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L A P O Z Z U N K 
 
Természetesen aLapról lesz szó, ameddig kicsit is függ tőlem, addig szó lesz aLapról és szó lesz 
aLapban. Az újság természetesen ebben a hónapban is megjelent, lényege sem változott. 
Önkormányzati, havonta megjelenő és független, ahogy eddig is-, ezért új névre sincs szükség, úgy 
gondolom. 
Az eddigi szerkesztőknek tisztelettel megköszönöm áldozatkész munkájukat, bízom benne, hogy 
cikkeik is megjelennek majd a hasábokon. 
Egy olyan gondolat megvalósításában vállaltak eddig részt, amely túlmutat a ma faluján, a 
jövendőnek is reális képet ad rólunk, hibáinkról, ritka erényeinkről, reményeinkről, gyakori 
csalódásainkról. 
ALap történelemkönyv az ezredforduló idejéből! 
Az újságban politizálgatunk is időnként, ez a mai Magyarországnak igencsak jellemzője, bánja 
kánya. Az újságban veszekszünk is, néha napján, de ezt a jeles elfoglaltságot elődeink is 
előszeretettel gyakorolták; magyaros tevékenység. 
ALap tűrőképességünk próbája is, van, aki hosszas piszkálódás után veszíti csak el a türelmét, olyan 
is akad, aki az első kritikai megjegyzésre feldugja a fitos orrát. Szerencsére nem vagyunk 
egyformák. 
Az is kiderül gyakran az újságból, hogy a memóriánk is játszik velünk, az emlékezet bizony furcsa 
dolgokat produkál… 
Jut eszembe, a testületi ülésekre való személyes meghívás négy sikertelen kísérlet után szűnt meg, 
gondolván, hogy ebben a tárgykörben a „gondozás” a szerkesztőség feladata. A személyes 
meghívások hiányát eddig senki sem nehezményezte, még bor melletti beszélgetésekkor sem. 
Ezek után érthetetlen tudósítások jelentek meg, amelyeket zömmel én írtam. Értelmeznünk kellene, 
akár bor mellett, hogy mi is a gondozás, mint fogalom? 
Egyébként valóban jelentek meg olyan hírek, amelyek az önkormányzati zsargonhoz nem idomult 
füleket biztosan hasogattak jó néhányszor. 
Március 15. Szálka a körmöm alatt, mert iskola nem lévén nekünk több energiánkba kerül egy-egy 
megemlékezés megszervezése, mint az iskolával megáldottaknak. Amikor pedig megvalósul 
„mindenha szándék”, akkor saját újságunkban, két számban jelenik meg róla összesen két mondat. 
Való igaz, írhatott volna erről bárki, bármilyen kezdőbetűvel, - de elhangzott egy konkrét ígéret… 
Jó Thomas Mann sem örülne, ha ilyen szövegkörnyezetben találkozna a nevével, tőle elnézést is 
kérnék, de itt a bocsánatkérés valóban „nehéz pálya”, hiszen az íróóriás rég halott. 
Hogy a falu első embere, meg ilyenek – ugyan, ugyan! Góg, Magóg, demagóg! 
Én nem a rezzenéstelen arcú és feddhetetlen londoni lordmajor vagyok, hanem egy „mezei” 
polgármester, aki egyre nehezebben tudja megoldani a kenyérkereset és a „hobby” 
(polgármesterség) közötti feszültségeket, aki tisztában van vele, hogy a szentté avatási ceremóniája 
még várat magára egy keveset, aki bizony betér a kocsmába és jót tud röhögni azon, ha valaki 
ölesléccel lever egy csillárt, aki a sorozatos kóstolgatást képes egy „Thomas Mann”-nyi 
bunkósággal honorálni. Vállalom! Sőt, Heinrich Mannt még talonban is hagytam! 
Kedves Zsuzsa és Robi! 
Még egyszer köszönöm az eddigi együttműködést, képletesen ugyan, de „férfimunka” volt! 
Most pedig lapozzunk! 

                     Mezei Attila 
 

kárászi 



 
Önkormányzati hírek 

 
- A falu képviselőtestülete 2004. 06. 01-én tartja következő ülését 
- Területfejlesztési forrásból a község 6M Ft-ot pályázhat a volt erdészeti iroda megvásárlására és 

átalakítására. A beruházás összege meghaladja a 14M Ft-ot. 
- A Területfejlesztési Tanács vis major keretéből Kárász 1M Ft támogatást kapott a belterületi úthálózat 

bizonyos részeinek javítására. 
- Baja város Önkormányzata pályázatot nyújt be a régi kárászi strand helyén épülő fürdőtó létesítésére. 
- A törvény értelmében az ország önkormányzatainak 168, úgynevezett többfunkciós kistérségbe kell 

rendeződniük. Ezzel kapcsolatos megbeszélés zajlott 2004. 05. 18-án Szászváron. Az érintettek az 
alapoktatás és az alapszintű egészségügyi ellátás körében tudták elsősorban elképzelni a már meglévő 
együttműködési formák átalakítását. 

Egyesületi hírek 
 
- Megjelent a Nemzeti Civil Alapprogram működési célú pályázata, bejegyzett civil szervezetek juthatnak 

hozzá támogatáshoz (www.nca.hu). 
- A Faluszépítő Egyesület a későbbiekben megszervez egy konzultációt a védett épületek tulajdonosai 

számára, amely a törvényi szabályozások miatt válik szükségessé. 
- Faluszépítő egyesületi tagdíj befizethető a könyvtárban keddenként 16-17 óráig. 

                                              Mezei Attila 
 

Könyvtári hírek 
Új könyveink 
- Müller Péter:  Kígyó és kereszt – az ezotéria iránt érdeklődőknek  
- Wolf, K.:  Lassie és a barlang titka – Erik Knight híres regénye ihlette az írónő regényeit, tovább mesélve a 
gyerekek által kedvelt Lassie kalandjait (a régebben megjelenteket is keresheted a könyvtárban!) 
- Tommes:  Kis kertészek nagy könyve – aki szeret segíteni otthon a kiskertben, most sok hasznos ötlethez, 
magyarázathoz juthat ebből a színes gyermekkönyvből 
- Townsend, S.:  Adrian Mole és napi hat cappuccino – a tizenévesek által kedvelt sorozat újabb kötete (a 
régebben megjelenteket is keresheted a könyvtárban!) 
- Szent István király intelmei és törvényei – elengedhetetlen, hogy ez a mű egy könyvtárban megtalálható 
legyen, hasznos lehet iskolai felkészüléshez, ünnepi megemlékezéshez 
A további könyvek nem újak, könyvtárunk egy rendszeresen Kárászon nyaraló családtól kapta őket. Ez úton 
 is köszönet érte a Hollós családnak! 

 
- Boccaccio művei 
- Graves: Én, Claudius 
- Grendel L.: Éleslövészet 
- Hajnóczi P.: Novellák 
- Heym, S.: Dávid király krónikája 
- Kosztolányi D.: Nero, a véres költő 
- Mai magyar drámák 
- Ottlik G.: Továbbélők 

 

- Suetonius: Caesarok élete 
- Tamási Á.: Ábel Amerikában 
- Voltaire összes regényei és elbeszélései 
- Zola, E.: Germinal 
- Ráth-Végh I.: Az emberi butaság 
- Rámájana és Máhabhárata 
- Tarle: Napóleon 
- Esterházy P.: Javított kiadás 
-  Esterházy P.: Harmonia Caelestis 

Valamint számos egyéb könyv, amely már megvan a könyvtárnak. Az új könyveket egy ideig a könnyebb 
átnézhetőség kedvéért külön polcon tároljuk.                                               Mezei Zsuzsa 

 

Így, tanév vége felé 
Ismét eltelt egy év. Ilyenkor visszatekintünk és értékelünk. Ki-ki megelégedetten, mások csalódottan néznek 
 vissza, mert esetleg többet, mást vártak ettől a tanévtől. Én az elégedettek táborába tartozom, két okból is.  
Egyrészt: a magyaregregyi iskola tanulói nem voltak program híján a 2003/2004-es tanévben sem. A 
tanórákon kívül más programok is színesítették a gyerekek iskolai életét, amelyek kivétel nélkül épülésüket 
és/vagy szórakoztatásukra szolgáltak. 
Lássunk néhányat közülük: 
− Utazás Pittenbe 
− Őszi kirándulás PUSZTABÁNYÁRA az ERDŐK HETE „programsorozat” keretében (Vass István 

erdész vezetésével)  
− Úszótanfolyam a dombóvári uszodában (októbertől decemberig)  
− Deák Ferenc emlékverseny (M.egregy, Máza, Szászvár részvételével) 



− Pesti János előadása az anyanyelvi nevelésről 
− Ádventi koszorú készítés Csőszné Gazda Annamária segédletével 
− Karácsonyi műsor az Arnold-házban 
− Színházlátogatás: alsó tagozat a Szélkiáltó együttes koncertjét tekintette meg a Komlói Színházban 

                            Felső tagozat: My Fair Lady- Pécsi Nemzeti Színház 
Farsangi bál az Arnold-házban (febr. 14.) 

− Márc. 15-ei műsor az Arnold-házban, majd a Kárászi Faluházban is előadták műsorukat a felsősök 
− Húsvét előtt tojásfestés Papp Éva irányításával 
− Utazás Ukrajnába 
− Egészségnevelési nap ( máj.7. ) Gyerekek akadályversenyen, vetélkedőn mérkőzhettek meg, a felnőttek 

vért adtak. 
− Május 10. A szászvári Gyermekjóléti Szolgálat kirándulást szervezett. Helye: Zirc-Veszprém. 

A zirci arborétumban akadályversenyen vettek részt tanulóink. 
− Május 14. Felső tagozatosok kirándulása a Balaton-felvidékre 
− …és ami még hátra van: alsó tagozat kirándulása Pécsre és Abaligetre, valamint az évzáró és a ballagás. 
− Néptánccsoportunk a hagyományőrzésben aktívan részt vállal: legutóbb Pécsett a Széchenyi téren 

táncoltak a Vöröskeresztes napok rendezvénysorozatán, ill. a Komlói Színházban rendezett 
folklórfesztiválon. 

− Sikerrel működik a rajzszakkör iskolánkban, amelyet Fóris Ildikó festőművész vezet. 
− Külön szolgáltatás a gyógytestnevelés, amit Szpatár Istvánné tanít. 
Elégedettségem másik oka, hogy mindezeken kívül több versenyen is próbára tették tudásukat diákjaink, és 
bizony nem kellett szégyenkeznünk, mert volt ahol nagyon szép eredményeket értek el, másutt a 
középmezőnyben végeztek ( ami szintén nem szégyellni való). 
Íme a legjobb eredmények: 
Matematika verseny Magyaregregy: ( 8 iskola 
részvételével) 
1. osztályosok közül Koller Péter III. helyezett 
2.o.:Gyenis Fanni  III. helyezett 
3.o.: Orsós Tamás II. helyezett 
5.o.: Mailach Petra II. helyezett 
6.o.: Kaszanics Máté II. helyezett 
7.o.: Szpatár Dániel II. helyezett 
Népdaléneklési verseny Komló: 
Oberhofer Csenger (4.o.) I. helyezett 
Tombor Zsuzsa (4.o.)      II.helyezett 
Alsó tagozatos matematika verseny MÁGOCS ( 10 
iskola részvételével) 
1.o.: Koller Péter      I.helyezett 
2.o.: Gyenis Fanni    IV. helyezett 
Alsó tagozatos anyanyelvi verseny MÁGOCS 
4.o.: Mezei Virág IV. helyezett 
Területi elsősegélynyújtó verseny KOMLÓ: 
Magyaregregy csapata V. helyezés 
A csapaat tagjai: Hesz Renáta, Pilgermayer Kitti, 
Donovál Krisztina, Kaszanics Máté, Schmidt Emese 

Kiss György-napi körzeti sportversenyek 
SZÁSZVÁR 
Futóverseny-alsó tagozat: 
Gyenis Márk (4.o.) II. hely 
Tombor Zsuzsa (4.o.) III. hely 
Felső tagozat: 
Prohászka Melitta 5.o. III. hely 
60 m-es síkfutás: 
Prohászka Melitta 5.o.     I.hely 
Oláh Péter 8.o.                I.hely 
Távolugrás: 
Schmidt Emese 6.o.   II. hely 
Oláh Péter 8.o.           II. hely 
Kislabdahajítás: 
Oláh Péter 8.o.  III. hely 
Labdarúgó bajnokság :  
5-6. oszt.-os csapat III. hely 
Kiss György-napi körzeti EU-s vetélkedőn: 
           III. helyezés 
A csapat tagjai: Koch Dávid, Merk Zsófia, Szpatár 
Dániel, Plaszauer Gabriella 

Ezúton is gratulálunk nektek, büszkék vagyunk rátok !!! Bízom benne, hogy a következő tanévről is 
megelégedettséggel írhatok majd jövő májusban. Mindenesetre pedagógus kollégáimmal továbbra is egy 
célért küzdünk: 
„Ápoljátok a gyenge fákat, hogy idővel gyümölcseit ízleljétek és árnyaikban megpihenhessetek.” 

                                                                                                                                                   Nagy Lászlóné 
 

Gondolatok az EU csatlakozás kapcsán 
 
Bevallom, én kicsit féltem; féltettem magunkat! Tanulmányaim során sokszor találtam, találom szembe 
magam különféle órák kapcsán azzal, hogy a magyar nyelv mennyire változik nyugati hatásra, mennyi 
idegen szót használunk, amivel csak akkor van probléma persze, ha feleslegesen tesszük, hiszen lenne rá  a 
jelentését tökéletesen fedő, pontos és nagyon is jó magyar szavunk, pl.: presszionál = ösztönöz, késztet. Azt 



gondolom, ez ellen mindenki csak maga tehet azzal, ha igyekszik minél inkább magyarul kifejezni magát, 
hiszen próbálkozott a kormány is a nyelvtörvénnyel, igen csekély eredménnyel. Szépe György professzor úr 
(aki nyelvészprofesszor és nemzetközileg elismert szaktekintély) mondta az egyetemen, hogy a feleslegesen 
használt idegen szavak által nem idegennyelv-tudásunkat fitogtatjuk, hanem anyanyelvünket (az édest!) 
rongáljuk!!! 
Voltak olyan félelmeim is, hogy míg egyes népekről azt mondják, büszkék arra, amik, és ez milyen jó dolog 
(pl.: franciák), addig, ha mi, magyarok vagyunk büszkék magyarságunkra, már nacionalistáknak 
minősülünk.  
Féltem azért is, mert kortársaim körében általános az a vélemény, hogy amint lehet, lelépnek valamerre 
nyugatabbra. Felvetődik bennem a gondolat, hogy ha mindenki gyorsan akar jól élni, ki fog vajon itt 
maradni? Nekem azért túl nagy ez az ország... Továbbá vajon hogyan fog elszámolni a lelkiismeretével az, 
aki itthon tanul egyetemen, főiskolán - tandíjmenetesen -, aztán pedig elviszi a szellemi tőkét máshová? De 
mások lelkiismerete szerencsére e tekintetben sem az én problémám. Az enyém pedig nyugodt... 
Néhány hete, éppen a csatlakozás időpontja körül, az aggodalmaim is csökkentek. Abban a szerencsében volt 
részem, hogy elolvashattam néhány középiskolás diák írását, akik házi feladatnak kapták, hogy 
gondolkodjanak arról, mit jelent nekik a magyarság ma. Megnyugodva olvastam, ahogy 17 évesen úgy írnak 
a hazaszeretetről, honvágyról, nemzeti büszkeségről, hogy érezni lehet a sorok mögött megbújó valódi 
érzelmeket. Mivel a házi feladatnak nem volt tétje, csak nekem írták, úgy hiszem, megbízhatom bennük 
annyira, hogy őszinte gondolatok ezek. Szavaik nem üres szavak, hanem igazi, mély érzések. Azt is leírták, 
hogy persze, szeretnének világot látni, egy-két évet külföldön tanulni, dolgozni, élni, de végleg letelepedni 
nem, legalábbis a többség.  
Tehát, én megnyugodtam, jó kezekben van a jövőnk, ezt is túl fogjuk élni, mint a tatárt, a törököt. Szülőként 
már csak azt érzem felelőségemnek ezzel kapcsolatban, hogy pár év múlva az én gyerekem is ilyen sorokat 
írjon le, ha a magyarságról kérdezik, legyen belőle az Európai Unión belül is a magyarságát felvállalni, arra 
büszkének lenni merő ember.                     -jmg- 

 
 

S P O R T Ö L T Ö Z Ő  kontra  V A R R O D A 
 
Kell-e nékünk ez a varroda oda le az öltöző helyébe? 
Fiam szerint nem, mert akkor most hol fognak ezentúl focizni? Mondom a gyereknek, hogy az öltöző 

előtti füves pályán még soha nem láttam őket, a teniszpályán rúgták a bőrt idáig mindig, ott ezután is 
hódolhatnak a labdarúgás szenvedélyének. Igaz, spekulált a gyerek. Kosárlabdázni viszont nem tudnak, jött 
az újabb kifogás, a kosárlabda állvány közvetlenül az öltöző előtt áll. Ezzel most megfogott a kölök, felelni 
sem igazán tudtam rá. A kárászi kosárlabda élet messziföldön híres, mi lesz így szegény 
kosárlabdacsapatunkkal, hogy nem használhatják azt az elárvult, egy szem palánkot? 

Ezek után sem nem lettem okosabb, hogy megéri-e nekünk valóban az a varroda!? 
Egy másik vélemény szerint mi lesz most a focicsapatunkkal, a Kár-ÁSZOK-kal, a hajdani MEDOSZ 

reinkarnációjával? (Ez ügyben még aláírásgyűjtés is indult a varroda ellenében.) Hol lesznek ezentúl a 
majálisos rangadók? Mondom erre ennek a jóembernek, az utolsó teltházas kupafordulót tavalyelőtt 
játszották ott lent, mivel sem az idén, sem pedig tavaly ezekre a mérkőzésekre nem került sor. Jeles 
lokálpatriótánk ekkor azt vetette a szememre, hogy ő és a családja négy teljes napot társadalmizott 
annakidején az épület építésekor, ne má’ hogy a falu köztulajdona csakúgy el legyen prédálva! Erre én 
megkérdeztem tőle, hogy az miért lenne baj neked meg a családodnak, hogyha a feleségednek lenne 
munkája és esetleg ott tudna dolgozni? Erre a választ már ő sem tudta, mint ahogy arra sem, hogy most 
aláírást gyűjtsön-e a kocsmában a varroda ellenében, vagy az asszonyt próbálja meg beprotezsálni oda. 
Micsoda dilemma! 

(Varroda ügyben így még mindig nem lettem okosabb.) 
Elhangzott olyan vélemény is, hogy teljesen szét lett verve az épület. Egy másik szemszögből erre 

mondhatná az ember, hogy végre valaki rendbe hozza a házikót, mielőtt még az enyészeté lesz teljesen. 
Akkor most kérném szépen, kinek van itt igaza? 
Aztán olyan megfontolás is napvilágot látott – ’magasabb helyekről’ -, hogy Kárász egyszer már a 

focipálya miatt hagyta elszalasztani a fűrésztelepet - igaz, akkor még aktív sportélet zajlott a faluban, és nem 
egyszer előfordult például, hogy a bíró a szurkolósereg szerint jogtalanul megítélt büntető után csak nagy 
nehezen tudott kereket oldani a Simson motorján az eléggé lincs hangulatú helybéli drukkerek elől. 
Ilyesmivel mostanság már nem igazán találkozhatunk. No, de eltértem a tárgytól. Ott hagytam abba, hogy a 
fűrészüzem Heténybe került, és ilyen ziccer elpuskázását még egyszer nem engedheti meg a falu magának 
– mondják ott fent. 
              Szóval, kell-e nekünk az a varroda, oda le – vagy sem?     -csl- 

 
 
  


