
 

 
 

                

               
                                                                      

                                                                                         

2013. október 1. 
K Á R Á S Z I 

független havilap 
XVI. évfolyam 9. szám 

 

Önkormányzati hírek: 
 

 A testület szeptember 10-én tartotta soron következő ülését. A grémium tárgyalt többek között a LED-es 

közvilágítás korszerűsítéséről, elfogadta az önkormányzat, a közös hivatal, és a Szászvári Hársvirág 

Óvoda I. féléves gazdálkodásáról készült beszámolót. Ellenszavazat nélkül hozott határozatot a testület a 

helyi építési szabályzat módosításról. 

 Szeptember végén elkészült a terménytároló-traktorgarázs, még némi mázolási feladatok vannak hátra. 

 Ebben a hónapban folytatódott a temetőben a lépcsők kijavítása, építése. 

 Várhatóan hamarosan megkezdődik a polgármesteri hivatal nyílászáróinak cseréje. A Petőfi utcai park 

kialakítása 2014-én tavaszán indul. 

 Tisztelettel kérem a lakosokat, hogy tartózkodjanak a műanyag alapú hulladékok égetésétől, az elmúlt 

időszakban több panasz érkezett a polgármesteri hivatalba. Amennyiben a környezetvédelmi hatóság 

tetten éri a műanyag égetőket a bírságok 100 000 Ft-tól kezdődnek! 

 Szeptember harmadik hétvégéjén került megrendezésre a Kulturális Örökség Napja, sajnos a település 

lakói kevesen képviseltették magukat, a Vajdaságból (Novo Orahovo-ból) érkezett vendégek jól érezték 

magukat. Köszönet a szervezőknek és a résztvevőknek. 

 Akik a csatorna beruházással kapcsolatban felszólítást kaptak, kérem, hogy lehetőség szerint személyesen 

fáradjanak be a polgármesteri hivatalba egyeztetés céljából. A felszólítások kiküldése után kiderült, hogy 

a kapott adatbázis elég sok sebből vérzik, így olyanok is kaptak felszólítást, akik rendesen fizették a 

hozzájárulásokat, Tőlük elnézést kérünk! 

 A közvilágítással kapcsolatos problémákat a polgármesteri hivatalban lehet bejelenteni. 

 Az ALap-ba várjuk a cikkeket az aktuális hónap 25-i napjáig a szokásos e-mail címeken. 

Az  Idősek Világnapján szeretettel köszöntöm községünk szép korú lakosait és 

mindenkinek jó egészséget kívánok! 

 

2013. szeptember 30. 

 

 Lép Péter 

Polgármester 

 

 



 

 

AZT BESZÉLIK A FALUBAN… 

 

Sokszor visszahallok különböző pletykákat, rosszindulatú feltételezéseket, irigységből, vagy más, általam nem 

ismert okokból eredő rágalmazásokat. A testületi ülésen is van, hogy a címben említett bevezetéssel kezdődik egy 

téma felvetés, sajnálom, hogy a pletykákat terjesztők, és hallgatók nem keresnek meg személyesen, hogy 

reagálhassak a hipotézisekre. Természetesen nem jut vissza hozzám minden vélelem, rágalmazás. Ha 

megengedik, megosztok egy-két általam ismert „hírt”, és reagálnék is rá! 

1. Azt beszélik a faluban, hogy az önkormányzat megvásárolta a Weimann Adi bácsi féle házat, és oda 

önkormányzati pálinkafőzdét fog kialakítani. Az állítások egyik része sem fedi a valóságot! 

2. Még mindig azt beszélik a faluban, hogy ha valaki hivatalos ügyet szeretne intézni, akkor bizony 

Egyházaskozárra, vagy Mázára kell mennie. Tájékoztatok minden kedves Kárászit, hogy NEM KELL 

sem Egyházaskozárra, sem Mázára menni, ha ügyet szeretne intézni, jelenleg minden ügyet itt a 

kárászi hivatalban lehet elintézni. 

Várom személyesen azokat, akik a „híreket” megosztják, szívesen reagálnék rájuk, amennyiben érintett vagyok! 

Egy Arisztotelész idézettel zárom soraimat: "Valószínű, hogy valószínűtlen is történhetik." 

 

            Lép Péter 

 

OKTÓBER 1. AZ IDŐSEK ÉS A ZENE VILÁGNAPJA 

Sok boldogságot kívánunk minden kárászi szép korú lakosunknak! 

William Shakespeare: A Zene hatalma    (Részlet a Velencei kalmár-ból) 

JESSICA: Sose vagyok víg édes zeneszónál. 

LORENZO: S azért nem, mert szellemed figyel:  

nézz csak egy szilaj és jókedvű ménest 

vagy egy csapat be nem tört, friss csikót,  

mind tombol, ugrál, őrjöng, nyiharász,  

ahogy forrongó vére tüzeli; 

de zendüljön véletlen trombita 

vagy halljanak bármilyen muzsikát,  

meglásd, hogy sorra mind megállanak 

s vad szemük szeliden mereng az édes 

zene hatalmán: kő, víz s fa a költő 

szerint ezért ment úgy Orpheus után; 

mert nincs oly dühös, nyers és bamba lény, hogy 

át ne formálná kissé a zene. 

Az az ember, akiben nincs zene 

s akire édes összhang sohse hat,  

gyanus, hogy megcsal, kirabol, elárul: 

lelke mozgása nehéz, mint az éj, érzése sötét, mint az Erebus: 

ilyennek ne higyj.- HALLGASD A ZENÉT! 

  



 

 

EGYESÜLETI HÍREK 

Pályázatok 

- 09. 24-én lezajlott a már régóta „dédelgetett” táborok pályázat ellenőrzése. 

- A kálvária pályázat vizsgálata is ekkor történt. A stációkhoz tartozó képek elkészültek, keretezésük 

folyamatban. A kárászi búcsút megelőzően egy szép kálvária avatóra kerülhet sor, ha minden szereplő 

úgy akarja… főleg ott fent… 

Határon túliak 

- Hol is van a határ? A szomszéd faluból való Rúzsa Magdi, a „Csalóka” zenekar tíz percnyire 

szedegethető össze. Bácskatopolyától Orahovóig most már lassan mindenki tudja, hol van Kárász.  Ez 

persze nemcsak a „Kulturális Örökség Napjai” programnak köszönhető… Ettől kezdve bármit 

mondanék, csak politika lenne! Tehát: örülök, hogy az orahovói Hagyományőrző Egyesület tagjai t 

Kárászon láthattam, beszélhettem, nevethettem velük – és megihattunk együtt egy-két pálinkát! 

Mezei Attila 

elnök 

 

 

SZEPTEMBER GOMBÁJA:  

a világító tölcsérgomba 

 

Az óriásira növés sem ritka, csoportokban, tömbökben terem. Nedvdús gomba, micéliuma sötétben -

esetleg, néha, van úgy – foszforeszkál. 

Fatönkökön, vagy mellettük növő, tölcséres kalapú, sárga színű gomba. Nyári faj és déli faj. Nálunk 

északabbra nem fordul elő. 

Nagyon szép gomba! 

Még szép, hogy mérgező! Hánytató! Nem súlyos – azért ülök a WC-n ölemben a lavórral… 

 

Mezei Attila 

 

 

 

 



 

 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

Megérkeztek az új rendszer szerint beszerzett könyvek!  

Már meglévő, kedvelt sorozatok részei (Bán Mór Hunyadija, a Föld gyermekei újabb kötete),  Benedek Elek 

székelyföldi meséi, Stephen Hawking gyermekkönyve, Fábián Janka, Finy Petra regényei,   Martel:  Pi élete című 

könyve, amelyből fantasztikus film is készült, Lackfy János: Milyenek a magyarok? című játéka („Ha valaki a 

könyv olvastán nem tudja, sírjon vagy nevessen, nyugodtan tegye egyszerre mind a kettőt.”) 

Fábián Janka, Finy Petra –ízelítőül ennyi! 

 

A Kulturális Örökség Napjai programjára a Könyvtár is készült – különös tekintettel vendégeinkre – egy kis 

népviseleti kiállítással, könyvekkel, amit a határokon túlról olyan emberek írtak, akiket  jól ismerünk,  

fellapozható volt  a Krónika . A kiállítás továbbra is megtekinthető, ugyanis október  8-án 16 órától az Országos 

Könyvtári Napok rendezvényeinek része a mi könyvtárunk is – minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

                                                                                       Mezei  Zsuzsa 

 

 

 

 

 

Várjuk a kisgyermekeket szüleikkel a 

Faluházba! 

 



 
 
 

CIRCUS HUNGARICUS 
 

Nem akartam hinni a fülemnek! Pedig az autó hangszórója semmi kétséget nem hagyott: Cirkuszosok 
jönnek Kárászra! 

Rögtön előjöttek a régi emlékképek, mikor a vándorcirkuszosok hol a régi moziban, vagy ha több család 
összeállt, a focipályán nagysátorban tartották meg a produkciót. A franciák is már több mint egy évtizede jártak 
errefelé, így kapóra jött az alkalom. Ugyanis Sára lányom még nem volt cirkuszban. Nekem a cirkusz mostanság 
már annyira nem…, így idáig mindig sikerült kicsúsznom ilyetén kötelezettségem alól, bár  a gondolat mindig ott 
motoszkált bennem: lehet, hogy a kislány legalább annyira élvezné a „produkciót”, mint én annak idején. Bár, ha 
jobban utánagondol az ember, inkább a felhajtás volt az érdekesebb. A vándorcirkuszosok élete. A sátorállítás. 
Az állatok etetése. Ahogy az anakonda egyben lenyelte a vödörnyi húsdarabot. Figyeltem a cirkuszos 
gyerekeket, és roppant mód irigykedtem rájuk: folyton koszos ruhában járhattak és nem kellett suliba menniük! 
S ha összeverekedtem némelyikükkel, és legyőztek, nem zavart, hiszen ők cirkuszosok! 

Az egyik előadásnál egy hasonló korú gyerek a dobnál ült, s még az apa körbedobálta késsel az anyát, a 
gyerek a pergődobot ütötte. Én akkor a fél életemet odaadtam volna, ha én ülhetek a mögött a dob mögött. 
Aztán, mikor a kisrác vette kézbe a késeket, és ő dobálta körbe az anyját, majdnem elájultam a gyönyörűségtől. 
Még az sem szegte kedvem, ha egy-két dobást elhibázott, miközben az anyja a foga között sziszegte a 
gyereknek: ezért este számolunk…! S mikor a zenebohóc nyektette a hegedűjét, s a közönségből egy szakmabéli 
bekiabált neki: hát dzsántázd meg! Vég nélkül sorolhatnám az emlékeket. 

Így kapóra jöttek a mutatványosok. Nagy sátor, állatok, bohóc, fakír…, kiáltották a villanyoszlopokra 
felhelyezett plakátok. Már fél hétkor átsétáltunk a focipályára, hogy „jó” helyünk legyen. Azonban a 
meghirdetett hétórai kezdetre is csak mi hárman alkottuk a közönséget. Szegény stáb meglehetősen kétségbe 
volt esve, valószínű, a mai bevétel jelentette volna a holnapi betevőt. Megsajnáltam őket, és az üresen tátongó 
„cassa” dobozba csúsztattam némi vigaszdíjat. Ezen annyira felbuzdultak, hogy nem engedtek el minket 
produkció nélkül. A fő műsorszámot adták elő, csak nekünk.  

Azt hiszem, a tűznyelő produkciója mindenért kárpótolt. Jobban mondva, Sára kikerekedett szeme, 
ahogy tátott szájjal bámulta a karnyújtásnyira lévő fakírt.  

Míg a lángcsóvákat néztem, azon meditálgattam, vajon milyen produkcióra lett volna szükség, hogy a 
vacsorára való összejöjjön? Hogy az a pár kölyök, aki éppen befejezte a focit, és még csak figyelemre se méltatta 
a mutatványos sátrat, bekukkantson a „kemény” 300 Ft-os belépőért. Ha másért nem, pusztán a poén kedvéért. 

Egy tüzet okádó sárkány? 
-csl- 

 
 

 

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA 

A januárban beadott önkormányzati pályázatban 18 hónapra lehetett volna biztosítani a falu kulturális, 

egészségmegőrző, természetvédő és ismeretterjesztő programjaihoz szükséges pénzeket. Gyermekektől 

egészen az idős korosztályig tette volna lehetővé az igények kielégítését. Ez a pályázat sajnos, mint utóbb 

egyértelműen kiderült- színtévesztés miatt- nem nyert. Így sok tervezett programot nem tudunk megvalósítani, 

hiszen az önkormányzati pénzekből már így sem jut annyi, amennyit áldozni szeretnénk. Ezért összefogással, 

bizonyos dolgok összekapcsolásával tudjuk biztosítani azt, hogy néhány program mégis megvalósul.  

Így lett a Kulturális Örökség Napja (KÖN) rendezvényünkkel is.  

Óvatossággal és egy bebiztosított társaság ittlétének tudatában mertem belevágni a KÖN megszervezésébe. 

Tehát a Faluszépítő Egyesület vendégeiként érkezett zentagunarasi csoport programjába beépítettük a kárászi 

értékmegismerő sétánkat. Ők maradtak a program végéig, pedig időt akartak még szakítani a siklósi vár 

bejárására, Pécs és Máriagyűd megtekintésére is. Ezen terveiket csak jócskán megrövidítve tudták kihasználni, 

de elégedetten távoztak. Többször a séta során elhangzott szájukból, hogy mennyi minden van ebben a kicsi 

faluban. Egyes dolgokból pedig példát merítve az otthoni megvalósításokon is elgondolkoztak. 

 



 

 

Ezen a napon lehetőség nyílt arra, hogy kárászi vagy Kárászhoz valamilyen formában kapcsolódó személyek 

bemutassák példaként követendő értékeiket, apró intézményeiket… 

 Lép Péter polgármesteri köszöntője és egy kis helyi pálinkakóstoltatás után elindult a csapat Mezei Ottóhoz, aki 

nemcsak fazekasműhelyét, hanem gyűjteményeinek kiállítását is megmutatta. Majd következett a Márton 

kereszt története és a Meseerdő, amelyben Kő Boldizsár Baranya leghíresebb mondáit dolgozta fel játszótér 

formájában.  

Piller Zsolt saját portáján egy igazi meseméhészetet varázsolt a látogatók elé. Előadással, bemutatóval és méz 

kóstoltatóval készült a vendégek fogadására. 

 Mezei Zsuzsa a könyvtárban kiállítással bővítette bemutatóját. Lehetőség nyílt a Krónikába való betekintésre is. 

A Pajtaszínház újratakarítva, a nyári bemutató kellékeivel visszarendezve várta a látogatókat, akik az árnyjáték 

technikájának titkaiba is betekintést nyerhettek. 

A Faluházban Vidák Margit nagytermet betöltő igényes, csodaszép foltvarrásait láthattuk, majd Császár Levente 

mesekönyv bemutatója és hitvallása kapott teret. 

Közben a látogatók ötféle gyógyteát kóstolhattak és ugyancsak ötféle házi lekvárt ízlelhettek Panyor Andi 

felszolgálásában. 

Aztán megérkezett Máté Gábor feleségével és apró gyermekével, akik egri kirándulásukat rövidítették meg 

azért, hogy kinyithassák az Istállómúzeumot. Közben pedig - Gábortól megszokott módon - fantasztikus  néprajzi 

előadást hallgathattunk. 

 Lehet, hogy mindnyájan mással is tölthették volna ezt a szép, napsütéses vasárnapot. De ők itt voltak Kárászon. 

Felkészültek és ingyen a kultúra és a kárásziak szolgálatába álltak. Még jó, hogy „véletlenül” itt voltak a 

zentagunarasiak, mert rajtuk kívül csak 3 család vett részt a sétán. Szerencsére Margit kiállítására ellátogatott 

még néhány helybéli és egy család, az ő baráti társaságából.  

Mezei Attila! 

Köszönöm, hogy nemcsak végigkísérted a túrán a résztvevőket, hanem többször helyhez illő anekdotákkal, 

illetve szakmai kérdésekben is kiegészítetted tudásoddal a túravezetőt! 

Azt gondolom, hogy ebben az esetben pénztelenségre nem lehet hivatkozni, mivel összefogtak a köz érdekében 

a közreműködők. Mi okozta tehát a csekély számú érdeklődést? Vajon milyen program lenne az, amely több 

érdeklődőt vonzana? 

Egy bizonyos:  Október  1-i  Zenei Világnapra a  9 gyerek bemutatója, felkészülése énekkel,  zenével, idézetekkel, 

közös zenéléssel és 88 hangszer kiállításával NEM. 

Tavaly volt. De arra sem volt kíváncsi a szülőkön, két idős asszonyon és egy holland házaspáron kívül senki… 

KÖSZÖNÖM  MAGAM ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN A 

KÖZREMŰKÖDŐKNEK ÉS A RÉSZTVEVŐ ÉRDEKLŐDŐKNEK, HOGY A 

KULTÚRÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJÁT EGYÜTT ÜNNEPELHETTÜK! 

          Pap Judit Elza 

 

 



 

A kárászi Faluház októberi programjai 

2. szerda  9.00-12.00 Tánckör és Dalkör próbája 

3. csütörtök  14.30-15.30 Agrárkamarai tanácsadás (Nemes Balázs)   

 4. péntek  17.00  Nyelvtanfolyam bemutató foglalkozás 

5. szombat  14.00-17.00 Zenekari próba 

8. kedd   16.00-17.00 Kézműves műhely 

18.00-19.00 Torna 

9. szerda   9.00-12.00 Tánckör és Dalkör próbája  

14.00-15.00 MVHE fogadóórája (Hirt Balázs pályázati ügyintéző) 

10. csütörtök  17.00-18.00 Táncpróba kicsiknek 

11. péntek   Megyei Családsegítő csapatépítő tréningje 

12. szombat  14.00-17.00 Zenekari próba 

15. kedd  9.30-12.30    Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport Fenntartható 
Energia Akciótervének (SEAP) kidolgozása   

18.00-19.00 Torna 

16. szerda  9.00-12.00 Tánckör és Dalkör próbája 

17. csütörtök  14.30-15.30 Agrárkamarai tanácsadás(Nemes Balázs)  

17.00-18.00 Táncpróba kicsiknek 

     17.00 Újra itt az ideje a „Háziasszony Találká”-nak! (Batyus) 

19. szombat  14.00-17.00 Zenekari próba 

22. kedd  18.00-19.00 Torna 

23. szerda  Nemzeti ünnepi megemlékezés 

24. csütörtök  17.00-18.00 Táncpróba kicsiknek 

26. szombat  14.00-17.00 Zenekari próba 

29. kedd  18.00-19.00 Torna 

TELEHÁZ:  kedd: 15.00-18.00;  szerda: 8.00-16.00;  csütörtök: 12.00-20.00;  péntek: 8.00-16.00 

Változtatás jogát fenntartjuk.   Várjuk új ötleteiket!  

Pap Judit Elza 

 

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAMRA ÚJRA LEHET JELENTKEZNI. 

Megbeszélés: október 10. csütörtök 17.00. Faluház 

 



 

Tisztelt Klub Tagunk! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Mázai Idősek Klubjának 2013. október havi programját! 

Október 1-jén, az Idősek Világnapján szeretettel köszöntjük községünk időskorú 

tagjait. Az alábbi verssel kívánunk jó egészséget: 

„Elmúlt már az ifjúságod, itt van életed alkonya. 

Ne gondolj az elmúlásra, ne add fel soha! 

Tartogat még az élet szépet, még ha lassabb is már a lépted. 

Gyönyörködj kerted virágában, fürdőzz meg a napsugárban. 

Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek. Tanítsd meg, mire csak lehet. 

Ha tovább adod a jót és szépet, már nem volt hiába élted”        Kárpáti Éva 

02. szerda Dal- és tánckör próba 8.30-tól Kárászon 

03. csütörtök       Gyógy masszázs 10.30 órától – délelőtt Kárász, délután Máza 

04. péntek        Kertszépítés / virágültetés 

07. hétfő        Jeles napok, népszokások októberben (daltanulás október 23-ra) 

08. kedd                Kézimunka – őszi levelek (rózsa levél) 

09. szerda             Dal- és tánckör próba 8.30-tól Kárászon 

10. csütörtök       Találós kérdések gyűjteménye 

11. péntek          Zene hallgatás 

14. hétfő       Térítési díj befizetés 12 órától 13 óráig!    Névnapi Köszöntők – daltanulás (okt. 23-ra) 

15. kedd             Barangolás: Baranyai falvakban (felolvasás)  

16. szerda           Dal és tánckör próba 8.30 tól Kárászon     

                 17. csütörtök      Gyógy masszázs  10.30 órától de. Kárász, du. Máza    

                 18. péntek          Őszi dekoráció készítés                                  

21-22.                 Országos  Ki-Mit-Tud? Elődöntő Pécsen                      

23. szerda          Az intézmény Z Á R V A tart! 

24. csütörtök      Séta az egészségért – gyertyagyújtás a temetőben 

25. péntek           Fején találta a szöget – szólások, közmondások 

28. hétfő             Bibliai délelőtt Kárászon 10 órától 

29. kedd              Kézimunka – novemberi program előzetes 

30. szerda           Dal- és tánckör próba Kárászon 8.30 órától 

31. csütörtök      Gyógy masszázs 10.30-tól  Kárász de., Máza du. 

Az Idősek Napi rendezvényünk szervezés alatt áll, az időpontról minden  Klub Tagunkat értesíteni fogjuk! 

A pécsi Ki Mit Tud? Elődöntőre szívesen várunk szurkolókat is!         Szívélyes üdvözlettel: Éva, Erika, Piroska                    
Klub telefonszáma: 06 20/560-0730 


