóska ígért vért és könnyeket! 

Tovább devalválódik az önkormányzatiság, más csatornákon pedig milliók áramolhatnak, akár Kárászra 

is. Ahhoz, hogy ezek a ma még levéllel teli, eldugult csatornák megint megtisztuljanak és képesek 

legyenek bevezetni a jól megérdemelt támogatásokat, céltudatos „fazonokra” van szükség, hogy a szleng 

is beszűrődjék. 

Az elhivatottak erősödjenek, a kétkedők lassan dörzsöljék tenyerüket – közeleg a megméretés! 

Mezei Attila 

 

 

 

Könyvtári hírek 
 

Köszönet Lép Jánosnénak és Lép Péternek a könyvtárnak adományozott könyvekért! 

 

 

 

Takarékszövetkezeti akció! 
 

Augusztus 31-ig akciós kiemelt  -összegtől függő - kamattal kötheti le pénzét bankszámláján! 

Minimális összeg: 100.000 Ft 

Futamidő: 1,3,6,12 hónap 

A futamidő lejártáig az összeget nem terheli kamatadó.  

További részleteket megtudhat a kárászi Takarékban! 

 

 

kárászi 
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Falu- és városvédők Békéscsabán 
 

A Város-és Faluvédők Szövetsége Békéscsabán 

tartotta jubileumi, huszonötödik országos 

találkozóját. 

A Szövetség több mint kettőszáz egyesületéből 

ötvennél is több vett részt a tanácskozáson, ami 

nem sok, de nem marad el a megszokott aránytól. 

A plenáris ülést csaknem elnyomta a „lángoló 

magyar nyár tűzvarázsa”, kánikulában nagyon 

nehéz elméleti építészeti vagy civilekkel 

kapcsolatos politikai tárgyra koncentrálni, az 

előadók teljesítményét is befolyásolta a perzselő 

békési nyár. A szekcióülések jóval élénkebbek 

voltak. 

Külön szekciót kaptak a mezőgazdasággal 

kapcsolatos építészeti értékek, malmok, magtárak, 

istállók. Ezekből Békésben nagyon sok található, 

még Ybl Miklós által tervezett magtár is áll 

Szabadkígyós határában. 

Az ifjúság helyét kereső szekcióban, éppen azért, 

mert a résztvevők igen ifjak voltak, folyt a 

legaktívabb, legsokrétűbb tevékenykedés. 

Ajánlásuk a Szövetség és az értékvédő munka 

modernizálását, reformálását tartalmazza. A 

fiatalokat csak színes, gyakorlati dolgokkal lehet 

civil tevékenykedésre ösztönözni, vélik ők, úgy 

legyen… 

A környezetvédelem szekciója újabb bizonyítéka 

volt annak, hogy az erdész szakmának az eddiginél 

több társadalmi megjelenésre van szüksége, meg 

kell kezdenie egy tervszerű társadalmi 

kommunikációt. Nem tartható, hogy még 

kiegyensúlyozott (nem méregzöld) civil 

csoportosulások is elképesztően tájékozatlanok a 

szakma helyzetét, céljait illetően, viszont mindent 

tudnak a számos ballépésünkről. Tarthatatlan, 

hogy a nem erdészek egyetlen kiemelkedő erdész 

emberről hallottak – esetleg – Bedő Albertről (Ő is 

a századforduló környékén élt…) 

Természetesen ezen a találkozón is átadtak 

Podmaniczky-díjakat, tudósok és mesterek, 

művészek és iparosok kapták elhivatottságuk 

jelképes jutalmát. Ezúttal Baranya megyei díjazott 

nem volt. 

A találkozó ajánlásában is megjelenik a reform, 

nyitás a határokon túlra, nyitás a fiatalok felé, új 

intézmények (mint a kárászi Europa Nostra 

Információs Pont), új szemlélet. Egy dolog viszont 

marad, a politikamentesség. Ez az a szervezet, ahol 

egyébként „árpádsávosok” kiválóan tudnak 

beszélgetni a csabai szlovák tájházban egyébként 

„mazsihiszesekkel”. 

A városvédő mozgalom – ez tény – elvesztette a 

nyolcvanas évek végében tapasztalt jelentőségét, 

viszont az ország legnagyobb civil szervezeteként 

alkalmas arra, hogy homlokegyenest ellenkező 

gondolkodású embereket egy értelmes cél mentén 

közös cselekvésre hívjon. 

Ennek volt bizonyítéka a szép, békés Békéscsaba. 

 

Mezei Attila 

 

 

 
Így láttuk…  
(Rövid beszámolók a Táborról) 

 

 

ár negyedik éve rendszeresen részt veszek a kárászi hagyományőrző táborban. Az idén is alig 

vártam, hogy elkezdődjön.  

Délelőtt zene, ének és kézműves tanítás folyt. Az éneket a nagyon szép hangú Kocsis Zsuzsi 

tanította. Délután Galga-menti táncot tanultunk. A népzene, tánc, és énektanulás is nagyon hasznosnak 

bizonyult, csak az volt a kár, hogy a kézműves foglalkozásból mindig kimaradtam, mert ezek egy időben 

voltak.  

A tánctanulást szerettem a legjobban! Szombaton előadtuk azokat, amiket tanultunk. Zenélést, éneket, 

táncot. A műsorra minden gyerek meghívta a szüleit, nagyszüleit.  

A népzenét és a néptáncot Judit néni kedveltette meg velem, de ez a tábor még közelebb hozott hozzá. 

 

Kapitány Dóra, 5. osztályos tanuló - Gagarin Ált. Isk., Komló 

 

M 



 3 

z elsők között érkeztem meg Kárászra. De ez nem is csoda, mivel alig vártam a tábor kezdetét. 

Nagyon izgatott voltam, hiszen rég nem látott barátokkal találkozhattam újra. 

A „nulladik” napot kellemesen töltöttem el Juditéknál. Aztán hétfőn elkezdődött a tábor és ezzel 

együtt a munka is. 

Szerencsére nagyon jó zenetanárok jöttek el tanítani. Én végre klarinéton tanulhattam népzenélni és azt 

hiszem, rengeteget fejlődtem, főleg Blaskó Csabi segítőkészsége miatt. Persze a brácsás Kelemen Zsolti 

és a bőgős Borsodi Árpi is nagyon sokat segített nekem, hiszen nem rég csöppentem bele ebbe a 

csodálatos népzenei világba. És minden ennek a tábornak köszönhető. Most már harmadik éve 

rendszeresen táborlakó vagyok én is. Zenélni tanulok, énekelni Kocsis Zsuzsitól, és Rumi Laci 

színdarabjaiban is részt veszek, ha épp úgy adódik… 

A tábor mindig elképesztő élményt nyújt és mély nyomokat hagy bennem. Az esti zenélgetések, bulik, 

főzések, kisebb-nagyobb táncházak, a gyakran hajnalig tartó beszélgetések (aztán persze másnap reggel a 

kávé) és egyáltalán; az a hangulat... Elképesztően jó!!! 

Természetesen a sok munka és szórakozás után mindenki elfárad a hét végére. A szombati záróműsoron 

aztán mindnyájan megmutathatjuk, hogy miket tanultunk a hat nap alatt, tanáraink pedig (akik egyben 

barátaink is) gyakran büszkélkedhetnek velünk. A tábor ideje alatt felgyülemlett izgalmat én egészen 

könnyedén leadtam a szombati, hatalmas B-Terv koncerten.  

Igazából csak másnap tudatosult bennem, hogy vége az idei tábornak is. Sokan már hajnalban elmentek, 

de a többség vasárnap indult haza. A búcsúzás mindig szomorú. Ebben az évben ezt teljes egészében 

átéreztem, hiszen annak ellenére, hogy komlói vagyok, utolsóként léptem ki a kapun. Furcsa érzés volt 

utolsónak hazamenni… Mindenesetre én már alig várom a jövő évi tábort…! 

 

Kapitány Renáta 16 éves, Leőwey Klára Gimn., Pécs 

 

éget ért a X. Keleti-Mecsek Hagyományőrző Tábor. Egy kicsit hangos volt (mint idáig a többi 9), 

egy kicsit pénztelen volt (mint idáig a többi 9) egy kicsit fárasztó volt (mint idáig a többi 9) és 

egy kicsit megint csak gazdagabb lett az ember valamivel (mint idáig a többi kilencben). Új 

arcok, új egyéniségek, tökéletesen kiegészülve a régi gárdával. A gyerekek Kárászon, a felnőttek 

Egregyen tanultak, hogy aztán a zárónapon számot adjanak erről a tudásról 

Rumi megint valami újat, sajátot és nagyon egyedit hozott azzal a Templom-téri hatalmas asztallal, és 

noha a kísérő zenészek nem voltak mindig képben (betudható ez valószínű a nem túl sok számú közös 

próba eredményeként), Kocsis Zsuzsi hangja megint csak „elvitte a balhét”. Remélem, Rumi kellőképpen 

megköszönte neki. 

Hogy az a bizonyos előbb említett asztal ne csak egy szimpla színpadi kellék maradjon, a beígért 

babgulyás helyett a vadpörköltet itt lehetett elfogyasztani. Szerintem senki nem haragudott a menü-

váltásért. 

Ha előre tudom, hogy a műsor két helyszíne miatt így megtörik az este lendülete, akkor valószínű ott, a 

Faluház udvarán folytatódnak a programok. A megtörést azon értem, hogy sok helybéli érdeklődő már 

nem jött le a kocsmához, hanem úgy gondolta, hogy neki bőven elég volt ennyi élmény is. 

Ettől függetlenül (szerintem) a B-Terv élete talán legforróbb hangulatú buliját adta az igencsak lelkes 

közönségének. Először kicsit megijedtem, mikor a koncert kezdetén épp csak lézengtünk egy kevesen az 

italbolt nagytermében. Aztán, ha nem is csurig, de szépen benépesültünk, és tanúi lehettünk egy olyan 

(már aki szereti) zenei élménynek, amit nem mindenhol kap meg az ember. Azóta is azon spekulálgatok, 

hogy tisztában vannak-e ezek a vajdasági srácok, hogy milyen kincs van a birtokukban? 

Sajnos a koncert felvétele megint csak nem sikerült, de rajta vagyunk az ügyön, talán összejön egyszer 

egy „kárászi B-Terv” demofelvétel. 

Őszintén sajnálom a Control legénységét, akik a hangosítást adták a koncerthez (nagyon kiválóan), 

valamint övék volt az est záró programja, a bál. Nem könnyű eset egy normál bált adni egy ilyen 

hangulatú koncert után. 

Ennyi volt a X. Keleti-Mecsek Hagyományőrző Tábor 2006-ban, egy szép periódus méltó lezárása. 

Folytatás?            -csl- 

 

A 

V 
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ÍZES ERDŐK 
 

 

Gomba Fesztivál 
2006. július 29. Kárász-Faluház 

 

 

 

10.00 A GOMBA – Konferencia 
10.00 – 10.20 A rendezvényt megnyitja Mezei Attila, Kárász polgármestere 

10.20 – 10.40 Dr. Vass Anna: A Mecsek gombái 

10.40 – 11.00 Dima Bálint: Mészjelző kalapos gombák  

 11.00 – 11.20 Dr. Bratek Zoltán: A szarvasgombászat múltja és jelene Magyarországon 

 11.20 – 11.30 Szünet 

11.30 – 11.50 Szakács József: Szarvasgombászat a Mecsekben 

 11.50 – 12.10 Ulrich József: Szarvasgomba ültetvény telepítésének tapasztalatai 

 12.10 – 12.30 Fórum 

 12.30 – 13.00 Büféebéd  

 

10.00 Gombászati szakirodalmi kiállítás 
 Gombászattal foglalkozó könyvek-, szaklapoknak a múltszázadtól napjainkig történő bemutatása 

 

13.00 Szarvasgomba keresés terepen 
 Erdei kutyás keresés Szakács József és Mezősi Tamás vezetésével 

 

15.00 Duna-Dráva Nemzeti Park bemutatója 
 10.00 Szabadtéri fotókiállítás (egész nap) 

 10.00 Információs anyagok bemutatása (egész nap) 

 15.00 Túravezetés a kialakítandó Tanösvény vonalán 

 

16.00 Gombás ételek versenye, kóstolója 
 12.00 A sátrak elfoglalása, az ételek elkészítésének kezdete 

 16.00 Az elkészült ételek kóstoltatása 

 16.00 Szászvári Borbaráti Kör és a Mecsekalja Borút Egyesület borkóstoltatója 

 17.00 Eredményhirdetés   

 

17.00 Neo Folk koncert 
 Bonyár Judit és zenekarának koncertje 

 

21.00 Gombász-Bál 
             Bál az Italboltban 
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aLAP 
 

2006. augusztus 18. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

IX. évfolyam 8. szám 
 

Önkormányzati Hírek 
 

 Aug. 03-án Szászváron az iskolafenntartásban érintett önkormányzatok közös testületi ülésére 

került sor. A képviselők megismertek egy általánosságokat tartalmazó anyagot, melyet köszönettel 

elfogadtak, semmiről nem döntöttek, békében hazamentek. 

 

 Aug. 08-án találkoztak Komlón a többcélú társulás polgármesterei, akik egy újabb Internet elérést 

célzó pályázattal kapcsolatban döntöttek a kivitelező személyéről. 

 

 Pályázatok:   

- szolgalmi jogi problémák miatt változatlanul nincs az állomási csatornaépítésnek 

érvényes vízjogi engedélye.  

- Megkezdődött az orvosi lakás kialakítása a volt erdészeti irodában. 

- A LEADER programban az önkormányzat a Faluház udvarában építendő közösségi 

épületre fog pályázni, mely erdészeti emlékhelyként jelenik majd meg. 

 

 A kárászi gombásznapot az egyik legszínvonalasabb megyei rendezvénynek nevezte meg a sajtó, 

valamint az idegenforgalmi szakma. 

 

 Veszprém megyei polgármesterek és falugondnokok látogatásuk során két, számukra fontos 

referenciahelyet tekintettek meg: Palkonyát és Kárászt. 

 

 A szerbiai Zentagunaras „Új kenyér ünnepén” vettek részt a kárászi képviselők. Az ottaniak 

delegációját meghívtuk egy kis baranyai kirándulásra, amely az elszármazottak találkozójához is 

kapcsolódik időben. 

 

 A következő testületi ülés aug. 28-án lesz. 

 

 A pécsi Körzeti Rádió reggeli műsorában a Gombafesztivál kapcsán élő adásban lett a település 

népszerűsítve. 

 

 A Keleti-Mecsek Egyesület színeiben a Tourinform iroda képviseltette magát aug. 04-05-06-án a 

Művészetek Völgyében, Taljándörögdön, a LEADER faluban. 

 

 

 

Takarékszövetkezeti akció – Még tart! 
 

Augusztus 31-ig akciós kiemelt  - összegtől függő - kamattal kötheti le pénzét bankszámláján! 

Minimális összeg: 100.000 Ft 

Futamidő: 1,3,6,12 hónap 

A futamidő lejártáig az összeget nem terheli kamatadó.  

További részleteket megtudhat a kárászi Takarékban! 

kárászi 
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IZES ERDŐK 

Az Első Kárászi Gomba Fesztivál 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dunántúli Napló azt írta, „hogy csak 

gomba nem volt a kárászi Gomba Fesztiválon”. 

Na, kérem szépen, ez így, ebben a formában, nem 

teljesen fedi a valóságot – mondaná Koltai Robi 

bácsi. Az való igaz, hogy a környék széltében-

hosszában már a rendezvény előtti napokban sem 

lehetett egy fia gombát találni (pedig kereste 

boldog-boldogtalan), de az igen szemfüles 

szervezőkön nem lehetett kifogni: szombat 

hajnalban a pécsi vásárcsarnok összes gombáját 

(tekintet nélkül nemre és fajra) felvásárolták, 

kosarastól, szakajtóstól. Ezért nem pontos teljes 

mértékben a Napló felvetése.  

Egyszóval, gomba volt, így gombás ételek is 

készülhettek szép számmal, pontosan 11 csapat 

indult a gombás ételek versenyében. A háromtagú 

zsűri egyhangú döntése alapján Somfai Zoli (aki 

vendégfogadóként indult a megmérettetésben) 

főztje bizonyult a legízletesebbnek. A többi helyezés 

már a zsűrin belül sem volt egyöntetű, a népes 

kóstolótábort is jócskán megosztotta. A második 

helyezést Soós Laci és barátai, a dobogó harmadik 

helyét az orfűi Muskátli vendéglő nyerte el. 

Különdíjban a vajdasági csapat és a Vadgesztenye 

panzió részesült.  

Az ember sokat spekulál, hogy egy 

ilyenszerű rendezvényhez milyen kísérő program 

illene, mi lenne a legmegfelelőbb. Tavaly Egregyen 

Döglégy Zoli köpte szemközt a jó népet és a 

kultúrát, nemrégiben Kozáron Kovács Kati 

táncdalfesztiválozott. Valószínű, mindkét 

rendezvény nagyobb nézőszámmal dicsekedhetett, 

mint a kárászi. Nekünk a múltkoriban a B-Terv, 

most a Neo-Folk „jutott”, bár mindkét csapat 

muzsikált már Kárászon. Valamiért számunkra 

inkább a „minőség”, mint a „mennyiség” volt a 

fontosabb. Viszont, ha jövőre nem találunk ki 

valami újat, csinálunk egy falunapot az Araczki 

Lacival, had jöjjön az „isten véled édes 

Piroskám”. 

Szándékunkban áll a jövő évi, II. Gomba 

Fesztiválra elkészíteni egy kis füzetet, mely 

tartalmazza a mostani konferencia anyagát, a 

kiállított gombászati szakirodalom listáját, 

valamint az elkészült ételek receptjét. Valószínű - 

és ezzel nem árultam el nagy titkot -, folytatni 

szeretnénk a most megkezdett hagyományt, egyéb 

újdonságokkal is érdekesebbé téve. Tehát viszlát, 

jövőre, valamikor 2007. júliusának idusán!  

      -csl- 
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Magyarország augusztus 20-ára készül… 

Magyarország augusztus huszadikára készül, az 

ország ünnepelni fog. Ünnepli a szent királyt, 

emlékezik szervezőkészségére, katonai tehetségére, 

újítani tudására, intelmeire. 

Szent István a mai értelemben vett igazi 

rendszerváltó, a törzsi szervezetből katolikus 

államot hozott létre! Ugye nem hisszük, hogy ezt 

egyedül, a rendelkezésére álló véges idő alatt, 

előzmények nélkül sikerült tennie? Szent István 

„rendszerváltásának” voltak előzményei. Első 

királyunknak bizony két generáció és évtizedek 

segítettek, alapozták a nagy művet, az államot. 

Taksony. Már ő kért hittérítőt a pápától, fiának, 

Gézának bizánci keresztény feleséget választott, 

nyitott Európa felé. Ne felejtsük el, hogy Róma és 

Bizánc csak évtizedekkel később szakított 

egymással véglegesen. 

Géza. Megkeresztelkedett, térített tűzzel és vassal. 

Eltakarított csaknem minden ellenséget, kemény 

volt és következetes. 

Az első ezredforduló körüli „rendszerváltáshoz” 

tehát több dolog kellett. 

Egységes belső viszonyok: akinek nem tetszett 

valami azt könnyen tűzhették a négy legnagyobb 

vár fokára, különösen, ha a törzsi viszonyokat sírta 

vissza…  

Tolerancia és befogadás. Sokszor említik ezt, 

Istvánról szólva. 

Amiről ritkán beszélünk, az az egységes Európa! 

Európa akkor is az Uralnál ért véget. Keleten 

nagyjából minden rendben volt, béke és kegyelmi 

állapot. Szent Margit apja Kijevből költözött 

Nádasdra,  - az Árpádháziak országa és az orosz 

(még nem pravoszláv) Kijev a béke völgyei voltak. 

Európa most is az Uralnál ér véget. Változott itt 

valami? 

A ma rendszerváltásához vajon mi adott? Az 

egységes belső viszonyok? A tolerancia? 

Európa viszont egységes, Normandiától az Uralig 

tart. Váltsunk tehát rendszert! Nem tudunk, mert 

nem bízunk egymásban. Szentek pedig főleg nem 

vagyunk. 

Legalább annyit tegyünk meg 2006. augusztus 20-

án, hogy európaiak legyünk. 

Európaiak Mozarttól a lengyel SBB-ig, vagy 

Jarrétól Presserig, lennének még párhuzamok, 

lennének még példák, van kivel büszkélkednünk 

bőven: Semmelweis Ignác, Kodály Zoltán, Veres 

Péter, Homann Bálint, Illyés Gyula… 

A tanulság: vagyunk, amik – becsapottak és 

lázadók, megtörtek és fáradók, dacosak, törekvők, 

szocik, jobbosok – gondoljunk augusztus 20-án a 

„rendszerváltókra”: Taksonyra, Gézára, Istvánra! 

Éljenek!     

Mezei Attila 

 

 

LEADER + 
 

Kárászon még a csapból is a LEADER 

folyik. Valóban „plussz”, ahogy a neve is jelzi? 

Sokan arra számítottak, hogy majd most jön a 

Kánaán. Sokan rájöttek, hogy ettől bizony nem 

oldódik meg minden problémájuk, mint ahogy azt 

kezdetben hitték. Egyesek szerint nagy humbuk az 

egész, úgy sz..*, ahogy van, az összes pénzt vissza 

kellene adni oda, ahonnan jött.  

„Amit ma megehetsz, ne halaszd 

holnapra”, szól a mondás, és tartom én is. Nagyon 

jó helyen van itt az a 90 milliócska. Ha Kánaán 

nem is lesz, egy-két jó dolog biztos kisülhet belőle. 

Mint például Kárász esetében többek között egy 

Erdészeti Emlékhely, amely akár piacként is 

funkcionálhat, egy szabadtéri kemence, 

borkóstóltató, múzeum, mesekönyv, helytörténeti 

füzet B-Terv CD-vel; hogy csak az érdekesebbeket 

említsem. Az sem mellékes, hogy a jövő évi 

programjaink nagy része is ebből lesz 

finanszírozva. És jöhet az eső, a Pajta sem fog 

beázni.  

Még hogy ezt adjuk vissza? Valószínű nagy 

bajban lennének ott Brüsszelben, vagy az MVH-

nál, ha valamilyen oknál fogva egyáltalán vissza 

akarnák venni. Ilyenkor az a bizonyos rabsicos 

anekdota jut az eszembe; a Barnakőnél a Vörös 

Hadsereg megállítása. Foggal, körömmel. Az 

utolsó fillérig.                                                -csl- 
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Elszármazottak 

Találkozója 
 

2006. augusztus 26. 

13.30-14.00 Gyülekező a Faluházban 

14.00-15.00 Köszöntő, térzene 

15.00-17.00 Derék-úti borkóstoló 

17.00-19.00 Vacsora 

 

A találkozó ebben az évben némiképp rendhagyó módón 

történik. A köszöntő után az egybegyűltek közösen egy 

sétával egybekötött borkóstolón vesznek részt, a Derék-út 

menti boros gazdák italait lehet megkóstolni, majd a 

vacsora - melynek az ára 500 Ft és bárki igényelheti -, 

ismét a Faluházban lesz felszolgálva. 

Minden kárászi lakost szeretettel várunk a Találkozón! 
 

 



  

 

aLAP 
 

2006. szeptember 29. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

IX. évfolyam 9. szám 
 

Önkormányzati hírek 

 

 Beruházások 

- CÉDE pályázati támogatással folytatódik az orvosi rendelő modernizálása, az új bérlakás 

kialakítása 

- A frissen újjáalakult kárászi sportegyesület – a Kár-ászok – rendszeres közösségi 

tevékenykedését látva az önkormányzat átutalta a kivitelezőnek a Mobilitás alapítványtól 

nyert pályázati támogatás önrészét, így érdemi munkálatok kezdődtek a munkaterületen. 

- Változatlanul áll az állomási csatorna beruházás, szolgalmi jogi problémák miatt késik a 

vízjogi engedély kiadása. 

- Az önkormányzatot ugyan csak közvetve érinti, de pozitív fordulatot vettek a Mecseki 

Erdészeti Zrt. által telepítendő feldolgozó üzem ügyei. 

 

 Pályázatok 

- A Leader programra beadott 13 kárászi pályázat komoly eséllyel áll az elbírálás előtt 

 

 Bursa Hungarica 

- A testület döntése értelmében önkormányzatunk továbbra is részt vesz a programban és 

lehetőségeihez mérten támogatja a felsőoktatási intézményekben tanuló kárásziakat. 

 

 Iskolakezdési támogatás 

- Az iskolai alapoktatás alkotmányban rögzített állami feladat, a tanévet minden kárászi 

tanuló – tudomásunk szerint – rendben megkezdte. A önkormányzat ez évben is támogatja 

a szülőket a tanévkezdéssel kapcsolatos költségeik kompenzálására,  gyermekenként 4000 

Ft-tal. 

A közép- és felsőoktatási intézményekben tanulóktól iskolalátogatási igazolást kérünk! 

 

 

Könyvtári hírek 

 

Szeptember elején megérkezett az ez évi kistérségi támogatásból vásárolt könyvek egy része. 

A teljes listát itt hosszadalmas lenne közölni, hiszen 116 darab könyvről van szó. 

Inkább szánom ízelítőnek, kedvcsinálónak az alábbi válogatást: 

- immáron teljes Robert Merle Francia história regényfolyama 

- Virginia Wolf, Günter Grass, Milan Kundera, Alexandre Dumas köteteket, a Szép versek, Az év 

esszéi, a Körkép 2006-os kiadásait találhatják, ha benéznek. 

- a könnyedebb műfajt kedvelőknek ajánlanám Dan Brown, Robert Cook, Ken Follett, Danielle 

Steel viszonylag új köteteit. 

Kiemelnék néhány, talán érdeklődésre okot adó könyvet: 

- Klaus Mann: Mefisztó 

- Moldova György : Éjféli napsütés 

- Tolvaly Ferenc: El Camino – Az út 

Találnak szakkönyveket a gyermeknevelésről, gyermekkori allergiákról,alternatív gyógymódokról, a 

mézről, barkácsolásról, pszichológiáról, néprajzról, gyöngyszövésről. 

kárászi 



  

       Fiataloknak! 

 

Csaknem teljes a Diákkönyvtár sorozatunk, iskolai kötelező és ajánlott olvasmányokért gyertek a mi 

könyvtárunkba! 

Autósport kedvelőknek is akad böngésznivaló! 

 

Gyerekeknek! 

 

Újra bővült a kedvelt Mi Micsoda sorozat, a Walt Disney mesekönyvek is megszaporodtak, a Narnia 

krónikáinak eddig megjelent könyveit is megtalálhatjátok, ha eljöttök a könyvtárba. Szép kiadású 

Andersen és Grimm mesekönyvek, kalandregények, kicsiknek és nagyobbaknak szóló könyvek 

várnak rátok! 

Mezeiné Zsuzsa könyvtáros 

 

 

FALUGYŰLÉS 
 

A képviselőtestület szeptember 22-én közel tucatnyi érdeklődő feszült figyelmétől övezve tartotta meg az 

évi esedékes közmeghallgatást, falugyűlést.  

A családias hangulatban a polgármester megtartotta beszámolóját, szólt az önkormányzat kötelező és 

választott feladatainak teljesítéseiről, valamint a tervekről is. Ezt követően több-kevesebb sikerrel a 

kérdésekre, felvetésekre válaszolt. Jó érzés, hogy gyakran előkerültek a LAP-ban megjelent, vagy meg 

nem jelent közlendők. Felmerült, hogy bizonyos cikkek (önkormányzati hírek, 2005 évi falugyűlésről a 

beszámoló) nem, vagy csak hiányosan jelentek meg az elmúlt számokban. (A problémafelvetők az 

aktuális újsággal kézhez kapják a szóban forgó régebbi számok másolatát, bejelölve a hiányosnak vélt 

részekkel.) 

A falugyűlés részletes beszámolóját következő számunkban közöljük.             -csl 

 

 

Helyhatósági választások, 2006 
 

Ne dramatizáljuk túl a helyzetet! 

2006. október elsején a közvetlen környezetünkről döntünk, megválasztjuk képviselőinket, a 

polgármestereket és a megyei önkormányzat tagjait. 

Nem a parlamenti választások többedik fordulója következik! 

Kérek mindenkit, hogy ne hallgassanak a lépten-nyomon mutyizást emlegető mutyizókra, de a 

királyválasztókra se …; ismerősökre szavazzanak! 

A vidék, a falu csak akkor dönthet jól, ha számonkérhető embereket választ, - tegyük ezt, van rá 

lehetőség! 

Kárászon eredeti a helyzet – a helyi választás eredménye gyakorlatilag ismert. 

Kérek minden kárászit, hogy menjenek el választani október elsején, jelezze véleményét a helyiekről (van 

rá lehetősége) és válasszon felelősen, saját érdekében megyei képviselőket! 

 

Mezei Attila polgármester 

 

„ALap” minden olyan szervezet anyagát olvasói 

rendelkezésére bocsátja, amely feléje ilyen igénnyel fordult. 

A kampányanyagokat nem véleményezi és nem rangsorolja. 



  

Jelentés Kárász Község Önkormányzatának 2002-2006. évi gazdálkodásáról 
 

Az államháztartási törvény 2002. óta előírja, hogy az önkormányzati választásokat megelőzően a jegyző jelentést készít az 

elmúlt négy év gazdálkodásáról, és azt nyilvánosságra hozza, annak érdekében, hogy a képviselő és polgármester jelöltek 

megfelelő információkhoz juthassanak a választásokat megelőzően.  

Az elmúlt négy év gazdálkodása Kárász község önkormányzata esetében rendkívül kiegyensúlyozott volt. Igaz, hogy 

beruházási-felújítási tervei elkészítéséhez az önkormányzat 2004-ben hitel felvételére kényszerült /1.965 E Ft összegben/, 

ennek visszafizetése azonban nem okoz gondot az önkormányzat éves gazdálkodásában, hiszen évi 464 E Ft a törlesztés, és  

2009. június 30. a visszafizetési határidő.  

Az önkormányzat bevételeinek alakulása:  

                                                       2003                   2004                   2005                    2006  

Intézményi működési bevételek      24.286             74.102                28.144                 2.802 

Önkorm. sajátos műk. bevételei              -                        -                        -                  11.571 

Felhalmozási és tőkebevételek              660                   660                     159                    577 

Támogatások, kiegészítések            243.953            19.768                22.890                  6.009 

Hitelek, értékpapírok bevét.                   -                   2.309                    -                              - 

Pénzforgalmi bevétel                          4.130              1.070                   1.583                  6.074  

Kiegyenlítő, függő bevétel                  - 473               - 43                      - 133                   - 3 

Mindösszesen:                                  272.556           97.952                52.643                 27.041  

A legnagyobb tételű bevétel 2003-ban támogatás jogcímén jelentkezik, ez a csatornára az ÖKOTÁM rendszer szerinti összeg, 

amelyből megvalósult a beruházás. A következő évben a csatorna-beruházás ÁFA visszaigénylése miatt keletkezett nagyobb 

bevétele az önkormányzatnak, ez az összeg azonban a gesztor önkormányzatot, Magyaregregyet illette meg, ezért átutalásra is 

került.  Összességében tehát a négy év alatt 450.192 E Ft összegű bevételből gazdálkodhatott napi működési feladatainak és 

beruházási-felújítási feladatainak ellátása során a Képviselőtestület.  

Önkormányzati kiadások alakulása:  
Az önkormányzat különféle jogcímeken teljesített kiadásairól egy összesítő táblázat készült, amely a 2003. évtől kezdődően 

tartalmazza az adatokat, természetesen 2006. esetében csak a féléves adatokat. A főbb jogcímeken teljesített kiadások összege 

a következőképpen alakult:  

Megnevezés                                     2003:                   2004.                  2005.                  2006.  

Személyi kiadások                           3.569                    4.414                 5.044                    2.500  

Járulékok                                         1.090                    1.320                  1.676                       799 

Dologi kiadások                               9.357                   9.162                 10.567                   5.543  

Szociális juttatások                          5.326                    4.518                  5.034                   2.280 

Támogatások                                   1.094                     1.686                 1.936                      325  

Működésre átadott pénzeszköz       9.201                   10.145                10.157                  5.674 

Felhalmozásra átadott pénzeszköz     173                   47.134                  1.279                   1.643 

Felújítások                                        3.963                    2.572                10.309                  2.476 

Beruházások                                  238.186                 15.375                     673                  1.241  

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mindösszesen                                271.959                 96.326                 46.702                22.481  

====================================================================== 
2003. évben kiemelkedően magas volt a kiadások főösszege, ez a csatorna-beruházás közel 240 millió forintjának tudható be, 

valamint annak, hogy a vasútállomási településrészen elkészült a vízhálózat, mintegy 5 millió forint került kifizetésre az első 

ütem fedezeteként. Ebben az évben került sor a PHARE támogatás keretében megvalósult épületek, építmények aktiválására is, 

ezek értéke is meghaladta a 2 millió forintot. Megtörtént a közvilágítás korszerűsítése még 2002-ben, amelyhez évi 327 E Ft-os 

törlesztést vállalt fel az önkormányzat öt éven át. Komoly járdafelújítás is zajlott a településen. Kisebb felújítás történt a 

hivatal épületében, valamint a kábeltévé fejállomásában, és benzines fűnyírót is vásárolt a testület a közterületek rendben 

tartásához.  

2004-ben kifizetésre került a vasútállomási vízhálózat /4.425.000 Ft/, és ekkor került sor a volt erdészeti épület 

megvásárlására, ehhez a pályázati pénzek mellett a fentiekben már részletezett hitel igénybevételére is szükség volt. A 

felújítás, illetve orvosi rendelő kialakítás tervezése is komoly összegeket emésztett fel. A sportöltöző - amelyet üzem céljára 

bérbe adott a testület - gázfűtést kapott /650 E Ft/. Az év során összesen 17.947 E Ft került felhasználásra beruházásra és 

felújításra  

2005-ben megtörtént – pályázati pénz segítségével – az orvosi rendelő kialakítása,  vismajor helyzet miatt, pályázati pénzből 

utak és járdák felújítása, az Ibolya utca útfelújításának első üteme, 2.076 E Ft értékben. A hivatalban ablak-ajtójavítás történt, 2 

mobiltelefont vásárolt a testület, és riasztót szereltetett az orvosi rendelőhöz.  

2006. évben került kifizetésre az Ibolya utcai útfelújítás második üteme /1.070 E Ft/, könyvtárfelújítás történt szintén pályázati 

pénz segítségével /243 E Ft/, illetve kisebb teleházi, és egyéb felújítások zajlottak, pályázati pénz segítségével. Elkészült a 

környezetvédelmi program is, amelynek kifizetésére a kistérségi pályázat segítségével került sor.  

 

A négy év alatt összesen 437.468 E Ft került felhasználásra  a településen, amely összegből 274.795 E Ft a beruházásokra és 

felújításokra fordított összeg. Ez utóbbi az összes kiadás 62,8 %-a! Rendkívül kedvező szám, a fejlődés biztos jele!  

 
2006. szeptember 27.        Havasiné Szokoly Zsuzsanna jegyző



  

IV. Elszármazottak Találkozója 

 

Az ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJÁVAL 

elbúcsúztattuk 2006 nyarát. Ez a mostani találkozó 

talán kicsivel halványabbra sikeredett, mind a többi 

három. (Gondoljunk csak a 2000-res „Kárász 700 

éve” szekérszínházra, vagy a 2004-es „Egrögyi 

lakodalmas” kísérőműsorra.) Évről évre kicsivel 

kevesebben jönnek el, ami betudható annak is, 

hogy kicsit megkopott az újdonság varázsa, hogy 

talán túlságosan is sűrűek ezek a kétévenkénti 

összejövetelek. (Nem véletlenül tartják az 

osztálytalálkozókat is ötévenként.)  

Amellett, hogy szerényebb volt a részvétel, kicsivel 

kevesebbet is tudtunk nyújtani, mi szervezők. 

Talán pénz sem volt rá, talán kicsit belefáradtunk a 

nyárba, bár a borkóstoló hozott némi új színt a 

találkozók sorába, és Papp Kriszti esküvője is 

feldobta a programot a maga spontenitásával.  

Egy találkozó attól válik igazi találkozóvá, ha az 

elszármazottak nem csak magukkal, a többi 

kárászival, hanem a mostaniakkal, a most itt 

élőkkel is össze tudnak jönni. Ezért megköszönöm 

minden helybélinek – aki vette a fáradságot és 

eljött, hogy találkozzon a régi ismerősökkel, 

barátokkal –, hogy igazi találkozót kovácsolt az 

összejövetelből.      

                                -csl- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Képmelléklet: Papp Krisztina esküvője 

         Rónai Pista bácsi a vajdasági vendégekkel 

         Mázai Bányász Fúvószenekar  

 

LEADER+ 

 

Szeptember 11-én lezárult a pályázatok beadási 

határideje. Összességében a kiírásra kerülő 11 

jogcímre 49 pályázat érkezett be, mintegy 67 

millió forint támogatási igénnyel. Mivel az 

elnyerhető keret 76 millió forint volt, így közel 9 

millió forint „bent ragadt”, ami nagy 

valószínűséggel újra meg lesz pályáztatva. 

Amennyiben a beérkező pályázatoknál nem lesz 

különösebb formai, vagy tartalmi hiba, mindegyik 

támogatásra kerül. Ez Kárász viszonylatában 13 

pályázatot jelent. Egregyről 5, Szalatnakról 3, 

Köblényről 1, Vékényről 3, Szászvárról 12, 

Mázáról 8, Kozárról 4 db pályázat érkezett be. 

Tófűről és Marócról nem élt senki a kínálkozó 

lehetőséggel. 

Legnépszerűbbnek az ún. „Tájspecifikus 

programcsomagok kidolgozása” elnevezésű 

jogcím bizonyult, itt 9 pályázó közel 17 millió 

forintra pályázott. De népszerűek voltak a 

kiadványkészítő, a szolgáltatásbővítő, ill. a 

rendezvényszervező projektek is.                                                                                                  

-csl- 
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aLAP 
 

2006. október 20. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

IX. évfolyam 10. szám 
 

 

Önkormányzati Hírek 
 

Az önkormányzat megtartotta alakuló ülését, amely a törvény értelmében szigorú napirend szerint zajlott 

le. 

Először Szemes János, a választási bizottság elnöke ismertette a választás hivatalos eredményét, majd 

megeskette a képviselőket és a polgármestert. 

Azután a polgármester ismertette programját, melyet a képviselők elfogadtak. 

Ezt követően a polgármester javaslatot tett az alpolgármester személyére, a képviselők titkos szavazással 

ismét Dobos Lászlót választották meg erre a tisztségre. 

A testület ebben a költségvetési évben sem változtatta meg a polgármester és az alpolgármester 

tiszteletdíját, - így döntöttek a következő napirendi pontban. 

A napirend zárásaként a testület megbízást adott az SZMSZ felülvizsgálatára. 

 

Idegenforgalmi adók 

Felhívjuk a falusi vendégfogadók figyelmét, hogy idegenforgalmi adó fizetési kötelezettségüknek 

haladéktalanul tegyenek eleget! 

Megkezdődik a befizetett adók összevetése a vendégkönyvekkel. 

Az üdülési csekkel fizető vendégek kigyűjtését is megkezdte a Keleti-Mecsek Egyesület. 

 

 

 

Könyvtári Hírek 
 

Október 12-én a Csorba Győző Megyei Könyvtár konferenciát tartott a kistérségi többcélú társulások 

könyvtárakat támogató programjáról, az eddigi eredményekről, lehetőségekről, a következő években 

várható változásokról. 

A megyében hat kistérség mintegy hatvan könyvtárát támogatják ily módon, a komlói kistérségben 

Hosszúhetény, Kárász, Köblény, Magyarhertelend, Magyarszék igényelte a támogatást. 

Az elmúlt két évben, mint már arról többször beszámoltunk, jelentős fejlődést érhettünk el mi is, itt 

Kárászon. 

A minisztérium osztályvezetője bizakodását fejezte ki a jövőt illetően, véleménye szerint nem  szakad 

vége a programnak, nagy szükség van a kultúra támogatására ezentúl is. 

A megyei könyvtár vezetője elmondta tapasztalataikat a kistérségekkel való együttműködésről, hány 

könyvtárat tudtak felújítani, illetve létesíteni a települések, vázolta a megyei könyvtár feladatát a 

programban. 

A konferencia további részében az eredményekről számoltak be a meghívott előadók, a sásdi kistérségi 

társulásról kaptunk képet, majd a megyéből két könyvtár vezetője ismertette a támogatás falujára, 

könyvtárára  gyakorolt hatását – az egyik a Herman Ottó Könyvtár volt. 

 

Mezeiné Zsuzsa könyvtáros 

 

 

kárászi 
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Egyesületi Hírek 
 

- A Sportegyesület pályázatának eredményeképp október 14-én átadásra került a modernizált, 

többfunkciós sportpálya. 

- A Keleti-Mecsek Egyesület képviseletében a kárászi Tourinform Iroda vett részt a Jókai téren tartott 

falusi turizmus utcafesztiválon. 

- A Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség országos gasztronómiai fesztivált rendezett 

Hosszúhetényben, a fesztivál kísérőprogramjaként a Jászságból és az erdélyi Kovászna megyéből 

érkeztek vendégek tapasztalatcserére Kárászra. 

- A Bakony Turizmusáért Egyesület baranyai körútja során Villányban borkóstolón vett részt, majd a 

kárászi Tourinform iroda működésével ismerkedett meg. 

 

A közelmúltban két díjazottal is büszkélkedhetett a település 

 

Kis Pap Nándor 1 millió kilométer vezetett balesetmentesen a hajdani ’Bodonyi-járat’ kormánykereke 

mellett, amiért a GEMENC VOLÁN 20.000,- Ft jutalomban részesítette.  

 

Császár Gergő „A felvidéki kitelepítés emlékezete családomban” című középiskolások részére kiírt 

országos novellaíró pályázatán II. helyezést ért el nagyapja ’sztorijával’. A 20.000,- Ft összegű díjat A 

FELVIDÉKI KITELEPÍTETTEK ÉS DEPORTÁLTAK V. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁN 
vehette át Komáromban, valamint az írás megjelent az ez alkalomra kiadott EMLÉKEZZ! című 

antológiában is.  

 

A Kárászi Nyugdíjas Klub 

2006. október 21-én a kárászi Faluházban 18.00 órai kezdettel tartja 

„IDŐSEK VILÁGNAPJA” 

rendezvényét, melyre szeretettel várják a település nyugdíjasait. 

Részvételi díj: 200,-Ft/fő összegbe kerül, ami magába foglalja a vacsorát is. 

Jelentkezni Mihály Iboly néninél lehet. 

 

1956. október 23-ra emlékezünk 
 

Néhány nap, amely része lett a világ 

történelmének. 

A magyar forradalom amellett, hogy tiltakozott és 

küzdött az elnyomás ellen, még tett egy nagyon 

fontosat. Világosan megfogalmazta a szabadság 

ismérveit, kimondta, hogy az ember alapjoga a 

véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezés 

lehetősége és az önállóság, a szuverenitás. 

1956 októbere nem egy volt a kommunista rezsimek 

elleni tiltakozási akciók közül, ugyan 

következménye a német, a bolgár és a lengyel 

„zendüléseknek”, de a magyar forradalmat 

fegyveres harc is követte. 

„Csapataink harcban állnak” – ahogy Nagy Imre 

mondta, egy ország felelős kormánya dacolt a 

birodalommal. Addig meggyőződéses kommunista 

vezetők képesek voltak életüket kockáztatni, és 

később feláldozni a függetlenség eszméjéért. Ez 

akár 1848-cal való párhuzam is lehet, az aradi 

tábornokok (és az egy szem ezredes) is csaknem 

mind császári tisztek voltak eredetileg. 

A magyar forradalom jellemzően magyar vonása 

az, hogy újra „önfia vágta sebét”, és emiatt 

minden történelmi mozzanatnak legalább kétféle 

értelmezése létezik még ma is. Mi csak akkor 

tudunk történelmi pillanatokat korrekt módon 

értékelni, ha az érintett generációk lassan 

kihalnak… 

1956. október 23-a minden ellentmondásával, máig 

tisztázatlan eseményeivel, gyakran nehezen 

értékelhető hőseivel, a kevesen voltunk, sokan 

maradtunk elvével együtt történelmünk nagy 

pillanata. 

Emlékeztetője az emberi jogok híveinek, 

mérföldköve a demokratáknak, szégyene az 

árulóknak és figyelmeztetője a hatalomvágytól 

elvakultaknak. 

Mezei Attila 
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Multifunkcionális teniszpályával gazdagodott a falu 
 

Az aLAP régebbi számaiban már érintőlegesen 

többször szó esett a teniszpályáról, a pálya az 

elmúlt 2-3 évben gazdátlan és használhatatlan volt, 

igazából senki nem törődött vele. 2006. 

januárjában a Nemzeti Sporthivatal pályázatot írt ki 

a 2500 fő alatti települések sportlétesítményeinek 

felújítására, így adva volt a lehetőség, hogy a 

meglévő állapotokon javítsunk, sőt fejlesszük a 

teniszpályát, ami ezáltal fontos szerepet tölthet be a 

falu közösségi életében. A munkámból adódóan a 

pályázati kiírásokat nyomon követve értesültem a 

pályázatról, amit Polgármester Úrral, és a 

képviselő testülettel történő konzultálás követett, 

majd ezután erre a pályázati kiírásra egy komplett 

programot készítettem. A pályázatok elbírálása 

után kiderült, hogy nem a teljes összeget (3,5 M Ft-

ot) kaptuk meg a felújításra, hanem csak majd 1 M 

forinttal kevesebbet az igényeltnél. Ezért műszaki- 

tartalom változást kellet készíteni, valamint az 

önkormányzatnak nagyobb önrészt kellett a 

projekthez biztosítani. A műszaki tartalomváltozás 

okán le kellett mondanunk az automata öntöző- 

berendezésről, és a pálya kivilágításáról. Így is 

öröm volt támogatási szerződést kötni a pálya 

fejlesztésére, hiszen még májusban a Jenczer 

Gábor Emléktorna előtti napokban a teniszpályát 

rendkívüli erőfeszítésekkel lehetett csak focira 

alkalmas állapotba hozni. 

A kivitelezővel történt egyeztetések után a 

munkálatok ez év augusztusában kezdődtek. A 

munkafolyamatok során a KÁR-ÁSZOK 

Sportegyesület tagjai, és lelkes környékbeli fiatalok 

nagy mértékű társadalmi munkát végeztek. Ezúton 

is köszönet nekik, hiszen az ő munkájuk nélkül a 

pálya nem készült volna el. Sajnos voltak olyan 

emberek is, akiknek mindig akadt más 

elfoglaltsága, és ezért nem tudtak aktívan részt 

venni a munkákban. A létesítmény teljesen 

megújult és megszépült, - javítva ezzel a faluképet 

is - illetve több sportág „művelésére” vált 

alkalmassá (tenisz, futball, lábtenisz, röplabda, 

kézilabda, tollas). Igaz vannak még kisebb munkák 

amiket még meg kell csinálni. Lényegében a 

fejlesztések után a legfontosabb feladatunk már 

„csak” annyi, hogy az elkészült pályát KÖZÖSEN 

karban tartsuk! Ez természetesen rendszeres és 

összehangolt munkát igényel a továbbiakban az 

egyesülettől és a pályát használóktól.  

A munkák elkészülte után kerülhetett sor október 

14-én az avató ünnepségre! 

(A község minden lakója szerdán megkapta a 

meghívót. Igaz voltak, akik már kedden 

reklamáltak, hogy ők nem kaptak még semmiféle 

meghívót, és emiatt nem is tudnak semmit a 

szombati eseményről. Jelezni szeretném, hogy a 

„reklamálók” nem vettek részt az ünnepségen – és 

a munkában – sem!) 

Az ünnepség szombaton délután 3 órakor 

kezdődött. A szervezést délelőtt több emberrel 

közösen elkezdtük. 

Sajnos a meghívott két országgyűlési képviselő 

egyéb más elfoglaltságuk miatt nem tudott időben 

megérkezni (később természetesen tiszteletüket 

tették, és egyikük este 10 óráig volt jelen, mert 

annyira jól érezte magát), így Mezei Attila 

polgármester úr avatta fel a teniszpályát.  

A szombati napon 3 csapat részvételével egy kis 

foci kupa is szerepelt a programban, ezt követte a 

hölgyek, vegyes csapatok RÖPLABDÁZÁSA. 

Kata! Húú az a láda sör! 

A vacsora 5 órakor került tálalásra, a pörkölt 

teljesen elfogyott a halászléből igen sok 

megmaradt, pedig mind a kettő nagyon finom volt! 

Sajnálhatja, aki nem evett! 

A mulatságnak este fél 12 körül lett vége, addigra 

mindenki „elfáradt”, volt, aki a sporttól és a 

rendezéstől, volt aki más tevékenységek miatt. (Az 

alacsonyan szálló fehér SUZUKIK miatt a fejeket 

kérjük behúzni!) 

Többek szerint jól sikerült ez a szombat délután, és 

bánhatja, aki nem vett részt a teniszpálya-avatón. 

Egyben csalódott is vagyok, hogy a kárásziak nagy 

részét ennyire nem érdekli ha valamiféle fejlesztés 

történik a faluban. Örültünk volna, ha sokkal 

többen jönnek el megnézni, hogy mit is csináltunk 

két hónap alatt. 

Ezúton szeretném megköszönni MINDENKINEK 

aki valamilyen formában hozzájárult ahhoz hogy 

elkészüljön a pálya, és hogy ez az elmúlt szombat 

ilyen jól sikerült! Köszönöm! 

 

Lép Péter 

elnök 
Kár-Ászok Közhasznú SE 
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LEADER + Nem fenékig tejfel… 

 

Azt gondoltuk – főleg én –, hogy fenékig tejfel lesz. 

Ideadják azt a nyolcvan millkót, „azt kezit 

csókolom”. Azt hittük, hogy a világ legegyszerűbb 

pályázati lehetőségével van dolgunk, hiszen a pénzt 

már ideígérték, nekünk csak el kell hoznunk.  

Az MVH (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal) felel az ún. AVOP (Agrár Vidék Operatív 

Program) pályázatokért. Pályázatíró berkekben 

tudják, hogy ez a bizonyos AVOP a 

legbonyolultabb, a legnehezebb, 

legbürokratikusabb pályázati forma. A LEADER 

ennek is a legcsúcsán áll, ezt tapasztaljuk most. 

A 49 db beadott pályázatból 9, azaz közel a 

pályázatok egyötöde visszautasításra került. 

Amelyek megfeleltek, azok is 2-3 oldalas 

hiánypótlásnak kénytelenek eleget tenni. 

Gyakorlott, minden hájjal megkent pályázatírók 

fogják a fejüket, hogy „jesszusom, ezt nem hiszem 

el!” Pedig igaz, a gondos pályázatkezelő ellenőrök 

minden apró hiányosságot észrevesznek, és 

azonnal lecsapnak. Néha az embernek olyan ’hofis’ 

érzése támad (most van rajta sapka, vagy nincs?). 

Akiket elutasítottak, azok szentségelnek, a 

hiánypótlással vesződők morognak, de közben 

örülnek, hogy bent maradtak. Mi pedig, akik 

kitaláltuk ezt az egészet, csak nézünk, és készülünk 

a következő menetre, a bent ragadt pénzek 

„kirablására”. Mert, ahogy a múltkoriban már 

írtam: pénzt bent nem hagyunk!  

Szóval, nem fenékig tejfel.                                -csl- 

 

A kárászi helyhatósági választások eredménye Választásra jogosultak száma: 301 fő 

Ebből megjelent: 145 fő (48,2%) 

Polgármester: 

Mezei Attila független: 115 szavazat (22%) 

 

Alpolgármester: 

Dobos László 

 

Képviselők:  

1. Jenczer András független: 113 szavazat (21,4%) 

2. Dobos László független: 109 szavazat (20,7%) 

3. Szeli Zoltán független: 106 szavazat (20,1%) 

4. Márton Tiborné független: 104 szavazat (19,7%) 

5. Lép Péter MSZP: 95 szavazat (18%) 

 

 

 

ÉLŐ TÖRTÉNELEMÓRA 
 

2006. október 22. - Vasárnap - 16. óra 

Kárász – Faluház 
 

„Élő történelemóra” címmel ünnepli október 23-a évfordulóját a település az alábbi előadásokkal: 

 

- A történelemórát megtartja Nádor Rudolfné történelemtanár, Hosszúhetény volt polgármestere 

 

Meghívott vendégelőadóink: 

 

- Senka Slavčev, a vajdasági Zentagunaras új polgármester asszonya, aki ruszin származása ellenére a 

választók több, mint 80%-át tudhatta magáénak 

 

- Dr. Harmat Béla, Orfű jegyzője, aki nemrégiben egy eléggé pikánsnak mondható verseskötet jegyzett, 

nem jegyzői minőségben 

 

- Rumi László, Blattner-díjas bábszínész-rendező, Kárász legújabb lakosa, aki most az egyszer „az igazi 

Rumilacit” játssza el 

Zene: A zentagunarasi tamburazenekar 

  

 

(A fenti program a XV. Határon Túli Magyarok Fesztiválja rendezvénysorozat keretében zajlik) 
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Önkormányzati Hírek 
- Az új testület november 14-én tartotta esedékes ülését. 

A képviselők elfogadták a polgármester beszámolóját, az önkormányzati társulás ellenőrzési tervét, a társulás munkájáról 

készített beszámolót, a háromnegyed éves gazdálkodás sarokszámait és a hulladékgazdálkodási terv revízióját. 

Ezt követően a jövő évi költségvetés már ismert számait tárgyalta a testület, megállapítva, hogy az eddig ismert adatok 

semmiben nem különböznek az ideiektől, ami a reálérték csökkenését jelzi. 

Utolsó napirendi pontként a beérkezett Bursa Hungarica pályázatokat bírálta el a testület, zárt ülés keretében. 

-A Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet polgármesteri klubja szervezésében az érintettek egy rövid parlamenti sétát 

követően Kiss László alkotmánybíró úr meghívására az Alkotmánybíróságon jártak. Lehetőségünk volt megismerni a bíróság 

szervezetét, működését és alkalmunk nyílt tájékoztatni bíró urat a szennyvíz beruházással kapcsolatos számvevőszéki jelentés 

alkotmányos problémáiról is. 

- A Takarékbank Rt, mint a szennyvíz beruházás finanszírozó bankja, egyeztető  

tárgyalást tartott november 17-én Komlón az ÖKOTÁM programban érdekelt polgármesterek számára. 

- A Pannon Volán forgalomszámlálást tart a községünket is érintő néhány járaton,  

feltételezzük, hogy a cél az érintettek közül néhány járat megszüntetése. A környék önkormányzatai eddig minden esetben 

megakadályozták a hasonló elképzeléseket, ezt tervezzük most is. 

 
Terra Madre 

 

A nyáron két olasz lány kóstolgatta a bodzaszörpöt, akácmézet, szárított gombát, egyebeket itt nálunk, Magyarországon. Majd 

felálltak, azt mondták, ősszel Torinóban találkozunk. Nemigen hittem nekik! 

Megjött a repülőjegy! A Mecseki Erdészeti Zrt. színeiben Torinóba mehettem a Terra Madre Alapítvány meghívására, aki 

minden költségemet vállalta. Kell ennél jobb lehetőség? Mi a probléma? 

A repülés! Soha nem repültem (már repülőgépre gondolok , egyéb repülések megestek velem); Ferihegy számomra dzsungel 

volt, aztán jó kárásziként még Milano-Malpenzán is kiválóan feltaláltam magam, mire észbe kaptam, egy négyezer embert 

mozgató konferenciára érkeztem Torinóba. 

Soha ilyen közel nem voltam a torinói lepelhez és a nagyvilághoz! 

Százötven ország küldöttsége jött-ment, beszélt, kiállított, evett-ivott, ámult-bámult, tanult a téli olimpiára épített vadonatúj 

sportcsarnokban. 

Mi is a Terra Madre, az „anyaföld”? A világ alacsony hatékonyságú agrár technológiáit gyűjti össze és őrzi, védi, segíti – azért, 

hogy legyen hova visszanyúlni, ha a vegyszeres élelmiszerekből (hamarosan) kiábrándul az emberiség jó része, egy része, 

egésze… 

A Terra Madre egy csoda! Kamcsatkai zuzmó lekvárt kóstoltat egy nő két szomáliai pasassal, dél-amerikai kukoricák, manna 

(macskaméz-szerű faváladék), sosem látott burgonyák, gyűrűfűi kecskesajt, gyümölcsborok kelletik magukat – amellett nyolc 

teremben folyik a műhelymunka, mézről, sajtról, turizmusról, rovar élelmiszerekről, halászatról, mindez hét világnyelven 

(oroszul is, szerencsére). 

A rendezvénnyel párhuzamosan zajlik a legnagyobb olasz élelmiszeripari szakkiállítás is, külföldi vendégek százaival (magyar 

mangalica és szürkemarha termékek), borok, sajtok, tészták, szarvasgomba… 

Szarvasgomba! A kereskedő cégek nemcsak termékeket kínálnak, programokat is. Gyűjtési lehetőségek, tanfolyamok, aukciók, 

táborok, receptek, fesztiválok, térképek. A térképeken négy európai ország, ahol a szarvasgombászatnak kultúrája van. 

Franciaország, Olaszország, Spanyolország és…Magyarország. Nincs menekvés, a szarvasgombában hatalmas lehetőség van! 

Mindkét helyszínen elképesztő biztonsági intézkedések! Ez a XXI. század! Mit várhatunk egy programtól, ahol afgán, albán, 

iraki, szomáliai, izraeli, libanoni vendégeken kívül ott vannak a volt szovjet tagköztársaságok is? Semmi jót! Kétszáz állig 

felfegyverkezett csendőr is napi résztvevője az eseményeknek, nem lehetnek elhagyott csomagok és azonosító nélküli belépők, 

nincs apelláta az esti ellenőrzések ellen sem. A carabinieriknél pisztoly és géppisztoly! 

Mi haszna volt a Torinóban töltött néhány napnak? (Persze, a lepelhez való közelségen kívül.) 

A Terra Madre gondoskodik az általa felvállalt programokról, lehetőséget ad számukra. Bízom benne, hogy a Mecseki 

Erdészeti Zrt. erdei termék programja 2008-ban résztvevője lesz a kiállításnak is, Kárászon gyártott termékekkel és mecseki 

szarvasgombász lehetőségekkel. 

Ez ettől kezdve csak rajtunk múlik! 

Mezei Attila 

kárászi 
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Kárász község Önkormányzat képviselő-testületének 2006. szeptember hó 22-én tartott 

közmeghallgatással egybekötött falugyűlés jegyzőkönyvének részletei 
 

Mezei Attila polgármester 

A beszámolóval szeretném kezdeni a közmeghallgatással 

egybekötött falugyűlésünket. Először a kötelező 

feladatainkról, melyeket a törvény írt elő számunkra, 

többször bővítgetve, nem mindig anyagiakat is téve mellé.  

A törvény értelmében feladatunk, hogy biztosítsuk az 

alapfokú oktatást. A helyzet mindenki előtt ismerős, a 

kisiskolák összevonódtak, a szászvári iskola központi iskola 

lett, alsós oktatás még folyik Magyaregregyen, a szalatnaki 

iskola bezárt, ott már csak óvoda van. Ezzel a mi 

lehetőségeink csökkentek, mert eddig lehetett választani 

Szászvár és Magyaregregy között. A felső tagozat 

mindenhonnan Szászvárra megy, a szalatnaki iskola alsó 

tagozata egy évet bírt ki, az egregyi a szerződés szerint 

hármat ki fog bírni, de tartok tőle, hogy előbb-utóbb az is be 

fog csukni. A szászvári iskola megfelelő színvonalon képes 

okítani a gyerekeket, és bízom benne, hogy ez ezután is így 

lesz. A közös iskola remélem nem az a helyszín lesz, ahol az 

önkormányzatok közötti feszültségek tovább éleződnek, 

hanem az együttműködés további terepe.  

Alap infrastuktúrát kell biztosítani az önkormányzati törvény 

szerint a lakosságnak, ivóvizet, szemétgyűjtést, a szennyvíz 

rendszerünk is megvan, villanyt.  

A kárászi ivóvízrendszerrel az a helyzet, hogy egy gyenge 

teljesítményű kutunk van. Nagyon jó lehetőség lenne és 

pályázati keret is van rá, hogy a vékényi rendszerrel 

összekössük, és a két kút a két falut kiválóan ellátná. Az 

ivóvízhiánya éppen a tervezett erdészeti beruházásnál került 

elő. A mi rendszerünk nem képes napi + 12 m3 vizet 

teljesíteni. Ennek öt éven belül meg kellene valósulnia.  

A kárászi szeméttelep hamarosan rekultiválásra kerül, a jövő 

évtől működni fog a cikói telep, ahová egy szászvári átrakó 

telepen keresztül kerül oda a mi szemetünk is. Egyértelmű, 

hogy a szelektív szemétgyűjtés újra napirendre fog kerülni. 

Biztos vagyok benne, hogy komolyan fogják venni, ha nem 

megfelelően működik, akkor büntetéssel fogják a lakosságot 

rávenni, mint a környező országok közül Ausztriában, hogy 

szelektíven gyűjtsék a szemetet. 

A szennyvízrendszer finanszírozása miatt elég komoly 

problémája van az önkormányzatnak, perben állunk a 

Kincstárral, az Állami Számvevőszékkel az ÖKOTÁM-os 

beruházás miatt. Viszonylag nyugodt vagyok, mert a 

szennyvíz elfolyik. Vannak gyöngéi ennek a rendszernek, 

hogy állandóan büdös van. A KOMLÓ-VÍZ KFT ígéretet tett 

arra, hogy ennek az évnek a végéig készül egy intézkedési 

program, megmondják, hogy mi mennyibe kerül, hol lehet 

vegyszert beszerezni és mit lehet ezzel a rendszerrel tenni. Az 

állomáson a legkellemetlenebb a helyzet, mert ők azok, akik 

ezt a bűzt a legjobban élvezik és nincsenek is rákötve a 

szennyvízrendszerre. A tervek elkészültek, az igazgatóság 

nem adja ki az engedélyt, mert van egy szolgalmi jogi 

probléma. Az Orsós Istvánné hagyatéka még nem zárult le, 

amíg ez le nem zajlik, nem csinálhatunk semmit. Ha ez 

meglesz, a pénzünk, szándékunk megvan, megcsináljuk az 

állomási szennyvízelvezetést is.  

A közvilágítás is alapfeladatunk. Mostanában 

modernizálódott, túl sok probléma nincs vele. A hibákat 

általában két hét alatt kiküszöbölik. 

Szintén alapfeladatunk az egészségügyi ellátás, ami érdekes 

helyzet, hiszen vállalkozó orvos van, aki megkapott egy 

praxist, így elég nehéz önkormányzati érdekeket 

érvényesíteni. Mi sok mindent megtettünk, kialakítottunk egy 

új orvosi rendelőt, lakást, mivel a régi lakás újra olyan 

helyzetben van, hogy pénzt kell rá költeni. Ezt még az idén el 

szeretnénk adni.  

A közlekedéssel is vannak kötelezettségeink a belterületi utat 

illetően. Az utak, járdák felújítása tervszerűen folyik az 

anyagi erőktől függően. Az idén is szeretnénk még egy 

járdaszakaszt felújítani, ami ennek az oka, hogy még nem 

sikerült, hogy az orvosi lakás felújítás pályázatot négy 

hónappal később írtunk alá, mint amikor szoktuk. A 

következő évben a lenti járdaszakaszt szeretnénk 

leaszfaltozni. 

Az önkormányzatnak fontos feladata, hogy valamilyen 

szinten a közbiztonságról is gondoskodjék, a lakók 

biztonságáról. Nálunk ez átlagos, de biztos vagyok abban, 

hogy a körzeti rendőrökkel kapcsolatban le kell ülnünk 

tárgyalni az új rendőrkapitánnyal. A szászvári rendőrőrs 

létrejötte sokat lendítene a helyzeten.  

Kötelező feladata az önkormányzatnak, hogy a lakosságot 

valahogy a kultúra közelébe juttassa. A könyvtár az, amelyik 

ezt nálunk legjobban példázza. Komoly eredményeket értünk 

el pályázat útján. A civil szerveződések programjai 

valamilyen kulturális lehetőséget jelentenek. Megélénkült ez 

a dolog, újra megalakult a sportegyesület, újra szerveződik a 

borbaráti kör és a nyugdíjas klub a kérésemre az októberi 

rendezvényét újra úgy bonyolítaná, hogy minden nyugdíjast 

meghív, nem csak a klubtagokat.  

Kötelező feladataink mellett már van önként vállalt 

feladatunk is. Kárászra mindig jellemző volt a sokszínűség. 

Választott feladatunk, hogy falugondnoki szolgálat működik 

nálunk, a falugondnok elsősorban iskolabusz sofőr, emellett 

ellát hagyományos és tradicionális étteremben vett 

falugondnoki feladatokat. Ilyen az ebédszállítás, a gyógyszer 

beszerzés, bár ezt a helyi gyógyszertári fiók jól elrendezi.  

Van Tourinform irodánk, de most egy-két hétig szünetel, 

mert az ügyintéző a LEADER pályázatokba bonyolódott 

bele. 10 kárászi LEADER pályázat van, melyből egy 

önkormányzati, egy faluszépítős és a többi magán személyek 

pályázata. Meglehetősen aktivizálta az embereket ez a 

pályázati lehetőség.  

Választott feladatunk még az együttműködés a partnerekkel, 

így a Bajai Önkormányzattal. Az első ciklusban perben 

voltunk még velük a tábor tulajdona miatt, ezt elvesztettük és 

ezen nehezen tettük túl magunkat. A helyzet normalizálódott, 

mi információhoz juttattuk őket, amivel nyertek 40 millió Ft-

os pályázatot, amit még mindig nem fizettek ki nekik, ezért 

nem tud elkezdődni sem a strand felújítása, sem a patakkal 

kapcsolatos munkálatok. 

Választott feladatunk a sport, beszéltem az újra megalakult 

sportegyesületről. A volt erdészeti teniszpálya egy több 

funkciós sportpályává építődik át pályázati pénzből, a 

mögötte levő parkkal is szeretnénk előbb-utóbb kezdeni 

valamit, pihenőparkká, sportparkká szeretnénk átalakítani. 

Ahhoz, hogy valaki a kötelező és vállalt feladatainak eleget 

tegyen, komoly kapcsolatokat kell kialakítani. Nekünk 

belföldön is vannak nagyon jó civil és önkormányzati 

kapcsolataink. Az Európa Nostra irodáról többször beszéltem 

már, erről a kis civil könyvtárról. Jó partnereink a civil 

szervezetek, a Keleti Mecsek Egyesület, amelyről a Püski úr 
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eleget elmondott már. Ez sokkal jobban működhetne, azokat 

a lehetőségeket, amelyeket kihasznált több mint tíz évig, újra 

ki kell használni, mert a lehetőség meg van adva, ha akarjuk 

önkormányzati együttműködő társaság, ha akarjuk civil 

szövetség.  

Fontos kapcsolat lehetne az egyház, de nem elsősorban én 

vagyok az oka annak, hogy a temetőt nem tudjuk átvenni 

üzemeltetésre. Én úgy nem veszek át temető üzemeltetést, ha 

másvalaki elviszi a sírhelypénzt és nem hagy semmilyen 

lehetőséget, anyagi fedezetet arra, hogy a karbantartások 

működjenek.  

Sarkadi Géza állampolgár 

A pajtaszínházra több óra munkát rákölteni van lehetőség? 

Amikor rendezvény van, ott vannak az önkormányzat 

dolgozói hetekig. 

Mezei Attila polgármester 

A pajtaszínházra az önkormányzat egy fillért nem költött, 

azok pályázati pénzek voltak. Legfeljebb rendezvény előtt 

lenyírják a füvet.  

Addig, amíg a plébános úr szedi össze a sírpénzt, addig nem 

kezeljük a temetőt. Mindenhol, ahol az önkormányzat 

üzemelteti a környező községekben, ott az önkormányzat 

szedi ezt az összeget be. Nem fogjuk azt eljátszani, hogy a 

plébános úr beszedi a pénzeket, mi pedig gondozzuk a 

temetőt.  

Sarkadi Géza állampolgár 
Régen úgy volt, hogy a lakosság gondozta a temetőt.  

Mezei Attila polgármester 

Ennek semmi akadálya, amikor társadalmi munka volt a 

temetőben, én is ott voltam. Tegyük rendbe, szervezze meg 

valaki, ez nem önkormányzati feladat volt. Korábban is a 

Kiss Papp Nándor szervezte meg a társadalmi munkát. 

Nagyon sokszor beszéltünk erről már a plébános úrral.  

Sarkadi Géza állampolgár 
Nem igaz, hogy az önkormányzatnak nincs ideje évente 

kétszer lekaszáltatni a temetőt. Több helyen voltam már, és 

mindenhol rendezett a temető.  

Rák József állampolgár 

Ez éppen olyan, mintha meghívnám magát hozzám füvet 

nyírni.  

Mezei Attila polgármester 

Amilyen állapotban van most a temető, azt maga szerint ki 

csinálta meg ilyenre ? A mi emberünk vágta le a füvet eddig 

is annak ellenére, hogy nem láttunk semmi együttműködési 

készséget a tisztelendő úr részéről.  

Egy dologról van szó, hogy a pap tartsa be azt, amit 2005. 

februárjában megbeszéltünk, hogy nem szedi be a pénzt a 

lakosságtól, hanem azt átadja az önkormányzatnak és mi 

karban tartjuk a temetőt. A sírhelyekért, amikor lejárnak, 

fizetni kell, ami nem kevés.  

Rák József állampolgár 
Húszévente kell a sírokat megváltani. Minden évben van 

olyan, ami lejár és elég sokba kerül a megváltás.  

Mezei Attila polgármester 
Semmilyen nyilvántartás nincs erről.  

Mezei Attila polgármester 
Akárkié a temető, akárki üzemelteti, a törvény szerint kell 

lenni egy nyilvántartásnak. Hát az itt nincs. Én vegyem úgy, 

hogy nincs nyilvántartás, a sírhelypénzt sem kapjuk meg és 

csak úgy nyírjuk a füvet. Máshol meg lehetett egyezni az 

önkormányzatnak és a papnak, hogy hogyan zajlódjon ez, 

Magyaregregyen sem a pápa egyezett meg, hanem ez a pap a 

magyaregregyi önkormányzattal, akkor velünk miért nem 

tudott megegyezni? Szalatnakon is ez a pap van. 

Havasiné Szokoly Zsuzsanna jegyző 

Szalatnakon önkormányzati tulajdonú a temető, és ez óriási 

különbség! Vékényben is ugyanez a helyzet, valamint 

Szászváron is.  

Nem csak a tárgyévi befizetésekről van szó, ha 20 évig 

érvényes egy sírhely, a megváltása azt jelenti, hogy 20 évig 

rendelkezésre kell állnia egy temető könyvben, amibe bele 

van írva, hogy melyik sírra ki fizette be a díjat. Hogy lehet 

tudni azt, hogy kinek mikor kell a sírhelyet megváltani, ha 

nincs róla nyilvántartás? A plébános úr miből dolgozik?  

Mezei Attila polgármester 
Ez egy precedens, hogy valaki nem boldogul a saját 

tulajdonával. Az egyház nem boldogul a temető rendbe 

tételével. A tulajdonát tartsa rendbe valaki, vagy ha nem 

képes rá, adja oda valakinek, aki karban tartja. Amíg a másik 

plébános, a Werner úr volt itt, volt a temetőnek gondnoka, aki 

rendben tartotta.  

Rák József állampolgár 

Milyen egyszerű lenne, ha a plébános úr szólna egy 

embernek, hogy kaszálja le a temetőt és kifizetné neki a 

napszámot. Ennek ez lenne a módja.  

Mezei Attila polgármester 

Ebből a pár percből is látszik, hogy ezzel a temetővel 

valamire kell jutni. Én is nagyon szeretném, ha rendben 

lenne, és mi tettünk is érte valamit, hogy így legyen. Ha nem 

is szép, de eddig mi csináltattuk meg ilyenre, a tisztelendő úr 

pedig semmit nem tett érte, sőt még le sem ül velünk beszélni 

róla.  

(folytatás a következő számban) 

 

Szabadság, szerelem  

„Szabadság, szerelem! /E kettő kell nekem./ Szerelmemért föláldozom /Az életet,/ Szabadságért föláldozom 

/Szerelmemet.”- Petőfi Sándor már 1947-ben megfogalmazta azt a három fontos dolgot, ami egy izgalmas, mégis komoly 

film alapjául szolgál most, 2006-ban. Szerelem, szabadság, élet. 

A rövid idő alatt világhírűvé vált film címét is a költőtől kölcsönözte, a vers forradalma és szabadsága azonban nem 

hasonlítható 1956. áttörési kísérletéhez. Október 23-a nem a hazáért írta be magát a történelembe, hanem az emberekért. 

Ötven évvel a forradalom után, született egy film. Végre egy olyan film, ami nem elnyomott, levert népként ábrázolja a 

magyarokat, hanem hősökként, kitartó harcosokként, akik a gondolataik szabadságáért küzdenek, erővel és reménnyel. 

Andrew G. Vajna producer akaratához hűen – és történelmünkhöz méltóan – magyar helyszíneken, magyar nyelven 

forgatták le az alkotást, a Joe Esterhazy, Bereményi Géza, Eva Gárdos és Divinyi Réka tollából született végleges 

forgatókönyvnek megfelelően. A képkockák Goda Krisztina rendezésében kerültek felvételre. 
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A forradalom menete, szorosan a kezdettől a bukásig - gondolom ezzel nem mondtam újat. Mégis talán azért áll ilyen közel 

az emberekhez, mert nem politikai személyek szenvedéstörténetét kíséri végig, hanem elsősorban hétköznapi, átlagos 

egyetemisták akaraterejét, szabadságvágyát tükrözi. Magyarország egyetlen sikeresnek ígérkező kitörési színhelyévé a 

medence válik, tele egyszerű, de tehetségükből adódóan szerencsés sportolókkal. A kis ország, ami katonai támogatást 

remélt, és a fél világot kapta – szurkolók személyében. A néző pedig érezheti magát harcoló egyetemistának (Falk Viki - 

Dobó Kata), a haza dicsőségéért játszó vízilabdázónak (Karcsi - Fenyő Iván), esetleg nagymenő sportolónak (Tibi – Csányi 

Sándor). A történetet felesleges részletezni, a magas költségvetés pedig nyilvánvalóan lehetővé tette a film alacsony fokú 

Hollywoodiasítását (értem ez alatt a szórakoztatást, izgalmat, akciót és technikai megoldásokat), amivel a film élvezhetőbbé 

válik. 

Aki pedig a történelmi tudását szeretné elmélyíteni, csalódhat is: nincsenek egyértelmű ok-okozati mozzanatok. Végül 

pedig szeretném felhívni a figyelmet Márai Sándor Mennyből az angyal című versére, ami a film-végi tanulságot igyekszik 

tetőzni – tökéletesen eltalálva.  

A Szabadság, szerelem nem a történelmet segít megismerni, hanem az embereket megérteni. 

Sánta Roberta 

 

„Lesznek, vagy nem lesznek?” 
 

Minden rendezvénynek ez az örökérvényű ’shakespeari’ 

kérdés a mottója. Vajon hányan jönnek majd el a műsorra? 

Legalább a terem fele megtelik? Ezek és ezekhez hasonló 

dilemmák előznek meg minden programszervezést. 

Az idei október 23-i ÉLŐ TÖRTÉNELEMÓRÁRA 

kíváncsiak létszáma nem sokban különbözött az eddig már 

megrendezett, hasonló események nézőszámától, azaz: 

szolidan telt széksorok, aminek a szolidsága talán annak volt 

köszönhető, hogy az előző este megtartott nyugdíjas bál miatt 

az idősebb korosztály igazoltan volt távol. 

Sok spekuláció előz meg egy ilyen jellegű rendezvényt. Újra 

és újra előjönnek azok a kérdések, amelyek a leendő műsorra 

vonatkoznak: MI LEGYEN A PROGRAM? MI AZ, 

AMIVEL AZ EMBEREKET BE TUDJUK CSALOGATNI? 

Mi az, amivel a népet vasárnap délután rá lehet venni, hogy 

öltse magára szebbik ruháját, álljon fel a tévé elől és jöjjön be 

a faluba. Mert sajnos a tévé nagyúr, egy Mónika show-val 

nehéz versenyre kelni. Tehát egy olyan programot kell a 

nagyérdemű elé tálalni, ami kellőképpen szórakoztató, 

színvonalas, de azért egy kis izgalmat is rejt magában.  

Azt hiszem, az idei Élő történelemóránk minden tekintetben 

megfelelt a fenti kritériumoknak. Nem véletlen, hogy a XV. 

Határon Túli Magyarok Fesztiváljának is egyik záró 

programja lett a kárászi rendezvény. 

Az ünnepi megemlékezést ismét Nádor Erzsike, 

Hosszúhetény volt polgármesterasszonya tartotta, az ő 

utánozhatatlan, szuggesztív előadásmódján. Direkt figyeltem, 

kb. 10 perc elteltével még csak pisszenés sem volt hallható a 

teremben. 

Az első meghívott előadó Senka Slavčev, a vajdasági 

Zentagunaras új polgármester asszonya volt, aki ruszin 

származása ellenére a választók több, mint 80%-át tudhatta 

magáénak, egy főként magyarok lakta településen. Mivel 

Senka anyanyelve ruszin, ezért a magyarnyelvű szöveget úgy 

olvasta a mondandója gördülékenységének az érdekében, 

melyből azt is megtudhattuk, hogy nem csak polgármester, 

hanem a település iskolájának új igazgatója is egy 

személyben. 

Dr. Harmat Béla, Orfű jegyzője nemrégiben egy verseskötet 

adott ki magánkiadásban. A programban ő szolgáltatta az 

izgalmat, mivel a megjelent kötet eléggé pikánsnak mondható 

részeket is magába foglalt, melyet a címe is jelzett: „Örök 

szerelmek, percnyi szeretők”. A jegyző úr nagyon jó érzékkel 

válogatott a felolvasandó versikék között, mikor a kissé 

frivolra sikeredett versek már ’kicsivel több izgalmat’ 

okoztak volna, ügyesen nyúlt egy mélyebb tartalmú művéhez. 

Az előadó vendégek sorát Rumi Laci zárta, aki most inkább 

magáról beszélt – s mivel ő sem tudta meghazudtolni magát – 

természetesen, ’rumilacisan’. Ő is szolgáltatott némi 

izgalmat, igaz, ő a rendezők számára, mivel a műsor 

kezdeténél még csak Paks magasságában tartózkodott. Azért 

szerencsésen megérkezett, bár arra, hogy mikor lesz belőle 

kárászi lakos, nem sok információt kaptunk tőle. Így azóta is 

csak várjuk, várjuk. 

Zene nélkül nem múlhat el egy ilyen rendezvény, ezt most a 

zentagunarasi tamburazenekar szolgáltatta. Ha a zenéért 

fizetni kellett volna, nyugodt szívvel állíthatnám, hogy a 

zenekar böcsülettel megdolgozott a pénzéért. A közel 10 fős, 

főkén ruszin származású tagok nagyon lelkesen, nagy 

kedvvel muzsikáltak, aminek köszönhetően két és félórásra 

sikeredett a műsor időtartama. „Egyszer azonban minden 

véget ér, mint ahogy ez a műsor is”, idézem Mezei Attila 

zárszavát, és ezzel el is lehet kezdeni az újabb „érdekes 

arcok” felderítését a következő Történelemórához.         -csl- 

 

 
A Lap október 28-i számában megjelent „1956. október 23-ra emlékezünk” című cikkben a következő olvasható:  

 

„Mi csak akkor tudunk történelmi pillanatokat korrekt módon értékelni, ha az érintett generációk lassan kihalnak…” 

 

Ez a gondolat sértő a mi idősebb korosztályunkra nézve. Nekem az írás már nem megy, ezért felkérem a cikk íróját, hogy 

bárhol, bármikor egy megbeszélésre adjon lehetőséget. Én „az árok betemetésének” híve vagyok. Remélem, ez korrekt módon 

meg is valósul. 

Tisztelettel: Sarkadi Ferenc Géza 
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aLAP 
 

2006. december 29. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

IX. évfolyam 12. szám 
 

* 

A 

1 2 

havat 

tisztogasd 

meg bosszú- 

ságtól, félelemtől. 

Mindegyiket osszad 

30 - 31 részre úgy, hogy 

egész  évre  éppen kitartson. 

Minden napot osszál el úgy, hogy 

egy rész munka, két rész öröm, humor 

és pihenés mindenképpen maradjon. Végy 

három púpozott evőkanál reménykedést, egy- 

egy  evőkanál  toleranciát, némi iróniát és egy csi- 

petnyi tapintatot. Öntsd le az egészet bőségesen szere- 

tettel, majd díszítsd fel egy csokornyi figyelmességgel és 

szervírozd egy pohárka emlékezettel. Kellemes ünnepeket és 

boldog új évet 

kívánunk aLAP 

minden kedves Olvasójának! 

 

 
Boldog új évet kívánok mindenkinek! 

 

Nem vidámat, nem gazdagot, eseménydúsat, nem munkásat, szerencséset! Maradjunk csak az elcsépeltnek tűnő 

boldognál! 

A jókedvű ember vidám, ilyenkor boldog!  

A törekvő ha gazdagodik, akkor boldog. 

Az aktív mellett boldogan rohan a világ, a munkamániás boldogan robotol és a kockáztató is boldog, ha nyer! 

Mindenkinek más a boldog, az új boldog világ! 

Ezt kívánom hát minden kárászinak! Legyenek boldogok, kinek mit jelent! 

A borász örüljön borának, a politikus alkat az események ilyen-olyan alakulásának, a fiatal a nyüzsgésnek, idős a 

nyugalomnak, - mindenki az ünnepnek! 

Az ünnep nem akkor kezdődik, amikor kigyúlnak az első lámpasorok, a korai fények nem szolgálják a lényeget, a 

korai fények csak orrunknál fogva vezetnek minket. 

Olyan ünnepet kívánok maguknak, Karácsonyt, vagy Újév köszöntőt, hogy ott legyen a közelükben mindenki, akit 

szívesen látnak és akkor, egyszer, gyúljanak fel a fények! 

Legyenek boldogok! 

 

Mezei Attila polgármester 
 

kárászi 
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Kárász község Önkormányzat képviselő-testületének 2006. szeptember hó 22-én tartott 

közmeghallgatással egybekötött falugyűlés jegyzőkönyve – II rész 
 

Mezei Attila Szeretnék arról beszélni, hogy milyen 

elképzeléseink lehetnek, vannak. Az önkormányzati 

munka sokféle lehet, mi nem vagyunk leragadós 

önkormányzatok. Fontossági sorrendet állítva 

mondanék néhány dolgot.  

Szeretnénk befejezni a folyamatban lévő ügyeinket, az 

állomási csatornának pontot szeretnénk tenni a végére, 

hogy 100 %-os legyen a csatornázottság. A pályázatos 

dolgainkat jó lenne befejezni, mielőtt jön a rossz idő, a 

sportpályára gondolok, az orvosi lakás egy héten belül 

befejeződik. A többi már hosszabb távú dolog, 

szeretnénk megszervezni a helyi ellátás szintjét emelő 

házi segítségnyújtó szolgálatot, ami nem ápolást jelent, 

hanem az igények felmérését egy esetleges 

jelzőrendszeres szolgálathoz való hozzáférést. Elég 

szerencsénk van, mert egészségügyileg képzett 

emberünk van. Fel fogjuk mérni hamarosan, hogy ki 

igényelné ezt a dolgot. A jelzőrendszeres 

segítségnyújtás lehet, hogy a kistérségi társulás 

keretében fog zajlani, a házi segítségnyújtással pedig 

január elsejével szeretnénk valamilyen szinten 

elindulni. 

A LEADER + pályázaton, ha az önkormányzat 

megnyeri a pályázat közeli összeget, akkor megépítjük 

a faluház udvarába azt a szint, ami egyrészt jobban 

koncentrálná ide a táborok lehetőségeit és több program 

lehetőséget teremtene, pl. lehetne ping-pongozni, meg 

sokmindent lehetne a fiataloknak csinálni, akik nem 

bánnám, ha egyszer megfogalmaznák az igényüket, 

hogy mit várnak. Erre sem nagyon került még sor.  

Amikor az útfelújítás volt, stabilizáltuk a „derék út” egy 

részét, a visszalévő részen egy kavicsozás lenne 

egyenlőre, ami egy jó útalap lenne és stabilizálná a 

földutat. Járdafelújításokkal szeretnénk tovább haladni 

az alsó vég felé, az önkormányzat épületével kell 

kezdenünk valamit, először a cserép átrakással kell 

kezdenünk. Az épület stabil állapotban van. Meg kell 

oldanunk a törvény értelmében a faluház 

akadálymentesítését. Jövő tavasszal lesz öt éves az 

iskolabusz, lehetőségünk lesz talán pályázni új buszra. 

Ezek elég konkrét, földhözragadt dolgok, de vannak 

lehetőségek, amiket a merjünk álmodni gondolatok 

keretében fogalmazunk meg. A Petrőcön egy régészeti 

kutatás során egy XIV. századi udvarház alapját találtuk 

meg és a Kenderföldi részen már többször kutatgatott, 

valószínűleg avar sírok találhatók, egy falukép 

rehabilitáció nagyon beleférne egy pályázatba. A 

falukép rehabilitációnál egy, a templom és környékének 

jobb, szebb burkolattal való ellátására gondolok, egy kis 

kertépítő programra. A jellegét nem akarom elvenni, 

mert ez így szép, ahogy van, de például a templom 

esővizével kellene valamit kezdeni, beleterelni a 

patakba, ami ugyan nem önkormányzati feladat, de 

biztos vagyok abban, hogy ezzel a tisztelendő úr soha 

nem fog foglalkozni. Ezt azt hiszem fel kell vállalnunk 

helyette. Ezek azok a dolgok, amiket a közvetlen 

jövőben meg tudnánk valósítani, bár ez nagy részben 

függ a politikától, hogy az önkormányzatok milyen 

finanszírozási helyzetbe kerülnek.  

Köszönöm a leköszönő testületnek az együttműködést, 

a jegyzőség együttműködő készségét, a kollegák, a 

képviselők és természetesen a lakosságnak elsősorban, 

hogy együttműködtek velünk. Berczeli Ferenc 

képviselő úrnak nagyon köszönöm a négy éves 

tevékenységét, ő úgy döntött, hogy nem indul el újból, 

amit nagyon sajnálok, mert egy gondolkodó, rendes 

embert ismertem meg benne ebben a négy évben, de hát 

mindenki úgy dönt, ahogy jónak látja.  

A választásokról annyit: a nagypolitikai részével nem 

kívánok foglalkozni, én úgy gondolom, hogy ez a 

helyhatóságokról szól. Bárki mondja azt, hogy ez a 

helyhatósági választás második fordulója lehet az 

országgyűlési választásoknak, az nagyon nagyot téved. 

Úgy gondolom, hogy civil szervezetre fogok szavazni 

és meg fogom nézni, hogy kit ismerek, mert tőlük 

tudunk bármit is számon kérni a jövőben.  

Sarkadi Géza Milyen párt színeiben indulsz 

polgármesternek? 

Mezei Attila Függetlenként indulok, mint eddig is.  

Sarkadi Géza Szeretném megkérdezni, hogy mennyibe 

kerül a községnek a polgármester, alpolgármester, 

képviselők és három alkalmazott? 

Mezei Attila A polgármester tiszteletdíja bruttó 50 e.Ft, 

amiből 27 e.Ft-ot viszek haza, az alpolgármester 

tiszteletdíja bruttó 12 e.Ft, a képviselőké pedig 5 e.Ft. 

Van egy négy órás alkalmazottunk, aki nyugdíjas és 

nem kell utána járulékokat fizetnünk, és van egy 

takarítónőnk, aki közmunkás és az állam 90 %-ban 

támogatja a minimál bérét. Több alkalmazottunk nincs. 

A „LAP”-ban meg fog jelenni az egyéb szervezetek 

kampány anyaga mellett egy pénzügyi beszámoló, ami 

minden számot tartalmaz, hogy a négyéves ciklusban az 

önkormányzat bevételeinek több mint 60 %-a ment el 

felújítási és beruházási célokra, a maradék 30 % a 

fenntartás, közvilágítás és egyebek, valamint a béreink. 

Ez összehasonlítva a többi községgel nagyon kellemes 

szám.  

Sarkadi Géza Azon gondolkodtam, hogy érdemes-e 

hozzászólni valamihez, de nem érdemes, mert a tavalyi 

falugyűlésen is hozzászóltam és a „LAP”-ba nem lett 

beleírva.  

Két éve volt egy nagy árvíz, tavaly egy kisebb, ami 

jelentős mennyiségű kárt okozott a Hóvirág utcában. 

Ezt az árkot két év óta nem lehetett megcsinálni? A 

templomnál is arra van szükség. A régi iratokat meg 

tudom mutatni, akkora árkok voltak, hogy ott 

bújócskáztunk a hidak alatt. Ezt géppel sem lehet már 

kipucolni, maximum kimosatni nagynyomású vízzel.  

Csak azt lehet betenni az újságba, ami szimpatikus? Azt 

is elmondtam a tavalyi falugyűlésen, hogy szégyellje 

magát az, aki nem ment el a december 5-i szavazásra. 

Ezt nem lehet betenni? 
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Mezei Attila Emlékezzünk a korábbi időkre, biztos, 

hogy nem csak az került bele a „LAP”-ba, ami nekem 

szimpatikus volt. Ilyent ne mondjon már, amit 

odavisznek a szerkesztőhöz, az minden bele kerül, én 

soha nem szóltam bele, hogy mi legyen benne. Vigyen 

oda bármilyen anyagot, bele fog kerülni, felőlem az 

egész jegyzőkönyvet is bele tehetjük.  

A december 5-i szavazással kapcsolatban magának már 

többször elmondtam, hogy abban a témában nyilván 

egyet értettünk és valószínű, hogy egyfelé is szavaztunk 

akkor, ha maga arra szavazott, hogy kapják meg az 

állampolgárságot. 

A Fürdő utcai patak üggyel kapcsolatban annyit, hogy a 

Sásdi Vizitársulat pályázaton megnyert egy csomó 

pénzt erre. Nem fogok előre – inkább megkockáztatom 

azt, hogy lesz egy árvíz, de nem lett szerencsére – 

mihelyt hozzáférnek ahhoz a pénzhez, ugyanaz a 

pályázat, mint a bajaiaknak a strandépítésre, neki van 

egy patakos pénze, abból meg tudja csinálni az 5 hidat. 

A két szakasz járdáról annyit, hogy négy hónappal 

később írtuk alá az orvos lakásos pályázatot. Ennél van 

pénz, amiből megcsináljuk a járdaszakaszt a 

Farkaséktól az útig, magasabbra. Egy szegélykőnyi 

magassággal magasabb lesz a járda, ami a legutóbbi 

vizet eltakarította volna. A papnak szóljanak, hogy a 

templom vize miért arra folyik. A Finta Lászlón kívül 

senki nem szólt a templom vize miatt a plébános úrnak? 

Soha senki. A járda és az orvos lakás elkészül két hét 

múlva és utána meg lesz magasítva a járda, mihelyst 

meglesz a pályázati pénz, kicseréltetjük az öt hidat. A 

híd átmérője még mindig sokkal nagyobb egyébként így 

is, mint a Finta Szilárd bejáratánál lévő kútgyűrűnek. 

Valamelyik generáció megengedte, hogy ilyent 

tegyenek oda. Engem már azért is vontak felelősségre, 

hogy miért adtuk el a kocsmát, holott semmi közöm 

nem volt hozzá. Amióta én polgármester vagyok, 

leszűkített híd nincs, ami előtte lett, nem tudok mit 

csinálni. Azt vagy átépítjük önkormányzati pénzből, 

vagy pedig várjuk a pályázatot. Nincs fél milliónk arra, 

hogy az öt hidat megcsináljuk. Ha meglesz a pályázati 

pénz, addig kiderül, hogy a Ginderék előtt mi lesz a 

híddal, a terv szerint készült-e, vagy csak a kövek lettek 

bedobálva védelemnek. A tervtárban lévő anyag szerint 

ott nincs kővédelem, ha nincs, akkor el kell takarítani 

onnan, ezzel a híd áteresztő képessége javulni fog.  

Tomai Attila Májustól szeptemberig csak a 

faluturizmusról meg a cserepekről van szó az újságban, 

ilyenkor szabadságon van az önkormányzat? 

Mezei Attila Én úgy tudom, hogy minden újságban van 

önkormányzati hírek.  

Tomai Attila Nincsen, és az egyikben azt nyilatkoztad, 

hogy mert az senkit nem érdekel. Én kíváncsi lennék a 

pénzügyekre.  

Mezei Attila Én azt tudom, hogy a „LAP”-ot nagyon 

sokan nem is olvassák el, holott az önkormányzat 

mindenkihez ingyen odaviszi. Véleményem szerint nem 

nagyon érdekli a lakókat, hogy mi történik, nem 

törődnek azzal, hogy a többcélú társulásnak volt-e ülése 

Komlón, vagy nem, de az biztos, hogy minden számban 

volt önkormányzati hírek, abban biztos vagyok. Erre 

kínosan szoktunk ügyelni.  

A falu pénzügyeinek alapja a költségvetés. Amikor a 

testület a költségvetést elfogadja, minden lapban 

megjelent, hogy meg lehet tekinteni a jegyzőségen. 

Minden félévben és év végén is van egy beszámoló, azt 

is meg lehet tekinteni, a testületi ülések nyilvánosak. A 

LAP-ban mindig megjelenik róla egy összefoglaló, de 

részletes költségvetés soha nem, mert meghaladja 

terjedelmében a LAP lehetőségeit, másrészt pedig az 

állampolgári aktivitás van ösztönözve arra, hogy 

menjen el és nézze meg, ha érdekli.  

Szeretnék visszatérni a választással kapcsolatos 

dolgokra. Engem sokan irigyelnek a kárászi helyzetért, 

a felállásért is, mert egy normális, együttműködő, 

gondolkodó testülettel sikerült együtt dolgoznom az 

utóbbi négy évben, és biztos így lesz ez a következőben 

is. Sokan azt mondják, hogy nem fognak elmenni 

szavazni, ez előfordulhat, mert gyakorlatilag ez egy 

„lefutott meccs”, a helyi választás. Arra nagyon szépen 

megkérek mindenkit, menjen el a saját lehetőségei 

szerint, a megyei lista miatt nagyon érdemes elmenni és 

a helyi képviselők miatt is, hiszen véleményt lehet 

kifejezni ezzel. Minden választásnál megvan, hogy ki 

mennyi szavazatot kapott, ez egy jelzés lehet, ugyanígy 

a polgármestert is, akár ki is lehet húzni a szavazólapon. 

Engem ez különösebben nem zavar, de ez is egy szám.  

A megyei lista az érdekes, ezért kérem, hogy jöjjenek el 

szavazni és arra szavazzanak, akit ismernek. Nemcsak a 

Püski úr lesz ismerős, lesz ott más is, mint pl. a Dicső 

úr Alsómocsoládról, a Weisz Péter úr 

Egyházaskozárról, őket majd meg lehet kérdezni.  

Mezei Attila Én örülök, hogy a Márton Tiborné 

jelentkezett képviselőnek, mert neki köze van a pénzhez 

munkájából adódóan, és egy képviselőnél ez fontos 

dolog, a képviselő lehet népszerű és népszerűtlen, aktív, 

lusta, de hogy valaki tudja azt, hogy mit jelent a pénz, 

az fontos dolog. A Faluszépítő Egyesület kapcsán már 

sikerült együttműködnünk és tudom, hogy 

képviselőként is sikerülni fog. 

Ez egy érdekes helyzet, hogy választás előtt tudjuk, 

hogy mi lesz a választás eredménye, és lehet úgy 

reagálni, hogy nem mennek el. 

Olvastam egy könyvet, melyet Sanders, amerikai író írt 

egy francia faluról, ahol volt egy választás, egy 

polgármester és több képviselő indult, mint nálunk, és 

az emberek 95 %-a elment szavazni, holott tudták, hogy 

mi lesz a választás eredménye. Kíváncsi vagyok, hogy 

itt hányan mennek el. Nem azt mondom, hogy össze 

kell vetni magunkat a francia faluval, mert ők a 

demokráciában egy kicsit előrébb tartanak, de nemcsak 

a demokráciával, hanem az állampolgároknak vannak 

jogaik és kötelességeik. Az, hogy elmennek szavazni, 

az kötelesség.                                                     (vége) 



 4 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Testületi ülés 

A képviselő testület dec. 12-én tartotta esedékes ülését. A képviselők meghallgatták és elfogadták a polgármester 

beszámolóját, amely a pályázati és beruházási események mellett kitért a közvilágítás helyzetére is. Karbantartási 

és jótállási viták miatt késlekedett eddig a meghibásodott égők javítása, a probléma megoldódott, a hibaelhárítás a 

továbbiakban zavartalan lesz. 

A beszámolót követően a képviselők jóváhagyták a 2006-os költségvetés módosítását és részt vettek a 2007-es 

koncepció összeállításában. 

Ezután a szociális intézmények, ellátó rendszerek társulási formában történő további működtetéséről döntöttek. 

Újra megnyílt a lehetőség a helyi gondozási rendszer bevezetésére. 

Kommunális adó 

A testület döntött, új helyi adóformát vezet be. Az önkormányzat nem képes a továbbiakban felvállalni a 

szemétszállítás díjának drasztikus emelkedését (évi 1,5 millió Ft), ezért ennek felét adó formájában a lakosságra 

hárítja át. Az adó mértéke 5000 Ft/ingatlan/év 
 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

A kistérségi támogatásból ősz elején vett könyvek – a Csorba Győző Megyei Könyvtár által feldolgozva – 

megérkeztek könyvtárunkba. 

Szépirodalom, szórakoztató, ifjúsági- és gyermekirodalom, szakkönyvek között lehet válogatni; bővült a gyerekek 

által kedvelt Mi micsoda sorozat, az ókor nagy országait ismerhetik meg a gyerekek, kiegészült néhány, eddig 

hiányos ifjúsági regénysorozat. Felnőtteknek Druon, Dumas, Maugham, Eco, Werfel, Feuchtwanger, Remarque, 

Szabó Magda, Fenákel Judit, a szórakoztató irodalomból Brown, Cook, Ludlum, Follett műveiből tudok ajánlani. 

Szép versek, Az év novellái, Rivalda kiadványok azoknak, akik lépést akarnak tartani a friss magyar irodalmi 

terméssel. A szakirodalomból egészséggel, utazással kapcsolatos könyveket találhat az érdeklődő. 

A fennmaradó pénzből a napokban vásároltam könyveket, a feldolgozás miatt – a megyei könyvtárnak az összes 

támogatott könyvtár könyveit kell feldolgoznia – ezeket majd csak az új évben kapjuk kézhez. 

Addig is: van miből válogatni! 

Mindenkit szeretettel várok a könyvtárba, mindenkinek boldog új évet kívánok! 

Mezei Zsuzsa 
 

KÖSZÖNET 

A Faluszépítő Egyesület ezúton köszöni azok bölcs döntését, akik adójuk 1%-val ezt a közhasznú civil szervezetet 

támogatták. 

A befolyt 66.976 Ft-ot a helyi kulturális élet szervezésének támogatására fordítjuk. 

Az Egyesület vezetősége 

 

Az önkormányzat és a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatósága ezúton köszönetet mond Pintér István, Pintér Gábor 

kárászi lakosoknak, és Kollár Krisztiánnak a természetvédelmi tanösvény kialakítása érdekében végzett közösségi 

munkájukért. 
 

MÉG NÉHÁNY SZÓ A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK KORREKT MEGÍTÉLÉSÉRŐL 
 

Első szó 

Az a bizonyos idősebb korosztály bizony egy kicsit sértődősnek mondható, ha ettől az idézett mondattól megorrol 

és azonnal megbíz valakit, hogy nevében protestáljon. 

Második szó 

Az a bizonyos mondat számomra is egy kicsit „húzósnak” tűnt ’56 kapcsán, de nem csak erre vonatkozik. 

Emlékezzünk csak: „…történelmi pillanatok…” – így szól. 

Harmadik szó 

Hogy ezen kívül milyen pillanatokra gondoltam, azt szívesen megbeszélhetjük bármelyik fogadóórámon, vagy 

bármelyik vasárnap mise előtt egy pohár sör mellett, a sört egy kicsit meg is melegíthetjük ezekben a cudar 

időkben… 

Negyedik szó 

Az árkot temesse be, aki kiásta! 

Mindketten! 

Tisztelettel: 

Mezei Attila 

 


