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K á r á s z i 

független havilap 

 

XIII. évfolyam 2. szám 
 

Önkormányzati hírek 

 
- A február 03-i testületi ülésen a képviselők megtárgyalták a 2010 évi költségvetés első változatát, melyet 

beterjesztésre alkalmasnak találtak. A költségvetés elfogadására a közös testületi ülést követően kerülhet sor, 

várhatóan március első harmadában. 

- Február 11-én a „Soknemzetiségű Dél-Dunántúl népi építészete” című EKF-es program részeként előadás 

hangzott el a Lenau-házban a kárászi védett értékekről. 

- Február 12-én tartotta soros ülését a Komlói kistérség tanácsa, a fő téma a költségvetés beterjesztése volt. 

- Február 15-én Szászváron közös testületi ülésen vettek részt a társulásban működtetett intézmények, 

feladatok fenntartó önkormányzatai. A mázai óvoda helyzetét, az ezzel kapcsolatos döntést a hét érintett 

polgármester külön megbeszélése készíti majd elő. A közös testületi ülésen tehát csak beterjesztett 

költségvetések születtek. 

- Február 11-én Dr. Finta Istvánnak, a Keleti-Mecsek Egyesület elnökének szervezésében a Pascal Kutatási 

Program keretében ausztrál, amerikai, francia és svéd egyetemek professzorai ismerkedtek a kárászi 

vonatkozásokkal. 

- Február 17-én került sor a Keleti-Mecsek Egyesület ülésére, ahol Császár Levente a turisztikai szervezet 

átalakításáról, Dr. Finta István a pályázati lehetőségekről tartott ismertetőt. 

- Február 19-én a Komlót-Magyarszéket érintő kerékpárút közbeszerzési eljárásával kapcsolatban tartott 

rendkívüli ülést a térségi tanács. 

- A helyi önkormányzat minden bejegyzett párt számára lehetőséget biztosít a kampány ideje alatt nézetei 

ismertetésére, február 20-án a „Jobbik” tartott hívei és az érdeklődők számára gyűlést a faluházban. 

- Február 22-én az Európa Park programmal kapcsolatos tájékoztatót hallgattak meg a polgármesterek 

Alsómocsoládon. Mint ismert, falunk partnerországa ebben az esetben Románia. 

 

Február  

Újra lebeg, majd letelepszik a földre,  
végül elolvad a hó;  
csordul, utat váj.  
Megvillan a nap. Megvillan az ég.  
Megvillan a nap, hunyorint.  

S íme fehér hangján  
rábéget a nyáj odakint,  
tollát rázza felé s cserren már a veréb.           
   /Radnóti Miklós: Naptár/ 

1825 februárjában született  Jókai Mór, aki mindmáig a legolvasottabb magyar írók közé tartozik, bár ma már – 

sajnos – egyre kevesebben keresik műveit. Valamennyire érthető is, mert ugyan Jókai a magyar nyelv egyik 

legnagyobb művésze, a mai olvasónak kell egy kis idő, hogy beleilleszkedjen az ő nehéz, de gyönyörű 

nyelvezetébe, s hagyja magát elringatni szavainak varázsától. 

Jókaival lett teljessé a magyar romantika. Életműve a száznál is több kötetben felidézi a nemzeti múlt egészének 

látomását, és tanúsítja azt az utat, amelyet a magyar társadalom a nemesi világtól a kibontakozó polgári világig 

megtett. 

A magyar romantikus próza legnagyobb alakja. Indíttatását Dumas, Victor Hugo regényei adták, regényeiben 

azonban a romantika mellett megtalálhatóak a szecesszió (Az arany ember), a naturalizmus (Szegény gazdagok, 

Az új földesúr) stílusjegyei is. 

Szerette az embert, az életet, a szépséget, a jóságot, az igazságosságot — és ezt hirdette véghetetlen képzelőerővel 

és szeretetre méltó szelídséggel. Ezt érzi meg ma is az olvasó. Ez a titka. Fedezzük fel újra!          Mezeiné Zsuzsa 

kárászi 

http://www.literatura.hu/irok/romantik/dumas.htm
http://www.literatura.hu/irok/romantik/hugo.htm
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Kárász község Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november hó 27-én tartott 

közmeghallgatással egybekötött falugyűlés jegyzőkönyve (III. rész) 

 

Komóczi Sándor Tavaly is beszéltem már az 

útról, ami hozzám vezet. Föl fogom földdel 

tölteni, hogy tudjak kocsival hazajárni. Ha jön 

az eső, hozza le a kocsmához, nem érdekel. Le 

volt az az út kövezve, de a víz lemosta.  

Mezei Attila polgármester Leaszfaltozva 

biztos, hogy nem lesz az az út, mert egy 

emberért nem fogunk utat aszfaltozni, ilyen 

sehol nincs. Ha 50 évig ellapátoltatjuk róla a 

sarat, az is olcsóbb. Le lesz kavicsozva és lesz 

egy áteresz is készítve. 

Szalai Sándor állampolgár Ki engedte meg 

azoknak a nagy fa-szállító autóknak, hogy ott 

járjanak le? Amikor az árvíz volt, se jött le 

ennyi víz onnan, mint amióta azok is ott járnak.  

Mezei Attila Egy folyókát tudunk készíteni, és 

kavicsot viszünk oda. Az az út már háromszor 

meg lett javítva, de nem vigyáznak rá. 

Gulyás Andrásné Csak a falu felső végén van 

egy működő közkút. Azt hallottuk, hogy ami víz 

azon elfolyik, az önkormányzatnak kell 

megfizetni, vagy szét van osztva a lakosságra.  

Ha mindenhonnan le lettek szerelve, mert 

megrongálódtak, stb., ezt miért nem lehet 

leszerelni?  

Mezei Attila Az önkormányzatnak kell 

megfizetni. Azt is, amit medence töltésére 

használnak, mi fizetjük. Azért nem szereltetjük 

le, mert azt használják. Le lett szerelve, mert a 

traktorosok a vegyszerezéshez onnan vitték a 

vizet, a kocsma előttinél autót mostak. Miért 

szereljük le azt is? 

Gulyás Andrásné Azért, mert én húsz évig 

hozzá sem nyúltam ahhoz a kúthoz, az idén én 

töltöttem föl onnan a medencénket és mindenki 

föl volt háborodva.  

Mezei Attila Miért töltöttétek föl onnan? Hogy 

jut ilyesmi eszetekbe, hogy a fürdőmedencét a 

közkútról töltitek föl?  

Gulyás Andrásné Azért, mert akinek van 

vezetékes vize, az is onnan hordja a vizet a 

közkútról. 

Mezei Attila polgármester Ha elvisznek egy-

két vödörrel, az más, mint a medencetöltés.  

Sipos Józsefné A temetőben elképesztő dolgok 

vannak. Ott vannak az akácfák, a márvány 

síremlékek, de hogy azok mögött mi van, az 

elképesztő. Zsákszámra odahordták a szemetet, 

a tetőcserepeket, meg mindent. Elmondani nem 

lehet, hogy ott mi van, a ravatalozó mögötti 

részen. Zsákban is odaviszik a szemetet, holott a 

kukás autó mindent elvisz. A másik gond, hogy 

bejárnak a temetőbe a vadak, minden virágot 

leesznek a sírokról. 

Mezei Attila Összeszedetem a szemetet, ennyit 

tudok mondani. A temető fenntartása 

önkormányzati feladat, azt mi megoldjuk, a 

szemetelőket pedig figyelmeztessétek.  

Dobos László Az a gond, hogy ott nem lehet 

lőni, mert elveszik a puskámat és meg is 

büntetnek.  

Szemes János Nem biztos, hogy csak kárásziak 

tették ezt a nagy szemetelést a temetőben. 

Nemrég volt a halottak napja, rengeteg idegen, 

környékbeli és távoli érkezhetett a temetőbe. Én 

úgy gondolom, hogy a kárásziak nagy része 

nem szemetel.  

Mezei Attila  A jövő évben mit csináljunk? 

Milyen elképzeléseik vannak? 

Borbély Zsuzsanna Elhangzott a beszámolóban 

az átemelők szagtalanítása. A felújítás is 

szerepel a jövő évi tervekben? Többször 

előfordult, hogy az előttünk lévő kis padkánál 

zubogott ki a szennyvíz.  

Mezei Attila Igen, az 2 millió Ft-ba kerül majd 

darabonként. Úgy képzelem, hogy önerővel 

beszállunk majd egy pályázatba, és abból 

elkészítjük a Komló-Víz Kft-vel közösen.  

 

A közmeghallgatással egybekötött falugyűlésen 

több hozzászólás nem hangzott el, a 

polgármester megköszönte a megjelenést, az 

ülést bezárta.  

 

Kérjük, támogassa továbbra is adója 1 %-ával a Kárászi Faluszépítő Egyesületet. 

Adószám: 19030263-1-02 

Köszönettel: Mezei Attila, a Kárászi Faluszépítő Egyesület elnöke 

 

A Könyvtár köszöni Lőbl Zoltánnak az ajándék könyveket. 

A Könyvtár elfogad minden könyvadományt. Amely könyvekből már van a Könyvtár 

állományában, azt értékesíti, ill. ellenérték nélkül elvihető a Könyvtár elől. 
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Falusi ágyra járatók, avagy képek a vidékfejlesztés korából 

 

Aprófalvak. Szépek. Szegények. Sokaknak épp 

ezért kitörési pont a turizmus, a vendéglátás. 

Többek számára vonzó és megfizethető ez a 

felüdülési lehetőség. Talán épp ez is a hiba! Jók! 

Túl jók! Annyira jók vagyunk, hogy 

elszippantjuk a vendéget a sokcsillagos 

szállodáktól? Ugye, ezt nem hiszik! Régen rossz 

a szállodaiparra nézve, ha egy egészen más 

kínálatból építkező vendéglátó-forma keresztbe 

tud tenni neki… Én sem hiszem, bár sokak 

szerint valami ilyesmi is mozgathatja azt a 

lobbitevékenységet, aminek áldozatai jelenleg a 

falusi vendéglátók. 

Igaz lenne, hogy jó magyar szokás szerint, ha 

valami nem működik, nem azt nézem, miképpen 

lehetne javítani a helyzeten, hanem az ellenséget 

keresem, azt a csirkefogót, aki tönkre tesz, mert 

jobb, mint én?  

Ami bizonyos, az, hogy a falusi vendéglátás 

egyre népszerűbb az országban. Ennek nyilván 

anyagi okai is vannak, hisz olcsóbb ez a 

pihenési forma, mint a klasszikus szállodai 

szolgáltatások, de egészen biztosan tudom, hogy 

nem csak ez az ok.  

Sok tehetséges falusi ember látott fantáziát, 

megtartó erőt ebben az ágazatban – sok esetben 

más választása nem is nagyon volt, ha falujában 

szeretett volna élni és megélni - és évek 

küzdelmes munkájával felvirágoztatta (szó 

szerint is) portáját, beleadott apait, anyait (itt a 

szokások, hagyományok, átörökített 

tapasztalatok továbbvitelére is gondolok) mert 

igazából e kincsek által van a falusi 

vendéglátásnak íze, illata, formája, színe! 

Vagyis: volt. 

Jelen helyzet ellehetetleníti azokat a falusi 

gazdákat, akik e szolgáltatást 

magánszemélyként űzik. A januártól érvényes 

adójogszabályok szerint csak szállást adhat 

magánszemély. Amint reggelit, ne adj Isten 

egyéb szolgáltatást is kínál a vendégnek, azon 

nyomban vállalkozóvá kell válnia, hisz ezekre a 

tevékenységekre már nem terjed ki az engedély 

az új jogszabályban. De ki jön „csak” aludni 

falura? Az volt a szép ebben a mesterségben, 

hogy aki művelte, az szívvel-lélekkel csinálta. 

Köszöntő pálinka, házikenyér, házikolbász, 

lekvár, szörp, borocska: olyan terülj asztalkám, 

amiről egyébként még álmodozni sem tud a 

városi ember, hisz ezeket az ízeket, illatokat 

csak a házilag készült étel árasztja. 

A született rendelkezések azt mondják, ha nem 

tud vállalkozó lenni a gazda, hát fejezze be a 

vendéglátást és csináljon mást! Mit? – kérdezem 

én. Ma? Falun? Legyen vidám álláskereső? 

Álljon sorba szociális juttatásokért? Vagy 

egyszerűen ássa el magát abba a szép kis 

virágoskertbe, amit még tavaly készített a maga 

és vendégei örömére? 

Nehogy azt gondolják, hogy a gazdák közül jó 

néhányan nem lennének szívesen vállalkozók, 

de sokuknak nem telik rá (lásd: havi terhek és 

bevétel aránya). De ha belegondolunk, nem is fő 

megélhetési formának szánták ezt annak idején, 

hanem segítségül a vidéki élet hátrányai miatt 

nehezebb körülmények között élőknek. A 

nemrég kiharcolt falusi- és agroturisztikai 

szolgáltatások bevezetésével valóban úgy 

érezhette az ember: fontos amit csinál, 

szükséges az egész ország számára., hisz 

színesíti a palettát, segíti a felüdülni vágyó 

stresszben, bűzben, helyszűkében élő városban 

dolgozó emberek regenerálódását. 

Úgy látszik, már ez sem fontos. 

Egy vigaszunk lehet: az állatsimogatás 

ingyenes! Ha már ennyi marhát kénytelen 

tartani az ember…  

(Éliás-Mezey Erzsébet, Óbánya) 

  

MEGHÍVÓ 

 
Szeretettel várunk mindenkit 2010. március 13-án, 21 órakor kezdődő jótékonysági 

bálunkra, melyet a mázai Művelődési Házban tartunk. 

Belépő: 1.000 Ft/fő 

A bevételt a mázai óvoda javára ajánljuk fel. 

ZENE: WERY-TAKE 

Mázai Óvoda Szülői Munkaközössége 
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Tisztelt Kárászi Klub Tagok! 

 

Szeretnénk figyelmébe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2010. március havi 

programját, melyre szeretettel várjuk. 

 

A (vastagon jelölt) Nyílt Napokon a kárászi iskolabusz de. 9 órakor indul a 

megszokott helyről. 

 

01. hétfő  Jeles napok, népszokások márciusban. Tavaszköszöntő! 

02. kedd Kézimunka / kokárda, pillangó horgolása, tűpárna hímzése 

 Délután: torna 

03. szerda  Agytorna, társasjáték - malmozás 

04. csütörtök Az asztrológia titkai / Mit mutat meg a horoszkóp? Du.: torna 

05. péntek Zenehallgatás – nosztalgia délelőtt 

 

08. hétfő Étkezéstérítés befizetés – Nőnapi köszöntő 

09. kedd Kézimunka – kokárda, pillangó horgolása, tűpárna hímzése 

 Délután: torna 

10. szerda Szellemi vetélkedő 

11. csütörtök Mese délelőtt / régi magyar népmesék – Délután: torna 

12. péntek  Irodalmi kör / megemlékezés 1848. március 15.-ről 

 

16. kedd  Egészséges életmód: (A jó alvás titka) Alvás problémák – 

   Megoldás lehet-e a TÖNKÖLY-párna? – Délután: torna 

17. szerda  Kertszépítés - virágültetés 

18. csütörtök Kézimunka / Tűpárnák keresztszemes hímzéssel – Du.: torna 

19. péntek „Fején találta a szöget” Szólások / közmondások 

(eredetmagyarázat) 

  

22. hétfő Bibliai délelőtt (Szent Józsefről) 

26. kedd Kézimunka  / tűpárnák hímzése – Délután: torna 

24. szerda Filmmúzeum (Egy bolond százat csinál) 

25. csütörtök Séta az egészségért / Kárászi almalé-üzem látogatása  

26. péntek „Csak egy szép történet” 

 

29. hétfő Húsvéti népszokások / jelképek 

30. kedd Kézimunka / kiscsibék készítése – Délután: torna 

31. szerda Agytorna – vetélkedő 

 

M á z a,  2010. február 17. 

         Szívélyes üdvözlettel: 

                Éva, Piroska és Andrea 
Telefonszámaink: 
Klub: 06/20/560-0730, Éva: 06/30/502-8260, Piroska: 06/30/305-1723, Andrea: 06/20/944-3479 

 

 


