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aLAP 
 

2008. január 31. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XI. évfolyam 1. szám 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mint azt a mellékelt ábra is mutatja, önfeledt hangulatban telt a 

Faluházban az óesztendő utolsó napja, bár egy-két figyelemre méltó 

(„zuhanásos”) jelenet sajnos lemaradt a lencse végéről. A szilveszteri 

mulatság legemlékezetesebb pillanataival kívánunk aLAP minden kedves 

olvasójának vidám, táncos, borban gazdag új évet! 

kárászi 
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Önkormányzati hírek 

 

Költségvetés 

Folyamatosan zajlik a 2008. évi költségvetés előkészítése. Az önkormányzat még a múlt évben 

elfogadott egy koncepciót, amely nem más, mint a „sorvezető”. Ettől a partnerekkel való 

egyezetések során csak akkor tudunk eltérni, ha ez nem veszélyezteti stabilitásunkat. 

Eddig egyeztetések történtek az orvosi ügyelet, a közoktatási modernizációs pályázat önereje 

tárgyában. Csaknem pontosan rendelkezésünkre áll az állami támogatások mértéke. 

A testület esedékes, január 28-i ülésén a képviselők már elég információval fognak rendelkezni 

ahhoz, hogy első körben tárgyalják a költségvetést. 

 

Pályázati események 

Értetlenül állunk a vis maior pályázatunkra vonatkozó elutasító minisztériumi döntés előtt – nem 

volt még rá példa, hogy régiós döntést ennyire súlytalannak tekintettek volna. Most valóban 

bizonyíthatják régiós és országgyűlési képviselőink, hogy mernek és tudnak szót emelni 

érdekünkben, hiszen ezt bíztuk rájuk! 

 

LEADER-rel kapcsolatban eddig az önkormányzatnak problémája nincs, a faluházi építkezés zajlik, 

amennyire az időjárás engedi. 

 

Látogatók 

Január 21-én a lengyeli szakiskola tanulói jártak Kárászon, ahol falusi vendégfogadó 

szálláshelyeket tekintettek meg, megismerkedtek a Tourinform munkájával és magával a faluval, 

valamint az erdei termék üzemben is látogatást tettek. 

 

Könyvtári hírek 

 

Az elmúlt héten megkaptuk a kistérségi támogatásból vett legutolsó tavalyi adag könyvet. Érdemes 

belátogatni, körülnézni – újabb Mi Micsoda kötetek, ifjúsági regények várják a fiatalabb olvasókat, 

szórakoztató és szépirodalom (Szabó Magda, Hasek, Kundera, Golding, Saint-Exupéry, Gion 

Nándor, Rejtő Jenő, Ulickaja, - hogy csak néhányat említsek), valamint szakirodalom a 

legkülönfélébb területekről (Csernus Imre, Szepes Mária, Polcz Alain, Müller Péter, aztán borral, 

vadászattal, konyhaművészettel kapcsolatos könyvek, megint a teljesség igénye nélkül) várják a 

kedves olvasókat! 

Mindenkit szeretettel vár a Könyvtár! 

 

„Gyönyörű vitézek, szép magyar leventék…” 

 

A hagyományokhoz híven szeretnénk egy színvonalas és eredeti március 15-i ünnepséget 

szervezni. Meghívjuk a zentagunarasi Magyar Kulturális Egyesület énekkarát és tervezünk egy 

érdekes kiállítást is. Összegyűjtenénk a kárásziak katonasággal kapcsolatos emlékeit, képeket, 

zászlókat, tárgyakat, szomorú tábori lapokat, vidám sörözős fotókat, jelvényeket, sapkákat, 

naplókat, mindent, amink van, és a különféle magyar hadseregekben való ilyen-olyan 

részvételünkre emlékeztet. Ferenc Józseftől Czinege Lajosig, sőt még utána is… A kiállítás 

megnyitására Holló Ferenc altábornagy urat, a Hadtörténeti Intézet igazgatóját kérjük fel. 

Kérem, szedjék elő a fiókokból a nagyapák, apák képeit, de a sajátjukat is, azok is részei a 

történelemnek! 

Mezei Attila 

 

A kárászi almalé január 28-tól kis és nagy tételben kapható az üzemben 

765 Ft/ 3 liter áron! 
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Felhívás 

 

Mindenki tudja, hogy az egy- és kétforintosokat már csak február hónapban lehet használni. 

A kárászi Postán beváltok nagyobb tételben is – 200 db kétforintost, illetve 300 db egyforintost 

egy-egy átlátszó zacskóban.  

Van, aki felajánlja jótékony célokra – nálunk a gyermekrendezvények támogatására van kihelyezve 

doboz, ahova eddig is sokan dobták aprópénzeiket, ezt ezután is szívesen fogadjuk! A 

gyermekrendezvények alatt értjük Nagy Lászlóné Judit által összetartott gyermekkezdeményezés 

programjait, mint amilyen nemrég a „betlehemezés” hagyományának felújítása volt. Jelen pillanatig 

több, mint 5000 Ft gyűlt össze, ehhez jelentősen hozzájárultak a Mobil-postások, valamint Hirdi 

Imre, ezer Ft körüli aprópénzekkel, valamint azok is, akik erre a célra ennél nagyobb értékű 

pénzeket dobtak be. 

Mindenkinek köszönjük ide helyezett 1 és 2 forintosait! 

Mné Zsuzsa 

 

ELADÓ 

 
2 db nyári gumi 195/65 R – 15 (Friestone):               8.000 Ft 

5 db lemez felni (Opel) téli gumival felszerelt:            20.000 Ft 

15” dísztárcsa (krómhatású) új:                  5.000 Ft 

Gyári fekvő súlyzópad újszerű, keveset használt állapotban:                   18.000 Ft 

Súlyzók:                10.000 Ft 

Versenykerékpár (felújításra szorul):             10.000 Ft 

Kb. 1 éves vadászgörény (nőstény):               8.000 Ft 
Érdeklődni: 06 30 289 47 08 

 

LEADER II. 

 

Megalakult még a tavalyi év folyamán a Mecsek-Völgység-Hegyhát Vidékfejlesztési Közösség, 

közel 190 taggal. 2007. december 27-én megválasztásra került a tervezési bizottság 10 fője (5 fő a 

Komlói- és 5 fő a Sásdi kistérségből).  

A Komlói kistérség képviselői:  

Dr. Finta István a Keleti-Mecsek Egyesület elnöke, és aki egyben a tervező bizottság elnöke is, 

Császár Levente a Keleti-Mecsek Egyesület Tourinform Irodájának vezetője, Faragóné Cseke 

Blanka Hosszúhetény polgármestere, Kovács Gyula Magyarhertelend polgármestere és Hohn 

Krisztina Mánfa polgármestere.  

Elkezdődött a stratégiai terv kidolgozásának időszaka, mely 4 hónapot vesz igénybe. Első lépcsőben 

az adatgyűjtés zajlik a két kistérségre vonatkozólag. 

 

MEGHÍVÓ 
A kárászi Nyugdíjas Baráti Kör Farsangi Batyus Bált rendez 

a kárászi Faluházban, melyre mindenkit szeretettel meghív és vár a 

Vezetőség! (Jelmezben is lehet jönni!) 

A bál időpontja: 2008. február 3. 

vasárnap, 17 órai kezdettel 

Belépődíj: 300 Ft/fő 

Zene: Nyisztor György 

Tombolához az adakozást szívesen fogadjuk és előre is köszönjük! 
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ARANYLAKODALOM 
 

Köszöntjük Kardos Ilonát és Tekucsov Károlyt, akik 1958. január 25-én fogadtak örök hűséget 

egymásnak Kárászon. 

50. házassági évfordulójukon köszönjük a gondoskodást, a sok segítséget és szeretetet, amit 

Tőlük kaptunk. Kívánjuk, hogy még sokáig legyenek egymás társai jó erőben, egészségben! 

Aranylakodalmuk alkalmából a következő sorokkal gratulálunk: 

 
„A házasság nem az, aminek megkötésekor mutatja magát, 

de bizonyos, hogy az akar lenni, aminek ilyenkor látjuk: 

egyetlen, megszakíthatatlan szövetség, 

amelynek tanúja és jóváhagyója nem kisebb személyiség, mint maga Isten.” 

(Vasady Péter) 

 

 
 

Tekucsov Ilona 

                                                                                                                 Kocsis-Kisantal Orsolya és Kocsis Csaba 

 

 

Mindent egy helyen! 

A Szászy Mester Kft. új szolgáltatást vezet be, 

 

melynek célja, hogy a háztartásban előforduló összes, elsősorban műszaki, 

karbantartási gondokat, problémákat egy helyen, egy telefonnal, garanciával a 

lakosság el tudja intézni. 

A szolgáltatások kiterjednének a lakóépületben és a közvetlen környezetében 

előforduló bárminemű hibák javítására, esetlegesen bővített szolgáltatásként még a 

házkörüli munkákat is vállaljuk (fűnyírás, tetőigazítás, stb.). 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, bővebb információt a 72/ 289-999 

telefonszámon, vagy személyesen a Szászvár, Arany János u. 32. sz. alatt kaphat 

8-15 óráig. 

Püski Mátyás 

 

 



 1 

 

aLAP 
 

2008. február 29. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XI. évfolyam 2. szám 
 

Népszavazás 
 

Népszavazás pedig lesz! Készen állunk rá! Tudjuk az idejét, helyét, teljes a bizottság, kitettük időben a 

hirdetményeket, hamarosan kézbe kerülnek a kopogtató cédulák. 

Személy szerint tudomásul veszem, hogy a népszavazás egy eszköz a demokráciában, így üzen a nép a 

hatalomnak – akit mellesleg saját maga választott meg –, hogy valami nem a „megbeszéltek” szerint 

megy, vagy pedig csak véleményt nyilvánít egy időközben felmerült eseményről. 

Az országot kettészelő politikai árok két oldalán viszont nem hiszem, hogy innen tisztult a kép. Az egyik 

oldal túl nagy jelentőséget tulajdonít neki, és már rég nem a három kérdésre koncentrál. A másik oldal 

pedig, úgy tűnik, nem tudja vállalni saját döntéseit és ahelyett, hogy halk szóval indokolná azokat (ha 

már bevezetésük előtt nem egyeztetett) azt reméli, hogy nem lesz érvényes a referendum, vagyis a 

csalódott tömegre támaszkodik. 

Mindkét tévhit magában hordozza a jól megérdemelt bukás jelentős kockázatát. 

Minket nem kell, hogy mindez érdekeljen, gondolkozzunk el a kérdéseken és nyilvánítsunk véleményt, 

megfontoltan, ahogy például a határon túli magyarok ügyében tettük, mi kárásziak! 

Mezei Attila 

 

Önkormányzati hírek 
 

 Január 29-én ülésezett a Keleti-Mecsek Egyesület, ahol a Tourinform Iroda beszámolt a 2007 évi 

vendégéjszaka szám alakulásáról és a Leader II.-vel kapcsolatos teendőkről tárgyaltunk. 

 Február 4-én a falusi turizmusban érdekelt vendégfogadók gyűlésére került sor a Faluházban, ahol 

pályázatokkal kapcsolatos információkhoz juthattak az érdeklődők, Dr. Szabó Géza a Baranya Megyei 

Falusi Turizmus Szövetség elnöke révén. 

 Február 5-én a polgármester részt vett Mázán a volt iskola épületében kialakított idősek napközije 

megnyitóján. A szolgáltató vállalkozás ajánlatott tett az ellátó rendszer megszervezésére Kárászon is. 

 Február 7-én az orvosi ügyelettel kapcsolatos egyeztetésre került sor Szászváron. 

 Február 11-én felvettük a kapcsolatot egy építész-tervezővel, a temetőben kialakítandó nyitott 

ravatalozó ügyében. (Vázlat a hátsó oldalon mellékelve) 

 Február 14-én kistérségi tanácsülés volt Komlón, ahol feszült hangulatú bizottsági egyeztetések után 

elfogadtuk a 2008 évi költségvetést. 

 Szintén február 14-én közös testületi ülésre került sor Szászváron a közös feladatok finanszírozása 

ügyében. Az ülést követően a kárászi képviselő testület is tanácskozott és elfogadta a 2008 évi 

költségvetést. A lap következő számában a költségvetésről bővebb ismertetőt olvashatnak. 

 

MEGHÍVÓ 

 

A Nyugdíjas Baráti Kör szeretettel meghív és vár minden Hölgyet a Faluházban tartandó  

NŐNAP alkalmából 2008. március 9-én, vasárnap 15 órai kezdettel. 

Vezetőség 

 

kárászi 
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Az alábbi levelet a múlt havi újság megjelenése után kaptam. Bár Tekucsov Ila azt írta, hogy 

nem szeretne reagálni a dologra – én ezt megteszem helyette, levele felhasználásával.  

Császár Levente 

 

Kedves Levente! 

Köszönöm szépen a segítségedet, amivel lehetővé tetted, hogy aLap hasábjain is köszöntsük 

szüleimet. Nagyon örültek neki.  

Az ötletem mégis balul ütött ki. A megjelenést követő napon szüleim a postaládájukban találták 

aLapból kitépett köszöntőt egy kézzel írott, gyalázkodó üzenettel kiegészítve. Ennek 

legbarátságosabb kitétele az volt, miszerint a feladó reméli, hogy már nem sokáig élnek együtt.  

A magam részéről semmilyen formában nem kívánok reagálni erre a gusztustalan cselekedetre. 

Meggyőződésem, hogy csak elégedettséggel töltené el a perverz, gerinctelen üzengetőt. De 

mélységesen elkeserít, hogy abban az általam oly annyira szeretett kis faluban, ahová 30 év után is 

HAZAjárok, ilyen beteg lelkületű, erkölcsileg minősíthetetlen ember is él. 

Nagyon sajnálom, hogy ilyen kellemetlen hírrel kellett terhelnem Téged, hiszen velem együtt Te is 

maximális jó szándékkal tetted, amit tettél. Még egyszer nagyon köszönöm. 

Üdvözöllek és minden jót kívánok:  

                                                                                                                                        Tekucsov Ilona 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

A kedvezményes gázcsonk bekötéssel kapcsolatban az E.ON 

ügyfélszolgálata hívható naponta 8-14.30 között, csütörtökön 17 óráig.  

Ügyintéző Szőnyi József 

Telefon: 74-528-680 

Cím: Szekszárd, Széchenyi u. 41. (Garai tértől Bátaszék felé) 

 

 

HIRDETMÉNY 
 

A Magyar Köztársaság Kormánya által indított SZ.É.P. – Szűréssel az 

Életért Program szűrőbusza március 2-án (vasárnap) 10-18 óráig Komlón 

az Eszperantó téren várja a látogatókat. A szűrések között szerepel: 

vérnyomás, vércukor- és koleszterinszint, valamint testzsír-százalék mérés. 

 

 

Köszönet 
 

Köszönöm Löbl Zoltánnak, hogy lelkiismeretes és önzetlen segítségével már több 

alkalommal segítségemre volt, így gyógyszeremet és injekciómat mielőbb készhez 

tudtam kapni.                                                                                          Sipos Lászlóné 
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Mit ér az ügyelet, ha Temesi doktor úr az ügyeletes? 

Tisztelt Kárásziak! 
 

  Engedjék meg, hogy szászvári lakosként az 

Önök lapjába írjak, úgy gondolom, hogy a 

kárásziakat is érdekelheti esetem, mivel az 

Önök háziorvosa a főszereplő. 

  Nem vagyok sem én, sem a lányom orvoshoz 

járó, még sosem jártunk az ügyeleten, s így csak 

hírből hallottam, hogy a rendszer jól működik, 

csak ne akkor menjen a beteg, ha Temesi doktor 

úr az ügyeletes. Most már a saját bőrömön 

tapasztalva mondhatom, hogy valóban így van! 

  2008. január 27-én, vasárnap 22 éves 

gyermekem bedagadt arccal, szemmel, szájjal és 

kézzel ébredt; a testét rózsaszín, nagyobb 

kiterjedésű, viszkető foltok borították. Rögtön 

levittük a szászvári ügyeletre, ahol megkapta 

Brandt doktornőtől a megfelelő ellátást, 

receptet, s kérte, hogy aznap este még egyszer 

menjünk vissza az ügyeletre, mert látni szeretné, 

hogy javult-e a beteg állapota. Ezt mi meg is 

tettük, s az injekcióknak és a gyógyszereknek 

köszönhetően ekkorra már enyhültek a tünetek, 

s hétfőn estére szinte meg is szűntek. Kedden 

reggel azonban minden kezdődött elölről, s a 

korábbi gyógyszeres kezelés mellett megindult 

az allergiás tünetek okának kutatása. Először 

laborba kellett mennünk, az eredmények 

péntekre lettek meg, s mivel 1 érték kivételével 

minden rendben volt, a javaslat szerint hétfőn a 

pécsi bőrklinikát kellett felkeresnünk. Eddig 

minden rendben is zajlott, mindenki segítőkész 

és körültekintő volt. 

  A bajok 2008. február 2-án, szombaton reggel 

kezdődtek, amikor lányom nemcsak bedagadt 

fejjel, viszkető foltokkal, de igen fájdalmas 

ízületi gyulladással kért segítséget egy fájdalom 

miatt átvirrasztott éjszaka után. Mivel nehezen 

tudott felülni, nem tudott a fájdalomtól lábra 

állni, felhívtam a szászvári ügyeletet. Az 

asszisztensnővel beszéltem, elmondtam a 

kórelőzményt, a tüneteket, a szörnyű 

fájdalmakat, azt, hogy Zsanett nem tud járni, s 

kértem, hogy az ügyeletes orvos jöjjön ki és 

nézze meg a beteget. Az asszisztens megígérte, 

hogy szólni fog az ügyeletes Temesi doktor 

úrnak. És én vártam, nem mertem 

fájdalomcsillapítót, s a korábban szedett 

gyógyszereket sem beadni gyermekemnek, 

nehogy akadályozzam az ügyeletes orvost a 

későbbi kezelésben. Vártam, de a segítség csak 

nem jött. A hívás után kb. 25-30 perccel viszont 

megszólalt a telefonom, s az asszisztens 

udvariasan közölte, hogy a doktor úr nem jön ki, 

vigyük be a beteget a belgyógyászatra, beutaló 

nem kell.  

  Le voltam döbbenve! Hogyan? Hová vigyem a 

lányomat, aki sírt a fájdalomtól, melyik 

kórházba: Bonyhádra vagy Komlóra, hol fognak 

fogadni minket? Miért van az ügyeletes orvos, 

ha arra sem méltat, hogy beszéljen velem, 

megmondja, hogy mit tegyek a beteggel, ha meg 

sem kérdezhetem, hogy beadhatok-e neki 

bármilyen gyógyszert? Arról már ne is 

beszéljünk, hogy mit ér az ügyelet, ha helyben 

sem jön ki az ügyeletes Temesi doktor?! Mit 

remélhetnek azok a betegek, akik távolabbról 

hívják a doktor urat?! Mint később kiderült, azt 

sem tudta, hogy a belgyógyászatra beutaló kell! 

Így, miután nagy nehezen beraktuk a beteget az 

autónkba (Még jó, hogy van kocsink, így nem 

kellett mást megfogadni, de nem biztos, hogy 

mindenki ilyen helyzetben van, aki orvosi 

ellátásra szorul!), elmentünk a komlói kórház 

belgyógyászatára. Ott beutaló nélkül nem 

fogadtak minket, hanem tovább küldtek a városi 

orvosi ügyeletre, ahol végre megkaptuk azt a 

segítséget, amit a szászvári ügyeletes orvos is 

nyújthatott volna, ha kijött volna a beteghez. 

Lányom azóta jobban van, de orvosi ellenőrzés 

alatt áll; a góckutatás során kiderült, hogy az 

ízületi gyulladás egy korábbi tüszős 

mandulagyulladás szövődménye. Jelenleg 

gyógyszereket kell szednie, de a 

vizsgaidőszakot követően el kell távolítani a 

manduláját. 

  Úgy gondolom, hogy beteg gyermekem 

feleslegesen lett kitéve az utaztatásnak, a 

fájdalmaknak, Temesi doktor úr nem látta el 

ügyeletes orvosként a feladatát. Ez a XXI. 

században párttól – kormánytól – vizitdíjtól 

független, ez hivatástudat és emberség kérdése, 

s úgy látszik, ezt nem adnak az orvosi 

diplomával. 

                                                                  

Tisztelettel: 

                                                                                                    

Maglódiné Horváth Ildikó 
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Megemlékezés a Magyar Forradalom és Szabadságharc 

160. évfordulójáról 
 

2008. március 15., szombat - 17. óra, Kárász – Faluház 
 

A megemlékezésen fellép a Gracza János Művelődési Együttes énekkara a Vajdaságból. 

Megtiszteltetés, hogy programunkon részt vesz Dr. Kiss László professzor úr alkotmánybíró. 

Láthatunk egy a szívünkhöz közeli kiállítást, összegyűjtöttük a kárásziak katonasággal kapcsolatos 

emlékeit, képeit, fényképeit, zászlókat, tárgyakat. A kiállítást Zámbó Péter ezredes úr nyitja meg. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Nyugdíjas Baráti Kör februári eseménye 
 

Február 3-án jó hangulatban köszöntünk el az 

idei farsangtól. Ez alkalommal nagyon kedves 

feladatnak tehettünk eleget. Köszönthettük a 

körünkben lévő nyugdíjas házaspárunkat az 50. 

Házassági évfordulójuk alkalmából, Tekucsov 

Károlyt és nejét, Kardos Ilonkát. Boldogság tölt 

el, hogy van még köztünk, aki szíve párja 

mellett töltheti nyugdíjas éveit. Kívántunk a 

részükre minden szépet és jót, és még legalább 

50 évet töltsenek el együtt jóban – rosszban! 

Kitartás! 

Az ünneplést követően bevonultak az igazi 

farsangi maszkások, akik hatalmas sikert 

arattak. Nagyon nagy vidámságot hoztak a 

társaságba, emelkedett lett a hangulat. A 

jelmezek tökéletesen felismerhetetlenek voltak. 

Kívánom, hogy ezt a szép hagyományt továbbra 

is őrizzék. Marika, Margit, Gizike és Erzsi: 

köszönjük Nektek! 

Ezután folytatódott a mulatság, amiben minden 

korosztály kivette részét, ami engem jó érzéssel 

töltött el. Mindenkinek köszönöm a 

hozzáállását, és kívánom, hogy a jövőben is 

tudjunk így együttműködni! 

Ezután következett a várva-várt 

tombolasorsolás, melyet idős – fiatal egyaránt 

nagy élvezettel kísért végig. Itt köszönöm meg 

minden adakozónak a TOMBOLA 

adományokat!!! 

Lassan véget ért a mulatság, vidáman, de 

fáradtan elindultunk hazafelé, a jó kis 

„tollasbálunkba”. Kívánom, hogy máskor is 

ilyen nagy és vidám társaság vigadjon 

alkalmanként!     Fintáné Aranka 

 

A kárászi temetőbe tervezett ravatalozó vázlata: 
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XI. évfolyam 3. szám 
 

Önkormányzati hírek 

 

 Lezajlott a pályázati ellenőrzés az Ibolya utca aszfaltozásával kapcsolatban, a vízelvezetés felmerült 

hiányosságait az önkormányzat kijavította, kommentár nincs! 

 Március 4-én a Faluházban megbeszélésre került sor a Mázán is tevékenykedő, szociális ellátásokat 

szervező Kht-val a kárászi lehetőségeket illetően. 

 Március 5-én a polgármester előtt felesküdött a Választási Bizottság helyettesítő tagja, Pappné 

Götczer Valéria és a Fidesz-KDNP ellenőre, Berczeli Ferencné. 

 A március 9-i népszavazás lezajlott, eredménye a 2. oldalon olvasható.         

 Március 12-én került sor Vékényben a LEADER II. programmal kapcsolatos megbeszélésre, ezúttal 

már a konkrét kiírás előkészítése érdekében. 

 Március 15-én sikeresen lezajlott az ünnepi megemlékezés. 

 Március 20-án ülésezett a térségi tanács, a szervezet működésével kapcsolatos adminisztratív 

ügyekben foglaltak állást a polgármesterek 

 

Költségvetés 

 

A múlt számban fenyegettem meg az olvasókat, hogy ezúttal részletesebben írok a költségvetésről – 

számíthatnak rám, most megteszem. 

Nem írok programokról, nem nevesítek fejezeteket, hiszen mindezek alapja a falugyűlés, ahol ott volt 

mindenki, akit érdekel, hogy mi is történhet a következő évben… 

Szólok a tanulságokról, hiszen egy falu működéséhez szükséges pénz „összeszedése” és ennek ésszerű, 

a léptékekhez igazodó elköltése nagyon tanulságos dolog! 

A kötelező feladatokhoz szükséges fedezet rendelkezésre áll, a lakosság úgymond „szerzett” jogai nem 

csorbulnak, nem emeltünk az adókon, a komfortérzettel összefüggő beruházások is szerepelnek. 

Képesek vagyunk tovább működtetni választott feladatainkat, és lesz tehetségünk támogatni a helyi civil 

szerveződések mellett azokat is, akik a falucsokor komoly értékei, sőt – jól felfogott érdekünkben – 

országos szervezeteknek is juttatunk jelzés értékű támogatást. 

Nem csökken vagyonunk, sőt gyarapítására, modernizálására törekszünk. 

Minden határon belüli és túli partnerünkkel képesek vagyunk kapcsolataink ápolására, de ezek közül át 

is kell gondolnunk néhányat. 

A kiegyensúlyozott, takarékos költségvetés számai minden érdeklődő számára hozzáférhetőek a 

polgármesteri hivatalban 

Mezei Attila 

 

Pataktisztítás - Szemétszedés 
Kedves Kárásziak! 

Ez év április 12-én, szombaton, ismét pataktisztítás és szemétszedés lesz falunkban. Szeretettel várunk 

mindenkit, aki szeretne tenni Kárász tisztaságáért. Gyülekező 8.00 órakor az Italbolt előtt (Rosszidő 

esetén egy későbbi időpontban lesz megtartva az akció!) 

Kárász Község Önkormányzata – Kárászi Faluszépítő Egyesület – Nyugdíjas Baráti Kör – KÁR-ÁSZOK 

Sportegyesület – Kárászi fiatalok 

kárászi 
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 MÁRCIUS 9-I NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYE KÁRÁSZON 

 
1. Kórházi napidíj 

Részvétel IGEN NEM 

166 fő 

55.7% 

146 fő 

87.95 % 

20 fő 

12.05 % 

2. Vizitdíj 

Részvétel IGEN NEM 

166 fő 

55.7% 

139 fő 

83.73 % 

27 fő 

16.27 % 

3. Képzési hozzájárulás 

Részvétel IGEN NEM 

166 fő 

55.7% 

141 fő 

84.94 % 

25 fő 

15.06 % 

 

 

Péterfay József Erdészeti Emlékhely 
 
Bátran mondhatom, hogy most már áll és határidőre biztosan elkészül a Faluházhoz kapcsolódóan egy 

épület, egy lehetőség, egy fantáziamozdító helyszín, a LEADER-program által finanszírozott erdészeti 

emlékhely. 

A nyitott szín minőségi anyagokból, szakszerű munkával épül a jelen- és az utókornak. Nevéből fakadóan 

helyet ad egy állandó erdészeti kiállításnak, lehetőségei azonban meghaladják ezt. 

Kapunk egy nagy, időjárásbiztos teret, amely kiválóan gazdagítja a Faluház lehetőségeit. Az épületegyüttes 

képes komoly rendezvényekre, működhetnek szekciók és élhetnek párhuzamos programok. 

Szervezhetünk natúr piacot, szarvasgomba aukciót, de pingpongozhatunk és – aki akar – táncolhat is benne. 

Miért Péterfay Józsefről neveztük el? 

A névadó haláláig a kárászi erdészet vezetője volt, a mi temetőnkben nyugszik és elismert erdész-vadász 

személyisége a ma komoly gondokkal küszködő szakmának. Ennél többel is tartozunk emlékének! 

Az épületet először hiba nélkül át szeretnénk adni a pályázat bírálóinak, majd május első napjaiban egy 

színvonalas rendezvényen vehetik birtokba a kárásziak. 

Mezei Attila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBOLTÁS 
KÁRÁSZON április 2-án (szerdán) veszettség elleni védőoltás lesz a tűzoltószertár előtt 8 és 9 óra 

között, a vasútállomáson 9 órakor. 

Az oltás díja: 2.500 Ft ebenként. 

Féregtelenítő tabletta 100 Ft/10 kg. 

Aki háznál kéri az oltást, kérjük, előre jelezze. Ebben az esetben az oltás díja 3000 Ft/eb. 

Pótoltás: április 5-én (szombaton) 10 órakor a tűzoltószertár előtt. 

Elment egy erdőjáró 

 
Esős, párás nyárutó volt, úgy gondoltam a Somos tele van pöfeteggombával. Úgy gondoltam, a kutya nem 

jár arra, tehát enyém a zsákmány. Így gondoltam! 

A dobogói meredeken izzadtam lefelé, amikor találkoztunk! Jobb kezében egy agancs volt, vállán egy 

gázálarc táska, másik kezében egy szatyor, tele pöfeteggel… 

Azt mondta nevetve: „ez…ez az én területem…” Napszítta volt, elnyűhetetlennek tűnt és egy csatos 

üvegben hordott magával valami istenverte bort… 

Akkor találkoztam vele az erdőben először! Utána még nagyon sokszor – amikor egy lefordíthatatlanul 

ocsmány partizánnótát énekeltünk együtt, akkor már beteg volt. 

Most már nem beteg, meggyógyult és egy másik világban pihen, készül egy új életre, egy jobb életre, bár 

panasza erre sem lehet. 

Nem tudom, milyen lesz Sándor János újabb élete, de hogy újra ő szedi össze majd a pöfeteget a Somoson, 

az biztos…  

Addig meg nyugodjék békével!                                 Mezei Attila 
 

 

Mezei Attila 
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Az Egészségügyről 
 

  Írásomban három témát szeretnék érinteni. Az 

egyik a népszavazás eredménye, másik a 

háziorvosi alapellátás, a harmadik pedig az 

orvosi ügyelet kérdései, ami után a betegek 

gyakran érdeklődnek. 

  A népszavazás: teljes mértékben egyetértek a 

vizitdíj és a kórházi napidíj eltörlésével, mivel 

azt az emberek járulék formájában egyszer már 

befizették. 

Részemről a vizitdíj szedése megalázó 

„kalapozás” volt a 300 forintokért. 

Az így befolyt pénz - az OEP körlevele alapján -  

adóköteles jövedelemnek számít a kincstár felé, 

így csak az adózott rész marad a 

háziorvosoknál. 

  A háziorvosi alapellátás:  Aki bejön a 

rendelőbe, úgy ahogy eddig is, ezután is 

megkapja a megfelelő szintű orvosi ellátást 

függetlenül attól, hogy rendelkezik érvényes 

biztosítással vagy sem. Ha a TAJ-szám 

ellenőrzésnél kiderül, hogy hiányosságok 

vannak, akkor ezt közöljük a beteggel. A beteg 

elmegy a biztosítóhoz és tisztázza az esetleges 

félreértést. Ha nem jogosult az ellátásra, akkor 

vagy befizeti a havi 2-3eFt járulékot, vagy az 

APEH behajtja.   

  Az orvosi ügyelet:   A szászvári központi 

ügyelet a mostani álláspontok szerint ez év 

szeptemberéig fog a jelenlegi formában 

működni. Utána mi lesz? Ez képlékeny dolog, 

még az illetékesek sem tudnak konkrétumot 

mondani. 

  Sokan kérdezték, hova lesznek az ügyeleti 

1000 forintok. Ez az ügyeletet működtető Kft 

bevétele, nem pedig az éppen dolgozó 

ügyeleteseké, mint a háziorvosi vizitdíj.  

  Megkértek, hogy reagáljak a múlt hónapban 

megjelent „Mit ér az ügyelet…?”  című cikkre:  

Az ügyeleti ellátás során gyakran kerülök olyan 

helyzetbe, hogy több helyre kellene mennem 

egyszerre. Ilyenkor az orvos felállít bizonyos 

sürgősségi sorrendet. Például: közlekedési 

baleset, eszméletlen beteg, 3-4 napja hasfájós 

beteg.   Az első kettő között nem lehet jól 

dönteni, ilyenkor össze kell dolgozni a mentős 

kollégákkal. Viszont volt már olyan is - még az 

OMSZ reformja előtt -, hogy 3 órán át ott 

voltam a betegnél, mivel a mentő nem tudott 

jönni. Ilyenkor azt tanácsolnám a hasi panaszos 

betegnek, hogy keresse fel a területileg illetékes 

kórházat (ez a komlói kórház), ahol – ha az 

indokolt, akkor - beutaló nélkül is ellátják a 

beteget a sürgősségi ambulancián. 

  Az elmúlt 15 évben kb. 20.000  beteget láttam 

el ügyeletben.  Volt, hogy napi 130, de volt 

olyan is, hogy csak egy beteg jelent meg.  

Voltak vitás esetek, amik megbeszélés tárgyát 

képezték. (Ezek száma kb. tíz körül lehetett az 

elmúlt 15 év folyamán.) 

  Végezetül: Maglódiné panaszát az 

ügyeletvezető kivizsgálta, erről jegyzőkönyv 

készült, amiről a panaszost tájékoztatta. 

 

Tisztelettel:   

Dr. Temesi Gyula (háziorvostan szakorvosa)

 

Mit ér az ügyelet, ha Temesi doktor az ügyeletes? - 2. rész 

 
Elolvasván Maglódiné Horváth Ildikó írását aLAP legutóbbi számában, mocorogni kezdett bennem 

az újságíró. Hiányoltam, hogy senki nem kérdezte meg az újság összeállítói közül Temesi doktort, 

nincs-e hozzáfűznivalója az őt igencsak besározó cikkhez. 

Nem tudom, ebben a számban reagál-e valaki az említett „vádiratra”, én feltétlenül fontosnak 

tartom megírni saját tapasztalataimat. 

Az elmúlt év végén férjem sokáig fekvő beteg volt, csaknem elviselhetetlen fájdalmakkal. 

Számtalanszor kellett az ügyeletre mennünk (éjjel-nappal egyaránt), és Temesi doktor részéről 

mindig figyelmet, segítőkészséget tapasztaltunk. Karácsonykor ill. az ünnepek alatt hívás nélkül 

többször bejött hozzánk, és gondoskodott a fájdalomcsillapításról. Mindezt vizitdíj elfogadása 

nélkül!!! (Remélem, ezért nem bünteti meg őt az OEP.) 

De nem csak ezen időszakban tapasztaltunk részéről hozzáértő gondoskodást, hanem mindig, 

amikor kisebb-nagyobb panaszunkkal felkerestük. 

Tisztelt olvasók! Tisztelt újságszerkesztő(k)! Erre mondják: az éremnek két oldala van.  

                                                                                                            Koha Zsuzsa 
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MÁRCIUS 15. 
(Szerintem) megint csak sikerült egy bensőséges, jó 

hangulatú kis ünnepséget megszervezni. 

Szokásunkhoz híven most is volt zene, kiállítás és 

előadás – a szokásos „élő történelem óra” keretében. 

Nádor Erzsike egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta 

az ’ünnepi beszédet’ elvállalni, így azt a két 

meghívott vendég, Dr. Kiss László professzor úr 

alkotmánybíró, és Zámbó Péter ezredes úr tette meg 

helyette. Mindkét előadó tökéletesen beleillett a 

„képbe”, hiszen származásukat tekintve, mindketten 

’faluról’ jöttek, azt az értékrendet képviselve, 

amiben mi is többé-kevésbé hiszünk, vallunk. 

Többé-kevésbé – írom –, mivel azért elhangzott egy-

két olyan jellegű mondat, amivel nem biztos, hogy 

mindenki egyetértett. Én, személy szerint, 

alkotmánybíró úr kijelentésével vitatkoznék, 

miszerint ő hiányolja, hogy mostanság az utakon, 

vonaton, nem lehet katonákkal találkozni. Én nem 

hiányolom őket egyáltalán. Több okból is, leginkább 

talán azért, mert ha az ember nem találkozik állig  

 

 

felfegyverkezett katonával, akkor az talán ezt 

jelentheti, hogy „béke van”. Egyáltalán nem 

szeretném sem az ifjakat, sem pedig magam 

mundérban látni. És itt kapcsolódnék az ezredes úr 

mondandójához. Minden bizonnyal azért alakult ki 

ez a véleménykülönbség, mivel én a „másik 

oldalról” szemlélem a dolgokat. Ezredes úrnak 

tisztelettel jelentem, a katonaság sajnos nem tanított 

meg semmire. Nem tudom a géppisztolyt kezelni, 

nem tudok egy gázálarcot felvenni, ha csak tehettem, 

elblicceltem a reggeli tornákat, és nem tanított 

alázatra sem. (A körletben a szekrényem oldalára 

nagybetűvel volt írva, míg le nem szedették: „A 

terror nem tör meg, csak elszántabbá tesz!”) És úgy 

hiszem, vagyunk még jó páran, akik így gondolják. 

Én sajnos az eltöltött másfél évet az ún. „hasztalan 

évek” kategóriájába sorolom, maradt pár jó történet 

abból az időből, amit alkalmanként elő lehet húzni a 

kalapból, hiszen a katonatörténeteknél jobb sztorik 

nincsenek a világon. De semmi több. Hobó szavaival 

élve: „…csak hajtó vagyok, ne lőjetek!”             -csl-           

 

MATÁV / CICA-VONAL 
 

A Mobil Posta tavalyi sikeres „postagalamb” akcióján felbuzdulva a MATÁV is új szolgáltatást 

vezet be a falusi lakosság körében. Mivel az utóbbi időben a mobiltelefonok elterjedésével csökkent 

a vonalas készülékek használata, ezért a cég új ügyfelek kiterjesztésével próbálja az előfizetők 

számát növelni. Április elsejétől un. „cica-vonal” lép érvénybe, ahol a fél évesnél idősebb 

házimacskák napközben 8.30-17.00 óráig fél áron, hétvégén pedig teljesen ingyenesen hívhatják 

más cicaismerőseiket egy kis dorombolásos csevegésre. 

Aki háziállata számára április elsején 20 óráig a 198-as telefonszámon megrendeli az új 

szolgáltatást, saját előfizetését egy évig kedvezményesen veheti igénybe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bővebb információ a MATÁV 
198-as vonalán! 
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XI. évfolyam 4. szám 
 

Önkormányzati hírek 

 

 Az áprilisi testületi ülésen Jenczer András képviselő bejelentette, hogy új munkahelye 

összeférhetetlen a választott megbízatásával, ezért a törvényben rögzített határidőn belül lemond. 

Mivel a választáson csak a kellő számú jelölt indult, nincs mód automatikus „beugrásra”, tehát az 

egy fő képviselői helyre választás kiírására van szükség.  

 

 Világossá vált, hogy a szászvári mikrokörzeti orvosi ügyeleti rendszert az állam nem finanszírozza 

az elvárt módon, az önkormányzatok sem állhatnak erőn felül a szolgáltatás mellé, így ez várhatóan 

szeptemberben megszűnik. Orvosi ügyelet várhatóan komlói vagy bonyhádi központtal működik 

majd tovább. 

 

 Folyik a LEADER II. pályázati program előkészítése, a megalakuló egyesületben Dobos László 

alpolgármester képviseli önkormányzatunkat. 

 

 A Térségi Tanács pályázatot ad be egy 25+1 fős autóbusz beszerzésére, a jármű a kárászi 

önkormányzat fenntartásába kerül majd. A szükséges önerőt a jelenlegi autóbusz értékesítéséből 

fedezzük a kellő időben.  A Térségi Tanács javasolta, hogy a CÉDE keretből Kárász önkormányzata 

2M HUF pályázati lehetőséget kapjon. AZ önerővel kiegészített pénzből egy 50m³-es tüzivíz tartály 

telepítését tervezzük, amely a templom csapadékvizét is begyűjtené. 

 

 

Versenyeredmények a 

Kiss György ÁMK-ból 
 

2008. április 2-án az alapműveleti matematikaverseny körzeti fordulóján Tanner Martin II., Deák Kitti 

III. helyezést ért el. Mindketten a 4.a osztály tanulói, tanító nénijük Agócsiné Császár Éva. 

Tombor Zsuzsanna 8.b osztályos tanuló Budapesten a „Tiszán innen, Dunán túl” országos 

népdaléneklési versenyen arany minősítést ért el, felkészítő tanára Nagy Lászlóné volt. 

A Magyar Vöröskereszt Komló Területi Szervezete által rendezett területi elsősegélynyújtó versenyén 

intézményünk általános iskolai és ifjúsági csapata is I. helyezést ért el. A csapatok tagjai: Balázs 

Alexandra, Merk Johanna, Németh Gergely, Pecze Anett, Vadászi Dóra általános iskolai tanulók és 

Albert Sára, Gerner Zsófia, Puskás Nikolett, Schrodt Gabriella, Varga Evelin, Wieder Orsolya 

középiskolás diákok. Mindkét csapat továbbjutott a megyei fordulóra. A tanulókat Katosné Andrási 

Ildikó készítette fel. 

Gratulálunk a gyerekeknek és az őket felkészítő nevelőknek a szép eredményekért! 

Maglódiné Horváth Ildikó 

 

kárászi 
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Holocaust – Föld Napja 
 

Április 16-án volt a holocaust magyar áldozatainak emléknapja, 22-én pedig a Föld Napja. 

 

Holocaust 

Félelem, rettegés, kiszolgáltatottság, fajgyűlölet, nyomorúság, szenvedés, halál. 

Emberek - fiatalok, felnőttek, idősek, nők, gyermekek, férfiak. Áldozatok. 

 

Józan, jóérzésű ember azt hinné, a múlt század e véres, vagy vértelen eseményei akkora szégyenfolt 

az egész emberiség lelkén, hogy biztosak lehetünk benne, ez soha nem ismétlődhet meg. 

 

Biztosak lehetünk benne? 

Amikor tudós emberek kijelentik, hogy az egész meg sem történt? 

Amikor - néhányan, sokan – ezt elhiszik? 

Amikor – immár sokadszor a történelemben – bűnbakot keresve újra egyre többször hallani 

fajgyűlölő kijelentéseket? 

Amikor iskolában megjelennek jelek a falakon? 

 

Minek kell történnie velünk, hogy megértsük: nem vagyunk többek- kevesebbek, értéktelenebbek- 

értékesebbek, EMBEREK vagyunk, legfeljebb van, aki tehetségesebb, és ezt a másik oldalról nézni 

nem mindenkinek megy… 

 

Talán néhány elavult „kötelező” helyett kellene ajánlani elolvasásra Anna Frank naplóját. 

Talán utakat kellene szervezni Auswitzba, Dachauba, de legalább a budapesti Holocaust 

Emlékhelyre. 

Talán beszélgetni kellene a gyerekekkel. 

Felelősségünk van, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt. 

 

Winkler Máriának volt egy kísérlete általános iskolás gyerekekkel. Egyik napon a szőke, kék szemű 

gyerekek lettek hátrányosan megkülönböztetve, másik nap a barnák. 

Mindenki a saját bőrén érezte, milyen az, ha kiközösítenek, ha megaláznak, ha megszégyenítenek! 

És a gyerekek – ott – megértették! 

 

Eszembe jut egyetlen Nobel-díjas írónk, Kertész Imre (!) Sorstalanságának egy epizódja – amikor 

az elhurcolt tizenéves (egyébként hitét nem gyakorló) zsidó fiút az ortodox zsidók kiközösítik a 

lágerban… Joggal esett kétségbe, hát mit keresek én itt, ide sem, oda sem tartozom, innen is – 

onnan is kilöknek… 

 

A Föld Világnapja 

Falunkban „nagytakarítás” volt ekkoriban, a patakban például döglött macskát, mosdókagylót, zsák 

szemetet, akkumulátort (!) találtak. 

 

Hogy jön össze a holocaust és a Föld napja? 

Felelősségünk van! 

Vigyázni Földünkre, fizikai környezetünkre, levegőnkre, vizeinkre - mert gyermekeinknek hagyjuk 

örökül. 

Vigyázni a Föld „lelkére”, a békére, az elfogadásra – mert ezt is gyermekeink öröklik… 

Mezei Attiláné 

 

KÖSZÖNET! 

Kárász Község Önkormányzata nevében mindenkinek megköszönöm a közreműködését, aki az április 

12-i falutakarításon részt vett! 

Mezei Attila polgármester 
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www.viragpop.hu 
 

A fenti Internetcímen megkezdte működését a VIRÁGPOR zenekar honlapja.  

A zenék letölthetők, a szövegek elolvashatók, a képek nézegethetők, a leendő bulik 

prognosztizálhatók. A bemutatkozó album a nyár közepére várható. A július 26-i Gomba-

fesztiválon, a lemezbemutató koncerten minden érdeklődő számára hozzáférhető lesz a korong. 

Virágpor 

 

Az érem éle 
 

Az előző két szám orvosi ügyelettel kapcsolatos cikkekre reagálnék nagyon röviden. 

Megmutatódott az érem két oldala, erre a szerkesztő(k) lehetőséget biztosítottak. A mór(ok) 

megtette kötelességét. 

Az érem azonban mértanilag egy test, s a hengernek van – jelen esetben kicsi – magassága is, pár 

milliméter. Ez az érem éle! 

Az érmek (pénzérmek) éle fontos információt hordoz, rövideket, téveszthetetleneket. Egy vak így 

tudja meg biztosan, hogy nem euro, hanem „horngyulás” százas van a kezében, az érem élén nincs 

mellébeszélés, nincs szimpátia. Ha az érem élén téveszt valaki, biztosan veszít! 

Az érem élén az van, hogy kötelességünk egyszeri nem teljesítésére nem magyarázat tudásunk, 

vagy a többi kiválóan produkált alkalom, legfeljebb enyhítő körülmény. 

Mezei Attila 

 

 

Tollra, magyar! 
 

Időnként megfordulok építész, műemlékes 

körökben, ahol - mivel nem vagyok szakmabeli, 

hanem csak jó szándékú érdeklődő - kellően jól 

érzem magam. Kiváló, színes embereket 

ismerek és ismerek egy mondást is, az építő 

ember felelősségéről szól, mégpedig így: „most 

építjük a jövő műemlékeit”. 

Az író ember is felelős, hiszen most íródnak a 

jövő sokat forgatott, vagy éppen 

büszkélkedésből tartott, ámde porosodó 

relikviái. Könyvek, füzetek remélem, mindig 

lesznek az ember közelében, bármit is produkál 

a mindent behabzsolni szándékozó technika. 

Jó érzés, hogy Kárászról gyakran íródnak 

tanulmányok, vizsgamunkák, dolgozatok. 

Lassan új tárolót kell nekik nyitni a 

könyvtárban… Még üdítőbb, hogy kárásziak, 

vagy kárászisággal kellően fertőzöttek is 

gyakran mártják tintába tollukat, ha a 

szövegszerkesztést hívhatom ilyen ósdi 

módon… 

Gondolok itt a több könyves Császár Leventére, 

a verselő Császár Gergőre, a Helytörténeti 

Füzetek kárászi íróira (Malom: Komjáti János, 

Pajta: Pap Judit, Iskolatörténet: Nagyné 

Nyisztor Judit).  

Kovács Dezső falusi turizmusról írt 

tankönyvének is van egy egész kárászi fejezete, 

történetesen ezt Mezei Attiláné jegyzi. 

Megjelenés előtt áll Máté Gábor helyneves 

tanulmánya és Dr. Tóth Aladár erdészeti témájú 

munkája, mindezek mellett egy szűk szakmai 

közönség számára hozzáférhető már a Deák 

Attila által szerkesztett gombászati bibliográfia 

is. Szintén az ő munkája lesz a Péterfay József 

publikációiból összeállított gyűjtés is, amelynek 

befejezése ugyan elég nehézkes. Lehet, hogy 

csak a tettlegesség hozza meg a rég várt 

eredményt? 

Komolyra fordítva a szót, egy olyan világban, 

ahol a falvak jövője (sajnos csak az ott élők 

számára) alapvető kérdés – a fenti felsorolás 

igencsak fontos. Ezek a gyenge papírra rótt 

gondolatok bizony acélos kötőelemek a falu 

épületében, szegek, csavarok, ácskapcsok. 

Mezei Attila 
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MEGHÍVÓ 
 

A Nyugdíjas Baráti Kör Vékényben az Endrődi-tanyán MAJÁLIST tart, melyre szeretettel hív és 

vár mindenkit! 

Élelmet és italt mindenki hozzon magával! Nyársalás is lehetséges! Túracipő aktuális! 

Időpont: Május 3. - szombat 

Indulás: az Italbolt előtt 9 órakor 

Vezetőség 

 

M E G H Í V Ó 
 

2008. május 1-én 8 órától megrendezésre kerül az  

V. JENCZER GÁBOR EMLÉKTORNA. 

 

A nap folyamán összesen 8 csapat 2 csoportban méri össze tudását a Kárászi salakos 

teniszpályán. 

 

További eseményként 10 órától 12 óráig változatos, gyermekeknek szóló 

vetélkedők kerülnek megrendezésre Nagy Lászlóné Nyisztor Judit szervezésében. 

Erre az eseményre várjuk a gyerekek jelentkezését reggel 9:30-tól! 

 

A foci után a hölgyeké (esetleg vegyes csapatoké) lesz a pálya, akik röplabdázni 

fognak. 

 

A helyszínen vadpörkölt kerül árusításra (várhatóan 14 órától), valamint egész 

nap büfé áll az érdeklődők rendelkezésére. 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!  

 

KÁR-ÁSZOK KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 
7333 KÁRÁSZ, ADY ENDRE UTCA 7/a 

 

MEGHÍVÓ 
 

PÉTERFAY JÓZSEF Erdészeti Emlékhely és Közösségi Ház 
avató 

 

2008. május 12. 

Kárász – Faluház 

 
Tisztelettel meghívom Kárász minden lakosát a LEADER pályázati támogatással a Faluháznál épült 

Péterfay József Erdészeti Emlékhely és Közösségi Ház avató ünnepségére. 

A program 10 órakor a MESEKERT-nél (volt fűrészüzem) kezdődik, rövid séta után kerül sor 

az átadásra, melyet kulturális program és az erdészet egykori dolgozóival baráti találkozó követ. 
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aLAP 
 

2008. május 31. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XI. évfolyam 5. szám 
 

Önkormányzati hírek 
 

 Pályázatok 

Megkezdődött az erdészeti emlékhely, közösségi épület elszámolása. 

Beadtuk a falugondnoki busz cseréjére vonatkozó pályázatunkat. 

Elkészült és benyújtottuk a Decentralizált Alap (CÉDE) ránk vonatkozó tervezetét is, amely a 

Polgármesteri Hivatal teraszának burkolása mellett a temetői nyitott ravatalozó kivitelezését is 

tartalmazza. 

Megjelenés előtt áll egy pályázat, amely lehetővé tenné a Faluház már igencsak esedékes felújítási 

munkáit, akadálymentesítését és új szolgáltatások bevezetését. 

 

 Faluházi programok 

Május hónapban a már szokásos programok mellett zajlott az épületben erdei iskolai foglalkozás (bátai 

általános iskolások), nevelőtestületi kirándulás (Gagarin Általános Iskola) és borbarát egyesületi ülés.  

A ház kezd kihasználttá válni! 

 

 Választás 

Június első hetében a jegyző vezetésével összeül a választási bizottság és kitűzi a helyi időközi 

képviselői választás időpontját. 

 

 

 

Gyermekprogramokra gyűjtött 1-2 forintosok 
 

Az 1 és 2 forintosokból – sőt, ennél nagyobb érmékből összegyűlt összeg számára takarék számlabetétet 

nyitottunk, amely gyermekprogramok költségeinek fedezetéül fog szolgálni – amelyekről aLap 

hasábjain be fogunk számolni. 

Köszönet mindenkinek, aki 1 és 2 Ft-jaival, vagy nagyobb összeggel hozzájárult ahhoz, hogy 

összegyűljön több, mint 15.000 Ft. 

 

Mezei Attiláné 

 

 

MOBIL-POSTA 
 

Mobil-postások kérésére tudatjuk mindenkivel, hogy a kábel-TV csekkeket változatlanul nem ők, hanem 

a szolgáltató megbízottjai hordják szét a faluban, ezért az ezzel kapcsolatos problémákat ők nem tudják 

megoldani. 

 

kárászi 
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 Hej, erdei emlékhely! 
 

Egy néha megható, gyakran vidám nappal vettük birtokba a Faluház újabb „lehetőségét”, az 

állandó erdészeti kiállítást, a Péterfay József Erdészeti Emlékhelyet. 

Emelem süvegem és tisztelettel megköszönöm a közreműködést, melyet a következők fejtettek ki a cél 

érdekében: 

 

 Veres Ildikó tervező megálmodta a házat, nem is szabadul tőlünk, ő tervezte a ravatalozót is. 

Reméljük, még sokszor találkozunk vele… 

 

 A Mindép Kft, Gaab József és kollégái megépítették, rájuk is számítunk még, hiszen jó esély 

van arra, hogy további beruházások kivitelezői lesznek. 

 

 A műszaki ellenőr Havasi Béla volt, legendás aprólékossága gyakran okozott gerinctáji 

viszketést, de a szándék tisztasága és a szakmaiság nem vitatható. 

 

 A Keleti-Mecsekes Forrai Krisztina a Leader dzsungelében keresett számunkra fényes 

ösvényeket. 

 

 Dr. Tóth Aladár erdőmester úr a kiállítás összeállításában vállalt oroszlánrészt. 

 

 A Pécsváradi Erdészet erdész emberei közül Ripszám István igazgató úr, Partos Kálmán 

erdőgondnok úr és Vas István erdész úr nyújtottak segítő kezet. 

 

 A Gagarin Általános Iskola zenés-táncos gyerkőceit, mint már sokszor, Pap Judit terelgette 

és büszkélkedett velük, joggal. 

 

A program zavartalanságán súlyos csorbák estek volna, ha nem lettek volna az önzetlen segítők, 

akik közül sokan csak a helyszínen, szép ruhában döbbentek rá, hogy bizony ezért-azért rohanni 

kell, tálalni, felszolgálni kell, feliratozni, büfézni kell. 

Jó, hogy ilyen emberek vannak Kárászon! 

Még egyszer mindent köszönök mindenkinek! 

Dolgaink is vannak természetesen, hiszen van ott még munka, kell még oda a kéz és az ötlet: 

Hiszen a kiállítást láthatóvá kell tenni, biztosítani kell, hogy bővülhessen, a házat pedig minél 

gyakrabban és változatosabban használni kell. 

Ezért építettük… 

Mezei Attila 

A HÉT FŐBŰN 
 

A közelmúltban kihirdette a Vatikán a hét újkori főbűnt. A szentszéki bíróság vezetője azt javasolta, 

hogy nevezzék meg a modern világunk képébe jobban beilleszthető új bűnöket. Az 

összehasonlításból tisztán kivehető, hogy az idők folyamán mennyit változott a Világ. 

 

A HÉT FŐBŰN  A HÉT ÚJKORI FŐBŰN 

Kevélység 1 Drogkereskedelem és használata 

Fösvénység 2 Gyermekek és fiatalok bántalmazása 

Bujaság 3 Környezetszennyezés 

Irigység 4 Prostitúció 

Torkosság 5 Emberi génmanipuláció 

Harag 6 Mások szegénységbe taszítása 

Jóra való restség 7 Luxuscikkek vásárlása 
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A változó település határ 
A fenti címmel jelent meg a legfrissebb helytörténeti füzetünk, melyet Máté Gábor jegyzett. A szerző 

az alábbi sorokkal ajánlja figyelmünkbe írását: 
 
Középiskolás lehettem, amikor Reuter Camillo 

kárászi helynévgyűjteményét először kezembe 

vettem. Dédnagyapám íróasztalában bukkantam 

rá. Akkor még furcsa volt és az olvasást 

nehezítő körülménynek tűnt csupán a sok jelzet, 

hivatkozás, amelyek – mint most már tudom – a 

tudományos munkák alapvető tartozékai. Az 

igen gondos és tárgyilagos írás egyből magával 

ragadott, a titokzatos földrajzi nevek mögött 

felsejlett a táj ezerarcúsága és a 

megismerhetőség tág horizontja. Ennek nyomán 

gyerekkori barátaimmal számos felfedező utat is 

tettünk az aranybánya és a szénbánya 

feltérképezésére. 

A kárászi tájjal kapcsolatos élményeim 

alapvetően meghatározták érdeklődésemet. 

Pécsett töltött egyetemi éveim alatt mindhárom 

szakomon a földrajz, a turizmus, és a néprajz 

szakon is igyekeztem a Mecsekhez kötődő 

dolgozatokat, beszámolókat íni. Nagy lehetőség 

volt, hogy a Néprajz – Kulturális Antropológia 

Tanszék hallgatójaként – Andrásfalvy 

professzor vezetése alatt – a Kárpát-medence 

felszínváltozását vizsgáló kutatócsoportnak a 

tagja lehettem. Magától adódott, hogy 

vizsgálataim helyszínéül Kárászt választottam. 

A kutatásomat lezáró tanulmányban a 

határhasználat változását a gazdálkodás és a 

helynévkincs vizsgálatával, valamint a táji 

elemek (utak, források) korszakonkénti 

összevetésével szemléltettem. Az elvégzett 

munka elismeréséül a Magyar Tudományos 

Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének ifjúsági 

ösztöndíjas kutatója lettem. Jelenleg is itt 

dolgozom, s emellett doktori disszertációmat 

írom a Pécsi Tudományegyetem 

Földtudományok Doktori Iskolájának 

hallgatójaként. Kárászi témámat térben 

kibővítettem, így a Baranya megyei Völgység 

(Magyaregregytől Mázáig) egészének 

tájtörténetével foglalkozom. 

E füzetecske másodkiadás, eredetileg szakmai 

köröknek íródott. A cím kivételével nem 

változtattunk rajta. Bízom benne, hogy hasznos 

olvasmánya lesz a helytörténet iránt 

érdeklődőknek, és szívből remélem, hogy a 

térképeket szemlélve sokaknak kitárulkozik 

mindaz, amit Reuter gyűjtésével a kezemben 

gyerekként átélhettem: a szülőföld és a falut 

körülölelő táj sokszínűsége.             Máté Gábor 

 

A HELY SZELLEME  - Lovastúra útvonal horgosok, források nyomán… 

A LEADER program keretében elkészült az 

Endrődi-tanyához kapcsolódó lovastúra 

útvonal kijelölése. A 32 állomásos túra a 

tanyáról indul Kárász irányába, visszatér 

Vékénybe, majd a tanyán fejeződik be a körút. 

Az irányító táblák a lovastúra útvonal állomások 

számát és elnevezését jelzik, a nyíl mutatja a 

haladási irányt a következő túraállomás felé. 

Ezért történhetett meg az a félreértés, hogy a 

helybéliek közül sokan úgy gondolták, a nyíl 

iránya jelzi a táblán feltüntetett helyet. (Pl. 

Kárászon a tűzoltószertárnál a nyíl a 

vasútállomás felé mutat, a felirat ennek ellenére 

a Völgységi-patakot jelzi, ami viszont pont az 

ellenkező irányban csordogál.) A településeken 

belül sűrűbbre helyeztük az állomásokat, több 

táblára hosszabb-rövidebb felirat is került – az 

adott hely rövid története, anekdoták –, így a 

gyalogtúrások is élvezhetik az útvonalat, 

bebarangolva Vékény és Kárász környékét, 

ismerkedve „a hely szellemével”. Az 

útvonalnak köszönhetően kitisztításra került 

egy-két régen használt horgos, dűlőút is. Ennek 

következtében a Telektől induló és csaknem a 

szeméttelepig felérő Rác-horgos 20-25 méter 

függőleges löszfala mindenki számára 

megcsodálható. A két „nagy tábla” a két 

település központjában található, ezeken végig 

lehet követni az egész túra útvonalát. 

A túraútvonalhoz kapcsolódva a Keleti-Mecsek 

Egyesület kiadásában – szintén LEADER 

keretből – elkészült a Horgosok, források 

nyomán című, közel 70 oldalas exkluzív 

kiadvány, amely a térség tizenkét településének 

rövid történetét mutatja be, fő hangsúlyt 

fektetve a címben is szereplő horgosokra-

forrásokra, természeti értékeinkre. 

Alsómocsoládtól Mázán, Köblényen át, 

Magyaregregyig Patton Gábor történész 

gyűjtése és Szabó Dávid fotói-, grafikus 

munkája alapján élvezhetjük a régmúlt 

történéseit. (A kiadvány a települések 

polgármesteri hivatalaiban szerezhető majd be.)  

-csl- 
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XII. Keleti-Mecsek Hagyományőrző 
Táborok 

 

 
FELNŐTT NÉPTÁNCTÁBOR 

Július 7-12. Magyaregregy – Arnold-ház 
 

 

Táncoktatás:  Gömöri táncok   

Oktatók:   Török Sándor és Bors Erika 

Zene:   Blaskó Csaba, Kelemen Zsolt, Borsódi Árpád  

Tábor díja:  17.500 Ft (oktatási díj, ebéd) 

Szálláslehetőség: Falusi vendégfogadó házak: 2.200 Ft/fő/éj 

Csoportos turistaszállás: 1.250 Ft/fő/éj 

 

 
GYERMEK NÉPTÁNC- ÉS KÉZMŰVESTÁBOR 

Július 7-12. Kárász 

 

Táncoktatás:  Sárközi táncok 

Oktatók:  Keltai Gábor és Györkő Erzsébet 

Zene:   A váci zeneművészeti szakközépiskola tanítványai 

Kézműves okt.:  nemezelés, papírmerítés, agyagozás, korongozás… 

Oktatók:  Mezei Ottó, Notheisz Anita, Tiberné Pap Csilla, Győri Mariann, Bálintné Nagy Zsófia 

Programok:  Íjazás, lovaglás, kirándulás, népi színjátszás 

Tábor díja:  17.500 Ft (oktatási díj, anyagköltség, tízórai, ebéd, uzsonna) 

Szálláslehetőség: 1.100 Ft/fő/éj (gyermekek részére) 

Záróest: július 12. szombat, Kárász-Faluház 

 
 

NÉPZENEI és NÉPI ÉNEKTÁBOR 
Augusztus 4-9. Kárász 

 

Oktatók:  Blaskó Csaba (hegedű, tárogató, klarinét); Nagy Zsolt (brácsa); 

  Mohácsi Albert (bőgő) 

Zeneoktatás:  Kezdők: somogyi, széki, gömöri népzene 

         Haladók: gömöri és kalotaszegi népzene 

Népi énekoktatás: Kocsis Zsuzsanna (énekes, néprajzkutató) 

 

 

FELNŐTT KÉZMŰVES TÁBOR 
Augusztus 4-9. Magyaregregy 

 

Oktatók:  Népi fazekasság: Mezei Ottó 

Nemezelés, csuhékészítés, gyékénymunkák:  

Bálintné Nagy Zsófia, Tíberné Pap Csilla,Pap Judit Elza 

 

Az augusztusi táborok díja: 17.500 Ft (oktatási költség, ebéd) 

Szálláslehetőség: Falusi vendégfogadó házak: 2.200 Ft/fő/éj 

Záróest: aug. 9. népzenei koncertek, néptáncbemutató, Rumi László és barátai, táncház. 
 

Környékbeli részt vevőknek KEDVEZMÉNY!!! 

  
 

Információ: Pap Judit Elza 30/ 523-3404 
Császár Levente 72/ 420-074 
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aLAP 
 

2008. június 30. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XI. évfolyam 6. szám 
 

Önkormányzati hírek 
 

 A június 5-i közös testületi ülésen az iskolát fenntartó önkormányzatok Katos Sándor pályázatát 

fogadták el, így egy újabb időszakra ő a Szászvári Kiss György ÁMK igazgatója 

 

 Az önkormányzat értékesítette a Petőfi u. elején található területét, a vevő családi ház építését 

tervezi. 

 

 A Szék-Magyar Fórum és a kárászi Pajta-Színház szervezésében ifjú muzsikusok vettek részt egy 

sörnewitzi programon. 

 

 Megtörtént a Faluháznál épült közösségi tér LEADER ellenőrzése, minden rendben találtatott. Egy 

fázis van még vissza, a megnyert támogatás átutalása. 

 

 A CÉDE alap támogatásával az alábbi dolgok valósulhatnak meg a közeljövőben:  

- Polgármesteri Hivatal teraszának burkolása 

      - Az új közösségi épület aljzatának téglázása 

      - Temetői nyitott ravatalozó megépítése 

 

 Megkezdődtek az ún. Turisztikai Desztináció Menedzsmentek, röviden TDM-ek megalakulásával 

kapcsolatos kistérségi megbeszélések, melyek Kárászt is érintik. (Bővebben a 2. oldalon) 

 

 

Egyesületi hírek 
 

 Június 20-24 között tartotta éves konferenciáját a Város- és faluvédők Szövetsége. Az ajánlások 

felhívták a figyelmet az Európa Nostra Kárászon létesült információs központjára is. 

 

 28-án, szombaton, a Duna-Dráva Nemzeti Park szervezésében került lebonyolításra a „Gomba 

vadászat” elnevezésű program, ahol a közel 50 részt vevőnél megközelítőleg 40 fajta gomba került 

meghatározásra.  

 

 

FELHÍVÁS 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ingatlanaikon kezdjék meg a parlagfű irtását! 

 

 

ÉRTESÍTÉS 

 

A sírhelymegváltás a kárászi takarékban folyamatosan intézhető.  Ára 4.000 Ft, időtartama 25 év, 

szükséges hozzá a sírhely száma. 

kárászi 
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Egyszerűen Szép 
 
Autóbusz-pályaudvar. 

Szocreál virágláda, a gaz között kókadozó néhány szál virággal. 

Sokan elmennek mellette, néhánynak azért eszébe jut, hogy kár érte, hogy meg kellene öntözni, ki 

kellene gyomlálni… 

Idős, szikár nénike – nem odavalósi – zacskóban földet hoz, puszta kezével kigyomlálja, elegyengeti a 

földet… 

A virágot magát is Ő ültette valamikor – amíg a buszra úgyis csak vár. 

Valaki aztán meghatódott. Kicsit szégyellte, hogy ez neki nem jutott eszébe. Megöntözni a virágokat, 

és jobban érezni magát tőle. 

Mi is… 

Mezei Attiláné 

Turisztikai Desztináció Menedzsment 
 

A honi idegenforgalom rövid időn belül átformálódik, ami azt jelenti, hogy meg kell alakulniuk a 

címben szereplő TDM-eknek. Ez röviden azt takarja, hogy egy település, település csoport 

összegyűjti a vonzerejét és – kissé csúnya szóval élve – közösen próbálja meg eladni magát. Ennek 

érdekében a bikali Puchner Kastélyszállóban már második alkalommal gyűltek össze a témában 

érintett vállalkozók, civilszervezetek és önkormányzatok. Ahhoz, hogy valaki TDM-et hozzon létre, 

vannak különböző objektív feltételek is. Az egyik legsarkalatosabb pontja a dolognak, hogy 

minimum 20000 vendégéjszaka szükségeltetik az adott településre, település csoportra 

vonatkozóan. Aztán az is előnynek számít, ha a térség rendelkezik egy Tourinform irodával. Ami a 

vendégéjszaka számot illeti, a Puchner csak magában 25000 (!!!) éjszakát tud éves szinten 

felmutatni. Tourinformja is van a térségnek, tehát, ha nagyon akarjuk „TDM-ezhetünk”. A területi 

lehatárolás is fontos tényező: az eredeti elképzelés szerint – a LEADER-hez hasonlóan – a komlói- 

és a sásdi kistérség közösen indul a programban, kiegészülve Váraljával. Az alap – vagy más szóval 

a vezérhajó – természetesen a Puchner Kastélyszálló lenne a készülő több milliárdos beruházással, 

az ún. „Élménybirtok”-kal. Ehhez teszi majd hozzá minden érintett a maga kis vonzerejét, 

sajátosságát. Az első körben a legfontosabb szereplők a következők: Puchner Kastélyszálló, Keleti-

Mecsek Egyesület, kárászi Tourinform iroda, Mecsek-Hegyhát (Magyarhertelend és környéke), 

Sikonda Termál, Mecseki Erdészeti Zrt. Az, hogy kiből lehet TDM, majd egy pályázat során derül 

ki, amelynek eredményhirdetése még az év folyamán megtörténik. Előre láthatólag régiós szinten 

(Somogy, Tolna, Baranya) 8-9 TDM megalakulását várják, amiből 4-5 kerül támogatásra.  

Ezek szerint nem lesz egy egyszerű menet TDM-mé válni. Hajrá!          -csl- 

 

Sebességkirály 
 

A címben szereplő kifejezés ifjú korom egyik legkedvesebb zeneszámának a címe. Mostanában, ha 

az országutat járom, és néha el-elhagy egy-egy dübörgő vasparipa (Karl May-tól eltérően én most 

a sportmotorokra gondolok), akaratlanul is a Deep Purple hajdani slágere jut az eszembe. Mióta 

tavaly a mánfai úton bekövetkezett az a szerencsétlen kimenetelű halálos baleset, és a rendőrség 

fokozottabban ellenőrzi a Pécs-Komló útvonalat, a motorosok új vadászterület felé kacsingatnak. 

Félő, hogy az egyik lehetséges „versenypályájuk” a Magyaregregy-Zobákpuszta útvonal lesz. Egyre 

sűrűbben kell figyelni a jelzett útszakaszon, nehogy összetalálkozzon az ember a saját sávjában egy 

csaknem a földet súroló motorkerékpárral, amit egy hivatalos versenypályán nézve talán még 

élvezni is lehetne. Az egregyi völgyben azonban az élvezetnek ezt a szintjét kihagynám. A kérdés 

csak az, hogy meddig? Meddig van esély arra, hogy „testközelből” is megcsodáljunk egy ilyen 

vasparipát. Mert az, hogy valaki önként jelentkezi donornak, mindenkinek a saját dolga. Én 

azonban az adakozásnak ezt a formáját inkább mellőzném.                                                      -csl-           
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GOMBAFESZTIVÁL 
 

Kárász - Faluház  

2008. július 26. – Szombat 

 

 Gombász konferencia 
          - Lukács Zoltán: „Gombászvidámságok” 

- Dr. Vasas Gizella; Dr. Locsmándi Csaba: „Gyűjtés, meghatározás friss és tartósított    

  gombákból” 

 

 Szarvasgombász bemutató 
 

 GOMBAFEJŰEK 
         Beatles relikviák kiállítása 

 

 Főzőverseny 
 

 Játszóház 
 

 Gyógyteakóstoló 
 

 Egészségsátor 
 

 Kézművesek 
 

 Vajdasági Tamcsuka zenekar 
 

 Virágporságok 
 

 BÜFÉ 
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MEGHÍVÓ 
 

Pajtaszínház 
XII. Hagyományőrző Tábor megnyitója 

 

2008. július 7. (hétfő) – 17 óra 
 

IGRICZEK koncert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Régmúlt időkben az énekek hordozói az igricek voltak. Járták az országot, és megfordultak idegen 

udvarokban, városokban. Vitték és őrizték a dallamokat, a szent énekeket. Tudták, hogy a zene és az 

ének egy nagy varázslat, mely Őseink bölcsességét hordozva az Életről mesél. Hősökről, szentekről 

szóló történeteikkel emelték az ünnepi események fényét, táplálva a lelkeket.  

Az IGRICZEK arra vállalkozott, hogy a hazai dallamok mellett Európa más tájairól is összegyűjtött 

énekekkel felidézzék a középkor és Elődeink történetét, szellemiségét és átadják nekünk a múlt 

üzeneteit.” 

 

A „RENESZÁNSZ ÉV”-hez kapcsolódóan a koncert után moldvai és magyar táncház 
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aLAP 
 

2008. július 25. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XI. évfolyam 7. szám 
 

Önkormányzati hírek 
 

 Bejelentkezett az olasz hadisír gondozó iroda, amely megfelelő garanciák mellett 

(önkormányzati szándéknyilatkozat) hajlandó felkutatni az egykor a kárászi temetőben nyugvó 

Eugeniu Ribechini hozzátartozóit. 

 A július 14-i testületi ülés elfogadta több önkormányzati rendelet módosítását. – ilyen a 

szociális, környezetvédelmi és az építési szabályzat. 

 Az idegenforgalom szervezetének átalakítása turisztikai desztinációk (fogadó területek) 

kialakításával valósul meg a tervek szerint. Az önkormányzat folyamatosan képviselteti magát az 

előkészítő megbeszéléseken, sőt a következő tárgyalás helyszíne Kárász lesz. 

 A Fürdő utca jobb oldalán húzódó erdők tulajdonosa a birtokában lévő minden erdőrészben 

fakitermelési munkálatok engedélyezését kéri az erdészeti hatóságtól. A július 17-i egyeztető 

bejáráson az önkormányzat tájképi indokkal a favágásra tervezett 3,5 HA-os erdőrészen a 

famennyiség tíz százalékának lábon hagyását indítványozta, ennél többre törvényi lehetősége 

nincs. 

 

Felhívás 
 

 Ismételten felhívjuk a földtulajdonosok figyelmét, hogy gondoskodjanak a parlagfű folyamatos 

irtásáról! 

 Felhívjuk a Petőfi utcai érintettek figyelmét, hogy a járdák járhatósága érdekében a gyümölcsfák 

ágait nyessék le! 

 A sírhelymegváltás a kárászi takarékban folyamatosan intézhető.  Ára 4.000 Ft, időtartama 25 év, 

szükséges hozzá a sírhely száma. 

 

 

kárászi 

 

Véget ért a XII. Keleti-Mecsek 

Hagyományőrző Tábor első 

felvonása. A felnőttek az egre-

gyi Arnoldházban táncoltak, a 

gyerekek délelőtt kézműves- 

kedtek, délután pedig táncoltak 

a Faluházban. A zárónapon 

mindkét csoport számot adott 

tudásáról. A mellékelt fotón a 

gyerekek színjátszó előadásából 

látható egy jelenet, felnőtt segí- 

tők hathatós közreműködésével. 

 

Folytatás augusztus 4-től a nép- 

zenei táborral! 
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ÍZES ERDŐK 
 

III. Gombafesztivál 
2008. július 26. 

Kárász-Faluház 
 

 

10.00 Szakmai program 
- Lukács Zoltán:  

  „Gombász vidámságok” 

- Dr. Vasas Gizella és Dr. Locsmándi Csaba: 

  „Fákon élő gombák” 

- Gombavadászat az erdőben 

- Szarvasgomba kereső bemutató 
 

12.00 Főzőverseny kezdete 
 

14.00 Gombászdélután 
- Gombászkönyvek és festmények kiállítása 

- GOMBAFEJŰEK (Beatles relikviák)  

- „TURKA a táncoló kecske, avagy Zsuzsi néni kecskéje” 

(Dramaturg népi játék a közönség és Zsuzsi néni örömére) 

- Magyaregregyi néptánccsoport 

- Magyaregregyi Erdélyi Kör énekkara 
 

16.00 Főzőverseny eredményhirdetése 
 

16.10 TAKÁCS ESZTER akusztikus koncertje 

 

 

Kísérő programajánlat: 
                                             - Kézművesek 

                                           - Kreatív játékok 

                                             - Gyógynövényes varázsló 
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ELSZÁRMAZOTTAK 

TALÁLKOZÓJA 
 

2008. augusztus 9. 
Kárász-Faluház 

 

 

 

14.00-15.00 Gyülekező a Faluházban 
 

15.00-15.30 Köszöntő,  

      ismertető az elmúlt két év történéseiről 
 

15.30-17.00 „Találkozások”, kötetlen beszélgetés,  

      ismerkedés a településsel 
 

17.00-18.00 MÁRKUS SZÍNHÁZ 

„Az égig érő fa” című darabja 
 

18.00-19.00 XII. Keleti-Mecsek  

     Hagyományőrző Táborok záróest 
- Népzenei-, népi ének- és a kézművestábor lakóinak bemutatkozása  

                       (Közreműködik: Blaskó Csaba, Nagy Zsolt, Mohácsy Albert, Kocsis Zsuzsi) 

- Magyaregregyi Erdélyi Kör énekkara 

 

19.00-20.00 V A C S O R A 
 

20.00-       Táncház 
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Volt Egyszer Egy Zenekar I. 
 

A fenti címmel jelent meg az LGT együttes 2003-as búcsúkoncertjéről készült lemez, s ezzel a 

mottóval vezetem be az alábbiakban a három „volt” kárászi zenekar rövid bemutatását. Viszont, ha zenéről 

beszélünk helyi viszonylatban, megkerülhetetlen egy formáció, amely a mai napig aktív. Nyisztor Gyuri, ha 

nem is a Pulgeroktól számítva, de „ősidőktől” fogva húzza a talpalávalót. Néha magában, néha társakkal 

szórakoztatja a falu lakosságát hol szilveszterkor, hol a nyugdíjas bálon.  

Kárászon is volt egyszer egy zenekar anno, a Pulgerok. Az első „Huncutságok”-ban jó néhány 

anekdota lejegyzésre került Vida Pista bácsi zenekaráról. Hogy csak a legérdekesebbet említsem: „A régi 

kárászi zenekar zenészei közismerten nem ismerték a kottát. Emiatt gyakran voltak gúnyolódásnak kitéve. 

Egyszer egy olyan helyen játszottak, ahol már volt villanyvilágítás. A mulatság kellős közepén elment az 

áram. A sötétség beálltával keletkezett megilletődöttséget kellőképpen oldotta az öreg Vida hangja: Na, most 

megb…hatnátok a kottás muzsikusaitokat!” A Pulgerok kapcsán kihagyhatatlan a Dobos Pista bácsi, aki után 

még egy rádiófelvétel is maradt, nem beszélve a számtalan, általa jegyzett kottáról. 

 Aztán volt egyszer egy másik zenekarunk is a hetvenes évek elején. Arra már én is emlékszem, 

mikor vasárnap délutánonként a mozi teremben a saját készítésű, csöves rádióból átalakított erősítővel 

elszántan nyomták a „Karolina” című Szécsi Pál átiratot. Miért lett olyan hamar végük, hogy még a 

névválasztásig sem jutottak el? Talán a próbák pont egybe estek a vasárnap délutáni MEDOSZ rangadóval és 

a dobosuk inkább a sport mellett döntött. Valószínűleg Márton Tibi erre jobban tudná a választ.  

S hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy zenekar Kárászon harmadjára is. Létszámukat tekintve 

vetekedtek a Pulgerokkal, és abban is megegyeztek, hogy a kottát ők se nagyon… Sajnos abban is közös a 

vonás, hogy róluk is már csak múlt időben beszélhetünk. Ennek ellenére én nagyon bízom benne, hogy 

alkalom adtán „fújják” ők még közösen, találkozunk még a Virágporral a Faluház, vagy a Pajta színpadán. 

Már csak azért is reménykedem benne, mert a gyerekek maguk után hagytak egy lemezt, amely nem sokára 

hallgatható lesz, s aki csak egyszer is bele kóstol, az bizony el nem hiszi, hogy ezt a zenét tizenévesek 

kreálták, akiknek a fele kárászi. /folyt.köv./                    -csl- 

 

 

„…vágják a füvet, döntik az erdőt…” 
 

Mikor a Pertus hegyünket az 1800-as évek derekán letarolták, a favágók egy bükk tövében 

megtalálták azt a misekelyhet, amelyet a mohácsi vészből három ferences barát menekített ki és rejtett el itt, 

a mi erdőnkben. 

Kíváncsian várom, hogy azok a favágók, akik most állnak majd neki a Pertus tarvágásának, vajon 

mit találnak? Ugyanis a vállalkozó, aki megszerezte az erdőt, hamarosan megkapja a fakitermelésre az 

engedélyt. Ehhez nem kellett más, mint az erdőtulajdonosok többségének rábólintania az üzletre. A 

tulajdonosok megkapják érte tisztes jutalmukat, a vállalkozó elteheti a jól megérdemelt hasznát, mi meg 

nézhetjük vagy 20 évig a kopasz domboldal fatuskóit. Pár éve 2-3 pár holló vert tanyát a domboldal fái 

között. Csak abban bízom, hogy a fészkük azon az erdőrészen van, ami érintetlen marad. 

Kicsit bizsereg a tenyerem. A fiatalokat biztatnám: itt egy kiváló alkalom, hogy valami „legális 

rosszaságot” követhessenek el. A falfirkák helyett mondjuk egy „green peac”-es akcióra gondolok. Tudom, 

hogy sok értelme nem lenne a „fákhoz való hozzáláncoláshoz”, de talán jelzés értékkel bírna és 

elmondhatnák: legalább megpróbáltuk! 

De gondolhatok itt egy másik, legálisnak annyira már nem mondható variációra is. Történetesen az a 

bizonyos anekdota jár a fejemben, miszerint a „helyi vitézek” a Vörös Hadsereget akár egy napig is fel 

tudnák tartóztatni a Barnakőnél. Nosza rajta, jó katonák! Nem is kell elmenni a Barnakőig. 

A sors fintora, hogy pont egy olyan íráson dolgozom, amelyben a tündérek birodalmát favágók 

fenyegetik. Milyen könnyű dolgom volt! A mesében egyszerűen „odairányítottam” az erdőbe pár 

szalamandrát – akik egyébként a tűz tündérei –, és láss csodát: miután felgyújtották a favágók gunyhóját, 

azok fejvesztve menekültek hetedhét határon át. Azt hiszem, itt abba is hagyom az ötlettelést, nehogy valaki 

tényleg tüzet fogjon és a végén még jegyzőkönyv legyen az e havi aLap újságból.  

Bizsereg a tenyerem, nem tehetek róla, kutyából nem lesz szalonna. Szívesen eljátszom a 

gondolattal, hogy ott állok egy öreg bükkfához láncolva – talán éppen azon a helyen, ahol a misekelyhet 

megtalálták –, és jó erősen belenézek az első favágó szemébe. Aztán a vállalkozóéba. Meg azoknak a 

kárásziakéba, akik eladták neki az erdőnket. 

Hiába na, bizsereg a tenyerem. 

Hobó idézettel kezdtem, József Attilával zárom: „…fényesül a görcse sikongva…” 

Hiába, na…                                                   -csl- 
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aLAP 
 

2008. augusztus 31. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XI. évfolyam 8. szám 
 

Önkormányzati hírek 
 

 A helyi önkormányzat augusztus végén pályázatot nyújtott be az FVM felé integrált közösségi 

szolgáltatóhely kialakítása céljából. Eredményes program esetén akadálymentesítjük és felújítjuk a 

faluházat, ahol a megfelelő átalakítások után széleskörű szolgáltatást nyújtunk a lakosságnak. 

Környezetvédelmi, munkaügyi, ifjúsági, vállalkozással kapcsolatos információs pontot üzemeltetünk 

majd. 

 

 Megkezdődött az új közösségi épületben megszervezendő natúr piac engedélyezési eljárása. 

 

 Meghívásokat kaptunk partner településeinktől. Zentagunarasra augusztus 24-én utazott egy kisebb 

csoport, a szeptember 07-i ülkei Falunappal kapcsolatban pedig a megbeszélések idejét éljük. 

 

 

Győzike pedig nem jön… 
 

   A nyárral együtt szélsebesen tűntek el a programok is, melyeket vagy már hagyományosan, vagy erős 

felindulásból első esetben szerveztünk meg. 

   Hagyományos volt a gombász nap, kicsit nagyképűen: a fesztivál. Újszerű volt az elszármazott 

találkozó táborzáróval való kombinálása. Sok közös vonás volt mégis a két szép napban. 

Mindkettőn szerephez jutottak a magyaregregyi énekesek, táncosok. Itt meg kell állnom egy gondolat 

erejéig! Irigykedem miattuk, ha csak hasonló, ha csak bármilyen együttesünk lenne, énekkar, dalárda, 

amatőr színpad, hát tejben-vajban fürösztenénk őket, ez biztos! 

   Az egregyiek pedig őrzői egy hatalmas kincsnek, a népi kultúrának – másrészt ennél jobban 

közösséget teremteni, erősíteni egyszerűen nem lehet. 

   Mindkét rendezvényen voltak bábosok, ez nálunk már hagyomány. Színvonalasak voltak, eredetiek, 

humorosak. Szabó Zsuzsa százszor látott kecskéje mindig okoz azért némi meglepetést, a Márkus 

színház pedig profi produkciót állított elénk, finoman alakítva a helyhez és időhöz, jól megdolgoztatva a 

nagyérdeműt. Mindkét produkció az ígért napon, a megbeszélt időben, pontosan megérkezett… 

   Persze énekesek, táncosok, zenészek is voltak. Befutott profik és olyanok is, akik majd ezzé lesznek. 

Ha visszagondolok a táborokra – Csalókára, Csík Janira, a szászcsávásiakra – a mostaniak állják velük 

az összehasonlítást, bár én ehhez (sem) igazán értek. Annyit szeretnék viszont, hogy még jó néhányszor 

lássam-halljam őket! 

   Aztán volt Beatles és gombás kiállítás, festmények, játszóház és főzés. 

   Takáts Eszter is persze! Sokan csak miatta jöttek! Sokan?!  

   Nézők, résztvevők is akadtak, még kárásziak is! Egyre kisebb számban érkeznek az elszármazottak és 

ismét nem jött Ülkéről senki. Erdélyiek nélkül azért nem maradtunk, mert a székelykocsárdi református 

gyülekezet egy része lelkészestül vidám nézője volt a programnak. 

   Meg tudjuk-e tartani ezt a hagyományt, meg tudjuk-e őrizni ezt a színvonalat? Ezek a kérdések 

minden nyár végén foglalkoztatják a szervezőket, segítőket – akiknek ezúton is szeretnék köszönetet 

mondani! 

   Egy biztos: Győzike pedig nem jön, a jövő nyáron sem!                

Mezei Attila 

kárászi 
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Milyen a szomszéd rétje? 
Június 26-án Cegléden pörgött a Kanna Fesztivál. 

Ugyanekkor a Mecsek erdőinek egy tündérszép 

völgyében, a 384 lelket számláló Kárászon Gomba 

Fesztivált tartottak. Az alföldi városéhoz 

viszonyítottan egyszázadnyi népességű település 

szervezési technikáját és motivációját érdemes 

megfigyelni. Mert igaz, hogy a pénzük kevesebb, 

mint a „kannásoknak”, de lelkesedésük és 

tapasztalataik irigylésre méltóak. Ugyanis náluk már 

az 1920-as éveken megkezdték a falusi turizmus 

szervezését, elsőként Magyarországon. A sváb 

lakosságot itt viszonylag kevéssé érintette a 

kitelepítés, viszont jöttek hozzájuk Gömörből 

valamint a csángó Bákuból menekülők, s van nyolc 

cigánycsaládjuk is. Békésen élnek itt egymással a 

népek, becsülve egymás kultúráját. 

Itt is egy téma és egy központ köré koncentrálják a 

programokat. A vagy kéttucatnyi üstöt, bográcsot a 

karcsú templom oldalában és a szomszédos Faluház 

udvarán állították fel. Itt kaptak helyet továbbá a 

mézeskalácsosok, a fából faragott holmit kínálók, a 

méz- és a szárított-gomba árusok. A szakmai 

tanácskozást, a szórakoztató műsorokat, valamint a 

kiállításokat szintén ezen a jól behatárolt térségben 

tartották. Persze nem zavarták közben a templomban 

folyó hitéletet sem. Mert a sokadalom kellő 

tisztelettel köszöntötte a komlói Máté Gábort - Szeli 

Margit néni unokáját - és a csángóföldi 

menyasszonyát Iancu Laurát a csizmás, szalagos 

botosos ifjú vőfélyével és násznépével egyetemben. 

S még a hívatlan kíváncsiskodóknak is jutott a 

foszlós lakodalmi kalácsból, az Úr házának 

kapujában. 

Délelőtt a szakemberek és a helyi gombászok 

tanácskoztak. Elhangzottak gombás vidámságok, 

előadást tartottak a fákon élő gombákról és beszéltek 

az erdei gombavadászatról is. A gombászdélután 

keretében a falubéliek és más vidékről, s külföldről 

idelátogatók egyaránt csak úgy szívességből kaptak 

a finom étkekből. Még egy-egy pohárka igazi kisüsti 

pálinka, vagy jóféle helyben termelt vörös-, vagy 

fehérbor is dukált a vendégeknek. Most is, mint 

mindig fellépett Magyaregregy néptánccsoportja és 

az Erdélyi Kör énekkara. Fergeteges sikert aratott az 

olasz commedia dell’ arte műfaj hagyományait 

felhasználó népi játék Turkáról, Zsuzsi néni táncoló 

kecskéjéről. A gombakönyvek és festmények 

kiállítása mellé idén meghívták a Beatles relikviákat 

három évtizede gyűjtő, Mernyén lakó Fehér Attilát 

kincseinek egy részével. A hatvanas évek beat 

korszakát fémjelező gombafejűek muzsikáját a mai 

tinik is élvezettel hallgatták. 

Kontra István a Kárászi Borbarátok Köre 

csapatának főszakácsa önmagukról mesélt. 

- Mindannyian kistermelők vagyunk és főként a 

környéken hagyományos olasz rizling, zweigelt és 

kékfrankos díszlik néhány száz négyszögöles 

gazdaságainkban. De már megtalálhatók a modern 

szőlőfajták is nálunk, többek között a francia 

chardonnay, a cabernet, valamint a pinot noir. Az 

egyik gazdatársunk nemrégiben telepített egy 

ősmagyar szőlőfajtát, a juhfarkat.  

Ami a versenyt illeti: sárgagombás pacalpörköltet, 

valamint szintén sárgagombás, medvehagymás, 

vaddisznó-fasírozottat készítünk. A medvehagyma a 

Mecsek jellegzetes fűszernövénye. 

Gyöngyvirágéhoz hasonló formájú a levele, a 

zamata pedig a fokhagymáéval rokon. Nemcsak 

húsok ízesítésére, hanem salátának és főzeléknek is 

felhasználjuk. 

A pacalért cserébe a vajdasági testvérfalu 

Zentagunaras, vagy újabb nevén Novo Orahovo 

küldötte ötféle gomba felhasználásával készült 

töltött palacsintát kínált. Főszakácsuk, Homolya 

Károly a saját főztjüket mutatta be. 

- Nekünk kicsit nehéz a helyzetünk, mert a gomba 

nem honos a mi vidékünkön, ezért nincsenek az 

emberek ráállva. Viszont mivel vadászok vagyunk, 

hát sokoldalú a szakácstudományunk. A palacsintán 

túl most elkészítjük a tavaly első helyezett tárkonyos 

gombalevest, s a kemencében sütött vargányás 

vaddisznó mellett még gombával rakott halat is 

kínálunk. Akár nyerünk, akár nem, jövőre ismét 

eljövünk. 

A tizenkettő egy tucat, Nyugat Európát majmoló 

térburkolattól óvakodó, a hagyományos falusi képre 

vigyázó település a kulturális hagyományai 

ápolására szintén nagy gondot fordít. Rendszeresen 

tartanak kézműves táborokat. Nemrégiben zárták 

nagy sikerrel 12. Keleti-Mecsek Hagyományőrző 

Tábort. Tourinform irodájukat 1994 óta náluk 

működtetik a Keleti-Mecsek Egyesület falvai. 

  Nem véletlen tehát, hogy a több ciklus óta fungáló 

közkedvelt polgármesterüket a Város és Faluvédők 

Szövetsége (Hungaria Nostra) Podmaniczky-díjjal 

tüntette ki néhány esztendeje. A falu első emberét 

Mezei Attilát a turizmus és a gomba ürügyén 

faggattam. 

  - Ez már a harmadik ilyen rendezvényünk - 

mondta. - Ezzel alapvetően nem a nemzetközi- és 

hazai turizmus mindenáron való felfuttatása a 

célunk. Az elsőrendű az, hogy az itt élők jól érezzék 

magukat. A meggyőződésünk, hogy nálunk a 

turizmus családias, „lájtos”, azaz könnyed legyen, s 

alkalmazkodjon a vidék, a településen élők 

tűrőképességéhez.  

  Nálunk a gomba évszázadok óta jelen van az 

emberek életében, tehát a szokás, a hagyomány 

adott, csak fejlesztünk egy kicsit rajta. Úgy 

gondolom, lesznek majd gombász táborok is a 

falunkban. A gazdasági jobbléthez is hozzájárul 

remélhetően több lakosunknál, hogy már megtettük 

az első lépéseket a szarvasgomba termesztésének 

környékünkön való meghonosítása érdekében.        

                                               

Kőhalmi Dezső, Cegléd 
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Mi a kárászi Tábor? 
 

Nyílt szívek érintkezése, hamistól mentes mosolyok ajándékozása, az elfogadás és egymásra hangolódás 

ideje. 

Egy hely, ahol az ember felfedezheti saját értékeit, mert az élet kényszeredett grimaszait levetkőzve is kap 

szeretetet. 

Egy szóval a kárászi Tábor: Varázslat. S ünnep az ember életében. 

Mindenki szerepre lel, mindenki fontos és mindenki hiányozna. Az egymásra való odafigyelés nemes 

példája. 

Emellett pedig a könnyedség és vidámság játszadozik egy héten át az emberi lelkekkel. S minden oly közeli: 

múlt - jelen - jövő; te –én – mi; Vajdaság – Erdély – Magyarország.  

Megérted, hogy az összes határt mi állítottuk. Miért? Döntsük le! 

Sikerült!!! 

Közösen idézzük meg őseink jelenét és egyesítsük a sajátunkkal a mindent áthidaló zene által! Önfeledten 

adjuk át magunkat érzéseinknek és a jónak! Csak most az egyszer! Most az egyszer a lélek meztelen 

valóságában! 

A gyakorlati világ alakját veszti, semmivé lesz. Különbségek nem léteznek már. Együtt vagyunk. Egyek 

vagyunk. 

Hát, ezért mágia a kárászi Tábor. Tanulunk, dolgozunk, függünk egymástól, akárcsak a hétköznapok véget 

nem érő robotjában, s ez mégsem tölt el keserűséggel.  

Tiszteljük egymást. Mindenkit a maga igaz, csupasz valójában. Lehet, hogy ez a nyitja. 

A zene pedig? Egyre fokozza az ellenkezni és gátakat szabni már nem képes, érzelmektől túlcsorduló szívek 

érzékenységét. Igen. Eltéptük és leráztuk a láncokat. Szabadok vagyunk. 

Egy évben egyszer szabadnak lenni. Ott. A többi háromszázvalahány nap fáradalma, kötelezettségei és 

szorongása minden pillanatban a mélybe húzna, de van remény. Az a hét nap. Fáj, hogy csak hét nap. De 

mindent megér.                           Ambrus Kata, PTE hallgató, táborlakó 

 

A kárászi fiataloknak! 
 

Sok minden készült-épült a faluban az utóbbi időkben – nektek is, Fiatalok! 

Mesekert, ahol a kicsiknek játszani lehet, de hajrá, essünk neki nagyobbak, próbáljuk jól meghajtani, 

meggyötörni, hadd essen szét mielőbb, ez ám a buli! 

Közösségi tér – ez nagyon jó, mert nyitott, mi másra is lehetne használni, mint arra, hogy tönkretegyük, 

lefeszegessünk róla, amit lehet, ugyan, minek legyen szép, használható, ez a dicsőség, rombolni, szétverni!  

Hajrá, Fiatalok! 

Itt és most nyilvánosan bocsánatot kérek minden olyan normális, rendes, jóravaló fiataltól, aki nem 

ebbe a kategóriába tartozik, és soha eszébe nem jutna, hogy elrontsa, amit mások jó szándékból, sok 

pénzből a közösségnek létrehoztak, aki nem akar rombolni, amíg alkotni nem tud! 

Mert azt kis gondolkodás után mindenki belátja, hogy nem attól lesz valaki felnőtt, hogy tör-zúz, hanem ha 

alkot. Mindegy, mit. Házimunka, tanulás, kerti tevékenység, barkácsolás, tánc, éneklés, versírás, zenélés, 

sportolás, közösségi tevékenység, festés, rajzolás, lovaglás, jó szó, - mindegy. 

MINDEGY! 

Rettenetes felindulás vett erőt rajtam, amikor ezek a negatív tevékenységek tudomásomra jutottak! 

Kárászon van tevékeny élet, közösségért végzett munka, kulturális rendezvények, épülnek új házak, 

születnek gyermekek. Vigyázzunk, valamit nagyon elrontottunk a gyerekeink körül! 

Vigyázzatok kedves fiatal Szülők, tanuljatok a hibáinkból, neveljétek máshogy a gyerekeiteket!  Mné Zsuzsa

 

Sírhelymegváltás 
 

Mint már a legutóbbi Alapban megjelent, novemberig esedékes a sírhelyek megváltása. Az 

önkormányzati átvétel után 4.000 Ft az ár. Nagyon sok esetben történt már befizetés, de a pár 

évvel ezelőtti néhány száz, vagy egy-két ezer forint nem jelenti a sír megvásárlását. Ezekben az 

esetekben azt ki kell egészíteni a jelenleg esedékes 4.000 forintra. 

Kérünk minden kárászit, a Takarékban legyen szíves, egyeztessen a tartozásáról! 

 

ÁRAMSZÜNET 
2008. szeptember 24-én 8-16 óráig a kárászi vasútállomás területén áramszünet lesz! 
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Kedves kárászi szépkorúak! 
 

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a SZOCEG Kht. Szent Erzsébet Alapellátási Központ 

munkatársaiként megkezdtük munkánkat az Önök településén is. 

Így lehetőségük van már szeptember elejétől étkeztetést igényelni. E szolgáltatás keretében 

házhoz szállítjuk az ebédet a rászoruló idősek, rokkantnyugdíjasok számára. Jövedelemtől 

függően 50-360 Ft/nap áron igényelhető az ebéd. A szolgáltatás várhatóan szeptember 15-én 

indul. 

A nappali ellátás keretén belül, jelenleg mázai központtal működik az Idősek klubja. 

Klubvezető: Lőbl Zoltánné. 

A kárászi idősek klubjának szervezése még folyamatban van, eddig 19 fő jelezte belépési 

szándékát. 

Klubtagjaink számára rendszeresen szervezünk közös programokat, annak érdekében, hogy 

a hétköznapokat változatosabbá tegyük. 

Heti rendszerességgel tartunk: - ismeretterjesztő előadásokat - több hónapja tart a szövő 

tanfolyam - délutánonként idősek tornája, kézimunka, és sok színes tevékenység várja az 

időseket. 

A házi segítségnyújtás keretében Kovács Imréné házi gondozó kolléganő segít a 

bevásárlásban, gyógyszerek felíratásban és annak kiváltásában, hivatalos ügyeik 

intézésében, vagy egyszerűen beszélgethetnek vele problémáikról, nehézségeikről. Kérhető 

alkalmanként, avagy akár napi rendszerességgel. A szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe. 

A kárászi felmérés alapján eddig:  

  - 11 fő étkező, 

  - 16 fő házi segítségnyújtás, 

  - 12 fő jelzőrendszer, 

- 19 fő idősek klubja iránti kérelem érkezett hozzánk. 

 

Kérelmek a polgármesteri hivatalban folyamatosan igényelhetők. 

Ha kérdésük van, szívesen válaszolunk a 20-560-07-30-as telefonszámon. 

Célunk, hogy jelenlétünkkel segítsük, programjainkkal szebbé tegyük az Önök 

mindennapjait. 

 

Szívélyes üdvözlettel: 

               Tóth Andrea                                                   

                Intézményvezető                                               

 

 

Segítsünk! 
 

Bizonyára mindenki hallott Kőhalmi Janó súlyos balesetéről.  

Jelenlegi állapota nem túl bíztató, hosszú gyógykezelésre szorul.  

A család anyagi helyzete a családfenntartó munkája nélkül rendkívül nehéz.  

Bármekkora összeg is nagy segítséget jelenthet, ezért aki teheti, a 

buszmegállónál lévő boltban (volt CBA) leadhatja az erre szánt hozzájárulást. 

Köszönet érte. 



 1 

 

 

aLAP 
 

2008. szeptember 30. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XI. évfolyam 9. szám 
 

Önkormányzati hírek 
 

A szeptember 29-i testületi ülésen a képviselők elfogadták az önkormányzat első félévéről szóló 

beszámolóját, jóváhagyták a szociális rendelet módosítását, melyre az újonnan bevezetett szociális 

ellátási formák miatt volt szükség. 

Ezt követően hoztak egy határozatot, mely az orvosi ügyelet további működését lenne hivatva 

elősegíteni, és megcéloz bizonyos kistérségi pénzügyi alapokat is. 

A polgármesteri beszámoló az alábbi pontokat tartalmazta: 

 

- Kárász szerepe az alakuló turisztikai desztinációs szervezet megteremtésében 

- Keleti-Mecsek Egyesület jelene, jövője 

- Részvétel a Bursa Hungarica támogatási rendszerben 

- Lehetséges változások a szászvári jegyzőséget alkotó települések listáján 

- Pályázati beszámoló: 

     - Az iskolabusz cseréjét célzó pályázat eredményes 

     - Folynak a CÉDE támogatással kapcsolatos munkálatok 

     - Beadás előtt az integrált közösségi szolgáltatóhely kialakítását elősegítő projekt, amely a 

faluház felújítását is jelenti. 

 

 

Figyelem! 
Dr. Kászonyi Áron ügyvéd úr késznek mutatkozik arra, hogy a hét egy délutánján jogi szolgáltatásokat 

nyújtson azoknak, akik ezt igénylik. Az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatal épületében kapna helyet, 

és megfelelő érdeklődés esetén október – november hónapban kezdetét is venné. 

 

Figyelem! 
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a Komló-Víz Kft. irányában kimutatott tartozásuk rendezését 

haladéktalanul kezdjék meg, a rendezésről kezdjenek megbeszélést az illetékesekkel. 

 

 

Születésnapi köszöntő helyett 
 

1998 augusztusának végén jelent meg az első „aLap”, ennek pont tíz éve…  

Kis falunk lapja azóta jut el minden kárászi lakoshoz, valamint a környék Polgármesteri Hivatalaiba, az 

„Értékmentő” szerkesztőségébe, a Csorba Győző Megyei Könyvtárba, a Baranya Megyei Kulturális és 

Idegenforgalmi Központba, partnerfalvainkba, Kühnel Márton Budapesten élő lányához. 

Az előző szám bőségesen el lett látva olvasnivalóval – ezért maradt el ez a megemlékezés. Vagy a 

véletlen akarta úgy, hogy késsünk? 

Szeptemberben kaptuk kézhez a következő oldalon leközölt levelet, ami „aLap” tizedik évfordulójára a 

legszebben rímelő visszajelzés. 

Köszönjük az elismerést! 

 

kárászi 
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Kárászi mese kárászi gyerekeknek 

Mobilposta, mozgóposta, palackposta… 
(Folytatás) 
 

A kis herceg nem hitt a szemének. Igazi levelet hozott volna a palackposta? Elolvasta még egyszer 

és még egyszer… a falu szélén nyíló mezei virágnak is megmutatta, ő is ugyanazt látja? Hát élnek 

még a mesék? 

No, de ennek könnyű utána járni! Hiszen ez egy rejtvény, egy titkos térkép, mint a 

kincsvadászoknál! Lássuk csak: „menj át a hídon, hol csobog a patak, a farakás mellett, tán a fűben 

akad?” 

Híd, farakás, fű… nicsak! Egy katicabogár! Igaz, nem igazi, csokiból van, ami ebben az esetben 

nagyon szép tőle, s a kis herceg nem habozott, azonnal meg is ette… 

Majd megbeszélte a mezei virággal, hogy ezt bizony illik megköszönni, akárki is küldte! 

Írtak is hát így ketten egy levélkét, amit gondosan bele tettek a palackba, s útjára 

bocsátottak…(Most sem feledkeztek meg arról, hogy a palack nagyon messzire ne jusson, nehogy 

máshová kerüljön a csoki., merthogy hátha megint lesz, sose lehet tudni…) 

 

Ha Te is kíváncsi vagy, mi volt a levélben, kukkants ide, elcsentük, lemásoltuk, hogy Te is 

elolvashasd…. 
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Tisztelt Kárászi Klub Tagok! 
 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának október havi programját, melyre 

szeretettel várjuk Önöket. 

A programban jelzett Nyílt Napokon a kárászi Iskolabusz délelőtt 9 órakor indul a kárászi 

állomásról, és délben indul vissza Mázáról. 

 

01. szerda Nyílt Nap. Délelőtt: Szövés bemutató, torna, gobelin kiállítás megnyitása 

02. csütörtök  Délelőtt: Hallásvizsgálat a faluban, szövés, csuhé- és rafiafonás  

Délután:  Idősek Napja Szederkényben 

03. péntek Rafia padlóváza készítés, délután: torna 

18 órakor Idősek Napja Mázán a Művelődési Házban 

06. hétfő  Irodalmi Kör: Megemlékezés az Aradi Vértanúkról  

Délután:  Idősek Napja Nagykozáron 

07. kedd Egészséges életmód – a színek harmóniája / Az ősz színei képekben és a 

festészetben – őszi népdalok 

08. szerda Agytorna, társasjáték, zenehallgatás 

09. csütörtök Délelőtt: Szövés és padlóváza készítés 

10. péntek Origami levelek – zenehallgatás, memória játék 

13. hétfő Étkezés térítési díj befizetés / jövedelem igazolások leadása.  

Délután: torna  

14. kedd  Délelőtt: Kézimunka, szövés, Délután: Nagyanyáink szakácskönyve  

(érdekes receptek) 

15. szerda  Nyílt Nap. 10.30-tól: Amit a cukorbetegségről tudni kell.  

Előadó: Dr. Brandt Mária 

16. csütörtök  Délelőtt: szövés, délután: torna 

17. péntek  Nyílt Nap. Délelőtt 10 órakor: Nyolcvanon túl is aktívan. 

   Előadó: Rónai István nyugdíjas pedagógus, délután: torna 

18. szombat  Zenehallgatás, Vivaldi: Ősz 

20. hétfő Irodalmi kör / Őszi versek és megemlékezés október 23.-ról   

– délután: torna 

21. kedd   Megemlékezés Idősek Napjáról / 15 órától 22 óráig Teadélután  

22. szerda   Nagyanyáink meséi 

23-24-25-26. (csütörtöktől vasárnapig) MUNKASZÜNETI NAPOK 

 – ÉTKEZTETÉS NINCS!   

27. hétfő Séta az egészségért / csipkebogyó- és kökénygyűjtés 

28. kedd Különböző országok különböző temetkezési szokásai-előadás 

Kozármislenyben. 
29. szerda   Őszi dekorációk készítése falevelekből és termésekből. 

30. csütörtök Nyílt Nap. Mézkóstoló és egy érdekes előadás a méhekről.  

Előadó: Nyisztor György, délután: torna 

31. péntek   Csipkebogyó lekvár főzése. 

 

 

M á z a,  2008. szeptember 23. 

         Szívélyes üdvözlettel: 

            Mázai klubtagok és dolgozók 

 

Köszönet 
Köszönjük mindenkinek, aki segített Kőhalmi Janó számára szervezett gyűjtésben! 

Kőhalmi család 
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aLAP 
 

2008. október 31. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XI. évfolyam 10. szám 
 

Önkormányzati hírek 
 

- A hegyháti önkormányzatok egy része és több tájvédelmi körzettel határos önkormányzat 

Natúrpark létrehozását tervezi. A program nem védettségi szintet jelöl, inkább marketing 

lehetőséget jelent a szelíd gazdaság helyi szereplői számára. Kárász szemszögéből teljesen 

konkrét programokat erősíthet a tervezet, gondoljunk csak a natúr piacra, az ökoporták 

rendszerére, vagy a natúr termékeket előállító helyi kisüzemre. 

- A helyi önkormányzat részt vett a Szekszárdon rendezett Tolna megyei Lobby napon, ahol 

megmutattuk szolgáltatásainkat és termékeinket, valamint értékes „szomszédos” kapcsolatokra 

tettünk szert. 

- A III. országos falusi turizmus gasztronómiai rendezvény házigazdája ezúttal Orfű volt. A 

támogatók között volt a Pécsváradi Erdészet és Kárász Község Önkormányzata is. 

- Kárászi gombásztúrán vett részt a Mikológiai Társaság csoportja Pál-Fám Ferenc professzor úr 

vezetésével. 

- Megkezdődött az új iskolabusz beszerzésének közbeszerzési eljárása. 

- Megkezdődtek azok a munkálatok, amelyek Köblény, Szalatnak községek szélessávú internet 

ellátását hivatottak biztosítani, a tevékenység több kárászi közterületet is érint, az érintettek 

türelmét kérjük! 

- Befejezéshez közelednek a CÉDE pályázat munkálatai, melynek elsődleges célja a Hivatal 

előterének akadálymentesítése volt. 

- Folyamatosan zajlanak azok az egyeztetések, melyek a szászvári központú orvosi ügyeletet 

kívánják megmenteni. A jelenlegi rendszer azonban annyira alulfinanszírozott, hogy életben 

tartására alig van lehetőség. 

 

ÉLET-, EGÉSZSÉG-, BALESET-, KÖTELEZŐ-, CASCO-, FELELŐSSÉG-, VAGYON-, 

és még több száz biztosítási termék található a piacon. 

ÖN képes arra, hogy ezt a piacot kövesse, és állandó ismeretekkel lássa el önmagát, családját? 

 

Ha van önnek olyan kockázata, amelyet biztosítással nem védett le, kérje szaktanácsadóink segítségét, 

akik szívesen állnak rendelkezésükre egyénre szabott megoldásokkal, 

nyugdíjprogramok, megtakarítások, befektetések tekintetében. 

Vizsgáltassa át meglévő biztosításait:  

- régen kötötte, felújításokat végzett, ingósága jelentősen nőtt, 

- életbiztosítása lejárt, régi, kevés az értéke, 

- kötelezőjére kíváncsi, hol, mennyiért? És még ezernyi kérdés, amire választ kaphat egy 

 

biztosítóktól független alkusz cég munkatársaitól, 

 

akik jelenleg 16 bank, 15 biztosítótársaság, 7 pénztárszolgáltató és 14 egyéb vállalat 

termékét közvetítik. 

 

Önhöz legközelebbi független biztosítás közvetítő alkusza 

MEZEI JÓZSEF  -  Tel.: 06 70 454 7677 

 

kárászi 
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Októberi séta 
 

Az ötvenhatos magyar októberről könyvtárnyi az irodalom és a témának még mindig vannak 

kielemezetlen, főleg megbeszéletlen részletei, vannak foltjai, melyeket szemérmesen kerülgetünk. 

Vannak eseményei, melyeket ünnepelnünk kellene, büszkén, teli torokból, vagy mélázva, 

csendesen. 

Mi most egy sétával ünnepeltünk! 

Nyakunkba vettük az erdőt, vállunkra hátizsákjainkat, és beszélgettünk, gombászgattunk az őszben. 

Felszabadultak voltunk, és összetartozók, amilyeneknek egy normális ország normális embereinek 

lenniük kell! 

Meghallgattuk egymás ezerszer hallott történeteit és váratlan vallomásait, meséit, örök igazságait! 

Nem biztos, hogy sokat gondoltunk arra, azon az őszön valami ilyenért emelték fel a fegyvert jó 

páran. Olyanok, mint mi, ifjak és őszülők, megfontoltak és forrófejűek. Egy országért, ahol a 

kisemberek gyanakvás és félelem nélkül merik elmondani egymásnak gondolataikat, amelyek nem 

kell, hogy megváltsák a világot, leginkább mindennapjainkról szólnak 

Egy szabad országért! 

Mezei Attila 

 

Turisztikai Desztináció Menedzsment 
 

A jövő évtől kezdődően átalakul hazánk idegenforgalma. Címben jelzett, különböző desztinációk 

(turisztikai fogadóterületek) alakulnak szerte az országban, hogy együtt, közösen tudjanak 

megjelenni az idegenforgalom piacán. Tőlünk ez nem távoli dolog, hiszen ha belegondolunk, a 

Keleti-Mecsek Egyesület már 13 éve „ilyen desztinációban utazik”. A most alakuló szervezet 

természetesen sokkal nagyobb léptékű lesz, több mint 30 település jelezte csatlakozási szándékát, 

ami nagyjából lefedi a komlói és a sásdi kistérség nagy részét, valamint a bonyhádi térségből 

Váralja és Izmény is hozzánk csatlakozik. Az önkormányzatok mellett 6 idegenforgalmi vállalkozás 

adja majd a létrejövő desztináció magját, így a bikali Puchner Kastélyszálló, a sikondai- és a 

hertelendi termálfürdő, a mánfai Bánusz-tanya, a váraljai Prowincia panzió, az egyházaskozári 

Szuppi erdei iskola és a Mecseki Erdészeti Zrt. Továbbá 4 db civil szervezet, a Keleti-Mecsek 

Egyesület, a hosszúhetényi és a magyarhertelendi falusi vendégfogadók, valamint egy 

alsómocsoládi non-profit kft. Egy ilyen desztináció megalakításának vannak objektív feltételei is, 

például minimum évi 15 ezer vendégéjszakát kell produkálni, ez a szám mi esetünkben eléri az 50 

ezret. Az idegenforgalmi adóbevételnek el kell érnie a 3 millió forintot, ezt is bőven túllépjük. 

Aztán kell egy idegenforgalmi információs iroda, nálunk a Tourinform személyében ez is adott, sőt, 

az egész szerveződés gyakorlati része a Keleti-Mecsek Tourinformra épül. Az ún. zászlóshajó, azaz 

a legmarkánsabban megjelenő projekt a bikali Puchner 2010-re megvalósuló, közel 2,4 milliárdos 

beruházása, a Reneszánsz élménybirtok lesz. A megyében velünk párhuzamosan több helyen is 

megkezdték a saját szerveződéseket, Pécs, Harkány, Siklós-Villányi Borút, Dráva-mente, stb. 

Vannak bizonyos kötelezettségei is az alakuló TDM-eknek, a szervezetnek fent kell tartani a 

rendszert működtető menedzsmentet, ez nyilvánvalóan plusz költségeket ró ki az érintettekre. 

Valószínűleg ez lehet az oka, hogy Magyaregregy nem kíván részt venni az alakuló projektben. 

Amiért „nem szabad kimaradni a buliból”, az azért van, mert a jövő évtől kezdődően a turisztikai 

pályázatok beadása TDM tagsághoz lesz kötve, magyarul, aki nem tagja egyik szerveződésnek sem, 

az ezentúl nem tud majd pályázni. Ez Egregy esetében azt jelenti, hogy sem a falusi vendégfogadók, 

sem a panzió, sem a kemping, sem pedig a vár nem juthat idegenforgalmi támogatáshoz, mivel az 

egyes szereplők csak akkor csatlakozhatnak, ha jön az adott önkormányzat is.    

                       -csl- 

 

Köszönet Olaszi Györgynek a Könyvtárnak adományozott könyvekért! 
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Kárászi mese kárászi gyerekeknek 

Mobilposta, mozgóposta, palackposta… 
(Folytatás) 
 

A kis herceg óránként szaladt a patakhoz, vajon jött-e válasz? Nem is sejtette, hogy az idő ilyen 

lassan is mehet… Még mindig semmi! A mezei virág hiába is mondta neki, hogy türelmes legyen, 

várjon kicsit! Nem ment neki, ez nem jellemző a kis hercegekre, ő csak futkosott egyre a patakhoz, 

a hídhoz. 

Mígnem másnap ebéd után észrevette, hogy másként lóg az a palack! Levél van benne! 

Gyorsan-gyorsan, bontsuk ki!  

Húzkodta, kapkodta, leejtette izgalmában, olyan kíváncsi volt.  

Íme, ezt rejtette a palack: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jöttek-mentek a levelek, minden nap rejtett valami levélkét, valami meglepetést a palack. Lassan 

sejteni lehetett, kik a rejtélyes „postások”, bár, hogy őszinték legyünk, ez a kis herceget egyáltalán 

nem érdekelte… a kis hercegek pusztán az izgalomért, a kíváncsiságért, no meg az apró 

meglepetésekért lelkesednek, főleg, ha az csokiból van …de akkor sem árt nekik egy kis segítség. A 

mezei virág segített, amíg segíthetett. Bíztatott, türelemre intett, verset írt – de aztán egy különleges 

napon átültették egy városi kertbe, s a kis herceg egyedül maradt. Várta még a leveleket, de ő maga 

nemigen írt, lassan el is felejtkezett róla… 

A levelek meg írójuk nélkül nagyon árvák, ha nem küldjük, nem válaszolnak rá…. 

Ne haragudjatok rá! 

A kis hercegek már csak ilyenek… 
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aLAP 
 

2008. november 30. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XI. évfolyam 11. szám 
 

Önkormányzati hírek 
 

 A szászvári orvosi ügyeleti rendszer felbomlását követően a képviselő testület, egy tartózkodással 

úgy határozott, hogy lehetőség szerint a bonyhádi Központi Orvosi Ügyelethez kíván csatlakozni. A 

szükséges hozzájárulást Komló Kistérségtől beszereztük, a bonyhádi ügyelettel a szerződést aláírtuk. 

Bővebb információkat a Falugyűlésen nyújtunk az érdeklődőknek! 

 

 Lezajlott az új falugondnoki gépjármű közbeszerzési eljárása, a csere technikailag lebonyolítható. 

Az előfinanszírozás komoly probléma elé állítja önkormányzatunkat, de ezt hitelfelvétel nélkül is 

meg tudjuk oldani. 

 

 A Takarékszövetkezet Polgármesteri Klubja Egyházaskozáron találkozott e hónapban. A 

rendezvényen Kiss László alkotmánybíró úr az önkormányzati reform szükségességéről beszélt, az 

Önkormányzati Minisztérium államtitkára pedig a 2009-ben várható normatívákról tartott előadást. 

 

 Kászonyi Áron ügyvéd úr továbbra is a lakosság rendelkezésére áll, érdeklődés esetén a 06-20-372-

5762 telefonszámon lehet vele időpontot egyeztetni. 

 

 A helyi polgári védelmi szervezet november 25-én képzésen vett részt Szászváron. 

 

Falugyűlés 2008 
 

A falugyűlés a helyi demokrácia legmagasabb fóruma, ha hiszik, ha nem, ez így van. A falugyűlés 

választott már falugondnokot és utasított már el körjegyzőségi elképzelést. Egyedül a falugyűlés tud 

rangsorolni, vétózni, vagy látszólag haszontalan dolgot fontossá nyilvánítani! Ez egy fontos esemény! 

Nincs olyan esze vesztett polgármester, vagy képviselő testület, aki, ami ezt ne tudná! 

Mi is megteszünk mindent, hogy sok ember hallhassa terveinket és sok ember terveit hallgathassuk. 

Külsőségeiben is megváltoztatjuk a rendezvényt, az eddigiek olyan jó, ötvenes éveket meghazudtolóak 

voltak, emelvénnyel, asztallal a színpadon, éppen Marx elvtárs arcképe hiányzott a háttérből (bár vele 

olyan sok bajunk nem is lehet). Most egy asztalt fogunk körbe ülni, ahova mindenkit várunk, akinek 

problémája van, a többiek okulására. Várjuk azokat az okos embereket, akik hajlandóak segíteni 

nekünk. Eljött az ő idejük, mert most aztán van gubanc… Várjuk a Kárászért aggódókat és várjuk 

barátainkat, hallgassák meg a testület terveit. Fűzzenek hozzá, egészítsék ki, vagy mondják azt, hogy 

„na, ez egy komplett hülyeség!” 

Csak mondjanak már valamit!                                                                            Mezei Attila polgármester 

 

Sírhelymegváltás 
 

A temető kezelésének feladatköre az önkormányzat hatáskörébe került. Ezzel megváltozott a 

sírhelymegváltás összege, ez azokat is érinti, akik jelenleg rendezettnek tudják szeretteik nyughelyét. 

Kérjük, mielőbb nézzen utána mindenki, van-e fizetési kötelezettsége. A kárászi Takarékban a sírhely 

számának birtokában felvilágosítás és fizetési lehetőség biztosítva van.  

kárászi 
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A BÚCSÚ 
 

November 19. Erzsébet napja, a kárászi Búcsú napja. A vasárnapi szentmisén templomunk 

védőszentjét, Árpád-házi Szent Erzsébetet méltatta beszédjében a vendég tisztelendő úr. Az előző 

oldalon a polgármester Falugyűlésre invitálja a lakosságot. Fontos az invitálás, mivel az utóbbi 

években nem sok érdeklődőt vonzott a fórum. A rendezvényeink miatt is folyton panaszkodunk, 

azokra sem kíváncsiak a kárásziak, legyen az Majális, Gombafesztivál, Pajtaszínház, vagy csak egy 

sima bál. Gondoltam: no, majd a vasárnapi, ünnepi szentmisén „nézőszámot döntünk!” (Bocsánat a 

kissé kaján kifejezésért). Nem így történt, Szent Erzsébet méltatását nem hallgattuk többen, mint a 

Falugyűlést, a búcsúi szentmisét sem látogatták többen, mint a nyári rendezvényeinket. A fentiekből 

lehetne többfajta következtetést is levonni. Nem vonok. Inkább a szentmiséről „igazoltan 

hiányzókkal” – és persze azokkal, akit érdekel – megosztom védőszentünk történetét.                -csl- 

Erzsébet Magyarországon született, abban az országban, amelyben a független állami lét és 

a kereszténység alapjait Szent István király rakta le. Atyja II. András magyar király, anyja 

merániai Gertrúd volt. Erzsébetet már négy éves korában eljegyezték Türingia leendő 

grófjával, Lajossal. Lajos szülei, Hermann gróf és Zsófia grófnő e házasságtól sokat várt, és 

reményük igazolását látták abban, hogy a kis menyasszony fényes kísérettel és kincstárnyi 

hozománnyal érkezett a wartburgi várba. Német környezetben akarták nevelni, hogy jól 

elsajátíthassa új hazájának minden szokását. A kis Erzsébet jósága és kedvessége 

hamarosan megnyerte a vár népét. A nála hét évvel idősebb Lajos kezdettől fogva szívből 

szerette. A leendő anyós, Zsófia asszony ellenben egyre növekvő rosszallással figyelte a 

gyermek fejlődését, mert szokásaival nem tudott egyetérteni. Nemcsak apró, túlzásnak 

minősített vallási gyakorlatai, hanem az is, hogy teljes természetességgel magával 

egyenrangú társnak tekintette a legegyszerűbb gyermeket is. Ezt még mind elnézte volna, 

mint gyermekes jámborságot, azt azonban már nem tudta megbocsátani, hogy Erzsébet nem 

vette át az udvari élet előírt formáit: nem volt hajlandó megtanulni a nők számára akkor 

kötelező tipegő járást, s ráadásul minden körtáncnál jobban szerette a vad lovaglást. Ezzel 

egyébként az egész udvar megütközését is kiváltotta, s ha Lajos védelmébe nem veszi az 

áskálódásokkal szemben, és aránylag korai házassággal meg nem szilárdítja helyzetét a 

várban, Erzsébetet valószínűleg hamarosan hazaküldték volna Wartburgból 

Magyarországra. A házasságkötés azonban megtörtént, és a fiatalok boldogsága teljes volt. 

Erzsébet teljes szívével átadta magát férjének, akihez a szeretet sokkal erősebb kötelékei 

fűzték, mint a szülők akarata vagy az együtt töltött gyermekkor. Most már nyugodtan 

függetleníthette magát az udvari etikettől. Ha férjét hazavárta, messzire elébe lovagolt, és 

viharos örömmel üdvözölte. Lajos pedig az udvari emberek megrökönyödésére egy asztalnál 

étkezett vele. Lajosnak tapasztalnia kellett, hogy felesége szívét, jóllehet nagyon szereti őt, 

nemcsak ő birtokolja: Isten volt az, aki Erzsébetet egészen lefoglalta magának. És Lajos 

hálás hittel vette tudomásul, hogy felesége néha éjszaka fölkel mellőle, és a hideg padlóra 

fekszik, hogy Isten szeretetéért egy időre elhagyja férje közelségét. Azon sem ütközött meg, 

ha Erzsébet az asztalnál egy falatot sem evett, mert éppen böjtölt. Az 1225-ben kitört 

éhínség idején teljes tekintélyével mögötte állt, amikor Erzsébet fölnyitotta a kamrákat és 

hombárokat, és ,,kifosztva'' a várat, segített az éhezőkön. Erzsébet legbensőbb titka s 

egyúttal legvonzóbb vonása az volt, hogy tökéletes összhangot tudott teremteni az Isten és a 

férje iránti szeretet között. Vannak, akik úgy magyarázzák, hogy a szerelme egyre inkább 

lelkivé vált. Ám ezt cáfolja az a tény, hogy milyen kimondhatatlan fájdalmat érzett akkor, 

amikor Lajos 1227-ben keresztes hadjáratra indult. Mintha sejtette volna a jövőt, Lajos 

ugyanis még útközben megbetegedett és meghalt. A hírt alig merték közölni Erzsébettel, s 

mikor megtudta, ezzel a kiáltással rohant végig a vár termein: ,,Jaj, Uram Istenem, most az 

egész világ meghalt számomra!''                            /Folytatjuk/ 
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ÚMVP 
A pályázatok módosított beadási 

határideje: 

 

2009. január 10. 
 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a képviselő-testület 

2008. november hó 28-án /pénteken/ 

17 órai kezdettel a Faluházban 

közmeghallgatással egybekötött  
 

FALUGYŰLÉST 
 

tart, melyre ezúton meghívja a község 

lakósságát. 
 

Mezei Attila polgármester 
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aLAP 
 

2008. december 31. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XI. évfolyam 12. szám 
 

Év végi gondolatok 
 

A maga szintjén minden ember készít értékelést egy eltelt időszakról, például a végéhez közeledő 

esztendőről. A mérlegkészítés nemcsak a magasan szárnyaló madarak kiváltsága és a leltárak zöme le 

sem íródik, fejben összeáll. Fűződik hozzá még egy gondolat, hogy jó vagy rossz év volt, ezzel ennyi. A 

mérlegkészítés olyan, mint minden más a világon, két dolog kell hozzá, szándék és idő. 

Az én mérlegem vázlata eléggé svejki, vagy rejtőjenői környezetben formálódott, egy sebészeti 

kórteremben egy egykori határőr golyószórós, egy kedves kolozsvári kovács-fafaragó (akinek estében 

saját, szíve fölött hordott pálinkás üvege törte el a bordáját) és egy hajléktalan társaságában (aki ipari 

mennyiségű alkohol elfogyasztását követően szerzett jelentős fejsérüléseket). 

Az én mérlegem, tizennégy év polgármesterkedés után, természetesen jelentős, a falut is érintő 

tanulságot tartalmaz. Annak ellenére, hogy célkitűzéseink zömében teljesültek és anyagi helyzetünk is 

kiegyensúlyozott, nem vagyok elégedett. Nem azért, mert a törekvő ember sosem elégedett. 

Pályázati lehetőségeinknek jól megfeleltünk, úgy, hogy nem csörtettünk, nem tülekedtünk, nem 

utáltattuk meg magunkat a környezetünkkel, de voltak sikertelenségeink is. Idegesít, hogy a már 

megnyert pályázatunkat napjaink egyik „sikerminisztere” átminősítette, ezért nem sikerült összekötnünk 

a vékényi és kárászi ivóvíz vezetéket. 

Az Únió pályázataival is boldogultunk. A rendszer olyan-amilyen, politizált, bürokratikus, de ez olyan, 

mint a víz, édes, vagy sós – ha valaki nem tud benne úszni, akkor nem a víz az igazán hülye… 

Kárászra mindig jellemző volt a nyitottság, a partnerségre törekvés. Sajnálom, hogy Kárpát-medencei 

kapcsolataink nem működnek, tudom, hogy mindig más nem lehet a hibás, sok tisztázni valónk lenne 

ezen a téren. Jó, hogy hazai vizeken jól működünk, és érdekeink mentén tudunk és merünk más 

térségekkel kapcsolatokat teremteni. 

Ezzel szorosan összefügg, hogy a különböző szociális gondoskodási formák megjelenését nagy 

eredménynek tartom és úgy gondolom, hogy a munka elején tartunk. 

A gondolkodó embernek mindig dilemmája, hogy sikerül-e megfelelni a változásoknak, Kárász meg 

tud-e felelni a változásoknak? Materiálisam biztosan meg, hiszen a környezetünkben utak épülnek 

hamarosan, minden infrastruktúrával rendelkezünk, megmaradt a múlt nagy találmánya és a jövő 

komoly lehetősége: a vasút. Megjelent újra az ipar is, szelíd ipar, úgy, ahogy a fészekodúgyár. A léüzem 

ezer irányba fejleszthető, tudom, ez egy válság idején nyolc sör utáni kijelentésnek tűnhet… 

Vajon Kárász emberileg is megfelel-e a változásoknak? 

Nincsenek már illúzióim a faluközösségről, de örülök, hogy működő csoportok azért tesznek-vesznek és 

a háló majdcsak újra szövődik… Idegesít, ha valaki nagyon fontosnak tartja, hogy a helyi (egyébként 

csak papíron létező) polgári védelmi szervezetből kikerüljön – majd valaki más kihúzza a vízből a 

szomszédait, vagy akkor is lesz valami, ha egy őrült felrobbantja például a szembeni házat. Hogy ez 

őrültség? Színházak, metrók, iskolák bizonyítják, hogy nem az! 

Természetesem a történet nem csak erről szól. A megfeleléshez szükség van egy fiatal csapatra, amely 

azért szerencsére körvonalazódik. Szükség van új nézőpontokra, megoldásokra, emberekre. 

 

Boldog új évet kívánok mindenkinek! 

 

Mezei Attila polgármester 

 

 

kárászi 
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„HA NEM JÖTTEM VOLNA”  
KARÁCSONYI TÖRTÉNET 

 

Szereplők: 

Édesanya, Édesapa, Anikó, Józsi, Néni, Bácsi  
 

Mesélő: Karácsony előestéje van. Karácsonykor békét, 

örömöt, nyugalmat várunk, s mi is szeretnénk örömöt 

szerezni másoknak. Karácsony az ajándékozás ünnepe. 

Anikó ilyenkor szeret hamar lefeküdni, hogy reggel korán 

felébredjen. Náluk Karácsony első napján van az 

ajándékozás. Édesapját is sürgeti, hogy olvasson fel 

hamar a Bibliából, és ágyba bújhasson.  

Édesapa: Na, Anikó. Ha már annyira sietsz lefeküdni, 

hívd édesanyádat is, és olvassunk együtt. (jön az 

édesanya). Felolvasom a János evangéliuma 15, 22. 

Versét. (édesapa hangosan felolvassa az igeverseket).  

„Ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, 

nem volna bűnük, most azonban nincs mentségük 

bűneikre”  

„De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki 

asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény 

alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.”  

Édesanya: Na, Anikó mit értettél meg a felolvasásból?  

Anikó: Hááát, én azt értettem meg, hogy ha nem jött 

volna el Jézus erre a világra, akkor ez a világ nagyon nagy 

bűnben élne, és nem lenne, aki megszabadítson a bűntől. 

Jézus nélkül nem lehetnénk megváltva.  

Édesapa: Látod, ezért kell ünnepelni karácsonykor Jézus 

születését! Most pedig mindenkinek kívánok Istentől 

megáldott békés éjszakát!  

Édesanya: Aludj jól, Anikó, jó éjszakát!  

Mesélő: Anikó hamarosan elaludt, és nagyon érdekes 

dolgot álmodott. Álmában meglátogatja Józsi, a barátja.  

Józsi: Anikó, te mit szeretnél kapni karácsonyra? Én 

remélem, kapok egy szép könyvet.  

Anikó: Gyere, szaladjunk a nagyszobába, biztosan ott van 

már a karácsonyfa és alatta a csomagok is. 

(odaszaladnak.) 

Józsi: Hmm..., itt nincs semmi!  

Anikó: Valóban nincs csak ez a levél. Lássuk, mit ír rajta.  

Ketten: „HA NEM JÖTTEM VOLNA...”  

Józsi: Te, Anikó, a többi ablakban sem égnek a 

karácsonyfagyertyák. Menjünk ki hamar az utcára, nézzük 

meg a többi házat is.  

Anikó: Ott sem ég ... ott sem... sehol sem égnek a 

gyertyák, nincsenek karácsonyfák!!!!!  

Józsi: Nézd csak, mi van ott abban az ablakban? Valami 

tábla. Lássuk, mit ír rajta?  

Ketten: „HA NEM JÖTTEM VOLNA...”  

Anikó: Menjünk a templomba...  

Józsi: Várj, előbb kérdezzünk meg valakit, hisz ma 

karácsony van, ennyire nem lehet rossz az időérzékem!!! 

Ott jön egy bácsi!  

Anikó: Bácsi, kérem, ne tessék haragudni, mi történt, 

hogy sötétek az ablakok, és a harangok sem szólnak 

karácsonykor?  

Bácsi: Karácsony?!? Mi az, hogy karácsony?  

Józsi: Ünnep, karácsonyfák, díszek, ajándékok...  

Bácsi: Még nem is hallottam róla.  

Anikó: Hogy lehetséges ez? Gyere, menjünk a 

templomba, mert ott karácsonyi istentisztelet van.  

Mesélő: A két gyerek egymást megelőzve szaladnak a 

templom felé, de hirtelen megtorpannak egy üres téren.  

Józsi: Azt hiszem eltévedtünk, pedig biztos voltam benne, 

hogy itt van a templomunk...  

Anikó: Tudom, hogy itt volt, de most nincs itt semmi, 

csak ez a tábla. Lássuk, mi van ráírva?  

Ketten: „HA NEM JÖTTEM VOLNA...”  

Anikó: Figyelj csak, Józsi. A szomszédunkban lakik egy 

aranyos néni, ő sokat mesélt nekem Jézusról, kérdezzük 

meg őt, hogy mi történt.  

Józsi: Nem is tudom, elég késő van már, nem hiszem, 

hogy örülne, hogy ilyenkor felzavarjuk.  

Anikó: Ne izgulj, ő nem olyan, nagyon kedves, még nem 

láttam soha mérgesnek.  

Mesélő: Mindketten elindultak a szomszéd néni háza felé, 

kis időn belül meg is érkeztek.  

Anikó: Jó estét Margit néni! Nem tetszik tudni, hogy 

miért ilyen kihalt a falu?  

Néni: Fiacskáim, hát semmi jóérzés nincs bennetek? Már 

majdnem elaludtam, ti meg felzavartok, és azt kérdezitek, 

hogy miért kihalt a falu. Azért, mert már mindenki 

lefeküdt! Most pedig takarodjatok innen mihasznák!  

Mesélő: A két fiatal megszeppenve álltak még egy 

keveset a bezárt ajtó előtt, majd pedig:  

Józsi: Látod, hogy mi van az ajtóra írva? Olvassuk el!  

Ketten: „HA NEM JÖTTEM VOLNA...”  

Anikó: Az este azt olvasta édesapám a Bibliából: „Ha 

nem jöttem volna...”, hogy is van az egész igevers? 

Menjünk haza és olvassuk el újra!  

Mesélő: A két barát hazasiet, és türelmetlenül lapoznak a 

Bibliában.  

Anikó: Úgy emlékszem, a János evangéliumából olvasta.  

Józsi: Akkor az Újszövetségben keresd!  

Anikó: Itt van Ámos, Zakariás, Malakiás... Most pedig 

következik az Újszövetség...  

Józsi: Ez meg mi? Hisz üresek a lapok!!!  

Anikó: Azt én is látom! Várj csak, Józsi. Ha a fény felé 

tartjuk, akkor valami írás látszik.  

Ketten: „HA NEM JÖTTEM VOLNA...”  

Józsi: Milyen szomorú. Nincs karácsony, nincs 

karácsonyfa, nincs templom és a Biblia is csak félig van 

megírva. Ennél rosszabb már nem is történhetett volna.  

Édesanya: Ébredj, Anikó! Boldog Karácsonyt!  

Anikó: Anyu... van karácsony?!?  

Édesanya: Miért kérdezel ilyesmit, persze, hogy van.  

Anikó: Milyen szomorút álmodtam. De jó, hogy 

megszületett a Jézuska és van karácsony!!!  

Mesélő: Milyen jó, hogy nem valóság Anikó álma, hogy 

eljött az Úr Jézus és van karácsony, van megváltás, van 

templom, és Jézus által lehet örökéletünk is.  

Ünnepeljük együtt a karácsony-szerzőt, az ünnepet adó 

Istent, aki kimondhatatlan ajándékot adott a világnak. 

 
(Ismeretlen szerző) 
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A BÚCSÚ 
 

Szent Erzsébet élete (II. rész) 

Lajos oltalma nélkül nem folytathatta tovább addigi életét, ezért egy óvatlan pillanatban, 

gyermekeivel együtt elhagyta a várat. A későbbi korokban, amikor már nem értették a szegénység 

utáni vágyat, amely Erzsébet szívében állandóan égett, menekülését úgy magyarázták, hogy 

,,elűzték a várból''. Érdemes fölfigyelnünk arra, hogy ez a későbbi értékelés mennyire 

megváltoztatta Erzsébet alakját: egy kitaszított, szegénységbe jutott grófnő, aki csodákat művel, 

hogy legyőzze környezete gonoszságait, jótettet jótettre halmoz, és fiatalon elég a szeretetben. Ez az 

Erzsébet-kép közelebb állt a hívők lelkéhez, mert érthetőbb volt, mint azé az asszonyé, aki mindezt 

szabad megfontolással, önként tette, és akinek férje halála adta az alkalmat arra, hogy az 

evangéliumot minden fenntartás nélkül kövesse.  

Utolsó éveiben nagy szerepet játszott Marburgi Konrád, akit maga a pápa jelölt ki Erzsébet 

lelkiatyjául. Lajos még életben volt, amikor Erzsébet már arra a Konrádra bízta lelke vezetését, 

akinek 1226-ban engedelmességi fogadalmat is tett. 1228-ban követte őt Marburgba. Konrád 

ferences komoly, szent buzgósággal teli pap volt, aszkézisben és szegénységben élt. Nagy 

feladatának tekintette Erzsébet tökéletességének kibontakoztatását. Szigorú lelkivezető volt: kis 

hibákért is megostorozta Erzsébetet. Ha észrevette ragaszkodását a világ dolgaihoz, azonnal 

kegyetlenül megvont tőle mindent. Így tiltotta el tőle utolsó társaságát, két kedves szolgálóját is. 

Erzsébet pedig nem tiltakozott és nem keresett kibúvókat, hanem Krisztus iránti szerelme jeleként 

tökéletesen engedelmeskedett. Oly hűséggel és hajlékonysággal simult Isten kezébe, hogy emberi 

szigor nem tudott ártani neki.  

De amíg egyik oldalon engedelmességével megkönnyítette lelkivezetőjének dolgát, a másik oldalon 

szinte lehetetlen feladat elé állította: Konrádnak kellett irányítania Erzsébet mindent felülmúló 

szeretetének tetteit. Konrád egészségéről is néha maga Erzsébet gondoskodott, mert a 

betegápolásból sem akarta kivonni magát. A lelkivezető és rábízottja közti harc egyik mozzanata 

tűnik föl abban a levélben, amelyet Konrád Erzsébet halála után IX. Gergely pápának írt: ,,Könnyek 

között kérte tőlem, engedjem meg, hogy házról házra járva koldulhasson. Amikor ezt megtagadtam 

tőle, azt válaszolta: Akkor olyat teszek, amit nem tilthat meg nekem! És nagypénteken (1228-ban), 

amikor az oltárok minden ékességüktől meg voltak fosztva, a minoriták kápolnájának oltárára tette 

kezét, és lemondott a saját akaratáról és a világ minden pompájáról. Amikor mindenről le akart 

mondani, amije csak van, elhúztam az oltártól...''  

Özvegyi javaiból Erzsébet ispotályt rendezett be Marburgban. Attól a bizonyos nagypéntektől fogva 

ott szolgált a ferences harmadrend szürke ruhájában, mint betegápoló. Gyermekeit nevelőkre bízta, 

mert úgy látta, hogy nem tud számukra megfelelő nevelést biztosítani. E döntésében bizonyára 

része volt annak is, hogy a szívét most már osztatlanul Istennek akarta adni. Legkisebb lányát, 

Gertrúdot boldogként tiszteljük (lásd november 13-án).  

1231 novemberében Erzsébet megbetegedett. Utolsó napjait gyermeki derű ragyogta be. 

Elajándékozta a még meglévő holmiját, s vigasztalta a mellette lévő nővéreket. 16-án éjfél körül 

halt meg. Marburgban temették el, s már négy évvel halála után, 1235-ben szentté avatták.  

 

MENETREND VÁLTOZÁS 

5710 Komló – Szászvár – Bonyhád autóbuszvonalon 

A 42 számú járat 5 perccel később közlekedik, ennek megfelelően munkanapokon a járat Kárászról 

indul 15.35 órakor, Köblény fordulóhoz érkezik 15.49 órakor, és a közbeeső megállóhelyeket is 5 

perccel később érinti. 
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Keleti-Mecsek településeinek 2008. év vendégéjszakái a befizetett idegenforgalmi adó után 

 

 
Vendégfogadó Vendégéj 

 

Kárász                (IFA: 200 Ft) 237.800 Ft 

1. Szeli 200 

2. Somfai 185 

3. Jakab 107 

4. Ruppl 105 

5. Nagy 103 

6. Kővári 99 

7. Császár 96 

8. Mezei 73 

9. Panyor 72 

10. Löbl 71 

11. Gajdos 55 

12. Pap Judit 23 

Összesen 1189 

2007 évben: 1339 (-150 ) 

 

Magyaregregy   (IFA: 150 Ft) 84.900 Ft 

1. Deák 182 

2. Végvári 104 

3. Kozmann 104 

4. Czikla 64 

5. Gyurka 36 

6. Tombor 22 

7. Rákóczi u. 20 

8. Antal 15 

9. Buzás 10 

10. Gábor 9 

Összesen 566 

2007 évben: 808 (-242)  

 

Szászvár             (IFA: 200 Ft) 69.600 Ft 

1. Barabás 66 

2. Dobszai 65 

3. Vidák 54 

4. Jáger 45 

5. Jáger (Cs) 45 

6. Hauschl 37 

7. Nagy 18 

8. Püski 18 

Összesen 348 

2007 évben: 336 (+12) 

 

Vékény               (IFA: 100 Ft) 44.200 Ft 

1. Gyenis 299 

2. Endrődi T. 80 

3. Ettekoven 63 

Összesen 442 

2007 évben: 100 (+342) 

 

Keleti-Mecsek 2545 
2007 évben: 2581 (-79) 

 

 

Idegenforgalmi adó: 

 

2008:  2545 vendégéj 

436.500 Ft /3x – 1.309.500 Ft 

 

2007:  2581 vendégéj 

493.100 Ft / 3x – 1.479.300 Ft 

 

2006: 2869 vendégéj 

532.900 Ft / 3x – 1.598.700 Ft 

 

2005: 1771 vendégéj 

331.800 Ft / 3x – 995.400 Ft  

 


