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aLAP 
 

2007. január 31. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

X. évfolyam 1. szám 
 

Tizedik évembe léptem 
 

ALAP vagyok! 

Köszönöm mindenkinek, aki segített, hogy megszülessek. Gyengécske voltam és halovány; senki 

nem hitte, hogy megérem a tizedik évemet. Most sem vagyok vasgyúró, de élek! 

Írt már belém kevés boldog és sok boldogtalan, lapjaimon viccelődtek, mérgelődtek, érdeklődtek, 

okoskodtak, oktalankodtak eleget. 

Olvasnak engem Kanadában, Ukrajnában, Szerbiában, Romániában, Ausztriában – világújság 

vagyok! (Bocs, ez nagyképűség volt…) 

Kárásziak! A Ti érdeklődésetek tart engem életben – a hirdetőtábla, a faliújság, a kisbírói dob 

modernebb utódja vagyok; de nagyon jól esik, ha esszék, novellák, dolgozatok, mit ad Isten: versek 

súlya nyomja törékeny címlapomat! 

Jó tízévesnek lenni! 

 

Önkormányzati hírek 
 

- A térség polgármesterei polgári védelmi, katasztrófa elhárítással kapcsolatos képzésen vettek részt 

jan. 10-én Komlón. A legfontosabb információ az, hogy Paks védelmi körzetét a kormány 80 

kilométerre terjesztette ki, ez feladatokat ró a Komló térségi községek számára is 

- A mázai szennyvíztelep tulajdonlásában érintett önkormányzatok egy mázai megbeszélést követően, 

peren kívül megegyeztek a telep felújítás utáni tulajdonhányadairól. 

- A Keleti-Mecsek Egyesület ülésén a 2006. év értékelése és az aktuális Leader-pályázattal kapcsolatos 

feladatok mellett szóba került a Nemzeti fejlesztési Terv II. is. A kezdő szakaszban több kárászi 

elképzelés helyet kapott, így a falukép rehabilitációs program, a petrőci patak vízgyűjtőjének 

revitalizációja és közösségi terek kiépítése. 

- A köblényi elágazóban lévő Völgységi-patak hídjának beszűkült áteresztőképessége miatt Kárász 

önkormányzata helyszíni bejárást kezdeményezett. A vizsgálaton részt vettek a Közútkezelő KHT, a 

víztársulat, a katasztrófavédelem, a jegyzőség és az önkormányzat képviselői. 

- Zajlik az önkormányzat 2007-es költségvetésének előkészítése. Látható már, hogy ismét az iskola 

lesz a kritikus pont. A január 19-i nagymányoki megbeszélés és az Országos Takarékszövetkezeti 

Szövetség által szervezett január 25-i tájékoztató egyértelművé tette, hogy a drasztikusan csökkenő 

gyereklétszám miatt drasztikus lépésekre van szükség. 

- Az illetékes minisztérium ellenőrizte Kárászon a közművelődési támogatás felhasználásának 

hatékonyságát, az ezzel kapcsolatos intézmények (könyvtár) működését. 

- Kárász önkormányzata január hónapban a kistérség által bonyolított belső ellenőrzésen esett át. 

 

Nyugdíjas Baráti Kör hírei 
 

A Nyugdíjas Baráti Kör múlt hétvégén tartotta jó hangulatú batyus-bálját. A Kör minden érintettnek 

megköszöni a tombolához nyújtott adományokat.  

A Nyugdíjas Baráti Kör 2007. február 8-án 16 órakor tartja legközelebbi összejövetelét a Faluházban, 

melyre minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak. 

Finta Józsefné 

 

kárászi 
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Vegyük a kezünkbe egészségünket! 
Mostanában sokat hallani arról, hogy például legyünk tudatos vásárlók. Tehetnénk ezt az egészségünkkel is – erre 

hívom fel Önöket – Titeket, amikor február 13-án, kedden egy előadásra-beszélgetésre hívom meg az érdeklődőket 

a Könyvtárba. 

- Milyen, a kertünkben, közelünkben élő növényeket használhatunk fel egészségünk védelmében, vagy éppen 

apró-cseprő bajaink ellen? 

- Milyen természetes szerhez fordulhatunk, ha fáj a fejünk, lázasak vagyunk, vagy ha a gyereknek van hasonló, 

kisebb panasza, hogy ne tanítsuk a gyógyszer azonnali használatára? 

- Milyen gyógynövényekkel tudnánk büntetlenül lecserélni hozzászokás-veszélyes altatónkat, nyugtatónkat? 

Ezekkel a kérdésekkel fogunk találkozni a komlói Zsálya Herbária vezetőjének előadásában. 

Nagy tisztelettel hívom az egészségügyben dolgozó kárásziakat is – együtt, a természet és a tudomány tudna igazán 

hatékony lenni egészségünk, gyermekeink egészsége érdekében. 

 

Mindenkit szeretettel várok február 13-án 17 órakor a Könyvtárban!                                                Mezeiné Zsuzsa 
 

Mindenkinek, amit megérdemel 

Egy kis társadalomkritikai körképet szeretnék elkövetni 

aLap hasábjain keresztül. Mivel a témához nem 

túlságosan konyítok, ezért különböző médiákat hívtam 

segítségül. 

Olvasom az egyik Dunántúli Napló főcímét: „Tíz 

milliók bemondásra”, melyből megtudhatjuk, melyik 

baranyai honatya (pártállástól függetlenül) az utolsó 

ciklusban hány forintnyi költségtérítést, szállásdíjat, 

gépkocsi költséget számolt el magának. Nem rossz, 

füttyent az ember meglátva az összeget. 

Egy másik számból: „Szegénység után következik a 

mély nyomor”, vagy „Hazánkban körülbelül 

húszezer gyermek éhezik”. Valószínű, nekik nem jár 

költségtérítés. 

És folytathatnám a végtelenségig: vizitdíj, 

gyógyszeráremelés, gázáremelés, stb. A legutóbbi 

kedvencem a múlthétről: Egy pécsi politikus 2010-re 

autópályát ígért.  
Már mosolyogni sincs kedvem! Van egyáltalán valaki – 

függetlenül balról vagy jobbról jövő ígéretnek -, aki 

még elhisz bármit is ebben az országban? 

Teljes csömör! Míg itthon folyik az ádáz hatalmi harc, 

addig Kelet-Európa elhúzott mellettünk. Az első helyről 

folyamatosan épülünk egyre lejjebb és lejjebb, mint a 

Déli pályaudvar hajléktalanjai. 

Viszont kárpótlásként kapunk mást: például jó kis 

sorozatokat. Aztán Mónikát, Győzikét, Fábrit. Semmi 

gond! Vigadhat a nép az Irigy Hónaljmiriggyel, 

miközben két pofára tömhetjük a lejárt szavatosságú 

csirkecombokat – már aki megengedheti magának.  

Hobó fogalmazott nagyon lényegre törően: „a 

rendszerváltást követően Amerikából vártuk a kultúrát, 

de csak a kukát küldték”. (Nemrégiben irodalomról 

cseverésztünk, többek között Márairól, diplomás 

ismerősöm megkérdezte, az kicsoda?) A jelek szerint 

tökéletesen beérjük a szemeteszsákkal.  

A cirkuszt megkaptuk, sajnos a kenyér maradt el 

valahol. Talán 2010-re az is ideér. Majd a négysávos 

hatos úton szállítják a német kamionok, szemét-hegyek 

helyett. 

Mindenkinek, amit megérdemel!   

 -csl- 
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Keleti-Mecsek 2006. év vendégéjszakái a befizetett idegenforgalmi adó után 

 

Vendégfogadó Vendégéj 
 

Kárász                (IFA: 200 Ft) 317.200 Ft 

1. Mezei 200 

2. Somfai 183 

3. Szeli 162 

4. Lőbl 132 

5. Császár 131 

6. Nagy 128 

7. Ruppl 112 

8. Jakab 108 

9. Kővári 107 

10. Panyor 106 

11. Balázs 75 

12. Kis Papp 60 

13. Gajdos 56 

14. Mészáros 52 

15. Szemes 31 

16. Pap Judit 18 

Összesen 1586 

2005 évben: 1076 (+510 ) 
 

Magyaregregy   (IFA: 150 Ft) 123.100 Ft 

1. Deák 257 

2. Czikla 177 

3. Kozmann 159 

4. Kalina 100 

5. Gyurka 50 

6. Antal 47 

7. Búzás 30 

8. Leipold - 

Összesen 820 

2005 évben: 354 (+466)  
 

Szászvár             (IFA: 200 Ft) 84.400 Ft 

1. Hauschl 103 

2. Nagy 83 

3. Püski 76 

4. Jáger 51 

5. Vidák 49 

6. Dobszai 30 

7. Barabás 22 

8. Jáger (Cs) 8 

Összesen 422 

2005 évben: 301 (+121) 
 

Vékény               (IFA: 200 Ft) 8.200 Ft 

1. Endrődi T. 30 

2. Gyenis 11 

Összesen 41 

2005 évben: 40 (+1) 
 

Keleti-Mecsek 2869 
2005 évben: 1771 (+1098) 

 

 

Idegenforgalmi adó: 

 

2006: 2869 vendégéj 

532.900 Ft / 3x – 1.598.700 Ft 

 

2005: 1771 vendégéj 

331.800 Ft / 3x – 995.400 Ft (IFA emelés) 

 

2004:  1952 vendégéj 

195.200 Ft / 3x – 585.600 Ft 

A mellékelt táblázatból kitűnik, hogy a 

tavalyi évhez képest 62 %-kal nőt a 

vendégéjszakák száma, - ezzel együtt az 

idegenforgalmi adóbevétel is - a 

településeken. Ez 2006 évre 532.900 Ft 

bevételt jelent, ami az állami támogatással 

együtt 1.598.700 Ft összeget jelent. 

 

A jobboldali táblázatból láthatjuk, hogy 2005 

évben a vendégéjszakák száma 2004-hez 

viszonyítva csökkent, viszont az adóbevétel 

nőt. Ennek oka, hogy 2005 év elején csaknem 

az összes településen az idegenforgalmi adó 

összegét megemelték a duplájára. 

-csl- 

2007 évre ajánlott szállásár: 

 

2.000 – 2.200,- Ft/fő/éj 
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aLAP 
 

2007. február 28. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

X. évfolyam 2. szám 
 

Önkormányzati Hírek 

 

- Február 06-án ülést tartott a képviselőtestület, a napirendet a költségvetés előkészítése töltötte ki. 

Előzetes megegyezés született a legtöbb költségvetési fejezet esetében. A közös költségek (iskola, 

óvoda, jegyzőség, labor, védőnői szolgálat, mezőőrség, ügyelet, családsegítő szolgálat) esetében 

egyeztetések szükségesek. 

- Február 07-én az érintett polgármesterek a fenti szolgáltatások felosztásának lehetőségeit tisztázták. 

Megegyezés nem született, mivel az egyes költségnemeknél fellépett hiányok messze meghaladták a 

várakozást. 

- Február 14-én a térség testületei összevont ülésen vettek részt Szászváron, ahol elfogadták a közösen 

üzemeltetett intézmények és szolgáltatások költségvetését. Változatlanul nyitott azonban a 

biztonságos finanszírozás, mivel két önkormányzat jelenleg nem képes a rá eső hányadot 

előteremteni. 

- Február 14-én ülést tartott Komlón a Térségi Tanács, a polgármesterek elfogadták a többcélú társulás 

költségvetését és a Nemzeti Fejlesztési Terv programra beadandó térségi fejlesztések tervét, a 

„kezdeteket”. 

- Február 06-07-én francia vendégek jártak a térségben, akik a Hirault megyei Leader akciócsoport 

nevében kerestek magyar partnereket. 

- Február 17-én a vajdasági Zentagunaras iskolájának delegációja kárászi programon vett részt, és a 

szászvári iskolai farsangon is több hasznos ötletet merített. 

- Február 20-21-én egy szászországi közhasznú szervezet képviseletében Roshwita Helfert asszony 

Baranya megyei programon vett részt, konkrét együttműködési lehetőségeket keresve. A Keleti-

Mecsekben töltött napon kulturális, környezetvédelmi, turisztikai lehetőségekről tájékoztattuk, nem 

felejtve a Leader csoportok lehetséges partnerségét sem. 

- A bajai önkormányzat strandos beruházása mellett ütemesen haladnak a környezetismereti tanösvény 

telepítésének munkálatai is. A kivitelező partnerek köszönetet mondanak a közösségi munkában 

dolgozó résztvevőknek (kárászi részről Pintér Gábor). 

 

Könyvtári Hírek 

 

 - Február 13-én a Könyvtárban előadást hallhattunk kertünk, közvetlen környezetünk hasznos, gyógyító 

növényeiről, amint azt a lap előző számában meghirdettük. 

Az előadás kimerítően részletes, szemléletes volt, hatalmas tudásanyagot adott át nekünk. Prospektusokat, 

újságokat, még ajándék teákat is kaptunk, ki-ki vihetett belőle haza kipróbálni. 

Aki ott volt, biztosan tud valamit hasznosítani az ott hallottakból, márpedig sokan voltak! 

Köszönet az előadónak az önzetlen munkájáért, a résztvevőknek az érdeklődésért! 

(Akik nem voltak ott, de a téma érdekli őket, jó szívvel ajánlom szíves figyelmükbe a komlói Zsálya 

gyógynövényboltot, a pályaudvar mellett.) 

- Megérkezett a könyvtárba végre az elmúlt év végén vásárolt „maradék” könyv, mintegy 340 db… 

Szépirodalmi, szép számmal szórakoztató, nagyon sok ifjúsági könyvvel lettünk gazdagabbak, de van 

jó néhány igazán drága, emiatt sokunknak megvehetetlen, értékes könyv is, Erdélyről, hazánkról, 

történelemről, a világ csodáiról, lakásdíszítésről, csillagászatról. 

Minden érdeklődőt szeretettel várok! 

Mezeiné Zsuzsa 

 

kárászi 
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Nyugdíjas Baráti Kör hírei 
 

8-án ismét összejöttünk egy kis csevegésre. Kevesen voltunk, de nagyon jól éreztük magunkat. 

Nosztalgiáztunk, beszélgettünk és nótázgattunk. Háttér zenéről Balázs nyugdíjas társunk gondoskodott. 

Köszönjük Neki! 

Tervezgetjük a jövőben a nyugdíjas-kórus újraindítását. Kérjük nótás kedvű társainkat, segítsenek, hogy 

ez valóra válhasson, valamint még sok egyéb más tervünk is. 

Ezúton szeretettel meghívunk mindenkit a Nőnapi bulira. A férfiakat is! Italt és rágcsálnivalót hozzatok 

magatokkal! 

Buli helye: Faluház 

Ideje: 2007. március 7.  - 16. óra 

Zene: Balázs 

Tisztelettel, a Vezetőség 

 

 

  

Százszorszép Szászország 
 

A Falusi- és Agroturizmus Országos Szövetsége 

révén 2007. 01. 29-02. 03. között szászországi 

szemináriumon vehettem részt. Ennek kapcsán 

megosztanék néhány gondolatot a lap olvasóival. 

Jó néhány szász városban jártam már, Drezdában 

is, aztán persze Szebenben, Brassóban, Segesváron 

is. 

A legszebb város nem Drezda, nem a mai Drezda… 

A város soha nem lesz az, ami a – egyébként 

teljesen felesleges  - bombázás előtt volt. 

Nagy terekkel, infrastruktúrával, parkokkal 

szabdalt monstrum 

Ez Drezda. 

A szabdalt város kis kockája az óváros, Operástul, 

képtárastul, templomostul, csodás kőburkolataival, 

az Elbával, az állandó északi széllel és a 

teliholddal. 

Drezda örök, és örök a szász szorgalom, önbizalom 

és összetartás is! 

Ebből is láttam jó néhány példát! 

Farmokat, ahol saját boltjukban értékesítik saját 

termékeiket, vagy átalakított gazdasági 

épületekben etetnek, itatnak, oktatnak, altatnak. 

Falvakat, ahol megújultak, vagy funkciót váltottak 

a régi épületek, feltámadtak a régi szerveződések, 

zenekarok, dalárdák, olvasókörök és feléledtek a 

régi mesterségek is. 

Egész Szászföld büszke egy „Sörnewitz” nevű 

falura, ahol még pajtaszínház is van! 

Embereket, akik mindezt mozgatják! 

Minisztériumokat és tájszólásban beszélő egyszerű 

harcosokat, ifjakat és véneket. 

Láttam egy büszke országot, amelyik 45 év 

tetszhalott állapot után meg akarja magát mutatni 

a világnak! 

Mezei Attila 

 

FIGYELEM 
 

A március 15-ig fizetendő KOMMUNÁLIS (szemétszállítási) adót a Takarékszövetkezetben már be 

lehet fizetni! 

 

 

KÖSZÖNET 
 

Löbl Bettinek és Csorbáné Erikának a Könyvtárnak ajándékozott könyvekért! 
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CÉLEGYENESBEN 
 
2007-es évre vonatkozóan Kárászon több, kisebb-
nagyobb beruházás megvalósulni látszik. Ezek 
közül az első helyen mindenképpen ROP pályázati 
támogatáson a régi strand újranyitása áll. Ha az 
égiek (meg a bajai önkormányzat) is úgy akarja, 
akkor május elsején FÜRDŐ-TAVAT avathatunk. 
Gondolom, nem én leszek az egyetlen, aki vállalja, 
hogy – időjárástól függetlenül – megmártózik a 
tavacskában a munka ünnepnapján. 
 
Egy másik érdekesség lehet a MESEKERT, ami a 
teniszpálya melletti kis ligetes parkban lesz 
kialakítva. Első lépésben három mesejelenet kerül 
bemutatásra, óriásbábuk segítségével. Az 
„Ördögszántotta hegy” kötélpályaként funkcionál 
majd. A gyerekek ráülhetnek az ördög ekéjére, 
hogy az ördög fekete macskája és kakasa húzza 
őket. A „Márévár legendáját” egy 3 ágú körhinta 
jeleníti meg, szarvas-, béka- és kígyófejen 

pöröghet a nagyérdemű. A „Dömör-kapu törpéi” 
homokozóként működik, középen a Törpkirállyal 
és a dolgozó (mozgatható) törpökkel. 
Mindhárom mondához a figurák művészi módon 
lesznek kifestve, így nem csak a gyerekek részére 
lehet érdekesség a „Kert”. A bábukat Kő Boldizsár 
készíti. 
 
A harmadik projektet egy kiadvány személyesíti 
meg, amelyben nyomon követhetjük az elmúlt tíz 
év HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBORAIT képekkel, 
szöveggel, valamint bonuszként egy B-Terv CD-
vel.  
A zenekar április környékén vonul be a stúdióba, 
hogy egy minőségi lemezfelvételt készítsen, 
szintén pályázati keretből. 
 
Célegyenesben vagyunk! 

-csl- 

 

 

ÉLŐ 

TÖRTÉNELEMÓRA 
 

 

2007. március 17. - Szombat - 17. óra 

Kárász – Faluház 
 

Élő történelem óra címmel ünnepli március 15-e évfordulóját a 

település az alábbi programmal: 
 

 A történelemórát megtartja Nádor Rudolfné történelemtanár, Hosszúhetény volt 

polgármestere 

 

 Kiállítás: Kárász és Környéke Régi Képeslapokon 

 

 Zene: DUTÁR együttes 
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Mi a szeretet?  
 

"Amikor nagyinak begyulladtak az izületei, nem 

tudott már előrehajolni, hogy kifesthesse a 

lábán a körmeit. Most mindig a nagypapa festi a 

nagyi körmeit, pedig neki is izületgyulladása van. 

Ez a szeretet." 

Rebeka - 8 éves 

"Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a 

neved. Valahol érzed, hogy az ő szájában 

biztonságban van a neved." 

Zsolti - 4 éves 

"A szeretet az, amikor egy lány bekölnizi magát, a 

fiú pedig borotválkozó arcszesszel bekeni magát, 

aztán elindulnak, hogy szagolgassák egymást." 

Karesz - 5 éves 

"A szeretet az, amikor az étteremben odaadod 

másnak a sült krumplidat, anélkül, hogy te kérnél 

az övéből." 

Kriszti - 6 éves 

"Szeretet az, ami megnevettet, amikor fáradt 

vagy." 

Teri - 4 éves 

"A szeretet az, amikor anyu kávét főz apának, de 

belekortyol mielőtt odaadná neki, csak a biztonság 

kedvéért, hogy ellenőrizze, hogy biztosan finom-

e." 

Dani - 7 éves 

"A szeretet az, amikor két ember állandóan 

csókolózik. Amikor pedig már belefáradtak a 

csókolózásba, még akkor is együtt akartnak 

maradni és beszélgetnek. Apa és anya ilyenek. 

Szerintem gusztustalan, amikor csókolóznak." 

Emília - 8 éves 

"A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. 

Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok 

kicsomagolását, akkor lehet meghallani." 

Robi - 7 éves 

"Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan 

baráttal kezd, akit utálsz." 

Nikolett - 6 éves 

"A szeretet az, amikor elmondod egy fiúnak, hogy 

tetszik neked az inge, erre ő ezután 

minden nap csak azt hordja majd." 

Nóri - 7 éves 

"A szeretet olyan, mint amikor egy kicsi öreg néni 

és egy kicsi öreg bácsi még mindig barátok, 

még azután is, miután jól megismerték egymást." 

Tomi - 6 éves 

"A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb 

csirkehúst odaadja apunak."  

Eszter - 5 éves 

"A szeretet az, amikor apa izzadt és büdös, de anya 

akkor is azt mondja neki, hogy sokkal 

helyesebb, mint Robert Redford." 

Krisztián - 7 éves 

"A szeretet az, amikor a kutyusom megnyalja az 

arcom akkor is, ha egész nap nem foglalkoztam 

vele." 

Marika- 4 éves 

"Tudom, hogy a nővérem szeret engem. Onnan 

tudom, mert nekem adja az összes régi ruháját, 

és emiatt neki el kell mennie, majd újakat venni.  

Laura - 4 éves 

"Amikor szeretsz valakit, akkor sokat pislogsz, és 

apró csillagocskák jönnek ki belőled."  

Judit - 7 éves 

"A szeretet az, amikor anyu látja aput a mosdóban 

és szerinte apu nem is gusztustalan."  

Márk - 6 éves 

"Ha nem gondolod komolyan, akkor nem is kéne 

kimondanod, hogy szeretlek. De ha komolyan 

gondolod, akkor szerintem sokszor ki kell 

mondani. Az emberek hamar elfelejtik."  

Júlia - 8 éves 

 

Leo Buscagliát, a híres írót egyszer felkérték, hogy 

legyen zsűrije egy olyan versenynek, 

amely a leggondoskodóbb gyermeki díj 

várományosát kereste. A győztes egy négy éves 

kisfiú volt, akinek a szomszédjában élt egy 

nemrégiben megözvegyült 

idős férfi. Egyszer, amint a kisfiú meglátta a síró 

öregembert, besétált a kertbe, odabújt az 

idős ember ölébe és csak ücsörgött szótlanul. 

Később, amikor az anyja megkérdezte a fiút, hogy 

mit is csinált ott valójában, a gyermek ezt felelte: 

"Semmit, csak segítettem neki sírni." 

 

LEADER+ 
2007. március elsejével megtörtént a LEADER+ pályázatok helyi elbírálása. Az érintettek érdeklődhetnek 

a 389-688, valamint a 420-074-es telefonon. 

(A pályázatokról bővebb beszámoló a következő számban) 

 



 1 

 

aLAP 
 

2007. március 31. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

X. évfolyam 3. szám 
 

Önkormányzati Hírek 
A képviselőtestület elfogadta az önkormányzat 2007 évi költségvetését (a rendelet a hivatalban és 

Interneten is megtekinthető) 

A terjedelmes és száraz anyagnak csak néhány részletével foglalkoznék most. 

Elsődleges cél a működtetés, ennek a feladatnak hiánytalanul eleget tudunk tenni, biztosítottak a közös 

intézmények normatíva feletti támogatásának eszközei is (iskola, óvoda, jegyzőség, családsegítő 

szolgálat, védőnői rendszer, mezőőrség) 

Biztonságosan működtetni tudjuk a közszolgáltatásokat is, közvilágítást, egészségügyi ellátást, 

falugondnoki rendszert. 

Pályázati segítséggel néhány fejlesztésre is lesz lehetőségünk. Idén megvalósul az állomási csatornázás 

első üteme, ezt egy kedvező hitelfelvétellel támogatjuk. 

Felújítjuk a teljes elhasználódott járdaszakaszt, állami támogatással. 

Európai pályázat igénybevételével lecserélni szándékozunk az iskolabuszt is. 

A LEADER program segítségével javítunk a Faluház állagán és bővítjük lehetőségeit is. 

FVM-es pályázatból új motoros fűkaszát vásárolunk. 

Lehetőségünk van a civil szervezeteink gesztusértékű támogatására is, teljes működtetésük záloga 

azonban tagjaik aktivitása, vezetőik kreativitása. 

Új önként vállalt feladataink is lesznek, hosszú hercehurca után átvesszük a temető működtetését és egy 

politikai alkut követően – később tisztázandó formában – Kárászon működik majd a térség 

vidékfejlesztési irodája is. 

Költségvetésünk feszes, de teljesíthető, amelyre csak a csatorna beruházás körüli jogi vita vethet 

árnyékot. 

 

Nyugdíjas Baráti Kör Hírei 
Március 7-én kellemes hangulatban ünnepeltük a NŐNAPOT. A Férfiak köszöntötték a Hölgyeket – 

köszönet a nemes gesztusért. Legközelebb MAJÁLIST tartunk Liponyában, melyre szeretettel hívunk és 

várunk mindenkit! 

Ideje: április 28. (szombat), indulás az Italbolt elől reggel 9 órakor. 

Program: bogrács-gulyás főzés (A főzéshez mindenki hozzon egy személyre nyersanyagot, valamint 

innivalót!) 

Zene: Balázs                                                                                                               Tisztelettel: Vezetőség 

 

Köszönet 
A Faluszépítő Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1 %-val támogatták a szervezet 

célkitűzéseit. Az összegyűlt 67.000 Ft-ot rendezvények támogatására és a LEADER programban szereplő 

„Mesekert” pályázatunk önerejének biztosítására fordítottuk. 

Faluszépítő Egyesület 

 

BORVERSENY 
Március 24-én lezajlott a már hagyományosnak mondható kárászi Borverseny. Összesen 106 bormintát 

adtak le a környékbeli borászok. A legjobb Kárászi Bortermelői Díjat idén Hohn Miklós kapta. 

A Borversenyről bővebbet az áprilisi számunkban olvashatnak. 

 

kárászi 
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Ötven éves az Európai Közösség 
 

Ötven éve, 1957. 03. 25-én megalakult, más néven ugyan, az Európai Közösség.  

Magyarországot a levert forradalom gyásza fedte, a világban felerősödtek a válságok, a helyzet igazán 

bizonytalan volt. A hatok gazdasági együttműködésre irányuló szerveződése talán nem is került 

mindenhol címlapra, nálunk bizonyosan nem. 

Világméretű esemény volt pedig, alapja Európa biztonságának. Ne feledjük el, 12 éve ért véget a 

világháború, történelmi távlatokat tekintve ez a „minap” – és Németország is teljes jogú tagja lett a 

Közösségnek. Véletlen ugyan, de most éppen Németország az Unió soros elnöke. 

Az elmúlt ötven évben megváltozott és megerősödött a Közösség, számunkra a legfontosabb változás az, 

hogy mi is teljes jogú tagok (?) lettünk. 

A lap megjelenéséig számtalan kimerítő értékelést olvashatnak az érdeklődők olyan emberek tollából, 

akik nagyságrendekkel meghaladják szerény ismereteimet és képességeimet, ezért ezt nem várhatja tőlem 

senki. 

Egy vékony szeletről írnék csak! 

A politikus és az államférfi általam vélt különbözőségéről. A Közösség alapítói, akik országaikat 

képviselték, kétségtelenül nagy formátumú, jövőt befolyásoló államférfiak voltak, azért, mert túl tudtak 

lépni beállítottságokon, párteszméken, nemzeti hagyományokon – nem elhanyagolható persze, hogy a cél 

is jónak bizonyult. Erre csak államférfiak képesek, politikusok soha! A németeket és franciákat voltaképp 

az elzászi születésű, egykor Németországba deportált, majd a francia ellenállásban legendásan harcoló, 

későbbi francia külügyminiszter, Robert Schuman hozta össze. A belga szocialista Spaak, az olasz 

kommunista Spinelli pedig tökéletes partnerre talált a német politika talán megismételhetetlen 

nagyságában, a következetesen kereszténydemokrata Adenauerban. 

Úgy tűnik, akkoriban még nem működött a ma gyakran nyálgyűjtésre ingerlő frakciófegyelem, itt 

kizárólag az uniós parlament mindenféle pártállású csapataira gondolok, a mai magyar politika nem 

kerülhet az előbb említettekkel egy lapszámba sem. 

A demokráciában sajnos csak később derül ki, hogy akit megválasztottunk, az államférfi, vagy csak 

politikus. (Szent-Györgyi Albert: Az őrült majom) 

Európának ma ismét államférfiakra van szüksége! 

Az Unió sok területen elhajlott az eredeti elképzelésektől, számtalan polgárát tekinti másodrendűnek, 

túlságosan a pénz befolyása alá került, és sok dologban tehetetlen. 

Csak reménykedhetünk, hogy Európa leendő nagy államférfiai már köztünk élnek, nem gyerkőcként, 

hanem bizonyítani akaró ifjúként. Ha nem így van, különösen nálunk, akkor újabb generációt kell 

feláldoznunk a jóléti társadalom felé vezető gidres-gödrös úton, sajnos, ezúttal már a sajátomat! 

Mezei Attila 

 

  

NYÁRI PROGRAMTERVEZETEK 

 

XI. Keleti-Mecsek Hagyományőrző Táborok 

Felnőtt néptánc tábor / július 9-14. 

Gyermek néptánc- és kézműves tábor / július 9-14. 

Népzenei tábor / augusztus 6-11. 

Felnőtt kézműves tábor / augusztus 6-11. 

Pajta-Színházi tábor / augusztus 6-11. 

 

Pajta-Színházi előadások / augusztus 5. és augusztus 11. 

 

Rumi Laci Színháza és B-Terv koncert / augusztus 4. – Vékény 

 

Gomba Fesztivál / július 28. 
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LEADER+ 
Keleti-Mecsek Akciócsoport 

 

Lassan a végéhez közeledik a LEADER pályázatok elbírálása. A helyi döntéshozók az alábbi táblázatban 

közöltek szerint döntöttek. A végleges eredményhez szükség van még az illetékes minisztérium 

jóváhagyásához is. 

A felsorolásból látható az az un. 11 db jogcím, amire a pályázatokat be lehetett küldeni, valamint az, hogy 

a 76.500.000 Ft-os keretösszeget majdnem teljes egészében sikerült elkölteni, 1.255 Ft összeg maradt 

bent.  

Az alsó táblázatból azt láthatjuk, melyik település milyen arányban adta be a projektötleteit az első, illetve 

a második pályázati kiírás alkalmával, valamint hogy milyen pénzösszeggel gazdagodtak a pályázat 

folytán.  

 

Keretösszeg összesen  76.500.000 Ft  

Várt pályázatok száma  80 db 
 

Igényelt támogatás összesen  - 1.255 Ft /  76.498.745 Ft 

Beérkezett pályázatok száma  64 db 
Elutasított pályázatok száma                 9 db 

 

Jogcím Jogcím elnevezése Projekt 

db 

1. Tájspecifikus programcsomag kialakítása 11 

2. Új, innovatív szolgáltatás 3 

3.  Képzési helyszínek kialakítása 5 

4. Képzések 3 

5. Helyi védettségű parasztház felújítása 4 

6. Ipari emlékek megóvása 3 

7. Tájspecifikus termékek előállítása 4 

8. Térség tárgyi örökségeinek bemutatása 2 

9. Kiadványok 7 

10. Rendezvények (Kelet-Mecseki Nyár) 10 

11. Lovas-túra útvonalak 3 

Összesen 55 
 

Keleti-Mecsek Akciócsoport települései, 

beadott pályázatok száma 

II / I 

kör 

Elnyert összeg  Ft % 

1. Szászvár 22 / 12 29.641.720 39 

2. Kárász 14 / 13 17.425.084 23 

3. Máza 9 / 8 11.667.596 15 

4. Magyaregregy 6 / 5 5.290.043 7 

5. Egyházaskozár 5 / 4 9.086.692 12 

6. Vékény 4 / 3 1.002.786 1 

7. Szalatnak 3 / 3 1.769.375 2 

8. Köblény 1 / 1 937.500 1 

9. Tófű - - - 

10. Hegyátmaróc - - - 

Összesen 64 / 49 76.498.745  
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FIGYELEM! 
ÚJ SZOLGÁLTATÁS 

 

Április elsejével a MOBIL POSTA új szolgáltatási akciót kezdeményez. 

Mivel az utóbbi időben több panasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy a MOBIL POSTA késik, ezért az 

Igazgatóság postagalambok bevonását tervezi a gyorsabb ügyintézés érdekében.  

Egy magát felfedni nem szándékozó postai dolgozó bizalmas információja szerint ez a szolgáltatás 

lényegesen olcsóbb lesz a hagyományos levélküldéssel szemben. A kiszivárgott híresztelés szerint akár 

50%-os árcsökkenéssel is számolhatunk. Így egy normál méretű boríték kézbesítése a jelenlegi 62 Ft-os 

feladási ár helyett közel 31 Ft-ra is csökkenhet.  

Némi problémát csak az 5 kg feletti csomagok eljuttatása okozhat, de állítólag ennek kiküszöbölésére már 

megkezdődött a Dráva egy holt ágán a kanalas gémek kiképzése.  

Bővebb információ a MOBIL POSTA dolgozóitól szerezhető be. 

 

 

 

MÁRCIUS 15. 
 

Közel 30 érdeklődő részvételével ünnepelte a település az 1848-49-es események évfordulóját. A 

szokásos „Élő történelemórát” most is Nádor Erzsike, Hosszúhetény volt polgármestere tartotta meg, aki 

jelen esetben Battyány személyén keresztül közelítette meg a jeles eseményt.  

A történelemórát a DUTAR nevezetű zenekar követte, a félórás zenei blokkban az együttes megzenésített 

verseket adott elő különböző tálalásban, ügyesen ötvözve a népzenét a hagyományos zene elemeivel. A 

zenekarvezető Kopeczky Péter furulyáját és az énekes, Csőke Renátát hallgatva az emberben akaratlanul 

is felmerül a kérdés: hogyhogy erről az együttesről abszolút nem lehet hallani? 

A rendezvényt Deák Attila kiállítása zárta, Kárász és a környék régi képeslapkínálatából kaphatott az 

ember egy kis ízelítőt. A ’20-as - ’30-as évek levelezőlapjai mellett helyet kaptak a ’nem túl réginek 

számító’ ’60-as - ’70-es évek fotói is.  

 

 

 

KINCSKERESÉS 
 

Március 24-én a Magyar Turizmus Zrt. országos kincskereső programot hirdetett meg. Az ország 

régióiban egy hely, Somogy, Tolna, Baranya esetében a Márévár adta a helyszint. A játék lényege, hogy 

az érdeklődők GPS készülékkel, illetve hagyományos módszerrel – térkép útján ’vadászhattak’ az 

előzetesen eldugott ’kincsekre’. A kincseket jelen esetben különböző, a Mecsekről szóló információk 

jelentették. Minél több kincset, azaz információt tudott összegyűjteni valaki, annál értékesebb 

ajándékokra tehetett szert.  

A kincsek öt különböző helyszínen voltak eldugva, így a Textiles-forrásnál, a Vár- és az Iharos-kútnál, az 

öreg vadkörtefánál, illetve egy erdei völgyben bukkanhattak rájuk a vadászok.  

A mostoha időjárás ellenére 31nevezésilap érkezett be, mely megközelítőleg 50 főt takar. Minden 

résztvevő egy karszalagot kapott ajándékba, a szerencsés kincskutatók pedig kulacsokat, illetve iránytűket 

vihettek haza. 
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aLAP 
 

2007. április 27. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

X. évfolyam 4. szám 
 

Önkormányzati Hírek 

 

- A képviselő testület április 16-i ülésén meghallgatta és elfogadta a polgármester beszámolóját az elmúlt 

ülés óta eltelt időszak történéseiről, elfogadta a tavalyi év pénzügyi zárszámadását. Ezt követően a 

képviselők a komlói Társulással való újabb együttműködési lehetőséget ismerték meg, majd tájékozódtak 

az önkormányzat gazdasági, fejlesztési programjának szükségességéről, előkészítéséről. 

 

- A polgármester az elmúlt időszakban két tájékoztatón vett részt, a komlói Társulás szervezésében a 

regionális és ágazati támogatások kerültek szóba. A megyei Művelődési Központ szervezésében pedig a 

„Közkincs”-ről és egyéb európai pályázatokról (Norvég Alap, Holland Királyság Alapja) kaptak 

tájékoztatást a megjelentek. 

 

- Vékény és Kárász községek önkormányzatai, valamint a Komló-Víz Kft megkezdte a két település 

ivóvízrendszerének összekötését célzó előkészítést. 

 

- Pályázatok: 

     1. A kiíró újabb, a Faluház akadálymentesítését szolgáló pályázatunkat utasította el. 

     2. A Leader-pályázatok szerződéskötései hamarosan megtörténnek. 

     3. A Kiegyenlítő Alap szerződéskötése után megkezdődik a járdák felújítása. 

 

 

Egyesületi Hírek 

 

- Szászvári Bányász SE. 

Az Egyesület ifjú focistái spanyolországi turnén vettek részt, a két kárászi játékos (Gyenis Alex és 

Kőhalmi Kristóf), útját a helyi önkormányzat támogatta. 

 

- Szászvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 

A zenekar nagysikerű minősítő hangversenyt követően arany fokozatot kapott, ezzel tagja lett egy 

koncertzenét játszó európai fúvószenei tömörülésnek. A koncerten szerepelt a kárászi önkormányzat 

támogatásával vásárolt tuba is. A zenekarnak jelenleg egy kárászi tagja van, Németh Gergely. 

 

- Faluszépítő Egyesület 

Az Egyesület szokásos erdélyi útja június 28-29-30-án lesz, tájékoztatást az Egyesület elnöke ad. 

2007. évi tagdíjak a Takarékban befizethetők! 

 

 

Könyvtári Hírek 

 

Selejtezés során sok régi könyv feleslegessé vált, ezek a Könyvtár elől szabadon elvihetők! 

 

 

kárászi 
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Meghalt Kemény Bertalan 

 

A mai magyarországi értelmiség úgyszólván nem foglalkozik a faluval. Az ELTE diákköri programjai 

között találtam ilyen címet: „VAN-E HELYE A MAGYAR TÁJBAN A FALUNAK?” (…) 

A mai magyarországi társadalom egyik meghatározó, elsők között megválaszolandó kérdése a 

szolidaritáshoz való viszonyulás. Segítenünk kell a rászorulókat, de hogy ezt meg tudjuk tenni, nem 

szabad szemet hunynunk, ha komoly rétegek arra törekszenek, hogy kihasználjanak bennünket. 

Különbséget kell tenni a szerencsétlen és a magát élelmesnek tartó pofátlan között.  

Kemény Bertalan tartalmas élete ezekben a gondokban is segít megoldást találni. Ha csak a 

Falufejlesztési Társaság alapítóinak egyike lenne, akkor is kellene szólnunk róla, de az ő elképzeléséből, 

útmutatásaival és tevékeny részvételével létrejött egy működőképes rendszer nálunk, a Falugondnoki 

Szolgálat. Ez a hálózat Európában egyedülálló, valóban alulról építkező, a falvak foggal-körömmel való 

megmaradásba való kapaszkodásának egyik körme. Fáradni látszik, fehéredik! 

Belső nézetkülönbségek gyengítik, az állam is szeretné beolvasztani saját ellátórendszerei közé, hogy 

felügyelhesse. A legnagyobb csapás azonban az, hogy Kemény Bertalan intellektusára, elszántságára nem 

támaszkodhat a továbbiakban. 

Elment egy ember, akinek fontosak voltunk! 

Emlékezni fogunk rá! 

 

Mezei Attila 

 

Falusi turizmus jogszabályváltozások 
 

2007. június elsejével jogszabály-módosításokra kerül sor a falusi vendégfogadás területén, melynek 

lényege, hogy új szolgáltatásokat lehet végezni – bizonyos keretek között ezt is adómentesen. Az 

adómentesség határa 400 000 Ft.  

 

Az alábbi szolgáltatásokat úgy is lehet űzni, hogy nem párosul szállásadással, azaz a szolgáltató nem 

falusi vendégfogadó, valamint egyszerre több szolgáltatással is lehet foglalkozni, miután a helyi jegyző 

által a nyilvántartásba vétel megtörtént.  

 

Ha valaki a szolgáltatások mellett szállásadással is foglalkozik, akkor az adómentesség határa 800 000 Ft, 

amely magába foglalja a szolgáltatást és a szállásadást egyaránt. 

 

Az új szolgáltatások: 

 

a) helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatása 

 

b) a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek 

bemutatása 

 

c) falusi vendégasztal szolgáltatás 

 

d) a helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása 

 

e) saját előállítású népművészeti és kézműves termékek értékesítése 

 

f) az a) – e) pontokhoz kapcsolódó falusi rendezvények szervezése 

-csl- 

 

FIGYELEM! 

Jövő csütörtökön – május 3-án – az asszonytorna a ballagások miatt elmarad! 
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„A zene az kell…” 
 

Sok nagyszerű dolgot művelt, alkotott az ember földi pályafutása során, fejlődött a technika, a 

tudomány…vitte előre az emberiséget (vagy nem). 

Mégis, az élet szempontjából látszólag „felesleges” festészet, szobrászat, költészet, zene (a művészetek, a 

„szépség”?) nélkül mi értelme lenne élni? 

Zene! 

Mi mindent takar, hányféle stílust, műfajt… mindenkinek mást jelent, mindenki másmilyen zenét szeret. 

Ez mindegy is, a lényeg, hogy megérintsen. 

 „Ha a szívedhez ér e dal a hosszú úton 

  Az egy életre szól” 

Az Omega a mi zenénk volt. Nem is, egy még nálunk is idősebb generációé. 

Hogy élő, hogy valódi zene, mi sem bizonyítja jobban, hogy negyvenöt éve zenélnek, hogy a következő 

sorokat két tizenéves írta… 

 

„Ez a koncert Kozármislenyben volt a Sportcsarnokban. A belépő drága, de nagyon megérte! 

Nemcsak a mostani számaikat játszották le, hanem a régi idők nagy slágereit is. Kóbor János még 

mindig ugyanúgy ugrál a színpadon, mint régen. Benkő László úgy beleélte magát, hogy majdnem 

lefejelte a szintetizátort. A hangzás nagyon jó volt! 

Aki  szereti, vagy nagy rajongó, annak ajánlom a weboldalukat: www.omega.hu, meg lehet ott róluk 

tekinteni a képeket, dalszövegeket, meg is lehet hallgatni a zenéket.” 

                      Menyes Georgina 

 

„Itt vagyunk végre, a zene dübörög, az egész olyan hihetetlen, álmodom, „vagy igaz talán”? 

Itt az Omega a színpadon, most éppen közösen csodáljuk a petróleumlámpát, hogy „milyen szép a 

lángja.” Kóbor Mecky énekel, és (régi jó szokás szerint) rohangál és „tornázik”, Ciki sem kíméli a 

dobokat, Benkő László is ugrál, azt vártuk, mikor fejeli le a szintetizátort…A gitárok pedig 

hátborzongatóak, mint mindig! 

45 éves az Omega… a szülinapra kaptak egy csillagot, aminek Gammapolis a neve… 

Nemrég azt mondták, hogy vége – de az nem lehet! 

Most  mégis visszajöttek, „Dimitrij Lénáról mesél”, később együtt csodálkozunk, hogy a „régi csibészek 

nem ismernek engem meg” – de hát mindennek vége van egyszer, és ha Gammapolis nem is, de holnap 

az iskola „vár reám”… 

Hihetetlen élmény volt! 

Kívánok az Omegának még sok-sok új lemezt, magunknak meg koncerteket!!! 

Csak így tovább, hajrá!”                Mezei Virág 

 

Ugye? 

Hát igen: „a zene az kell”! Bizony, jó volt hallani a régi és új dalokat, látni, hogy az energia töretlen, a 

hangzás a jól ismert…nincs is mit hozzátennem: 

  „Bármeddig élek 

    A hangok elkísérnek” 

Mné Zsuzsa 

 

A VÖLGY 
 

Nagyfenyvesi László vasasi rajztanár rendhagyó gyógynövénykönyvet írt „A Völgy” címmel. 

Gyermekeknek szól, de ez egyáltalán nem zárja ki, hogy mi, felnőttek ne élvezhetnénk a kedves mesét, és 

főleg a csodálatos rajzokat, amikkel ő maga illusztrálta művét. Május 22-én, kedden, 18 órára 

meghívtuk a Tanár urat a Könyvtárba, hogy beszélgessen velünk, mutassa be könyvét, amiből játszva 

megismerhetjük gyógynövényeinket, s a könyvből vehetünk is.                                                 Mné Zsuzsa 

http://www.omega.hu/
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          ESEMÉNYNAPTÁR - 2007 
                               KELETI-MECSEK 

 

Dátum Rendezvény neve Helyszín 

05.06. Halfogó és halászléfőző verseny Szászvár 

05.19. Kelet-Mecseki Nyár, Falusi Ízek Fesztiválja  Magyaregregy 

05.20. Falunap Magyaregregy 

05.28. Pünkösdi Fesztivál Szászvár 

06.09. Felvidéki-bál Szászvár 

06.23. Vadászjuniális  Szászvár 

06.23. Szent Iván éj Alsómocsolád  

07.06-07. Hegyháti Fesztivál, Falunap Alsómocsolád 

07.14. Szabadtéri bál Szászvár 

07.09-14. XI. Keleti-Mecsek Hagyományőrző Tábor Kárász 

07.28. Gomba Fesztivál Kárász 

07.28. Anna-bál Bikal 

08.04. Falunap, B-Terv koncert Vékény 

08.05. Pajta-színházi előadás Kárász 

08.06-11. Pajta-színházi Tábor Kárász 

08.11. Pajta-színházi előadás Kárász 

08.11. Falunap Máza 

08.18. Szászvári Fúvóstalálkozó Szászvár 

08.19. Kelet-Mecseki Nyár záróest Szászvár 

08.20. Középkori Falunap Szászvár 

08.20. Falunap Bikal 

09.15. Szüreti Fesztivál Alsómocsolád 

09.20. Szüreti Felvonulás Bikal 

10.06. Szüreti Mulatság Szászvár 

 

 

MAJÁLIS 
 

II. JENCZER GÁBOR EMLÉKTORNA 
2007. május 12. – Kárász, Sportpálya - 8.00 órától 

Vadpörkölt, BÜFÉ 
 

 

 

JOKER Bál 
2007. május 19. 

Kárász, Faluház 
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aLAP 
 

2007. május 31. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

X. évfolyam 5. szám 
 

Önkormányzati Hírek 

 

- A Mohács környéki Bezedek község fogadta a „Vidék Magyarországa 2007” konferencia 

vendégeit. (A sorozat 2004-ben indult Kistótfalun, aztán Királyegyháza következett, 2006-ban 

Kárász volt a vendéglátó.) 

Az előadók a falvak lehetőségeit taglalták, a gazdasági lehetőségek és az uniós támogatások 

tükrében. A hallgatóság pedig – talán kicsit udvariatlanul is – a helyi gazdaságfejlesztési program, 

a „PLÁZA” füzetkéjét tanulmányozta lázasan. Többen döntöttek úgy, hogy egy hasonló 

programot saját településükön is kidolgoznak. Kárásznak sem válna kárára! 

- A Komlói Kistérség polgármesterei soros ülésükön egy közoktatási pályázathoz való csatlakozás 

lehetőségeit tárgyalták. A program újabb tagosításokat, iskolaközpontok kialakítását, sokrétű 

oktatási rendszerek kialakításához kötve intézmény felújításokat, korszerűsítéseket támogat. 

 

Pályázatok 
- Az önkormányzat a motoros fűkasza vásárlására írt pályázatot megnyerte 

- Aláírás előtt állnak a már megnyertnek tekinthető CÉDE és LEADER pályázatok 

- Május hónapban kettő pályázatot adtunk be, melyek a Város és Faluvédők dokumentációs 

központjára, illetve kistérségi kulturális kerekasztal kialakítására vonatkoznak. 

- Előkészített programokkal várjuk az akadálymentesítésekre, iskolabusz beszerzésére, illetve 

programokra kiírandó jó ideje beharangozott lehetőségeket.   

- A vasútállomási szennyvízberuházásra mind dokumentációban, mind anyagilag felkészültünk, a 

kivitelező Komló-Víz Kft-vel egyeztetünk a munka megkezdéséről. 

- A temető üzemeltetésével kapcsolatban a folyamatos karbantartást az önkormányzat gyakorolja, 

megrendeltünk egy temetőkönyv nyomtatványt, folyik a temető rendelet előkészítése, és heteken 

belül elvégezzük a kápolna állagmegóvó meszelését. 

 

 

 

Egyesületi Hírek 

 

- A KÁR-ÁSZOK szervezésében 2007. május 12-én került megrendezésre a II. JENCZER GÁBOR 

EMLÉKTORNA.. A kispályás focibajnokságon 6 csapat  indult, köztük a vajdasági Zentagunaras 

sportolói is. A tornát a szászvári ’Horgászok’ csapata nyerte. 

 

- Az egregyi Falusi Ízek Fesztiválján két kárászi induló csoport is részt vett, a sportkör és a borosok. 

 

- 30-án a Faluházban tartotta a Keleti-Mecsek Egyesület a falusi vendégfogadók részére a szezonnyitó 

megbeszélését. 

 

Szombaton érkeztek meg a szászvári iskola szervezésében egy hetet Ausztriában töltött gyerekek, köztük 

néhány kárászi is. Az idő rövidsége miatt csak a következő lapszámban tudunk erről tudósítani – a 

gyerekek tollából. Minden élményeit megosztani kívánó kárászi diák sorait várjuk! 

 

kárászi 
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Nyugdíjas Baráti Kör Hírei 

 

LIPONYAI MAJÁLIS 
 

A Nyugdíjas Baráti Kör majálisa a Liponyában nagyon jó hangulatban telt el. Az Idős és Ifjú generáció 

kitűnően együttműködött, így fantasztikusan jó napot töltöttünk el közösen. Kellemes volt a fogadtatás a 

vendéglátók részéről! 

Délelőtt nagy összefogással készültünk a főzéshez. Öröm volt látni a sok szorgos kezet, akik a Főszakács 

keze alá dolgoztak. Meg is lett az eredménye: ebédnél majdnem üresre ettük a bográcsot. Ez dicséri a 

szakácsot, Süle Janót. 

Ebéd után mindenki pihengetett, jó kis csevegés és poharazgatás mellett, persze egész napos zeneszó 

kíséretében. Volt tánc, nóta és természetesen kacagás, amit kitűnő mókamesterünk produkált.  

Az Ifjúság is jól szórakozott: kártyajátékok, tollaslabda, labdajátékok, kerékpározás és séta a 

vadasparkban. Így mindenki megtalálta a saját maga számára megfelelő szórakozást. (Szeretném, ha 

máskor is ilyen összefogással és egyetértésben töltenénk el ilyen nevezetes napokat.) 

Este 7 órakor zártuk a vígasságot, de csak azért, mert vártak az unokák és egyéb kötelességek kinek-

kinek. 

Sajnálom azokat, nem tudtak velünk ünnepelni, majd talán legközelebb! 

 

Ez úton szeretnék köszönetet mondani a következőknek: 

- A szíves vendéglátásért az állomási csapatnak 

- A zeneszolgáltatásért Balázsnak 

- A kitűnő szakácsnak, Janónak 

- Az adományokért Koha és Rupl uraknak 

- S nem utolsó sorban a kedves jelenlévőknek 

Fintáné Aranka 

 

 

 

A Nyugdíjas Baráti Kör nyári programjai a következők: 
 

Június 2. Kirándulás a Pásztor-forráshoz 

  Indulás: reggel a fél 9-es busszal a felső buszmegállótól 

Hazaút: tetszés szerint 

 

Június 20. Kaposvár, fürdés 

  Indulás: háromnegyed 6-kor vonattal 

  Hazafelé: szintén vonattal 

 

Július 7. Gemenc-túra 

  Busszal Bajáig, majd hajóval Pörbölyig, gemenci erdőben kisvonatozás 

  Hazafelé ugyanígy  

 

A kirándulásokra mindenkit – családokat is – szeretettel hív és vár a vezetőség! 

Vidám, szép nyarat kíván mindenkinek a  

Nyugdíjas Baráti Kör  

 

  

A Varsa-híd alatt a patakban egy macskatetemet találtak a Petőfi utca lakói. Tisztelettel kérik az 

ott lakók, hogy legközelebb ne a patak szolgáljon a cicusok és más állatok végső nyughelyéül!!! 
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LEADER 
 

Noha a szerződéskötések késnek, páran nem vártak 

az MVH időhúzásos vakarózására, és úgy 

döntöttek, hogy saját felelőségükre elkezdik a 

projektek megvalósítását. Ez nem is csoda, hiszen 

például a rendezvények időrendi sorában az első 

helyen az egregyi II. Falusi Ízek Fesztiválja 

szerepelt. Bencze Bettiék kénytelenek voltak 

lebonyolítani a rendezvényt, mivel az előre 

meghirdetett időponthoz tartani kellett magukat. A 

program egyébként nagyon jó hangulatban zajlott, 

kezdi kinőni a Panzió előtti teret, jövőre már 

kikerül a műsor a focipályára. A főzőversenyt Tóth 

Jóska (Csombé) – Soós Laci páros nyerte. A dolog 

pikantériája, hogy – bár szerződés az MVH-val 

még nem történt –, azért a helyszíni ellenőreit a 

Hivatal csak kiküldte, hogy felügyeljék, minden 

rendben megy-e. Kedves MVH, minden rendben 

ment. 

 

Pap Judit is úgy döntött, hogy nem vár. A hónap 

elején itt voltak a B-Terves fiúk és a pécsi FIDÓ 

stúdióban felvették a zenekar 8 számot tartalmazó 

demóját. Azért csak 8 felvételt, mert rövid idő állt 

a rendelkezésre és úgy gondolták, inkább legyen 

kevesebb dal, de az minőségi munka legyen. A 

felvételek felét azok teszik ki, amelyet annakidején 

a kárászi közönség a leghálásabban fogadott (ez 

megnyilvánul a lemez címében is), illetve négy új 

dal is felkerült a korongra, melyből kettő vokális, 

Kocsis Zsuzsi végre mikrofon mögé állhatott. 

Újdonságnak számíthat, hogy egy hegedűssel 

bővült a zenekar. A CD borítóját Szabó Dávid 

készítette, ez talán Dávid idáig elkövetett legjobb 

munkája. A lemezt a „Keleti-Mecsek 

Hagyományőrző Táborok” helytörténeti füzettel 

egyetemben a Tábor ideje alatt, illetve a többi nyári 

rendezvényen lehet majd megvásárolni. 

(Lemezbemutató koncert: augusztus 4., Vékény!!!) 

 

Császár Zoli bácsi sem várt. A vendégházhoz 

kapcsolódó, marketing feladatot betölteni hivatott 

mesekönyv a napokban kerül ki a nyomdából. A 

22 színes képet tartalmazó könyv a Kühnel Márton 

vezette Első Magyar Fészekodúgyár munkáját és 

Vitéz Kun Lajos esperes által elindított falusi 

nyaraltatást mutatja be mesésen, anekdotázva, 

amolyan múlt századi „kárászias” hangulatot 

árasztva. A meséből a kis Kühnel Marci egyéb 

tevékenységei mellett többek között megtudhatjuk 

azt is, hogy végződött Herman Ottó afférja 

Kárászon; kell-e a madárkalácsba veréb; néha mire 

lehet jó egy bagoly; hogy vélekednek a kárásziak 

az egrögyiekről; és hogy mi lett a Csörgében 

fürdőző békák sorsa. A festmények Pál Rita pécsi 

grafikus munkái. A könyv szintén a nyári 

programokon lesz hozzáférhető.  

 

Mezei Attila a Mesekerttel vár. Tartja magát a 

mondáshoz: lassan járj, ... A park kialakítása csak a 

szerződéskötés után kezdődik meg. Kő Boldizsár 

faszobrász a három népmesét megelevenítő 

szoborcsoport tervét („Ördögszántotta hegy”, 

„Márévár regéje”, „Dömör-kapu törpéi”) már 

elkészítette, ugrásra készen vár, hogy 

belekezdhessen abba a munkába, ami a LEADER 

programban talán a legérdekesebbnek ígérkezik. 

Az átadó ünnepség nagy valószínűséggel átcsúszik 

az őszbe.                                                             

-csl- 

 

 

Kiállítás 

 

Május 1-én a szászvári Bányász Múzeumban az érdeklődők egy művészházaspár kiállítását 

tekinthették meg.  

Jeney Zoltán neve nem ismeretlen a szászváriak előtt, a településről elszármazott grafikus több 

térségi kiadványt szerkesztett a Keleti-Mecsek Egyesület részére. Zolinak most két különböző stílusban 

elkészített festményeit vehette szemügyre a nagyérdemű. Aktokat ábrázoló olaj-, valamint az erdei 

állatokat bemutató akvarell képei jól kiegészítették egymást. 

Kelemen Ágnes szintén festményeket hozott, az ő egyedi, valamelyest talán a ikonfestészetre 

hasonlító munkáit mutatta meg. Gazdag színvilágú, kicsit szomorkás hangulatú képei közül nem egy 

magángyűjteményből került vissza a tárlat idejére. A képek külön érdekessége, hogy míves fakeretüket 

édesanyja készíti. 

Az alkotások egy hónapig voltak megtekinthetőek, Szászvárt követően a budai várban kerülnek 

kiállításra.            -csl-  
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Pünkösdi Fesztivál – Szászvár  
 

A fenti program keretében mutatkozott be a Szászvári közönség előtt első ízben a BAYE-ROCK 

elnevezésű zenekar. A névből következtethetünk, hogy a zenekar alapítója a Wery-Take együttes énekes-

trombitása, Bayer Attila, aki a Wery-Take legénységének csaknem a felét invitálta át ebbe a formációba, 

kiegészülve a Party-Time zenekar legénységével. Az új keletű banda „svábos” zenét játszik, egyéni 

hangvételben, fúvósokkal kiegészülve. Ha kell, báli zenekarnak is tekinthetjük őket, amire akár táncolni is 

lehet, ha kell, felfoghatjuk a produkciójukat önálló koncertműsornak is. A Wery-Take rajongók 

megnyugtatására közöljük: az új formáció nem veszélyezteti a Take működését.            -csl- 

 

Könyvbemutató 

A VÖLGY 
 

Május 22-én kedden késő délután zuhogott az eső. 

Hogy még szebb legyen, jég is jött; dörgött és 

villámlott. Eleve fájt a szívem, mert nem a 

Könyvtárban került sor erre az eseményre – akkora 

volt az érdeklődés, hogy az kicsinek bizonyult 

volna. Most meg elvesztünk a hozzánk képest 

hatalmas faluházi teremben! Az időjárás jóvoltából 

ugyanis csak négyen-öten hallgattuk Nagyfenyvesi 

László könyvbemutatóját, melynek során „ A 

völgy” című, regénybe öltöztetett gyógyfüves 

könyvét ismerhettük, vehettük meg. 

Ő azért csekélyke közönségének ugyanolyan 

lelkesen mesélte könyve születésének 

körülményeit, indíttatását, a regény cselekményét, 

mintha tele lettek volna a széksorok. A 

cselekményt, ami egy kislány és egy öregember 

története, s amely köré nyolcvan olyan növény 

bemutatása került, amelyet mindennap látunk, 

hiszen itt virítanak közvetlen közelünkben, 

árokparton, kertekben – melyeket szorgosan 

kigyomlálunk esetenként. Hihetetlen! Ez volt az 

elképzelésem már akkor is, amikor az első 

gyógynövényes előadást terveztem – hogy a 

legegyszerűbb, legközönségesebb gyógyhatású 

növényeinkkel ismerkedjünk meg.  

Jó hangulatú, kellemes estét töltöttünk el egy 

különös, elhivatott emberrel, s akkor még nem is 

említettem a könyv egyik ékességét, a sok 

gyönyörű rajzot, amelyet ő készített. 

  

Mindenkit megnyugtatok: Nagyfenyvesi tanár úr 

az idei kárászi gombafesztiválon is itt lesz, lehet 

kóstolni a teáiból, lehet vele beszélgetni, meg lehet 

venni a könyvét. Sőt, az most is 

megvehető/megrendelhető a könyvtárban, vagy a 

Takarékban! Éljenek vele, ez a könyv előbb-utóbb 

nagy siker lesz!  

    Mné Zsuzsa 

 

 

In memoriam Radics József 
 

Szomorú, hogy csaknem minden lapban találhatunk egy-egy nekrológ számba menő kis 

megemlékezést valakiről, aki fontos volt nekünk, de többet már nem találkozhatunk 

vele. 

Sokan vettünk búcsút Radics Józsi bácsitól, Szalatnak polgármesterétől. 

Mindenki tudja, a halált legyőzni nem lehet, csak népmesei szegénylegények képesek 

erre. Dacolni is csak egyféleképpen lehet vele – ha hagyunk magunk után nyomokat, 

jeleket, melyek az utódok szemében életünk apró diadalai az elmúlás felett. 

Ezt tette ő is, jeleket hagyott tanárként, tanítóként, magánemberként és 

polgármesterként is. 

Én is tanultam tőle – bár sajnos, sosem tanított – leginkább azt, hogy a gyors 

cselekedet látványos ugyan, de jóval hasznosabb a megfontolás. 

Nyugodjék békében! 

 

Mezei Attila 
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aLAP 
 

2007. június 30. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

X. évfolyam 6. szám 
 

Önkormányzati Hírek 

 

Esedékes ülésén az önkormányzat az alábbi dolgokat tárgyalta: 

- A képviselők meghallgatták és elfogadták a polgármester beszámolóját az elmúlt időszakban 

végzett munkáról. 

- Ismertetésre került és elfogadásra talált a gyermekvédelmi szolgálat tevékenysége, kiegészítéseket 

az intézmény vezetője, Gajdos Csabáné tett. 

- Katos Sándor, a szászvári ÁMK vezetője válaszolt a képviselők oktatási programmal kapcsolatos 

kérdéseire, melyet a testület végül elfogadott. 

- A testület elfogadott néhány határozatot, melyek újabb kistérségben rejlő együttműködésre 

teremthetnek módot. 

- Elfogadásra került az önkormányzat rövidtávú fejlesztési programja, melyet a közigazgatási nyelv 

gazdasági programnak hív. Szóba került a hosszú távú, a támogatási időszakhoz illeszkedő 

időtartamú program elkészítésének szükségessége is, melyből az évi lehetőségek tetszőleges 

modulként lebonthatóak lennének, és személyektől függetlenül biztosítaná a folyamatosságot és 

következetességet. 

- Pályázati tájékoztató hangzott el. 

 

 

Fafej, fejfa… 

 

Ha nem lennék ilyen fafejű, már sokkal előrébb tartana a temető körül kialakult helyzet rendezése. A 

keményfejűség sok mindenből adódhat, ha ez egy gunyoros glossza lenne, akkor még a szakmámat is 

szóba hozhatnám. Persze, nem erről van szó, sőt a gének hordozta jellemzők is csak sokadikak a sorban. 

Egyszerűen hibásan ítéltem meg a dolgokat! 

Úgy véltem, hogy csak a fűnyírás körüli huzavona az egész, ami valóban huszadrangú probléma. Hiszen 

az alap dolgok rendben vannak, van út, víz, halottasház, sorompó, szeméttároló. Ezek jelentős részét az 

önkormányzat valósította meg, még csak az sem mondható, hogy eddig mindent szegény tulajdonosra 

hagytunk. A fűvel csak lesz valami! 

Senki nem tudta megmutatni a temető valós határait! Jézusom, itt nem csak a fű a gond! 

A sorompó sosincs zárva, sírhelyeket oroznak egymás elől a temettetők, a kápolna pedig Keresztelő János 

idejében volt utoljára meszelve és igen hasonlatos állapotú, mint az a bizonyos betlehemi istálló. Az 

utóbbiak még csak nem is teljesen az én szavaim! 

Itt most kárásziként kell tennünk valamit, túllépve a szerződéskötés körüli lehetetlenségen, a 

nyilvántartások hiányosságain, anyagi kicsinyességeken. 

Amit tennünk kell, megtesszük! 

Már túl vagyunk az első lépéseken, kimérettük a temetőt, beszereztük a törvény szerinti nyilvántartás 

nyomtatványait, lezártuk a sorompót, mellette helyreállítjuk a kis parkolót, ahol tájékoztató táblát 

állítunk, van temetőgondnok, aki a temető „köztereit” karbantartja, sőt a falu számára fontos sírok 

ápolására is van heti hat órás bérünk. 

A kápolna belseje kijavított, meszelésre vár, a ravatalozó kis betonozott területe fölé pedig egyszerű, a 

hangulathoz illeszkedő fedelet tervezünk. Igaz, még kezelői szerződésünk nincs! Viszont most már 

tudjuk, hogy nem a fűvel van a gond! 

Ajánlom e zsengéket a helyi egyházközség tagjainak figyelmébe is, és tisztelettel ezúton kérek egy 

kárászi 
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meghívást soron következő ülésükre. 

A temető ügyében látszik az alagút vége, ez – ugyebár – közös erőfeszítéseink eredménye. Mindez jó 

előjel lehet egyéb dolgaink rendezésében is! Sőt, a Magyar Kultúra napján rendezhetnénk – Szent 

Erzsébet év lévén – egy sétát, avagy körmenetet, amely a templomtól indulna, érintené a Kühnel kápolnát, 

a temetőt és a templomhoz is érne vissza! 

Üdvös cselekedet lenne. 

Mezei Attila 

 

Ausztria, 2007. 
 

Mint már előre beharangoztam, kis emlékmorzsákat adunk át a kárászi gyerekek tollából, ausztriai 

útjukról. 

Előzetesként annyit, a szászvári Kiss Görgy ÁMK kétévente szervez utat diákjai számára, a szándék 

nyilván a nyelvtanulás elmélyítése. Kísérőik Bede Csabáné és Pölczmann Sándorné voltak A többit 

mondják el hát Ők: 

 

2007. májusában egy hetet Budapest testvérvárosában Obervellachban töltöttünk el. Minden délelőtt 

másfél órát az iskolában, másfelet a faluban voltunk. A faluban feladatokat oldottunk meg, és persze 

vásároltunk is. Az időjárás szinte minden nap kedvező volt, így a programok jól sikerültek. A 

legemlékezetesebb talán mindenki számára mégis az aranymosás maradt. Remélhetőleg az alsós 

osztályoknak is lehetőségük lesz majd egy ilyen utazásra. 

Varga Evelin 

 
Múlt héten egy- egy hetes kiránduláson voltunk az iskolával. 20-án indultunk és 26-án értünk haza. Ausztriában, 
Obervellachban voltunk, egy szép kis városban. Az út nagyon hosszú volt, de megérte, mert a környék nagyon 
szép és barátságos. Hatalmas hegyek voltak, a tetejükön egy kis hóval. 
Amikor odaértünk a szállásra, Lázi bácsi üdvözölt minket, aztán kiválaszthatta mindenki a maga szobáját. Másnap 
reggeli után mentünk az iskolába. Egy nagyon kedves tanárnénink volt! Az iskola után mentünk a városba csinálni 
a feladatokat, a járókelők segítségével. Az emberek nagyon segítőkészek, és kedvesek voltak (kivéve a 
virágboltos). A városi feladatok után mentünk kirándulni. Rengeteg szép helyen voltunk: szurdokoknál, 
vízeséseknél, aranyat mosni (kár hogy én nem találtam) és még sorolhatnám! Aztán jött a vacsi, ami nem más volt 
mint Lázi bácsi főztje, amiből még az Edina is repetát kért (remélem ez elég meggyőző volt afelől, hogy finom volt). 
A hét hamar elrepült, bár mindenkinek honvágya volt egy kicsit! 
Mikor a busz befordult a főtérre már mindenkit vártak. Hát ez a kirándulás is elmúlt. Nekem nagyon tetszett, bár 
szerintem mindenkinek nagyon tetszett! 

Nyisztor Eszter 

 

 

Miről írjak? A gyönyörű, hatalmas hegyekről? Szurdokokról, rohanó hegyi patakról? 

A hajókázásról a csillogó tavon? Vagy az esti beszélgetésekről és a nagyon finom vacsorákról? 

A legemlékezetesebb talán az aranymosás volt. 4 számmal nagyobb gumicsizmában mászkáltunk egy 

patakban, és minden csillogó kővel rohantunk megkérdezni, vajon arany e… Mindenki rettenetesen 

büszke volt a talált (pár milliméteres) aranyra. 

Utána Lienz-be utaztunk,  ahol nézelődtünk és olasz fagyit ettünk. 

De a többi napon is sok érdekes és szép kiránduláson vettünk részt. Az Alpok magában olyan gyönyörű, 

hogy már megérte elmenni! Mindenki, aki csak tud, menjen el, nem fogja megbánni!                                                                                                                                      

Mezei Virág 

 

Minden bizonnyal a többi kárászi diáknak is ez, vagy hasonló volt a véleménye, várjuk máskor is, akinek 

kedve van, mondandója van – keressen meg és helyet adunk neki, legyen az akár írás, akár rajz.  

 

Köszönjük az írásokat aLap nevében! 

 

Mné Zsuzsa 
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Madárház 
 

Június egyik vasárnap délutánján egy mesebeli 

kertben könyvbemutatóra került sor: kis ódon 

kápolna tövében, öreg hárs alatt ültünk 

számosan, hallgattuk Kühnel Márton 

emlékezetét, a szerző könyvszületés-történetét, 

Rott József író méltatását, na meg körítésként 

dalokat-zenéket. 

A könyvről.  

Nekem a régi falusi szokás, a fonó jut eszembe 

róla (már amennyit én a fonóról tudok), ahol 

munka mellett az összegyűltek, hogy jobban 

teljék az idő, meséltek. Egy kicsit mesét, egy 

kicsit igazat, egy kicsit anekdotát. Így adván át 

egymásnak a generációk a falu történetét, 

mesélték az öregek, hallgatták a fiatalok, 

gyerekek. Aztán – idővel – ők is továbbadták. 

 

Hát ez a könyv is ilyen!  

Kicsit mese, kicsit igaz, mindenképpen 

megőrzésre, továbbadásra való! Kühnel Márton, 

Herman Ottó, az Erdészet, a malom, a 

nyaraltatás – kicsiny falunk hihetetlen gazdag 

története bújik meg egy kis mesében; igazi szép, 

kedves rajzokkal gondosan felöltöztetve. 

Azt ajánlom, kapcsoljuk ki kicsit a TV-t, 

számítógépet, adjuk a gyerek kezébe, vagy 

olvassuk fel neki. Adjuk rokonainknak, 

barátainknak ajándékba, vendégeinknek 

emlékbe, vegyük meg magunknak – ez a miénk, 

mi is benne vagyunk, rólunk is szól! 

 

Mné Zsuzsa 

 

 

30 ÉVE 
 

Pont úgy, mint 30 éve. Talán még a 

lendületem is van akkora.  

Ahogy elhagyom a régi posta épületét, 

egyre jobban tolul belém azoknak a régi 

júniusoknak az illata: 

Alig vártam, hogy az ebédszünet után 

apámék a Pannónia motorra kapjanak, és 

visszamenjenek az ’irodába’ dolgozni. Gyorsan 

megitattam a nyulakat, lemorzsoltam az 

elmaradhatatlan napi egy kosár kukoricát, és 

már poroztam is be a faluba a lefordított 

kormányú BUDAPEST elnevezésű 

kerékpáromon. Nagyanyámnak a ’Vőgybe’ – ha 

éppen az udvaron tett-vett – csak bekiabáltam, 

hogy majd visszafelé jövök be kajszit enni. 

Villámgyorsan átöltőztem az egyik rozoga 

kabinban – tökéletesen itt van az orromban a 

kabin párája, így, több, mint negyed évszázad 

távlatából is. Aztán jöhetett a víz. Közép-Európa 

leghidegebb fürdővize, itt a fenyőfák oltalmában, 

a völgy végén. De minket nem érdekelt a víz 

hidegsége. Itt tanultunk meg úszni, ebben az 

augusztus vége felé már egész sötétzöldben 

játszó vízben. Jó volt benne fogócskázni, mert 

nem lehetett a víz alá látni. (Mikor először 

mentünk el egy ’rendes’ strandra, aminek az 

áttetsző vízében tisztán ki lehetett venni a 

medence alját, nem akartunk hinni a 

szemünknek: ebben nem is lehet fogócskázni, 

mindenki lát, mindenkit!) Aztán, ha már a szánk 

színe versenyt játszott a szeder lilájával, irány a 

Derzső, a csattogós eper. És ez így ment minden 

délután, nyarak hosszú során keresztül. 

Megunhatatlanul.  

Tekerek ezerrel a járdán. Pont úgy, mint 

30 éve. A különbség talán csak annyi, hogy a 

BUDAPEST-et felváltotta egy MONTEN BICKE, 

és nagyanyámnak már nem kiabálok be, hogy a 

kajsziért majd délután jövök.  

Ahogy megmártózom a jéghideg vízben, 

mintha az a 30 év nem is létezett volna. A 

kabinok illata, a szamóca íze, a fenyők árnyéka. 

Pedig kabin még csak hírmondónak sem maradt, 

ember legyen a talpán, aki meg tudja közelíteni a 

Derzső-tetőt, a fenyőfák is jócskán megritkultak. 

És mégis. 

30 év.  

                                                                       -csl-
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ÍZES ERDŐK 
 

II. Gomba Fesztivál 

2007. július 28. – Kárász-Faluház 
 

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

10.20 – 10.40 Dr. Zsigmond Győző: Gombák és a néphagyomány 

10.40 – 11.00 Szilágyi János: Laskagomba termesztés 

 11.00 – 11.20 Egri Károly: Zempléni védett tinórúk  

 11.20 – 11.30 Szünet 

11.30 – 11.50 Pichler József: Gomba gasztronómia, tartósítás 

 11.50 – 12.10 Dr. Bratek Zoltán: Szarvasgombászat jelene Magyarországon 

 12.10 – 12.30 Fórum 

 12.30 – 13.00 Büféebéd  

 

10.00 Gombászati szakirodalmi kiállítás 
 Gombászkönyvek 1870-1950-ig 

Gombászati gasztronómia 

Gombászat bibliográfiai bemutató 

 

13.00 Szarvasgomba keresés terepen 
 Erdei kutyás keresés a Mecseki Erdészeti Zrt. munkatársaival 

 

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

 10.00 Információs anyagok bemutatása (egész nap) 

 13.00 Túravezetés a kialakított Tanösvény vonalán 

 

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

12.00 Környékbeli borok kóstoltatója 

 15.00 Az elkészült ételek kóstoltatása 

 15.30 Eredményhirdetés   

 

16.00  Koncert 
VIVAT BACHUS férfikar bordalokat énekel 

NO MORE BLUES együttes latinos hangulatú koncertje  
 



  

 

aLAP 
 

2007. július 27. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

X. évfolyam 7. szám 
 

Önkormányzati hírek 

 

 Megkezdődött a szennyvízhálózat kiépítése a vasútállomás falurészen, kivitelező a Komló-Víz Kft. 

 

 A Fürdő utcai járdafelújítás ütemesen halad, az önkormányzat felújította a templom előtti területet is. 

 

 Befejeződött a bajai önkormányzat kárászi beruházása, a rendszer azonban a szárazság miatt nem 

üzemel megfelelően. 

 

 Épül a Mecseki Erdészeti Zrt. erdei termék feldolgozó üzeme is, próbaüzem várhatóan szeptember 

hónapban. 

 

 A helyi ivóvíz bázis állapota kritikus, a kút nagyon alacsony hatásfokkal dolgozik, a biztonságos 

vízellátás csak szállított vízzel oldható meg. a megoldáshoz szükséges pénzeszközöket vis maior 

pályázattal kívánjuk előteremteni. 

 

 A Faluház akadálymentesítésére augusztus hónapban újabb pályázatot adunk be. 

 

 

Egyesületi hírek 

 

 Véget ért a XI. Keleti-Mecsek Hagyományőrző Tábor első felvonása, melyben a gyerek kézműves és 

néptánc, valamint a felnőtt néptánc tábor tartozott. 

      A gálaestre július 14-én került sor a Faluház udvarán. A műsoron a táborlakok bemutatták, hogy    

      milyen ismeretanyagot sikerült elsajátítaniuk a közel egy hetes kurzuson. 

     A rendezvényt a Faluszépítő Egyesület LEADER pályázati támogatáson valósította meg. 

 

 

ERDÉLYORSZÁG 
 

Erdélyi kirándulásról szóló élménybeszámoló, rendhagyó módon képekben elbeszélve  

(illusztrációk a következő oldalon) 

 

1. Tordai hasadék – ahol Szent László király lovának patkónyoma máig látszik… 

2. Pista bácsi – az idei út „sztárja”, akiről a határon és Makón kiderült, hogy mindenhol ismerik a  

    világon… 

3. Körösfői templom… 

4. Hargitai menedékház – az utolsó nap itt szálltunk meg, innen nincs messze a Hargita csúcsa, ahová fel  

    is mentünk. gyönyörű hely, a környék is szép, a szobák is, nagyon finom a vacsora…, a rossz csak az     

    volt, hogy a fűtés nyáron is üzemelt, így „pusztulat” meleg volt… 

5. Gyilkos-tó –  itt történt az a nevezetes eset, ahol még az is elkésett, aki kényes a pontosságra…    

Mezei Virág – rajzok: Menyes Georgina 

kárászi 



  



  

EGY KIS NDK BELI BARÁTI VILLÁMLÁTOGATÁS 

 

A sör-nem-vicc! 

A „sör nem vicc” akár egy szójátéknak is 

felfogható, bár azon a bizonyos Drezda melletti 

falucskában - Sörnewicben -, a hajdani NDK-s 

sógoroknál valóban nem viccelődtek a sörrel. 

A németországi látogatás apropóját az adta, 

hogy a július 7-én az előbb említett település 

„FALUSZÍNHÁZ” keretében ekkor mutatta be azt 

az előadást, amire az egész falu már március óta 

készült. 

Sörnewic 800 fős, dupla Kárász nagyságú 

település. Ebből a 800 főből kb. ötven az, aki részt 

vesz a darab színrevitelében. Húsz fő alkotja a 

színészi magot (a legkisebbektől kezdve a 

legidősebbekig, férfiak, asszonyok, lányok, fiúk, 

nagymamák, nagypapák, unokák vegyesen). A 

többiek az egyéb színházi teendőkben segédkeztek 

(jelmezkészítés, díszlet, színpadépítés, hangosítás, 

…stb).  

Az idén 9. alkalommal lebonyolítandó 

Faluszínház a „Terülj-terülj asztalkám”-at tűzte 

napirendre, minden évben egy Grimm klasszikus 

kerül porondra, mivel másnap, a második előadás 

vendégei fogyatékos gyerekek, akik az ország 

egész területéről érkeznek erre az előadásra. 

A dolog érdekessége, hogy ezeket a 

darabokat a helyi pék felesége „szüli” meg, ő lehel 

beléjük életet. Ő írja a forgatókönyvet, és ő a 

rendező is egyben.  

A közel két és fél órás előadást az egész 

falu végig „szurkolta”, közösen énekelték a 

betétdalokat, és még az is belefért az előadásba, 

hogy a pékné (aki egyébként a darab narrátora is 

volt), ahol nem érezte elég aktívnak a közönség 

közreműködését, megállította az előadást, és újra 

énekeltette a közös dalt. 

A műsor végén természetesen nem 

maradhatott el a jellegzetes „kart-karba öltve”, 

tipikus „hullámzó” közös éneklés, egy-egy sörös 

kriglit szorongatva. 

Mert - ahogy már mondtam -, Sörnewicben 

a „sör nem vicc”!    -csl- 

 

Villa Shatterhand 

Kívülről semmiben sem különbözött egy 

átlagos szász kertvárosi villától. Csak mikor az 

ember belépett a kertbe, akkor figyelt fel egyéb 

furcsaságokra. Ott, a bokorban, mintha egy rézbőrű 

indián lapulna; amott a fa mögött, nem egy farkas 

figyel bennünket? 

Itt, ebben a Drezda melletti kisvárosban – 

szégyenszemre a nevét századszorra sem sikerült 

megjegyeznem – született May Károly, a Winnetou 

és sok egyéb indiánkönyvek kiötlője. „Májkároly” 

közel 50 db kalandregényt írt, melyek közül csak 

néhány jutott el hozzánk annak idején – Ezüst tó 

kincse, Sivatag szelleme, Olajkirály –, hogy csak a 

leghíresebbeket említsem.  

Féltem, hogy a híres-hírhedt író nevével 

fémjelzett múzeumban kicsit olyan „dolgokkal” 

találkozom majd, mint a könyveiben – nem is 

beszélve az ezekből készült későbbi NSZK-Jugó 

kooprdukcióban készült filmekről. Karl May-nek 

ugyanis nem sok köze volt az igazi vadnyugathoz. 

A pitiáner lopások miatt börtönre ítélt írónak 

Cooper erős hatására, egy USA térkép segítségével 

a börtönévei alatt született meg a Winnetou 

története, úgy hogy az eredeti helyszíneken nem is 

járt. Ebből kifolyólag keveredhettek meg olyan 

„érdekesen” a leírásai, mint például az, hogy egy 

haida (észak-nyugati törzs) totemoszlop állt egy 

puebló (apacs szikla-ház) előtt. Ez persze 

egyáltalán nem gátolta meg, hogy regényei 

gyerekkorom legmeghatározóbb olvasmányai 

legyenek. 

Szerencsére felnőtt szemmel a múzeumban 

„csalódnom” kellett, az apacsok nem sziú sátorban 

laktak, és az irokézek sem „vérszomjas 

gonosztevőnek” voltak beállítva – bár ez utóbbi 

inkább Cooper bűne. A Karl May múzeum Európa 

legnagyobb indián helytörténeti gyűjteménye, a 

panoptikumban minden egyes darab eredeti, a 

navajo szőnyegtől kezdve a „Little Big Horn”- i 

csatából származó cheyen tomahawkig bezárólag, a 

különböző méretű skalpokról nem is beszélve. Így 

sikerült tekintélyes időt eltöltenem a kiállításon, 

indián témában sok új tudásanyaggal gyarapodni, 

és az sem igazán zavart, hogy kísérőnk szerint 

sikerült visszamennem kb. egy nyolc éves gyerek 

szintjére. 

Sajnos a „kis indián figura” 

gyűjteményemet nem állt módomban szaporítani (a 

legolcsóbb színes figura 100 eurótól kezdődött!), 

de ettől függetlenül a múzeum mindenképpen 

megért egy látogatást, ha másért nem, azért biztos, 

hogy kis fogalmat kapjak arról, hogy majdan 

milyennek is kell lennie hangulatában egy 

„Mesekert”-nek, ott a teniszpálya mellett. Arról a 

nyolc éves kori nosztalgiáról pedig ne is 

beszéljünk!                 -csl-





  

ÍZES ERDŐK 
 

II. Gomba-Fesztivál   /   2007. július 28. – Kárász-Faluház 
 

10.00 A GOMBA – Konferencia 
10.00 – 10.20 A rendezvényt megnyitja Mezei Attila 

10.20 – 10.40 Dr. Zsigmond Győző: Gombák és hagyomány 

10.40 – 11.00 Szilágyi János: Laskagomba termesztés 

11.00 – 11.20 Dr. Szántó Mária: Magyaro. védett nagy gombái  

11.20 – 11.30 Szünet 

11.30 – 11.50 Pichler József: Gomba gasztronómia, tartósítás 

11.50 – 12.10 Kamoncza István: Szarvasgomba termesztés 

12.10 – 12.30 Fórum 

12.30 – 13.00 Büféebéd  
 

10.00 Gombászati szakirodalmi kiállítás 
Gombászkönyvek 1870-1950-ig 

Gombászati gasztronómia 

Gombászat bibliográfiai bemutató 
 

13.00 Szarvasgomba keresés terepen 
 

14.00 Duna-Dráva Nemzeti Park bemutatója 
10.00 Információs anyagok bemutatása (egész nap) 

13.00 Túravezetés a kialakított Tanösvény vonalán 
 

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

12.00 Környékbeli borok kóstoltatója 

15.00 Az elkészült ételek kóstoltatása 

15.30 Eredményhirdetés   
 

15.00  VIVAT BACHUS férfikar bordalokat énekel 

16.00  NO MORE BLUES  latinos hangulatú koncertje  

 

VÉKÉNYI FALUNAP 
 

2007. augusztus 4. – Vékény, Faluház 
 

17.00 Hagyományos faültetés az újszülötteknek 

18.00 Rumi Laci Színháza (Vojtina Bábszínház) 

„Ludas Matyi Toldival Kukoricázik” 

19.00 Vacsora 

20.00 B-TERV Lemezbemutató koncert 

 

Pajta-Színházi és Népzenei Tábor – Nyitóest 
 

2007. augusztus 5. – Kárász, Faluház 

 

20.00 B-TERV Koncert 

 

Pajta-Színházi és Népzenei Tábor – Záróest 
 

2007. augusztus 11. – Kárász, Pajta-Színház 
 

19.00 Népzenei Tábor bemutatója 

20.00 Rumi Laci Színháza (Pajta-színházi csapat) 

„Márévár legenda” 

21.00 Vacsora (vásárolható) 

 



 

aLAP 
 

2007. augusztus 31. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

X. évfolyam 8. szám 
 

Önkormányzati hírek 
 

Biztonságos ivóvíz ellátás 

Az önkormányzat augusztus 21-én beadott egy vis maior pályázatot a kötelező alapfeladat, az egészséges 

ivóvízzel való biztonságos ellátás érdekében. Amennyiben eredményesek leszünk, akkor kiépül egy 

biztonságos rendszer a jó vízbázisú vékényi, és a több sebből vérző kárászi magas tározó között. A 

beruházás értéke meghaladja a tizenöt millió forintot, az önerő biztosítására a „Sikeres Magyarország” 

hitelprogram szolgáltatását vesszük igénybe, bankunkon, a Völgység-Hegyhát Takarékon keresztül. 

 

Testületi ülések 

A helyi testület 08. 13-án tartotta soros ülését, ahol a képviselők elfogadták a féléves beszámolót, 

megismerték a sokadszor módosított közoktatási együttműködési szerződés újabb változatát, melyet a 

mázai iskola bezárása indokol. 

A közoktatással kapcsolatban összevont testületi ülés zajlott Szászváron, ahol újra éles vita bontakozott ki 

az elégtelen állami finanszírozás következtében. 

A kárászi és vékényi testület közös ülésen egyezett meg a két ivóvíz rendszer összekötésével 

kapcsolatban. 

 

Pályázatok 

A már említett vis maior mellett van több beadott és még el nem bírált pályázatunk (Leaderek, Közkincs, 

rendezvény), és van két előkészített, beadásra váró anyagunk (akadálymentesítés, iskolabusz csere). 

 

Partnerség 

A Hargita megyei Oroszhegy községből Leader tapasztalatok szerzése céljából érkeznek hamarosan 

munkatársak hozzánk. 

Népes küldöttséggel vettünk részt a vajdasági Zentagunaras „Új kenyér ünnepén”, a Szászvári Ifjúsági 

Fúvószenekar produkciója színesítette az amúgy is igen színvonalas programot. Az október 6-ai országos 

falusi turizmus rendezvényre pedig az ottani ruszin zenekar (akiket már mi is vendégül láttunk) kapott 

meghívást. Az „új kenyér ünnepén” sikerrel szerepelt a Borbarát Egyesület főző csapata is, különdíjat 

kaptunk! 

 

Iskolakezdési támogatás 

Az iskolába járó kárászi gyerekeket, fiatalokat 4000 Ft-tal támogatja idén az önkormányzat, emellett a 

szászvári iskolások füzetcsomagját is testület finanszírozza. 

 

 

KÉMÉNYSEPRŐ TELEFONSZÁMA 
Schnetz Péter 
06-30-657-3849 

06-30-416-0193 

kárászi 



 

Egyesületi hírek 
 

Nyertes Leader pályázat szerződését volt alkalmunk aláírni, megvalósul tehát a „Mesekert”. 

 

A Város- és Faluvédők Szövetsége Tatán tartotta ezévi konferenciáját. A sokat tapasztalt olimpiai 

edzőtábor falai között tanulságos programon vehettek részt a százharminc civil szervezettől érkezett 

delegáltak. Megismerhettük a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal új vezetőjét, hallhattunk a Műemlékek 

Nemzeti Gondnokságáról, az agostyáni ökofarmról, Magyarország történeti kertjeiről, de arra is volt 

kevés időnk, hogy lássuk Tatát, a Dunántúl egyik apró gyöngyszemét. 

Végül, de elsősorban annak örülhettünk, hogy a gyönyörűen felújított Pálmaházban tapsolhattunk Pap 

Juditnak, aki a magyar kulturális értékek őrzése terén végzett munkájáért egyetlen baranyaiként 

Podmaniczky-díjban részesült. 

 

Borbarát Egyesület 

 

Az egyesület csapata részt vett a vajdasági Zentagunaras „Új kenyér ünnepén”, a rendezvényhez 

kapcsolódó főző versenyen. A mieink szép sikerként különdíjban részesültek. A csapat tagjai Kontra 

István, Töpfner Ádám, Halmosi Sándor és Mészáros Gyula voltak. 

 

Keleti-Mecsek Egyesület 

 

A Keleti-Mecsek Egyesület szerdán tartotta aktuális összejövetelét, ahol az első napirendi pontban a 

tagság elfogadta Hosszúhetény csatlakozását a mikrotérséghez, majd a LEADER II. programmal 

kapcsolatos alakulási terveket beszélték meg az érintettek. Az előző LEADER programhoz képest nő az 

akciócsoport területe – két kistérség, a komlói és a sásdi alkotják majd a gesztorszervezet gerincét, 

megtámogatva a nem régiben alakult Helyi Vidékfejlesztési Irodák segítségével. (A komlói kistérség HVI 

vezetője Lép Péter lett.) A „lehozható” támogatás összeg aránya is nagymértékben változott, 90 millió 

forinthoz képest 1-2 milliárd támogatási összeg „jöhet” a két kistérségbe. 

 

 

 
VÉKÉNY : KÁRÁSZ – 1:0 

 

Rövid egy hónap leforgása alatt Kárászon és a környéken lezajlott néhány figyelemre méltó 

rendezvény. Szemezgessünk most ezekből, hogy a végén aztán levonhassak belőle némi tanulságot – 

„szubjektíve”.  

 

2007.07.28. Gomba-Fesztivál 

A délelőtti szakmai programot csak gyérnek nevezhető érdeklődés mellett sikerült megtartani. A 

délutáni sütő-főző versenyre viszont meglepő számú részt vevő – 13 csapat – adta le nevezését, melyből 

Soós Laci került ki győztesen. A délutáni kultúr programra megint csak gyérecskének mondható volt az 

érdeklődés, noha a boros fiúk (Vivat Bacchus), és az utánuk következő No More Blues latinos zenét 

játszó együttes mindenképpen több érdeklődőt érdemelt volna. 

 

2007.08.11. Népzenei- és Pajta-Színházi Tábor – Záróest 

A Pajtában ismét kirakhattuk a táblát, hogy minden hely elkelt! Először a népzenei tábor 

növendékei adtak számot tudásukról, majd a tanáraik is megmutatták, hogy mire képesek.  

Rumi Laci. Végre ismét egy olyan rendezést láthattunk tőle, mint hajdanán. Tele ötlettel, poénnal 

és olyan zenei kísérettel, amire minden valamire való rendező összecsaphatja a két kezét – Blaskó Csabi, 

Kocsis Zsuzsi, Boldizsár Imi… (S, noha korántsem olyan híres és képzett zenész, mint a felsoroltak, 

nekem nagyon jó volt látni ott a bakon azt a fuvolást.) 



Nehéz eldönteni, hogy az előadás melyik pillanata marad meg a legemlékezetesebbnek; a 

kezdőkép, mikor a gyermek Márék játszanak egymással?, a csatajelenet a kukoricásban?, a lovasok 

vágtája?, a hercegkisasszony 777. évi visszatérése?, az UAZ-os jelenet?, az afrikai kórus? Nehéz 

eldönteni. Egy biztos: aki lemaradt róla, kimaradt belőle, fogalma sem lehet, mit vesztett. Ezért álltam 

kicsit értetlenül, mikor a próbák alatt színészhiánnyal küszködtünk, Fritznek és nekem kellett 

szaladgálnom Füzi Gyuszi kukoricásban a csatajelenetnél, mivel nem volt kellőszámú vállalkozó 

szellemű kárászi fiatal. (Erre a gondolatsorra a későbbiekben pár költői kérdés erejéig még visszatérnék!) 

A nézőszámra nem lehetett panasz, elkelt az összes üllőhely. Talán csak az az egy momentum 

okozhat egy kis rossz szájízt, hogy a nézőknek csak töredékét alkotta helyi érdeklődő. Ez valamilyen 

szinten érthető is, hiszen egy „egrögyi” történetre több egregyi lehet kíváncsi, mint kárászi. (Ezt csak 

poénnak szántam.) 

Mivel Ruminak az előadás utáni szereplőgárda felsorolása elég foghíjasnak mutatkozott, én most 

bepótolom ezt a hiányosságot. Tehát, köszönet még: Kovács Imikének és Tíber Ákosnak, akik nélkül ez 

az előadás tényleg nem működött volna. Köszönet a két kis Máré palántának, akik megadták az est 

alaphangulatát. Köszönet a várúrnőknek, Julcsinak a fiatalabb szerepért, Fruzsinának pedig az utolsó 

pillanatban való beugrásáért. És köszönet a kis csapónak, aki végre, valahára, egyszer nem csak „bokrot 

alakíthatott”. 

B-TERV: végre kiegészülve a furulyával. Zenghetnék róla ódákat, de nem hinném, hogy át 

tudnám adni csak a töredékét is annak a „kis csodának”, ami ott este bent, abban a szűk másfél órában 

történt. Azóta sem tudom eldönteni, ki gazdagodott többel: a közönség, vagy a zenekar?  

 (A Hagyományőrző Táborokról szóló helytörténeti füzet a B-TERV együttes CD mellékletével 

megvásárolható a Takarékban.) 

 

2007.08.04. Vékény – Falunap 

A helyiek szerint ennyien még rendezvényen nem voltak soha. A nagy többségnek tetszett a kissé 

„kárásziasra” sikeredett program, és ennyivel a szervezők érjék is be: mindenki igényének lehetetlen 

eleget tenni.   

Az esőveszély miatt a gyermekeknek szánt bábszínházat kénytelenek voltunk bevinni a 

kultúrterembe, minek következtében annyian szorultak be a helységbe, hogy egy tűt se… 

A B-TERV már kint húzta a talpalávalót, mindenki megelégedésére. Másnap, a Színházi Tábor 

Nyitóestjén, szomorúan kellett konstatálnom, hogy ugyan erre a koncertre a kárászi Faluházban bizony a 

vékényi nézőszámnak csak töredéke volt kíváncsi. Talán csak a vajdasági zenekar előtt fellépő, most 

először bemutatkozó kis csapatot nem zavarta a gyér nézőszám, ők tökéletesen meg voltak elégedve ennyi 

számú „rajongóval” is.  

A fent leírtakra utal a címben foglalt eredmény; Vékény : Kárász – 1:0. Már ami a nézőszámot 

illeti. Ebben ránk vertek a szomszédok, fentről is, lentről is.                              -csl- 

 

 



 

KÉRDÉSEK, KÖLTÖI MÓDRA 
 

Fentebb már szerepelt a következő 

mondatom: „…Ezért álltam kicsit értetlenül, mikor 

a próbák alatt színész hiánnyal küszködtünk, 

Fritznek és nekem kellet szaladgálnom a 

kukoricásban a csatajelenetnél, mivel nem volt 

kellőszámú vállalkozó szellemű kárászi fiatal….” 

Az iskolában olyasmivel engedik útjára a 

gyereket a vakáció előtt, hogy „próbáljon a 

szünidőben valami hasznosat is tenni”, vagy 

legalábbis valami hasonló útravalóval.  

Néhány éve még annyi jelentkező akadt a 

színházi táborra, hogy sokat azzal kellett 

megsérteni, hogy nem kapott szerepet. Most meg 

én szaladgálok a kukoricásban, a Fritzivel, mert 

nincs elég jelentkező.  

Egy korosztály felcseperedett és sajnos 

kinőtte a Pajtát, ami érthető is. Sokan közülük 

jegyesek, házasok, családapák, családanyák. De 

azzal, hogy ők kiöregedtek, fel kellett nőni egy 

újabb generációnak, aki beérett arra, hogy felváltsa 

a távozókat. Nos, ezt a réteget keresném én. Hol 

vannak? Kedves Szülő, tudsz erre válaszolni?! (A 

kérdések költői jellegénél fogva természetesen nem 

várok rá feleletet!)                                            -csl-                                             

 

 

ZENEMÁNIA 
 

Mindig is szerettem volna zenélni. Sajnos, 

soha nem sikerült semmilyen hangszert 

megszólaltatnom, így maradt a zenehallgatás: pop-

rock-etno-jazz-komoly zene; korlátlan 

mennyiségben. (Soha nem tudtam megérteni 

azokat, akik nagyon jól elvannak zene nélkül is. Én 

abba a táborba soroltattam, akinek egyik 

„lételeme” a zene.) 

Mikor a sporttal már nagyon jól el voltam, 

még akkor is „becseréltem” volna sportbéli 

képességeimet azonos színtű zenei tudásra. Mivel 

azonban a Jótündér nem keresett meg a „három 

kívánsággal”, így ismét csak a zenehallgatás 

maradt. 

Egy hónapja bent ültem egy lemezstúdióban 

– persze az üveg innenső oldalán, amolyan 

kibicként. A felvevő helységben – fejhallgatóval a 

fején, gitárral a kezében – egy kb. 30 évvel ezelőtti 

énemre igen csak hasonlító emberpalánta énekelte 

fel saját szerzeményét, a VIRÁGPOR nevezetű 

együttes első demo-felvételét.  

Pár hete egy kultúrház parkettjén 3 lelkes 

ifjonc a ráadásként kért 4. számát játszotta, 

hatalmas csörömpölés kíséretében. Ez volt az első 

„igazi” fellépése az előbb már említett csapatnak.  

Pár napja a Pajta udvarán ugyanez a 

banda a színházi előadás egyik legemlékezetesebb 

pillanatát produkálta egy UAZ platójáról. 

Mint azt már mondottam, sajnos nem tudok 

zenélni. De ez a hiányosság ettől a pillanattól 

fogva már nem is olyan húsbavágó. Sőt… 

Mostanság egyre csak egy emeleti 

(nemrégiben még gyerek-) szobában megszületett 

dal záróakkordjait dúdolgatom magamban: „A 

Földön járva is számtalan mese megfordul 

bennünk!”                                                         -csl- 

 

LEADER II. 
Megkezdődtek a LEADER II. program előkészületei. A részletekről érdeklődni a Keleti-Mecsek 

Egyesület szászvári irodájában lehet személyesen, vagy telefonon a 72/ 389-688 számon. 

 

IDEGENFORGALMI ADÓ 
 

Az Önkormányzat megkezdi az elmúlt időszakra vonatkozó idegenforgalmi adók befizetésének 

ellenőrzését. Kérünk minden vendégfogadót, hogy szeptember 15-éig az elmaradt tartozásokat 

egyenlítsék ki! 
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aLAP 
 

2007. szeptember 30. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

X. évfolyam 9. szám 
 

Önkormányzati Hírek 
 

Pályázatok, beruházások 

 

-  Elkészült a CÉDE alap által támogatott járda felújítás. 

-  Befejeződött a vasútállomás falurész szennyvízhálózata kialakításának első üteme. 

- A vékényi önkormányzattal való egyeztetés után beadtuk a két község ivóvíz rendszerének 

összekapcsolását célzó VIS MAYOR pályázatunkat. 

-  Beadás előtt áll a Faluház akadálymentesítését célzó tervezetünk is. 

 

LEADER 

 

- Megkezdődőtt a „MESEKERT” pályázatunk kivitelezése, a park területén hagyományainkhoz köthető 

aktív játékok kapnak majd helyet. 

- A Leader szövetség minden megyében tartott egy fórumot a pályázati lehetőség második fordulóját 

illetően, a baranyai tájékoztatóra Kárászon került sor. 

- A Keleti-Mecsek Egyesület ülésére meghívást kapott a hegyháti és a Magyarhertelendhez kapcsolható 

Leader akciócsoport vezetősége, a megjelentek állást foglaltak a kialakítandó Komló és Sásd térségi 

közös program mellett. 

- Komlón – nagy érdeklődés mellett – megalakult a Mecsek-Völgység-Hegyhát Leader Akciócsoport. 

 

Temető 

 

- Megkezdődött egy naprakész temetőkataszter összeállítása. 

- A püspök úr előtt van az egyházközség és az önkormányzat szerződése az üzemeltetést illetően. 

 

Kulturális Örökség Napja 

 

- A Szent Erzsébet sétán csaknem húszan vettek részt, akik megnézték a csodaszép templomot, a sosem 

látott Kühnel-kápolnát, és minden kárásziak utolsó rövid pihenőhelyét a hosszú út előtt, a ravatalozót. 

Komoly gondolatokat cseréltünk, mégis jó volt a hangulat, amiben a delaware murci is jelentős szerepet 

játszott… 

Az üzem 

 

- A Mecseki Erdészeti Zrt. erdei melléktermék felvásárló és feldolgozó telepe megkezdte működését, 

jelenleg az almalé-feldolgozó gépsor próbaüzeme zajlik. 

 

Vendégek 

 

- Október első hétvégéjén vendégül láthatjuk a szászországi Sörnewitz település delegációját, akik 

faluszínházas programjukhoz kapcsolódóan minden bizonnyal a Pajta-Színházra is kíváncsiak lesznek. 

- Azt követően ismét a novo orahovoi ruszin zenekar érkezik hozzánk, hogy egyik szereplője legyen a 

Falusi Turizmus Szövetség mecseknádasdi fesztiváljának október 6-án. 

 

kárászi 
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FELLINI KÁRÁSZON? 
 

Elöljáróban kemény kalapácsütésekkel szeretném 

leszögezni, hogy a Pajta Színház idei darabja, az 

igencsak újszerű Máré vári legenda feldolgozás 

bizony nem volt rossz. Ez nem éppen műkritikusi 

fogalom, de teljesen érthető a köznapi olvasó 

számára, számomra pedig alaphelyzet, rajtgép, 

fundamentum, ahogy tetszik… Jelentem, erről a 

vonalról a legutóbbi aLap színházas cikkére 

reagálnék néhány tétova mondatban. 

Egyetértek vele, hogy nem voltak kárásziak (a 

Gomba fesztiválon sem voltak, a Szent Erzsébet 

sétán sem igen, B-terv koncerten sem, mi ebben az 

újdonság?) Voltunk már heten (!) párosbálban, tíz 

alatt pécsi színészek előadásán, négyen-öten 

október 23-i emléktúrán, tucatnyian foci 

emléktornán, égtünk már néhányszor, mint a 

gázolajos rongy! 

Hagyjuk a felsorolást, hogy most miért nem 

voltak, azt tudom! 

A szereplők között is csak elvétve voltak helyiek, 

miért is? Hajlamos vagyok a dolgok túlzott 

leegyszerűsítésére, de eltűnt generációkról, 

jegyben járókról hallani az erős tenyértáji izzadást 

okoz. 

Az igazán amatőrök, a nem zenész hajlamúak, nem 

színművészetisek, nem igazán alternatívok nem 

képesek másfél nap alatt, próba nélkül színpadra 

állni, hiszen csak egy betű a különbség a 

kínpadtól… Ezért nem voltak most! 

Új volt a téma, a Máré vára, vagy már találkoztunk 

vele, jól emlékszem? 

A forma is új, bár 1974-ben a martonvásári 

építőtábor záróestjére a nyolc brigádból három 

filmforgatást imitált, ennél a műfajnál bocsánatos 

igazán a baki, kihagyás, felkészületlenség, 

félvállról vevés… csak annyit kell mondani: 

…csapó!, és már mehet is tovább a darab. 

Most sietve visszatérek a kezdő mondathoz, mégis 

jól éreztem magam, bár nem voltunk sokan, elegen 

voltunk! 

Hogy az említett cikk írójának csatajelenetként 

kellett száguldozni a Füzi Gyuszi száz sebből 

vérző kukoricásában, az különösebben nem tud 

meghatni, gondoljunk csak jó Petőfire, akit tormás 

kolbászért küldözgettek a színészek… 

A statiszta fontos ember, még Fellininél is! 

 

Mezei Attila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (A kárászi Fellini – alias Rumi Laci – munka közben a kínpadon: „csapó…!”) 
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Mit kell tudnunk a LEADER II.-ről? 
 

A program előreláthatólag a jövő év 

tavaszán indul. Első lépésben létre kell hozni a 

Helyi Vidékfejlesztési Közösséget, melyet – ránk 

vonatkozóan – a komlói és a sásdi statisztikai 

kistérség 46 településének önkormányzatai, civil 

szervezetei és vállalkozói alkotják majd. Ezután a 

Közösség elkészíti azt a programot, mellyel az 

ország más Közösségi programjaival száll 

versenybe, hogy megnyerje azt a 2 milliárd (!!!) 

forintnyi összeget, amelyet majd itt, helyben, 

megpályáztathat.  

Az itt megalakult Közösség kellő 

tapasztalatokkal rendelkezik, hiszen több tagja az 

előző LEADER programban már részt vett. A 

sásdi kistérség teljes egészében alkotta az ottani 

Akciócsoportot, a Mecsek-Hegyhát ACS 

településeinek közel fele „igazol át” hozzánk 

(Magyarhertelend és környéke), valamint a helyi 

Keleti-Mecsek ACS 10 települése 

Hosszúheténnyel gyarapodott, mely az első körben 

nem nyert támogatást. Így, tulajdonképpen 4 már 

meglévő program áll a Közösség rendelkezésére, 

mely ötleteket egymásba moshat, egymásra 

szabhat és természetesen újakat ötölhet ki hozzá.  

A LEADER II. másik sajátossága, hogy a 

pályázók lényegesen nagyobb keretösszeggel 

gazdálkodhatnak majd, ami azt jelenti, hogy míg 

az előző programban az egyes projektre eső 

támogatás pár százezer és 1-2 millió forint között 

mozgott, ez most akár 50 millió forint 

összeghatárig is felmehet. 

Amiről egyelőre még nincs pontos 

tudomásunk, az a támogatások intenzitása. Annyit 

azonban már sejteni lehet, hogy a vállalkozások az 

előző programhoz hasonlóan kb. 45%-os 

támogatottságot élvezhetnek, az egyéb, nem 

beruházás jellegű projekteknél a támogatás 

megközelítőleg 75%-os intenzitású lesz majd. 

Arra is ígéretet kaptunk, hogy az eljárási rend 

sokkal egyszerűbb lesz, azaz lényegesen könnyebb 

lesz a „papírmunka”, megkönnyítve ezzel az 

amúgy sem egyszerű hazai bürokratikus 

viszonyokon való átevickélést.  

A fent leírtakat figyelembe véve 

leszűrhetjük azt a következtetést, hogy míg az 

előző LEADER program elég „családias 

hangulatban” zajlott, ez a mostani valószínű 

versenyszelleműbb lesz, bár nekem az a 2 milliárd 

forint így is elég megfoghatatlanul nagynak tűnik 

ahhoz, hogy a térség el tudja költeni. (Ne 

feledkezzünk meg arról a tényről, hogy az előző 

program 90-100 millió forintjait a legtöbb 

akciócsoport nem tudta maradéktalanul 

felhasználni, mivel nem volt kellő számú pályázat 

a pénz „elköltéséhez”, szinte minden régió hagyott 

bent maradékot.) 

Tehát, aki szeretné majdan kihasználni a 

pályázat adta lehetőségeket, az már most kezdjen 

el gondolkodni azon, hogy milyen jellegű 

támogatásra lenne majd szüksége, hogy a pályázat 

kiírásának tervezési szakaszában olyan jogcímeket 

tudjunk készíteni, amelyekbe az egyes 

projektötletek beleférnek. Nehogy hagyjuk már 

elmenni azt a 2 milliárdot! 

Hajrá!        -csl-

                      

 

Szeptember 14-én a komlói Színházteremben 163 alapító taggal megalakult a LEADER II.-t koordináló 

szervezet, a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Egyesület, mely elnökének Székely Szilárdot (Sásd 

polgármestere) választották, helyettesei pedig Dr. Finta István (Keleti-Mecsek Egyesület elnöke) és 

Kovács Gyula (Magyarhertelend polgármestere) lettek. 

 

„Térjen be a mi utcánkba!” 

 

Ötödik alkalommal rendezte meg a Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség a pécsi Szüreti Napokhoz 

kapcsolódó rendezvényét, az Utcafesztivált. A Keleti-Mecsek Egyesületet a Vida-ház – Somfai Zoli és 

Marika –, valamint a délután folyamán a Jókai téren fellépő BAYE-ROCK zenekar képviselte. 

 

ASSZONYTORNA 
 

Újra kezdődik az asszonytorna 2007. október  4-én 18.00 órakor a Faluházban. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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MEGHÍVÓ 
Geiger György Liszt-díjas érdemes trombitaművész és Maros Éva Liszt-díjas hárfaművész 

HANGVERSENYE 

2007. szeptember 30-án (vasárnap) 16 óra 

Magyaregregy-templomkert, rossz idő esetén a templomban 

Műsor: barokk és romantikus zeneművek 

Kérjük, hogy a hangverseny megvalósításának költségeit támogassák 1.000 Ft-os önkéntes 

hozzájárulásukkal! (14 éves korig ingyenes) 

 

II. Falusi Vendégfogadók Országos Sütő-Főző Fesztiválja 

2007. október 6. – Mecseknádasd  

(Részletek a Tourinformban) 

 

Mit látsz a képen? 
Aki helyesen megfejti Menyes 

Georgina képrejtvényét, az 

értékes ajándékban részesülhet 

a TOURINFORM irodában. 

A Lét Lámpásai 
Végtelen út 

 

Rövid időn belül két olyan személytől is búcsút vehetett a honi kultúra, akik munkásságukkal talán 

betölthetetlen űrt hagynak maguk után. A spiritualitás két „Nagyasszonya” – noha korántsem voltak 

azonos természetűek –, mégis sok közös vonást hordozott magában. TUDÁS! Talán ezt nevezhetjük 

a legfontosabb összefonódásuknak. Birtokában voltak a tudásnak, egyfajta olyan bölcsességnek, 

amit intézményileg megtanulni nem lehet.  

Pöttyös Panna; HOSPICE alapítvány; és az a megszámlálhatatlan gondolat a Láthatatlanról; - hogy 

csak a legfontosabb állomásokat emeljem ki a két életútból, amely most már végtelen.  

Szepes Mária, Polcz Alaine. Köszönöm, hogy életük utolsó kanyargóiban tanulhattam Tőlük!           

 
„Azt látom, hogy a világ szüntelen dinamikával alakul, és maga a formálódás és a lendület az élet 
lényege, melyben az ügyünk legyen magasabb és magasabb rendű. A szeretet a végcél és az 
abszolút mozgatóerő. Nekem a jót, a tudást és a szeretetet kell megvalósítanom az életemben – ez 
a feladatom.” (Polcz Alaine) 
 
„Az a mániám, vagy szent őrületem, hogy amit írok, azt érdekesen írjam. Nincs jogom untatni sem 
tudománnyal, sem művészettel senkit. Százötven könyvem jelent meg eddig, de 200 lesz azután, 
ha én már levetem a testemet. Tíz évre való örökség rejlik még nálam, amit megtaláltok, ha már 
nem leszek itt. Mert fontos, hogy az üzenetek, amelyek az én agyamon át életre keltek, eljussanak 
azokhoz, akiknek szükségük van rájuk e zavaros, veszte felé rohanó világban. És tudnotok kell, 
hogy halál nincs. Az életet kell túlélni.” (Szepes Mária) 
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aLAP 
 

2007. október 31. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

X. évfolyam 10. szám 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a rohanó – és a kultúrától oly távoli – világunkban álljunk meg egy pillanatra, s 

hajtsunk fejet egy perc erejéig. Ha már megálltunk és fejet hajtottunk, vessünk egy 

pillantást Sz. D U S Á N soraira, így emlékezve ’56 októberére és halottainkra! 

 

kárászi 

KÖZÖS SZAVAKBÓL 

 

Közös szavakból, közös hangokból 

másik múltat írunk. 

Közös emlékekből, közös kérdésekből 

egy másik válaszhoz érsz. 

Közös szavakból, közös lapokból 

egy másik könyvet őrzünk. 

Közös időkben, közös kapukból 

egy másik járdára lépsz. 

 

Közös szavakból, közös haragból 

mi egymás bűnét látjuk. 

Közös dallamból, közös rímekből 

egy másik mű szólal meg. 

Közös hitekből, közös lángokból 

másik tűzben égünk. 

Közös világban, külön irányban 

csak egyre messzebbre megyünk. 

 

Én érteni akarom, hogy mit nem értek, 

érteni, hogy te is érts meg. 

Egyforma időben s világban járunk, 

miért látjuk másnak azt, amit látunk? 

 

Mi közös szavakból, közös jelekből 

más időkre várunk. 

Közös napokból, közös utakból 

egy másik országba érsz. 

Közös hiányból, közös hibákból 

mi másik képet látunk. 

Közös világban, külön irányban, 

így egyre messzebb megyünk. 

 

ÖRÖKRE SZÉPEK 

 

Valahol, a fényeken túl, 

ami szép volt s elmúlt, újra vár; 

valahol az árnyakon túl, 

újra befogad a távoli táj, 

ahol ő, aki elment már, kézen fog majd újra; 

odaérsz, ahol eleven a múlt, 

mikor elindulsz a Végtelen útra. 

Az elveszett játékok életre kelnek 

és körbe kigyúlnak a fények; 

régen várnak ránk az örökre szépek. 

Nincs még rá szó, amilyen az a Múlt bolygó. 

 

Valahol az alkonyon túl, 

hova annyi fénylő csillag hullt; 

valahol, az álmon is túl, 

már a harag is a múltba simult 

és távol a vonzástól még nyílik másik távlat! 

Az a hely, mit nem hagy el a fény, 

soha nem üzen a földi világnak. 

Hol az elégett mécsesek újra kigyúlnak 

és összesimulnak az évek, 

ott ébrednek ők, az örökre szépek. 

Új ország vár. 

Vissza sosem enged már… 

 

Ott van a múltunk egy távoli tájon 

s az elveszett éveket el lehet érni újra! 

Nem süllyedt el semmi, ha nem felejtjük el, 

ha élnek az emlékek még valahol! 

Hol az elégett mécsesek újra kigyúlnak  

és megállnak végre az évek; 

túl a fényeken, túl az árnyakon, 

régen várnak ránk az örökre szépek. 

Új bolygó vár, egy földöntúli világ: 

másik, békés táj. 

 
ŐSZI ÜNNEPEINK 
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Önkormányzati hírek 

 

- A Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség mecseknádasdi országos rendezvényéhez 

kapcsolódóan két delegáció járt Kárászon. A rendezvényt megelőzően a szászországi Sörnewitz 

meglehetősen vidám küldöttsége töltött két napot falunkban. A fesztivált követő napon a 

vajdasági Novo Orahovo zenekara ismerkedett – ezúttal az alvég – új boraival. Az újvidéki 

újság riportere is vendégünk volt, később a vajdasági sajtóban több ismertető is megjelent 

rólunk. 

 

- A képviselőtestület okt. 9-én tartotta esedékes ülését, melynek napirendje a következő volt: 

     -Polgármesteri találkozó 

     -Pályázati helyzet 

     -Térségi határozatok testületi véleményezése 

 

- A régiós tanács döntése alapján Kárász megnyerte a pályázott pénzt a kárászi és vékényi 

ivóvízrendszer egyesítését célzó pályázatán, ugyanígy nyertes lett egy kulturális projektünk is, 

a Gombafesztivál. 

- Eredménytelen viszont idei „Közkincs” pályázatunk, beadás előtt áll a Faluház 

akadálymentesítése. 

 

- Október 17-én összeült a térségi Társulás tanácsa, ahol jórészt a közoktatással kapcsolatos 

feladatokról esett szó. 

 

- Október 18-án zajlott Kaposváron a LEADER I. pályázati rendszer szerződéskötéseinek 

második fordulója, ezúttal a Faluszépítő Egyesület volt érdekelt. 

 

- A régiós turisztikai pályázatokról hallhatnak az érdeklődők okt. 26-án Komlón, az ünnepek 

előtt pedig, éppen ezzel összefüggésben, Kelet-Mecsek egyesületi ülésre is sor kerül. 

 

2007. évi Faluszépítő egyesületi tagdíj a Takarékban befizethető! 
 

MEGHÍVÓ 
 

A Kárászi Nyugdíjas Klub szeretettel meghívja a kárászi Faluházban tartandó 

vacsorával egybekötött Nyugdíjas Bálra, melynek időpontja:  

2007. november 10. 

Tombolához az adományokat szívesen fogadjuk.  

Kérjük részvételét előre jelezni! 

Részvételi díj: 500,-Ft 

Tisztelettel: Vezetőség 
 

☺ Egy kis kárászi huncutság jól jöhet ezeken a borús, őszi napokon ☺ 
 
A megbecsülésről  

Klumpás Franci bá’ mondta: 

- Gyerik, az ásszonyokat mek kell pöcsülni! 

Mire a felesége, Náncsi néni: 

- Fránci, ha nem tudsz mekpöcsülni, akkor 

tökülj meg! 

Csak hébe-hóba 

- Te ember, neked mindig innya köll?! 

- Nem iszok én mindig, néha abba is 

hagyom.  
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„Táncz”- és illemtan teszt  
Erős lelkű atyák számára 
 

Többféle közegben néződtem már hülyének egy 

magáról a táncról alkotott véleményem 

kapcsán, miszerint a Földön kívüli kultúrák már 

régen kapcsolatot teremtettek volna velünk, ha 

képesek lennének értelmezni az általunk 

táncnak nevezett, bizony elég sokszínű 

mozgássorozatot, ami egy viszonylag normális 

és többé-kevésbé józan ember számára 

teljességgel értelmetlen. 

Mindenesetre megértő vagyok a tánccal, mint 

művészettel szemben, sőt néha - nem kis 

derültséget keltve – még próbálkozom is vele. 

Természetesen nem Bejar, Antonio Gades, 

vagy az ír táncosok szintjén, fel nem soroltam, 

de nagy táncosnak tartom még a sokunk által 

ismert vajdasági néptáncos srácot, a Pepét is… 

Örültem, mikor zsenge leánykám tánciskolába 

kezdett a szászvári oskola szervezésében! 

A kezdeti öröm igencsak beárnyékolódott, 

amikor egy alaptánc - a rocky – tanítása közben 

a tánctanár kedves invitációja hangzott el: „Állj 

meg a saját lábadon, hülye p….a!” 

Na, ezzel kapcsolatban állítottam össze – mivel 

ez egy divatos elfoglaltság –, egy tervezetet a 

lap olvasói számára, hogy ők mit tennének a 

helyemben. 

Alaphelyzet: szólnék az osztályfőnökének, 

hogy no má… 

Második verzió: nem haragudnék a tánc- és 

illemtan igencsak eredeti tudorára, hiszen 

valószínűleg saját nőrokonai szolgálnak 

hasonlata alapjául. 

Harmadik lehetőség: odaállnék elé és 

kultúrember módjára megkérném, kérjen 

bocsánatot, vagy nevezze meg a segédeit! 

Negyedik stáció: várnék egy esős napra és 

néhány unatkozó favágóval megbeszélné, hogy 

mi gyógyul nyolc napon innen és túl… 

Ötödik: szólnék a polgármesternek, hiszen a 

környék egyedül maradt iskolájában a nemzet 

minden napszámosának ügyelnie kell arra, 

hogy ne csak mondjuk, hogy milyen jól 

szervezett, flott és gyermekközpontú, hanem 

végre más is lássa ezt. 

Hatodik: elmesélném az esetet Kozáron! 

Hetedik: nem foglalkoznék vele, edződjön a 

kölök!  

Nyolcadik: írnék róla egy általam cikknek 

hívott zsengét az általam újságnak hívott 

aLapban!  

Persze, már puhatolóztam, van, aki szerint ezt 

az igazán magyaros tőmondatot nem így kell 

érteni. Hát akkor vajon, hogy a hülye p….ba? 

Talán egy szláv szó ragozott alakjával állunk 

szemben, ami – mivel a-ra végződik –, 

nőnemű? Talán azt jelenti, hogy gyöngyhajú, 

zsenge leánka? 

Aztán olyan vélemény is akadt, hogy az illem 

eme mocskos szájú ismerője igazán hatékony 

tánctanár és biztos lehetek benne, hogy az ifjú 

hölgyet megtanítja táncolni, úgy, hogy hagyjam 

az egészet a fenébe. A bevezetőből sejthető, 

hogy mennyire érdekel engem az említett 

leányzó tánctudása. A hatékonyságról pedig 

annyit, sokan hitték már a történelemben, hogy 

a célratörőség magyarázat lehet az alapvető 

emberi értékek semmibevételére, ami jelen 

esetünkben csak (!) az illem. Rákosi elvtárs 

igazán hatékonyan gazdagította az állami 

vagyont, átlépve az igazságosság emberi 

értékén, Herr Rudolf Höss pedig az 

emberiesség gátját ledöntve igazán hatékony 

dolgokat művelt egy Oswietzin nevű lengyel 

kisváros közelében. 

Tőmondatos vélemény a következő: a meditálás 

a tett halála, stukkoljam le a fazont és kész! 

Kérem az írásra éhező olvasókat, segítsenek 

nekem, olyan tanácstalan vagyok! Sőt, egyéb 

lehetőségeket is szívesen hallanék, hiszen egy 

ember fantáziája nagyon sekélyes, meg aztán az 

illendőséget sem szeretném átlépni! 

Talán megkérdezek egy „táncz”- és 

illemtanárt… 

Mezei Attila 

 

Ha jön(ne) a Fő-tér, fő a nyugalom 
A FŐTÉR nevű tévéműsort már kétszer 

forgatták nálunk. Ezért nem értem, hogy 

tulajdonképpen mire is számítottam?! Október 

23-ra ígérték, hogy jönnek, az előre jelzett 

mostoha időjárás ellenére (…még ha 

kisördögök az égből,…stb.). Ha ők dolgoznak az 

ünnepen, egye fene, én is hadra fogom magam. 

Első a HÍRNÉV, aminek ugye köztudottan a 

mindenható TV a legjobb szószólója. 

Beizzítottam mindenkit: fazekast, madárodú 

kiállítást, Pajta-Színházat szereplőstől…stb. 
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Már délelőtt begyújtottam a Tourinformban, ha 

a reggeli Máré vári forgatáson eláznak, legyen 

hol melegedniük. Tíz órára ígérték az érkezést, 

délben hívtam fel őket először, hogy elmehetek-e 

ebédelni. A válasz az volt, hogy természetesen, 

úgyis késnek egy keveset, kettő előtt nem érnek 

ide. Este hatkor újra elővettem telefonom, hogy 

akkor most mi van?! Hát…, lehet…, hogy ma 

már nem érnek ide – esetleg csak a fazekasig –, 

de majd holnap dél körül. 

Mondanom sem kell, hogy szerda ebéd körül se 

híre, se hamva nem volt semmilyen TV stábnak. 

Este hatkor ismét telefonon érdeklődtem, hogy 

akkor most mi van, kezitcsókolom?! 

Mentegetőző válaszként ismét azt kaptam, hogy 

majd holnap délután.  

A csütörtöki történet a szokásos, este hatkor 

telefon, péntek délelőtt biztos…! És láss csodát; 

természetesen nem jöttek. Útközben a hazaúton 

Pest felé hívtak, hogy bocs.  

Az, hogy én személy szerint közel két éve 

kiiktattam a tévét az életemből, gyenge vigasz.                                  

                                                                      -csl- 

 

LEADER  
A Mecsek-Völgység-Hegyhát Helyi Vidékfejlesztési Közösség elkészítette a LEADER II-re 

vonatkozó „Stratégiai tervét”, melynek főbb prioritásait itt láthatjuk. A 6 db fő célkitűzést a 

Közösségnek úgy kellett meghatároznia, hogy, egy-egy cél alatti un. modul – szám szerint 13 

db – adva volt, ill. egyet, a 14-est, a Közösség alkothatta meg. Ezekből a modulokból születnek 

meg azok a bizonyos „jogcímek”, melyekre előreláthatólag jövő tavasszal lehet majd pályázni.  

 

Á l t a l á n o s   C é l o k 

 
1. A kiemelt természeti adottságokra és helyi értékekre épülő diverzifikált gazdaságfejlesztés a helyi 

erőforrások felhasználásának segítségével 

1. Turizmus 

2. Biogazdálkodás 

3. Megújuló energia 

4. Fenntartható agrárgazdaság 

7. Helyi termékek előállítása és promóciója 

13. Általános vállalkozás ösztönzés, helyi vállalkozások hálózatosodásának támogatása 

 

2. Helyi lakosság munkaerőpiac helyzetének, versenyképességének javítása, munkahely teremtéssel, 

foglalkoztatottság-, esélyegyenlőség növelésével, oktatással 

8. Hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása 

12. Helyi identitás- és kapacitásfejlesztés, képzés 

 

3. Településfejlesztés, innovatív szolgáltatásfejlesztéssel és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

elősegítésével 

8. Hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása 

10. Önkormányzati szolgáltatások és közösségi közlekedés fejlesztése 

11. Szabadidős szolgáltatások (sport, rekreáció, szórakozás) térségi fejlesztése 

13. Általános vállalkozás ösztönzés, helyi vállalkozások hálózatosodásának támogatása 

 

4. Helyi értékek (épített, természeti kulturális) megőrzése, a multikulturális környezet igényeinek 

megfelelő hasznosításával 

5. Épített örökség megőrzése, falufejlesztés 

6. Természet- és tájmegőrzés 

14. Civil társadalom fejlesztése, szellemi-, kulturális és művészeti tevékenységek, örökségek támogatása 

 

5. A térségi szereplők belföldi és nemzetközi kapcsolatainak kiépítése határon átnyúló és közösségek 

közötti kapcsolatok erősítésével és elmélyítésével  

9. Határon átnyúló és közösségek közötti gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatok fejlesztése 

 

6. Települések népesség megtartó erejének növelése, hagyományos értékek megteremtésével 
12. Helyi identitás- és kapacitásfejlesztés, képzés  

14. Civil társadalom fejlesztése, szellemi-, kulturális és művészeti tevékenységek, örökségek támogatása 
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aLAP 
 

2007. november 18. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

X. évfolyam 11. szám 
 

Szent Erzsébet-év 
 

1207-ben, nyolcszáz éve született Magyarországi Szent Erzsébet, templomunk névadója – s amikor 

névnapját, s egyben a névnapjához fűződő búcsút ünnepeljük, novemberben, 17- vagy 19-én halt meg, 

mindössze huszonnégy évesen. 

Magyarországon is sok templomot szenteltek az ő tiszteletére, maga az Erzsébet név is hosszú-hosszú 

éveken át nagy népszerűségnek örvendett. De nemcsak nálunk, Németországban is az egyik legnagyobb 

szentként tisztelik, a franciaországi Cambraiban szintén jelentős kultusza van, olyannyira, hogy mivel 

Erzsébet annak idején a kalandozó magyarok által megostromolt kisvárosnak jelentős adományt küldött a 

sérült katedrális felújítására, s a városban ereklyét is őriznek maradványaiból – 1956-ban ez a város több 

száz magyar menekültnek adott otthont.  

Az árpádházi királylány, türingiai fejedelemasszony, a nincstelenek, betegek istápolója, a vagyonát 

felosztó, nyomorban meghalt Szent Erzsébetre most novemberben a párizsi Notre Dame székesegyházban 

fognak megemlékezni. 

Egy 1927-ben megjelent életrajz előszavából következzék idézet:  

„Mint népegészségügyi miniszter, rendeletben tiltanám el őt a XX. században attól, hogy a leprás beteg 

fejét ölébe vegye s az óvórendszabályok merész mellőzésével mosogassa s enyhítse a borzalmas sebeket -  

mint ember, a XX. században is könnyes meghatottsággal borulok le a Krisztus alázatos követéséből 

fakadó szeretet csudája előtt.” 

A mi templomunk az ő nevét őrzi! 

A Szent Erzsébet-év jegyében emlékezzünk rá fokozott tisztelettel!                                            Mné Zsuzsa 

 

 

kárászi 
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Egy falusi este 
 

Nem szokványos este volt a november 10-i, egy 

napon zajlott a nyugdíjas est és a nyolcadik 

Márton-napi bormustra. Nagyon remélem, hogy 

mindkét program szervezői között lesz olyan, 

aki egy hosszabb cikkben ismerteti a történteket. 

Én nem ismertetni akarom, hanem méltatni a 

programokat. 

Mindkettő nagyon fontos esemény volt! Több 

okból! 

Mindkettő hagyományokat ápolt, saját magunk 

által teremtett hagyományokat, mindkettőt 

helyiek szervezték, helyieknek. Kárásziak 

generációit hozta egy helyre mindkét alkalom, 

mindkettő mögött komoly munka állt, az idősek 

napi műsor betanítása, próbái, előadása, a 

rendezvény megszervezése zenével, vacsorával. 

A boros túra előkészítése, meghívók, a 

helyszíneken vendéglátás, a borokkal való 

rendszeres törődés, a libát kiváltó trakta 

előteremtése. 

Egyik rendezvény létrejötte sem a 

varázspálcának köszönhető! Egyik rendezvény 

résztvevői sem odavezényelt iskolások, vagy 

odaterrorizált képviselők és családtagjaik 

voltak, hanem valami iránt elkötelezett helyiek. 

Tehát, kapcsolódva egy hónapokkal ezelőtt írt 

zsengémhez, ha a helyiek úgy érzik, ez róluk, 

nekik is szól, akkor nemcsak elmennek, de 

tevékeny résztevői is lehetnek a programoknak,  

- most megint megnyugodtam kicsit… 

Csak azzal zárhatom a méltatást, hogy minden 

szervezőnek, munkálkodónak megköszönöm ezt 

az estét, mindannyiunk nevében!  

              Mezei Attila 

 

 

Nyugdíjas Klub Hírei 
 

November 10-én, szombaton este 

megünnepeltük az Idősek Napját. Nagy 

örömömre szolgált, hogy ilyen nagy létszámban 

összejöttünk: idősek, ifjak, gyerekek, egyszóval; 

minden korosztály.  

 A megnyitó beszéd után Polgármester úr 

elmondta a köszöntőjét és a gondolatait. Ezután 

Obertné Marika verssel köszöntötte a 

vendégeket. Ezt követte Nagyné Juditka 

vezetésével a gyermekcsoport előadása, ami 

szívhez szólt és szemet gyönyörködtető műsor 

volt.  

„MEGHATÓ”. Nagyon nagy sikert arattak! 

Kívánom, hogy még sok hasonló előadással 

örvendeztessék meg a közönséget.  

A műsor után következett egy kis szünet, majd 

elfogyasztottuk a vacsorát, ami jól esett 

mindenkinek.  

Vacsora után jött a vígság, amihez a talpalávalót 

Gyuri barátunk szolgáltatta. Az egész társaság 

jókedvre kerekedett, és akit vitt a lába, az 

bizony vidáman ropta a táncot. Jó érzés volt 

közöttük lenni! 

Éjfélkor következett a tombolasorsolás sok-sok 

nyereménnyel. Tombola után folytatódott a 

táncmulatság, de a vendégsereg egy része 

elkezdett hazafelé szállingózni. Két órakor 

Gyuri is elhúzta az utolsó nótát és véget ért a 

mulatság. Elindult hazafelé a társaság abban a 

reményben, hogy még sokszor lesz alkalom 

ilyen jól sikerült közös összejövetelre.  Úgy 

legyen! 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 

mindazoknak, akik részt vettek abban, hogy ez a 

felejthetetlen este megvalósuljon. 

KÖSZÖNÖM a Polgármester úrnak, a 

Tisztelendő úrnak, Nagyné Juditkának a 

színvonalas előadást. Minden szorgos kéznek, 

aki bármiben segítségünkre volt, minden 

tombola-adakozónak, az anyagi 

adományozóknak, Leventének a szorgos 

közreműködést. Kívánom, hogy ennél rosszabb 

sose legyen a hozzáállás senki részéről sem. 

Végül köszönetet mondok mindazoknak, akik 

elfogadták a meghívásunkat és megtiszteltek 

jelenlétükkel.  

Ezúton kívánok a falu minden lakójának 

kellemes hétvégét a Búcsú alkalmából, valamint 

az Erzsébeteknek szívből gratulálok, és még 

nagyon sok boldog névnapot kívánok nekik. 

 

Tisztelettel és szeretettel: Fintáné Aranka 
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Fogott-e el valaki egy levelet? 
 

A kárászi postai szolgáltató helyre folyamatosan 

érkeznek a méltatlankodó bejelentések: levelek 

garmada tűnt el a közelmúltban! 

Először a korinthusiak jelentkeztek, hiába 

várják Szent Pál levelét, pedig nem is a 

damaszkuszi út mentén hajította be egy ládába, - 

mit fognak ezután jól olvasó leánykák felolvasni 

a világ templomaiban? 

Egy Anyegin nevű, jól szituált orosz fiatalember 

is hiába várja a lenszőke Tatjána levelét, furcsa, 

cirill betűkkel megcímezve, errefelé ez csak 

most kezd újra divatba jönni… 

Radnóti Miklós magyar költő a túlvilágról 

jelentkezett (ahova egy magyar csendőr juttatta 

Abda környékén egy jól irányzott lövéssel), 

hogy hitvese máig nem kapta meg levelét… 

Mikes Kelemen levelei, azok is oda – ki tudja, 

milyen gyűjtemény lehetett volna belőlük… 

Balog Mária, Baranya vármegye legszebb 

leánya is hiába várja a levelet, melyet neki írt 

valami nótás kedvű gavallér! 

Cseh Tamás is majd jobban meggondolja, hogy 

hol helyezi biztonságba a nővérének írt levelet, 

mert ez ugyan nem érkezett meg… 

Az Omegás kisgyerek is hiába ment el, hogy 

megtalálja a kis szigetet, hiába ígérte meg, hogy 

majd ír – nem jött tőle levél… 

Még jó, hogy Miska bácsi leveles ládáját anno, 

nem Kárászon helyezték el… 

Az elégedetlenkedők számára ugyan nem maga 

a megnyugvás, de a magyarázat megvan: A 

Magyar Posta 2007. november 9-én minden 

jelzés, egyeztetés nélkül leszerelte az egyik 

kárászi postaládát. Tapasztalt helyiek szerint, 

mivel a láda postai tulajdon, tehát ez az „ü 

dóga”. 

De akkor mi van, ha már voltak benne levelek?

                Mezei Attila 

 

Meghívó 
 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Kárász Község Önkormányzat képviselőtestülete 

2007. november 23-án (pénteken) 17 órai kezdettel közmeghallgatással egybekötött Falugyűlést 

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 

Az ülés helye: F A L U H Á Z 

Falugyűlés témája: 

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről 

2./ 2008 évre vonatkozó elképzelések 

3./ Falugondnok beszámolója 

 

Mikulás 

Szülőknek, nagyszülőknek! 

 

Szokott idejében - december 7-én pénteken ,17 órakor - Kárászra is eljön ismét a Mikulás.  

A kárászi gyerekek 10 éves korig lesznek meghívva az eseményre, hamarosan kézbesítendő, 

személyes levélben. 

Aki nagyobb gyermekét, vagy nem kárászi unokáját, ismerősét szeretné elhozni a zenés eseményre, 

készítsen csomagot névvel ellátva, a rendezvény elején a két segítő nagylánynak adja át, amit a 

Mikulás majd nekik is kioszt. A kárászi kicsik, kisebbek az önkormányzat Mikulás-ajándékát 

kapják.                                                                                                                                Mné Zsuzsa 

 

Tánc- és Illemtan 
Tartozunk az illemnek és a tisztességnek, hogy tudassuk aLAP olvasóival, az októberi számban 

megjelent cikk kapcsán: 

A Tánc- és Illemtanár minden elvárásnak megfelelően elnézést kért. 

Mezei Attila 
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„M E S E K E R T” 

        AVATÓ 
   2007. november 18. – vasárnap, 10.00 óra 
                             (Teniszpálya mellett) 

 

LEADER pályázati támogatásból elkészült a Faluszépítő 

Egyesület „MESEKERT” projektje, melynek avatására a búcsúi 

szentmise előtt kerül sor. Első lépésben 3 db óriásszobor-

csoport kerül felállításra. Az egyenként 3-4 méter magasságú 

szobrot művészi módon kifestve adja át Kő Boldizsár 

faszobrász, aki a munkát elvégezte. A „MESEKERT” 

tulajdonképpen játszótérként is működik, így az 

„Ördögszántotta-hegy” kötélcsúszda-, a „Márévár regéje” 

körhinta-, „Dömör-kapu törpéi” pedig homokozóként 

funkcionál. A megnyitó ideje alatt lehetőség nyílik a nemrég 

beindult almalé-gyártó üzemmel való ismerkedésre is, ahol az 

érdeklődők megkóstolhatják a kárászi almalét. A rendezvényre 

minden kárászit, valamint a búcsún részt vevő rokont, ismerőst 

is sok szeretettel várunk.  

GYEREKEK, gyertek, próbáljátok ki egy pohár almalével, 

hogy jól működik-e a kárászi MESEKERT! 

 

 

 

 

 
20071215.FALUHAZ.SZOMBATESTE 
Boldog Karácsony alkalmából Kárászon  

télen is megnyílnak a virágok a Mikulás  

legnagyobb örömére! 

Ünnepelj együtt a Virágporral és Barátaival  

7 óra magasságában egy 7határra szóló 

popeseménnyel! 
(A rendezvényen hang kapható) 

Virágpor KONCERT 

Utána ZUHANÁS hajnalig.… 
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aLAP 
 

2007. december 21. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

X. évfolyam 12. szám 
 

 

 

kárászi 

 
December végén mindig van egy nap 

Mikor az ember ajándékot kap 

A szeretet ünnepén 

A szemekben kigyúl a fény 

Miért nem, ó miért nem 

Szinte érthetetlen 

Miért nincs minden áldott nap karácsony 

 

A szeretetnél nincs nagyobb erő 

Ez minden évben egyszer érthető 

Ha ez az igazság 

Legyen hát világosság 

Miért nem, ó miért nem 

Én csak azt nem értem 

Miért nincs minden áldott nap karácsony 

/Bródy: Karácsonyi dal/ 
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Önkormányzati hírek 

Postaláda 

A legutóbbi lapban íródott néhány sor a postaláda leszerelésével kapcsolatban, ezt nehezményezték 

néhányan a Posta irányából (nem a mozgópostások). 

Itt álljunk meg egy magyar szóra. Az történt, hogy egy újabb lehetőség, egy szerzett jog tűnt el a 

közelünkből. Egy időben három iskola és több postaláda közül választhattunk, most mindenből csak 

egy van. Kopnak a lehetőségeink, akkor is, ha ez így postaládák szintjére lehozva elég gyerekesnek 

tűnik. Ez ellen tiltakoznunk kell, mert buszjáratok, vasúti megállók is ködbe veszhetnek, ha 

kussolunk! 

Aztán, hogy ez tetszik, nem tetszik… 

Falugyűlés 

Szerzett jog az is, hogy a falugyűlés elé visszük a következő év költségvetési, fejlesztési 

elképzeléseit és a jelenlévők döntenek erről, így történt ez idén is. Az lesz jövőre, amit a néhány 

részt vevő eldöntött, ám legyen… 

Testületi ülés 

 Nov. 23. A falugyűlést megelőző testületi ülésen térségi szervezettel kapcsolatos döntéseket hozott 

a testület, elfogadva a polgármester beszámolóját és döntött a Bursa Hungarica támogatások 

odaítéléséről. 

Dec. 12. Az évzáró testületi ülés a víz- és csatornadíjakat tárgyalta, majd a Biokom 2008 évi 

árajánlata volt a téma, végül az ökotámos csatornaépítéssel kapcsolatos teendők részletezése zajlott. 

 

Könyvtári hírek 

 

Novemberben az immár harmadik éve tartó kistérségi könyvtártámogatásból vett könyvek harmadik 

részlete is megérkezett a könyvtárba. (Azóta az utolsó idei adag könyvet is megvettük, ez már csak 

a jövő évben fog megjelenni nálunk.) 

Nagyon sok közte a gyerekek számára szánt ismeretterjesztő könyv, főleg a nagyon kedvelt „Mi 

Micsoda” sorozat tagjai – vulkánokról, elefántokról, felfedezőkről, gladiátorokról, a jégkorszakról, 

tudományokról, technikáról, varázslókról, az univerzumról. 

Főleg diákoknak ajánlható lexikonok is vannak – idegen szavak, zenei, művészeti kislexikon,. 

A komoly irodalom kedvelőinek sem lehet okuk panaszra – Krúdy, Dosztojevszkij, Dürenmatt, 

Garcia Márquéz, Golding, Nádas Péter, Szabó Magda, Canetti, Szepes Mária művei között 

válogathatnak. 

A könnyebb műfajból is tudunk szép számmal kínálni: Wilbur Smith, Isabel Allende (Zorro), 

Agatha Christie, Lőrincz L. László. 

A versek és a zene rajongóinak John Donne, Buda Ferenc, Bródy és Dusán versei, John Lennon 

könyvét ajánlom. 

Borverseny előtt a helyi borászok figyelmét hívom fel szakkönyveinkre – fehér- és vörösbor kalauz, 

valamint borászati ismeretek. 

Vannak értékes, színes könyvek a legkülönbözőbb témákról – tűzoltás enciklopédiája, népek 

krónikája, a világ vallásai, festészet, képek a Monarchia idejéből, a Föld tájai és népei, utazók 

atlasza, valamint egészséggel, ezotériával foglalkozó könyvek. 

Mindenkit szeretettel várok a könyvtárba továbbra is, várom a kívánságokat, mert ez a hihetetlen 

támogatás valószínűleg még jövőre is él. Főleg olyan kívánságokat, amelyek másokat is 

érdekelhetnek. 

Mindenkinek boldog Karácsonyt kívánok; békét, barátságot, egészséget az új esztendőre                                                                        

Mné Zsuzsa 

 

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 

 

2007. december 25. (kedd) helyett december 22. (szombat) 

2008. január 1. (kedd) helyett január 2. (szerda) 
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Gyönyörű Karácsony 
 

Az idő sodrában újra eltűnik egy év, még pár 

nap lebeg, mint levelek a vízen, aztán örökre 

elmerül. Visz magával belőlünk is. Álmokat, 

terveket, hajszálakat. 

2007-ben bizony nem váltódott meg a világ, 

nem lettünk jobbak, kiegyensúlyozottabbak, 

nem feleltünk meg jobban az új világnak, de 

nem léptünk hátra sem akkorát, hogy ne 

javíthatnánk. 

Kínlódtunk, nyűglődtünk, fanyalogtunk!  

Nagyjából másfél évtizede ezt tesszük (előtte az 

oroszokra fogtunk mindent). Tizenhét éve nem 

tudunk a szabad, demokratikus országból hazát 

csinálni, pedig ezt nem fogja helyettünk 

megtenni senki, ez a mi dolgunk! Az országból 

haza akkor lesz, ha tartalommal telik… 

Amikor magyarként be tudunk fogadni kínait és 

cigányt, amikor a fiataljaink úgy mennek világot 

látni, külföldre tanulni, dolgozni, hogy haza 

akarnak majd jönni. Ide, haza! 

Amikor megragadjuk hagyományainkból 

azokat, amelyek nem folynak ki kezünk közül, 

tudomásul vesszük, hogy az ország legkisebb 

falva is egyszeri és pótolhatatlanul része 

kultúránknak, a magyar kultúrának! 

A magyar kultúrának, amelynek nemcsak Wass 

Albertje van, hanem Kertész Imréje is, Bartókja, 

Kurtágja, de roma és klezmer zenéje is. Hasonló 

párhuzamok erdejében botorkálhatnánk még jó 

ideig… 

Karácsony táján inkább beszéljünk arról, hogy 

mi a különbség a pásztor és a béres között. 

Alapjában az, hogy a pásztor törődik a 

gyengével is, ölébe veszi az elesettet – a béres 

ilyet nem tesz. A pásztor tudja, mi a jó a 

nyájnak, a béres azt teszi, amit mondanak neki. 

Keressük már meg a pásztorokat! 

Előtte kívánjunk egymásnak boldog Karácsonyt 

és új évet! 

Ezt teszem én is… 

                                                       Mezei Attila

 

 

Nyugdíjas Baráti Kör 
 

A 2007-es évet bezárva magunk mögött, 

tervezzük a 2008-as esztendőt. Így, január 15-

én, kedd délután 15 órakor a Faluházban 

összejövetelre hívjuk nyugdíjas társainkat, és 

minden érdeklődő személyt. Beszámolót tartunk 

a 2007. évi tevékenységeinkről. Közösen 

megtervezzük a 2008-as programjainkat. Ehhez 

kérjük mindenki javaslatát, valamint 

véleményét, hogy egy szép évnek nézzünk elébe 

és tevékenységünk ne legyen gyengébb, mint az 

idei évünkben volt. Úgy érzem, a Baráti Kör 

tartalmas évet zárhat.  

Köszönet mindenkinek, aki bármit is tett ennek 

érdekében és ismételten kérem mindazokat, akik 

elfogadnak bennünket ebben a csoportban, 

tiszteljenek meg a részvételükkel és 

működjenek együtt velünk! 

Az idei évet bezárva, magunk mögött hagyva jót 

és rosszat, én kívánok a falu minden lakójának 

áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és 

boldog, békés  új esztendőt; a kisgyerekeknek 

gazdag Jézuskát; aki egyedül ünnepel, annak 

pedig gyertyafényes lelki békét és 

megnyugvást! 

Fintáné Aranka 

 

 

A közelmúltban több kárászi, illetve kárászi kötődésű 

újszülöttnek is örülhettünk. Így Kellemes Karácsonyi Ünnepeket  

és Egészségben Gazdag Boldog Új Évet kívánunk: 

 Tóth Csanádnak 

 Elmont Lucának 

 Valki Dánielnek 

 Mihály Máténak 

és szüleiknek! 
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ZENEBONA 

 

Kárászi Faluház, szombat este, hét óra.  A 

székeken körben szolid számú, várakozó 

közönség, akik még nem is sejtik, mi vár rájuk 

ebben a jó melegben itt, ma este. Mindenesetre 

nagy bátorságról tettek tanúságot, egyrészt, 

hogy vállalkoztak ebben a cudar időben a 

kimozdulásra, másrészt pedig bevállaltak egy 

igazi zsákbamacskát. A kinti világra több centis 

fagyott hó és járhatatlan út a fő jellemző. A 

meghirdetett kezdés csúszik, hiszen sokan 

hiányoznak, akik biztosra ígérkeztek. 

Türelmesen várakozik közönség, előadó 

egyaránt. Jobban mondva az előadókról annyira 

nem lehet elmondani ezt a nyugodtságot. Ez 

érthető is, hisz tulajdonképpen ez a ma este lesz 

az első „igazi” megmérettetés a csipet-csapat 

életében. Tehát természetes a cidri. Utolsó 

hangolás a hangszeren, utolsó igazítás a 

szerelésen, utolsó pillantás a kottára. Közben 

még páran szállingóznak a terembe innen-

onnan, szerencsére összejön az az ötven fő, 

akiért már érdemes kiállni. Bár ők valószínűleg 

játszanának az üres teremnek is, csak hadd 

mutassák meg végre a világnak, mit tudnak. Hát 

akkor kezdődjék! És elkezdődött. Kicsit 

hangosan. Kicsit hamiskásan. Akinek a füle 

nem szokott a koncerttermek dübörgéséhez, 

annak nagyon szokatlanul hathat ez a hangerő. 

De ez itt egy rock-buli! Kinek füle nem szokott 

az alternatív zenei produkciókhoz, az kicsit 

furán érezheti magát ebben az idegen zenei 

közegben. De ez itt egy alternatív rock-buli. Jól 

megfér egymás mellett gitár és brácsa; dübörgő 

dob és egzotikus ütős; szájharmonika és 

doromb; trombita, szaxofon, fuvola; rockos 

karcosság, technós intró, népzenei motívum, 

egy szál akusztikus gitáros – a hajdani pol-

beatre emlékeztető – beszúrás; álmokból 

született verssorok. Bármennyire is furcsán hat 

ez a zene, ami a színpad mellett feltornyozott 

hangfalakból árad, azt el kell ismerni, hogy 

valamiért mégis vonzza a figyelmet. Hogy mi 

lehet ennek az oka? Nem hiszem, hogy 

pontosan meg tudná fogalmazni az ember. Talán 

az a lelkesedés, ami az emelvényről árad. Talán 

az, hogy ott a színpadon nem Kodállyal, nem 

Richi Blackmoor-ral, még csak nem is 

Lukáccsal vagy Lovasival – hanem saját kis 

szerzeményeikkel csörömpöl az a nyolc lelkes 

fiatal, akiknek az átlagéletkora 17-18 év. Ott a 

színpadon saját kis zene-szösszenetek, saját kis 

írás-töredékek próbálgatják szárnyaikat, 

kísérleteznek valami formát ölteni, hogy 

eljussanak a közönséghez. Az ének hamiskás, 

sok a mellényúlás, néha az egyik siet, máskor a 

másik késik, néha egyes hangszerszólókból 

semmit nem hallani, van, mikor a közös 

hangnem sem mindig stimmel. Ennek ellenére 

figyel az ember, talán még meg is mozdul ott 

belül valami a hallgatóban. Végül is egy 

koncertre többnyire ezért megy el az ember. 

Hogy elinduljon ott belül valami. Ide most 

másért is jöttek nézők: hogy „lássák a 

gyereket!” A saját kölykeinket, akik „ezerrel 

nyomják” ott a világot jelentő deszkákon, hogy 

elindítsanak bennünk valamit. Papp Máténak, 

Fülöp Csabinak, Herke Milánnak, Mezei 

Balázsnak, Miklós Gáborkának, Oberhofer 

Csengernek, Feitscher Katának és Császár 

Gergőnek háromnegyed órányi idő áll a 

rendelkezésére, hogy ez sikerüljön. A Kárászról, 

Egregyről, Kozárról és Vasasról származó 

zenészpalántáknak 10 dalnyi saját termésük 

látott idáig napvilágot, ezzel próbálkoznak ma 

este. Aki kicsit is ért a zenéhez, vagy a 

zenehallgatók lelkes táborába tartozik, az érzi, 

hogy valami merőben szokatlan, új dologgal 

találkozik itt, ma este. És ettől a pillanattól 

kezdve már nem is olyan zavaró az a hamiskás 

ének, az a kicsit bizonytalan hangszerkezelés. A 

lelkes szurkolótáborból még táncra is perdülnek 

a merészebbek a vége felé. Az ott, a táncolók 

között, nem az egyik egregyi apuka véletlenül?  

„Nyiss a holnapra ablakot…!” – ontják a 

hangfalak. Ők most nyitottak. Hogy sikerrel 

jártak-e? Azt mindenki saját magán mérhette le, 

aki végig hallgatta a Virágpor zenekart, hét óra 

magasságában, szombat este, a kárászi 

Faluházban.  

(Imi bácsinak a technikáért még egyszer ezer 

köszönet!!!)                                                  

                                                                        csl- 

 

Köszönet 

A Faluszépítő Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk egy százalékával 

támogatták elképzeléseinket. Az összegyűlt 57.000 Ft-ot, legjobb befektetésként, pályázati 

önerőként kívánjuk hasznosítani. 

 


