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Önkormányzat hírek 

 December 2-án Mohácson a Térségi Operatív Programról hallgattunk meg több 

tájékoztatót. Az előadásokon világosan kiderült, hogy a falvak nem sok pályázati forrásra 

számíthatnak. A TOP elsősorban a városoknak kedvez, úgy tűnik, zajlik a falvak további 

„rombolása”. 

 A testület december 11-én tartotta évzáró ülését, amelyen a napirendi pontok tekintetében 

egyhangú döntések születtek. 

 A közmunkások megkezdték a Kispap-féle présház, és a hozzá kapcsolódó terület 

bekerítését. Tavasszal 50 birsalma kerül majd elültetésre. 

 Köszönjük Jakabné Mezei Gabriellának a „Falu fenyőfára” vásárolt izzósort, köszönet 

Pap Juditnak a fenyőfáért, a Jáhn családnak a villamosenergia szolgáltatásért! 

 Megkezdődött a szociális célú tűzifa kiszállítása. Az időjárási viszonyok azonban nem 

teszik lehetővé a gördülékeny eljuttatást, ezért kérem a türelmüket, várjuk a jobb időt! 

 A „falusi disznóvágás” nagy valószínűséggel február hónapban kerül majd 

megrendezésre. Részletek az aLapban, és a hirdetőkön. 

 Valamelyest csúszik az „Alvégi” közvilágítás kivitelezése. 

 A 2016-os közmunkaprogram március hónapban indul. A foglalkoztatottak létszáma 

várhatóan csökkentésre kerül. 

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

papjelza@gmail.com.  

Kárász, 2016. január 5.        Lép Péter 
                              polgármester 

 
 

Kép fent:  
Győriné Szásznádasi Gyöngyi tulajdonában lévő fotó  

A falu rossza c. előadás szereplői, Kárász/1938-39 körül 
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ÉV VÉGI GONDOLATOK 
 

… ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriát Kvirínusz kormányozta (Lukács 2,2)… 

Ugye, ismerős a mondat? Jól van, tudom, hogy Lukács evangéliumát nem olvasgatja elalvás előtt, vagy 

reggeli közben mindenki, de az éjféli misére járók hallják évente, ez biztos. 

Szíria! Jézus még meg sem született, Szíria már ország volt, nem is akármilyen ország, s ha már Lukács 

evangéliumát említettem, Máté és Márk Szíriában írta saját művét. 

Ettől kezdve egyenes az út: egy migrációról szóló írás következik! Hát nem! 

Agymosásról írnék inkább. Azon kevesek közé tartozom, akik még hallgatnak Kossuth rádiót. Esténként, 

diópucolás közben alig várom, hogy Kököjszi és Bobojsza dolgairól halljak, valamint meghallgassam az 

esti mesét Domján Edit, Darvas Iván, Bulla Elma, Avar, Mensáros, Márkus, Sinkovits hangján… Közben 

tízpercenként lenyomják a Magyar Kormány melldöngető, fenyegető, nevetséges reklámját. Hónapok 

óta ugyanolyan szöveggel, hogy tisztában legyen a nép, migránsok tömegei fenyegetnek bennünket nap, 

mint nap. Nehogy befogadja őket valaki a … szálláson (éjféli mise). Jézusom! … (éjféli mise) … milyen 

megalázó ez! Ezek a srácok ennyire butának, birkának, tudatlan baromnak néznek minket, hogy ha 

sokszor elpofáznak valamit, akkor az rögzül, mint Pavlov kutyájának? 

Nem mintha nem érdemelnénk meg! Tűrünk mindent, korrupciót, nyilvánvaló hazudozást, 

urambátyámkodást – és az agymosást is! Eszes, gondolkodó nép vagyunk pedig. Mi történik velünk? Mit 

kellene tennünk? 

Meggyőződésem, hogy ahogy az iszlámnak belülről kell megfékeznie a szélsőségeit, Nigériában, 

Afganisztánban és a kétezer éves történelmű Szíriában is – természetesen a jobboldali érzelmű 

embereknek kell megálljt parancsolni a pökhendiségnek, a törvények igény szerinti váltogatásának, a 

riasztó demagógiának, protekcionizmusnak… övék a felelősség! Igaz demokrataként és meggondoltan 

választottak, adták a felhatalmazást: most gondolkodjanak hát és emeljenek szót! Ha ezt bárki más teszi, 

az komcsi, büdös libsi, nem magyar, zsidó… 

Aki a jobb oldalon nem gondolkodik és hallgat, annak viszont kényelmes a helyzete: várnia kell a 

birkanyírásra! 

Mezei Attila 

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

 

     KÖNYVTÁRI HÍREK      

 Köszönöm Hochrein Andrásnénak a komlói Zsálya Herbáriából a kárászi könyvtárnak 

adományozott könyveket! 

 Örömmel írom, hogy a meghirdetett gyermekkönyv-vásáron 3400,- forintért keltek el régi 

mese- és verseskönyvek! Bízom benne, hogy lelendő kis olvasóim is örülnek nekik… 

 A postán gyűlt, s a könyvvásáron összejött pénzből Herman Ottó-könyveket vettem 

internetes antikváriumból, 3.700,- Ft összegben. Herman Ottó műveinek száma így három 

kötettel gyarapodott, de teljessé sajnos soha nem fog válni, mert vannak művei, amelyek 

számunkra megfizethetetlenek… 

 Minden könyvtárlátogatónak, jövőbeni olvasónak, minden kárászinak és mindenkinek, 

akihez eljut az aLap:  békés, egészséges, boldog új évet kívánok!                          Mné Zsuzsa 



KÁRÁSZ NEVÉNEK EREDETÉRŐL 

Az 1990-es évek elején egy horgászműsor rejtvény rovatában azt a kérdést tették fel, hogy mely 

három magyarországi község viseli halfélének a nevét? A három lehetséges válasz közül az egyik 

természetesen a baranyai Kárász volt, a nyírségi Nyírkarász és a bakonyi Balinka mellett. Érdekes, hogy a 

nyelvészek egyik szóban forgó községnevet sem közvetlenül a halra vezetik vissza. Akkor mégis mi 

lehetett a névadás alapja? A következőkben megpróbálom áttekinteni Kárász néveredetével kapcsolatos 

magyarázatokat. 

1. Először vizsgáljuk meg a legelterjedtebb szóeredet magyarázatot, a halnévből való 

származtatást. Egy interneten is elérhető halfaunisztikai kutatás szerint a Völgységi-patak felső 

szakaszán nem él kárász. Ezt a patak halait ismerő kárásziak is tanúsíthatják. Gyerekkoromban sokszor 

végigkosaraztuk a patak teljes hosszát és egyetlen kárászt sem halásztunk ki belőle. A kárász a Völgységi-

patak felső folyásához hasonló friss, oxigéndús, sekély medrű (ún. felső szinttáji) vizeket nem kedveli. Ez 

a múltban is így lehetett. Kizárható az is, hogy a patak szakaszjellege az évszázadok alatt megváltozott 

volna. Ez a magyarázat tehát biológiai és tapasztalati okokból nem állja meg a helyét. A hallal 

kapcsolatos téves eredeztetésre Hőke Lajos már 1886-ban felhívta a figyelmet.  

2. Kiss Lajos nyelvész-névkutató személynévi eredetű településnévnek tartja, aminek névtani 

előzménye a kárász halnév. Ugyanezt a vélekedést osztja Pesti János nyelvész is. Az erdész, 

helynévkutató Reuter Camillo is magyar névadással keletkezett személynévi eredetű településnévnek 

tartja, ami visszamehet a kárász (Carassius carassius) főnévre. A község nevének elsődleges forrása tehát 

személynév és nem a halnév volt. E teória szerint a 14. századot megelőzően (a község első írásos 

említése 1325-ből való, de a falu már jóval korábban létezhetett) élhetett egy Karaz, Karász, vagy Kárász 

nevű személy (az írott forrásokban e három alakban fordul elő a falunév), aki feltehetően a falu 

birtokosa, vagy az ide került telepescsoport vezetője (családfője, szabadosa stb.) lehetett. Elképzelhető 

az is, hogy a névadó személy neve a kárász hallal kapcsolatos testi tulajdonságból adódott (ez nem túl 

hízelgő), de az is joggal vethető fel, hogy pusztán homonímia, azaz névazonosság áll fent. Vagyis a Kárász 

személynév a halhoz egyáltalán nem köthető. A három vélekedést összegezve kijelenthetjük, hogy 

mérvadó nyelvészeink egybehangzóan a személynévi eredet mellett törnek lándzsát. 

3. Kádár László földrajztudós egy ősi, indo- iráni (szakszkrit, hindi) szótőből (kör, kár) vezeti le a 

kárász főnevet és egy sajátos víznévnek tartja (a névcsoportba a Körös, Karas és Kárász víznevek 

tartoznak), melynek jelentése ’dühös, ellenséges, izgatott’. E tulajdonság szerinte a katasztrofális 

árvizeket okozó és szélsőséges vízjárású kisebb folyókra vonatkoztatható. Solymár Imre egy írásában 

felhívta a figyelmet arra a földrajzi összefüggésre, hogy Bogyiszló határában a régi Karasz falunál (ma 

puszta) egy fok (folyóág) fakadt (Karaszi- fok), ami az ásott Dunából a hevesebb áradásokkal borította el 

a bogyiszlói határt. E földrajzi megalapozottságú érvelés szerint tehát a karasz egy víztípus lehetett, ami 

talán a heves, gyorsan áradó folyóvizek megnevezése volt. Érdekes, hogy a Kelet-Mecsek déli oldalán a 

Kárász névhez némiképp hasonló nevet viselő Karasica- patak folyik, ami egyébként hosszát és jellegét 

tekintve is hasonló a Völgységi-patakhoz. Fontos tudnunk, hogy a Karasica középkori neve Karassó vagy 

Krassó volt, amit a nyelvészek csuvasos jellegű ótörök szónak tartanak. A név az oszmán uralom alatt 

felköltözött délszlávok ajkán vált Karasicává. A Karas jelentése Fekete-víz (Kara-su).  

Válogathatunk tehát a névmagyarázatokból, de a tudománytól ebben a kérdésben megcáfolhatatlan 

igazságok kinyilatkoztatását várni nem szabad. Csak remélni tudom, hogy a kérdés nem fajul el a 

„halszagú rokonság” és a harcos Kárász vezér híveinek örök és feloldhatatlan vitájáig.  

 
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I-II. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1997. 

Pesti János (szerk.): Baranya megye földrajzi nevei I. Pécs, Baranya Megyei Levéltár, 1982. 

Reuter Camillo: Kárász helynevei. Magyar nyelvjárások VII. Budapest, Tankönyvkiadó, 1961. 101–122. 

Sallai Zoltán: Adatok a Mecsek-hegység és környéke halfaunájához. A Puszta 1998. 1/15. 24-32. 

Solymár Imre: Mérges vízen a „Mérges hídja”. Névtani Értesítő 9. évf. 1984. 91-97.    /Máté Gábor/ 



 

Fáslegelő – Legelőerdő – Agrár-erdészeti rendszerek 
 

Egy régi gazdálkodási mód mai korban történő újjáélesztése 
 

Fáslegelők elsősorban gyepművelési ágba tartozó, legeltetéssel hasznosított 
területek, ahol fásszárú növényzet gondozása és fenntartása a legelőgazdálkodás részét 
képezi. Fáslegelők az agrár-erdészeti rendszerek közé tartoznak.  

Fáslegelők az erdősült tájak legelőinek a megnevezése is lehetne. Egykor az 
ország egész területén jellemző volt, hogy a legelőkön elszórva fák vagy facsoportok 
álltak. A külterjes legeltetéssel a fáslegelők a szerepe csökkent, számos területet 
felhagytak és/vagy átalakítottak majd más művelési ágban kezdték el használni.  
 
Miért jó a fáslegelő? 
Fásszárú növényzet tudatos meghagyása és gondozása 
- hőség idején természetes árnyékot és pihenőhelyet nyújt a jószágának  
- fák szélfogó szerepet is biztosítanak 
- gyep kiégésének mértékét csökkentik 
- kiegészítő takarmányt biztosítanak (termés- makk, gyümölcs-, levél) 
- jelentős állatjóléti és állategészség megőrzési szerepe 
- természeti értékek növelése (pl. búbosbanka, terebélyes fák) 
- kulturális értékek – egykori külterjes legeltetés és hozzá tartozó pásztorkultúra 
fenntartása 
- ehető vadnövények (csipkebogyó, vadkörte, gombák) tudatos fenntartására és 
termesztésére kiváló területek 
 
Ha megújítani vagy új fáslegelőt akar létrehozni? 
2014-2020 közötti KAP II. pilléres támogatás agrár-erdészeti rendszerek létrehozására. 
Vidékfejlesztési Programban, 397. oldaltól olvasható részletes kiírás.  
„A gyepgazdálkodással (kaszálással, vagy extenzív állattartással) kombinált agrár-erdészeti 
rendszer legalább 0,3 ha mezőgazdasági hasznosítású területen alakítható ki. Az agrár-erdészeti 
rendszer kialakítható fák telepítésével vagy erdősült terület gyérítésével. A telepített fafajoknak 
kevesebb, mint 50 %-a lehet csak gyümölcsfajta.”. [fák ültetése, fák kitermelése, cserjeirtás, 
itató, gémeskút, szárnyék, tervezés, talajvizsgálat, engedélyezési, hatósági díjak, projekt 
megvalósításával összefüggő menedzsment költségek] 
Fáslegelőt üzemeltett, fáslegelőkről származó terméket értékesít vagy tervezi az ilyen jellegű tevékenységet? Akkor 
kérjük, keressen meg minket és segítse munkánkat! Fáslegelőről és más típusú agrár-erdészeti rendszerből származó 
termékek adatbázisának az összeállításán dolgozunk. Ennek egyik  célja, hogy a fogyasztók és a termelők számára is 
tudatossá tegyük a fáslegelőket és az onnan származó javakat. 

 

További információ és tanácsadás fáslegelő, legelőerdő témakörben:  
Varga Anna, varga.anna@gmail.com, 06-30-3392-399 
(MTA ÖK ÖBI, Vácrátót; NYME KKK Kft– AGFORWARD- Magyarország) 
Hírek, információk, érdekességek naprakészen: Facebook: Fás- Legelő- Erdő 

Európai hírek: AGFORWARD európai agrár-erdészeti kutatás és innováció 
www.agforward.eu Európai Agrár- Erdészeti Szövetség – www.agroforestry.eu , 
magyar kapcsolattartó: Vityi Andrea AGFORWARD magyarországi projektvezető 
(NYME KKK Nonprofit Kft, Sopron) http://kkk.nyme.hu  

 

mailto:varga.anna@gmail.com
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                                          Fás-Legelő-Erdő 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A pozitív gondolkodás alapvicce 

Egy cipőgyár főnöke két emberét Afrikába küldi.  

Két hét múlva két táviratot kap a főnök. Az egyikben ez áll: „Főnök, alaposan körbejártam itt 

mindent, és senki nem hord cipőt Afrikában. Ez egy halott ügy.”  

Kibontja a másik borítékot, melyben ez áll: „Főnök, alaposan körbejártam itt mindent, és senki 

nem hord cipőt Afrikában. Ez egy óriási lehetőség!”… 



A kárászi Faluház januári programjai 

 

1.péntek  A Faluház zárva 

5. kedd  14.30-15.30    Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal  

6. szerda   17 órától    Háziasszony Találka  

 Mindenkit nagy szeretettel várunk!  

8. péntek    Délutántól a Faluház foglalt. 

12. kedd  18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

13. szerda   13.00 -16.00    Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele  

19. kedd   14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal 

18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

20. szerda   17 órától    Háziasszony Találka  

    Mindenkit nagy szeretettel várunk!   

22. péntek   17 órától      Coaching előadássorozat 2. része. Téma: A türelem 

   Előadó: Nyisztor Melinda 

26. kedd   18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

29. péntek  Völgységi Nyugdíjasok Farsangja   

 

TELEHÁZ     

HÉTFŐ: 8.00-16.00;  KEDD: 8.00-19.00;   

SZERDA, CSÜTÖRTÖK ,PÉNTEK: 8.00-16.00       A változtatás  jogát fenntartjuk. 

A Völgységi nyugdíjasok  januári összejövetelei 

Január 13. (szerda)  13.00 -16.00 

Január 29. (péntek)  Farsangi mulatság 

M e g h í v ó 

 

A Völgységi Nyugdíjasok szeretettel várnak minden mulatni vágyót 

farsangi batyus báljukra 

január 29-én ( péntek) du. 4 órától a kárászi Faluházba. 

Támogatási hozzájárulás 300Ft. 

Tombola felajánlásokat szívesen elfogadunk!  

A zenét Nyisztor György szolgáltatja. 

 

Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek! 

Völgységi Nyugdíjasok 


