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Önkormányzat hírek 

• Idén is meghirdetésre került a nyugdíjasok számára az Erzsébet-programon belül a 
Kedvezményes fürdőbelépők pályázata. A pályázat elkészítésében több érintettnek is 
segíteni tudtunk; kíváncsian várjuk az eredményeket. A képviselő testület január 21-én 
tartotta soron következő ülését, a napirendek megtárgyalása során egyhangú döntések 
születtek 

 
•  Február 4-én adták át Szászváron a felújított sportcsarnokot, és iskolát, a 

rendezvényen megjelent Nagy Csaba a Baranya Megyei közgyűlés elnöke, és Hargitai 
János Országgyűlési képviselő, Fejlesztési biztos. A közgyűlés elnökének azóta a 
Kárászi fejlesztési tervek megküldésre kerültek, várjuk, hogy melyik „címkézett” 
forrásból részesülhetünk… 

• Február 25-én tartotta soron következő ülését a képviselőtestület. Egyhangúlag került 
elfogadásra Kárász Község Önkormányzatának 2016-os költségvetése, a Közös 
Önkormányzati hivatal 2016-os költségvetése.  

• Március 1-én indul a 2016-os közmunkaprogram, az önkormányzat 12 fő 
foglalkoztatására és a növénytermesztés, állattenyésztés folytatására kapott forrásokat, 
közel 18 millió Ft értékben. 

• A „falusi disznóvágás” február 13-án került megrendezésre, jól sikerült rendezvény 
volt, köszönöm a CSAPATNAK az egész napos munkát! 

• Az ALap-ba várjuk a cikkeket az aktuális hónap 25-ei napjáig a szokásos e-mail 
címeken: papjelza@gmail.com, titkarsag@karasz.hu  

 

Kárász, 2016. március 1. 

          Lép Péter 
                   polgármester 



MÁRCIUS 15-I EMLÉKTÚRA A FORRADALOM HŰ KATONÁJA, LENKEY JÁNOS EMLÉKÉRE 

1848 májusában a Galíciában állomásozó huszárszázad árkon-bokron, hegyen-ellenségen át 

hazaverekedte magát, hogy hazája szolgálatára álljon! 

A Lenkey huszárszázad!  

Idei túránkon róluk emlékezünk. 

Mindenkit tisztelettel várunk 2016.03.12-én, szombaton 9:15-kor, a kárászi templom előtt. 

Előtte ünnepi megemlékezés a Faluházban 9 órakor. 

Útvonalunk: Kárász – Csöpögői völgy – Vékény – Kárász 

A kirándulás – egy rövid megemlékezést követően a köves úton halad majd a volt kilátónál 

lévő elágazóig. Onnan csak lefelé megyünk a Csöpögőhöz, ahol az addig cipelt ételt-italt 

módszeresen elfogyasztjuk és elheverészünk a ragyogó tavaszi napfényben!!    Mezei Attila 

 

HARC A PUSZTÁKÉRT 

A Rákóczi-szabadságharc leverése után nagy pestisjárvány dúlt a vidéken, ami nem kímélte a 

völgységieket sem. Alighogy kikecmeregtek a jövő-menő hadak okozta zavarokból egy új rend kezdett 

kiépülni, ami nagyban különbözött a török alatt megszokottól. A környéken megkezdődtek a 

betelepítések, melyek során a rácok helyére németeket és horvátokat telepítettek. Mint ahogy lenni 

szokott a föld előbb utóbb elfogyott és villongások törtek ki érte. Nem költői túlzás „völgységi 

harcokról” beszélni, hiszen volt itt minden. Fegyveres, botos területfoglalás, csúfolkodás és 

verekedés. De mielőtt a „háborús eseményekről” szólnék, tekintsük át a konfliktus előtörténetét. Mi 

vezetett el annak kirobbanásáig? 

A török alatt, mint ismeretes a Völgységtől északra eső magyar települések elpusztultak. 

Egyik-másik pusztára rácok költöztek, de bizonyos részekre így is magyar községek terjesztették ki 

fennhatóságukat, ilyen volt pl. Kéthely, Petrőc, Himesd, Bolda és általában a Völgységhez közelebb 

eső pusztafalvak területe. A települések többségére ugyanakkor rácok költöztek. A rácok a 17. 

században megfogytak, majd a kurucoktól való félelmükben a szabadságharc idején többségük végleg 

elmenekült. A magyarság számára ez a korlátlan lehetőségek ideje volt. A kárásziak a rácok által 

elhagyott régi települések határát kibérelték pusztákat birtokló kamarától. A sertésekért makkbért, a 

boglyák után boglyapénzt, a szántás után kilencedet adtak a földesúrnak. Tizedet pedig nem kellett 

beszolgáltatni, sem robotot. Ez a pusztabérleti rendszer nagyon kedvező volt a magyarok számára, 

mert északi szomszédjaink rétjei zöldebbek, szántói zsírosabbak voltak, megérte ott gazdálkodni. 

Makkos erdei is szépek voltak nem csoda hát, ha az egregyi, kárászi és vékényi parasztok, azok közül 

is a „legjobb gazdák” rendszeresen átjártak a pusztákra és merítettek a természet javaiból. 

Szalatnakot, Köblényt, Bikalt, Mekényest is völgységiek szántották, vetették, sőt még Nagyhajmáson, 

Mágocson, Szárászon is tevékenykedtek. A helykeresés során egyik-másik gazdának annyira 

megtetszett a föld, hogy átvitte családját, jószágait és letelepedett. Mágocs első lakosai például 

egregyiek voltak. Mocsoládra 1729-ben pedig a Völgység minden falvából érkeztek telepesek, így 

Kárászról is.  

A helyzet akkor kezdett változni, amikor a kamara az addig bérelt földeket véglegesen 

eladományozta. A püspöki falvak szomszédságában egy agilis, a vármegye alispáni tisztét is betöltő 

Győr vármegyei származású középnemes, Petrovszky József szerzett birtokokat. Keze alatt összeállt 



egy népességszámban és szervezettségben is kellően nagy uradalom, amely a völgységi uradalom 

riválisává lépett elő. Petrovszky birtokához Szalatnak, Köblény, Maróc és Bikal tartozott. A földesúr a 

még csekély számban itt élő szerbeket eltelepítette (Maróc) és németeket hozatott. Bikalon ekkor 

még csak katolikus horvátok éltek, de ezeket nem Petrovszky, hanem még a kamara telepítette a 

birtokra. A népességszám tehát gyarapodott, az embereknek föld kellett. A völgységiek és köztük a 

kárásziak élettere a birtokok eladományozásával rendkívül összeszűkült és a pusztákra „szállás” 

vagyis a békés térfoglalás is abbamaradt. 1743-ban már a Petrovszky uradalom jobbágyait látjuk a 

kezdeményező pozícióban, akik sorozatos támadásokat indítottak a püspöki uradalom falvai ellen.  

1743-ban a köblényiek a kárásziak és a vékényiek által eddig békésen birtokolt erdőbe törtek 

be a Rácölés és a „két kutocska” nevű határjelek környékén és ott az erdőt kiirtották. Ez a Berétei- 

völgy (Szeméttelep völgye) alatti völgyszakaszon történhetett. Az 1750-es években a kárásziak a 

szalatnakiakkal vesztek össze Kéthely birtoklása ügyében. Joggal gondolhatták a kárásziak, hogy 

Kéthely (a szokásjog értelmében) őket illeti meg, hiszen a török alatt ők és az egregyiek használták 

azt. A kamara azonban ezt a pusztát is Szalatnaknak adta, tehát nekik volt igazuk.  

Amíg a svábok lélekszámban és igaerőben meg nem erősödtek nem is volt semmi gond. A 

szalatnakiak azonban igen szaporodtak. Hamar földszűke állt elő és Kéthelyre szőlőt kezdtek ültetni. 

Ekkor kezdődött a bonyodalom. A kárásziak nekirontottak a szalatnaki szőlőknek. Marháikkal és 

disznóikkal széttúratták a szőlőskertet, a palánkot elrontották. A két község közti vitában a vármegye 

Szalatnaknak adott igazat, hiszen a vonatkozó terület ma is a község tulajdonában van. A 

legsúlyosabb és legtöbb embert megmozgató háborgások ezután kezdődtek. A köblényiek a 

szalatnakiakkal szövetkezve a kárászi határra rontottak a kárászi állomás közelében. Itt fekszik az ún. 

Bükkös, ami ezidőtájt még hatalmas makktermő fákból álló erdő volt. Mintegy 200 lépésnyire 

behatoltak és elpusztították az erdőt. 1777-ben a köblényi, bikali, szalatnaki és maróci lakosok 

fejszével, bottal, fával és puskával felfegyverkezve ismét a Bükkösi-tó környéki erdőbe törtek és egy 

holdnyit kiírtottak. A területét kölessel vetették be. A vetést éjjel-nappal, fegyveresen őrizték. 

Kéthely délnyugati csücskénél, a Beck-domb tájékánál fekvő Venyítésbe is ugyanezen évben törtek 

be. Itt 1050 darab magas makktermő fát irtottak ki 1100 méter hosszan. Ugyanezen évben ismét a 

kárászi erdőre törtek, ahol 306 fát vágtak ki. 1781-ben a kárászi erdőbe törtek be újfent az ún. öreg 

Bükösd csapásnál. A szóban forgó területeket nem tudták elidegeníteni, mind a püspöki favak kezén 

maradtak, tehát a vármegyei igazságszolgáltatás a völgységieknek adott igazat. Sőt talán épp a 

történtek kompenzálásaként kell értékelnünk azt, hogy a kárásziak a köblényi határból egy keskeny 

földsávot kaptak a 19. század elején, az ún. Osztályok területét.  

Szomszédjaink túlkapását egyértelműen az uradalmi tisztek és hajdúk szorgalmazhatták, 

hiszen a források szerint a cselekmények az ő jelenlétükben történtek. A feljegyzések kitérnek arra az 

eseményre is, hogy a Petrovszky jobbágyok a nagy erődemonstráció alkalmával csúfolni kezdték a 

püspökség jobbágyait. A történelmi helyzet félreértése lenne német – magyar ellentétre szűkíteni az 

eseményeket.  Hiszen ugyanilyen ádáz határviták zajlottak az újratelepített magyar községek határán 

is. Elsősorban a föld hovatartozása volt a tét, ami ekkor még falvak közti konfliktusokhoz vezetett 

csak. Ahogy a föld a 19-20. század során egyre aprózódott és egyre drágább lett, a föld miatti ellentét 

egyre inkább a mindennapok részévé vált, és családok közti konfliktusokban öltött testet.  

           Máté Gábor 

Forrás:   MNL Baranya Megyei Levéltár IV. 1. f. 3. (III-XXIII) 

Borsy Judit: Gazdasági és társadalmi viszonyok 1686-tól 1848-ig. In Füzes Miklós (szerk.): Mágocs 1251-

2001. Mágocs, Mágocs Község önkormányzata, 2001. 77–115. 



Valahol Európában - Radványi Géza filmje 
 

Radványi Géza 1907-ben született Kassán, öccse Márai Sándor írónak. Bátyjához hasonlóan már fiatal 

korában bejárta a világot. A harmincas években Európa nagyvárosaiban dolgozott újságíróként, majd 

bekapcsolódott a külföldi filmgyártásba.  

 A háború utáni évben először a helyreállításért indult meg a küzdelem, 1945-46-ban mindössze 

néhány film készült, mindegyik magántőkés forrásból. A koalíciós időszakban a kormány nem tudott 

filmügyekben megegyezni, ezért mindegyik koalíciós párt alapított egy saját mozivállalatot, és 

vállalta, hogy évenként egy-egy filmet elkészít. Így forgatta le 1947-ben Bán Frigyes a Mezei Prófétát 

(Parasztpárt, Sarlófilm), Kerényi Zoltán a Könnyű múzsát (Kisgazdapárt, Független Film), Keleti 

Márton a Beszterce ostromát (Szociáldemokrata Párt, Orient Filmipari Rt.) valamint Szőts István 

az Ének a búzamezőkről és Radványi Géza a Valahol Európában c. művét (Kommunista Párt, Mafirt). 

A film forgalmazására azonban már nem volt pénz, ezért az összes forgalmazási jog Radványit illette, 

aki egy csapásra világhírűvé vált, s bejárta az egész Földet a filmjével. 

Világsikerről beszélni, ebben az esetben nem szerénytelenség. Huszonkilenc ország mutatta be, az 

ENSZ védnökséget vállalt fölötte, a locarnói fesztiválon megnyerte az első díjat. Négy nyelvre 

szinkronizálták, New Yorkban a Broadway-n, Párizsban a Champs Élysées-n sorban álltak a mozik 

előtt. Az 1949-es év legnagyobb párizsi filmsikere, s hiába próbálta ezt a jobboldali sajtó olyan 

koholmányokkal ellensúlyozni, hogy Magyarországon betiltották, vagy hogy tulajdonképpen még a 

német uralom alatt készült. A kritikák felsőfokban írtak róla.  

A film bekerült a 2000-ben megválasztott legjobb 12 magyar film közé (Budapesti tizenkettő), 2012-

ben pedig a Magyar Művészeti Akadémia tagjai által kiválasztott legjobb 53 magyar alkotás közé is. 

 „Radványi Géza remeklése abból a szempontból egyedülálló mindmáig filmtörténetünkben, hogy 

műve könyörtelenül és humorisztikusan fejez ki egy fontos történelmi pillanatot”-   írja Eörsi István 

1977-ben. 

A gyermek főszereplőket árvaházakból válogatták ki. A főszereplő Kuksira sokáig nem akadtak rá, 

mígnem egyszer felfigyeltek a Filmgyár takarítónőjének kisfiára, Horváth Lacira, ő lett Kuksi. A 

gyerekek szinte önmagukat adták a filmben: a való életben is igazi csínytevők voltak (almát loptak, 

lerészegedtek a forgatás egyik napján, tintát öntöttek az egyik templom szenteltvíz-tartójába stb.).  

A várról a külső felvételek a cseszneki várban készültek.  

A stábban a korszak szinte valamennyi nagy neve ott volt, sőt a következő generáció legjelentősebb 

tagjai is mind ott segédkeztek: Somlay Artúr, Gábor Miklós, Bánki Zsuzsa, Bárdy György, Horváth 

Laci, Rozsos István, Harkányi Endre, Rónai András (Ábrahám), Bicskey Károly, Tollas András, Kemény 

László, Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatói. 

 

A film a kárászi KönyvtárMozi első vetítésén, február 27-én, szombaton volt látható. A következő 

alkalom március utolsó szombatján lesz – a már hagyományos Föld Órája előtt. Ez alkalomból 

természetfilmet nézünk meg, majd 8:30-kor ki és lekapcsolunk mindent, gyertyafénynél 

beszélgetve eltöltünk egy órát, együtt. 

Kérem, figyeljék a plakátokat, facebookot! 

           Mezeiné Zsuzsa 



A kárászi Faluház márciusi programjai 
 
1. kedd  14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal  

18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

2. szerda  17.00     Próba az ünnepi műsorra 

17.00                 Háziasszony Találka. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

3. csütörtök 18.00      CSOK- tájékoztató program a Hungária Takarék 

munkatársainak közreműködésével 

8. kedd 14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal  

  17.00     Próba az ünnepi műsorra 

18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

9. szerda 13.00-16.00    VÖLGYSÉGI NYUGDÍJASOK ÖSSZEJÖVETELE 

12. szombat  9.00     Március 15. ünnepi műsor, utána Lenkey János emléktúra a 

Faluszépítő Egyesület szervezésében 

14. hétfő A székelyföldi Barót település gimnazistáinak látogatása Kárászon 

15. kedd A Faluház zárva tart. 

16. szerda  17.00                 Háziasszony Találka. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

19. szombat    18.00      A Kárászi Borbaráti Egyesület összejövetele 

22. kedd 14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal 

18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

24. csütörtök 14.00-16.00  Húsvéti  tavaszváró készülődés gyermekeknek- kézművesség   

28. hétfő A Faluház zárva tart. 

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

(Egyeztetés függvényében) 

30. szerda  17.00                 Háziasszony Találka. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

31. csütörtök Helyi Aktivációs Műhelynap civil szervezetek, önkormányzatok 

képviselőinek, IKSZT munkatársaknak és érdeklődőknek. Részletek a plakátokon. 

 

TELEHÁZ nyitva tartás:     Hétfő: 8.00 - 16.00   Kedd: 8.00 - 18.00    Szerda: 8.00 - 19.00 

Csütörtök: 8.00 - 16.00 Péntek: 8.00 - 14.00 

és a hétvégi programokhoz alkalmazkodva 

A programok változtatási jogát fenntartjuk. 

   

Jegyzet 

A március 15-i ünnepi műsorunkra vannak már jelentkezők a szereplésre, de szeretettel várunk 

további jelentkezőket is a próbákra, a nagyteremben. (Szöveg betanulása nem feltétlenül szükséges). 

A próbák időpontjai: március 2., szerda 17 óra és március 8., kedd 17 óra. Az ünnepi műsor 

időpontja: március 12., szombat 9:00. Utána közös túrázásra invitálunk mindenkit a Faluszépítő 

Egyesület szervezésében. 

Szeretettel várjuk programjainkra!     IKSZT (Faluház) munkatársai: Nyisztor Melinda és Nagy Éva 



 

FELHÍVÁS 

Kárász község háziorvosi rendelőjébe keresek körzeti nővért a következő végzettséggel : körzeti ápoló 

vagy közösségi ápoló, illetve ápoló 54. 

Az állás betölthető: 2016. július 1-től.  

Jelentkezni lehet önéletrajzzal a következő email címen:      kar-med@fibermail.hu 

További információk: Dr. Temesi Gyula, Tel.: 06/30/396 5149 

 

  

 

M e g h í v ó 

 

CSOK – FÓRUM a HUNGÁRIA TAKARÉK közreműködésével 

március 3-án, csütörtökön 18 órai kezdettel CSOK (otthonteremtési támogatások)   TÁJÉKOZTATÓ 

FÓRUM kerül megrendezésre a Faluházban, a Kárász Községi Önkormányzat szervezésében.  

                Minden érintettet, érdeklődőt várunk Kárászról és vonzáskörzetéből! 

 

 

 

 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden 

kedves kárászi lakosnak! Teljen békében, 

vidámságban az ünnep – így köszöntsük a 

tavaszt! 

Lép Péter polgármester, 

a képviselő testület tagjai , 

a Faluház és a polgármesteri hivatal 

dolgozói 


