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aLAP 
 

2010. július 30. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XIII. évfolyam 7. szám 
 

Önkormányzati hírek 
 

- A végéhez közeledik az „AGIS HAGI AMAR KÚT” nevű beruházás, a csobogókút környékének 

tereprendezése, parkosítása, térbútorozása jelenti az utolsó fázist. 

A kút elnevezéséről néhány gondolat:  

 

„ …az élet a török uralom alatt sem állt meg, Agis Hagi Amar fennhatósága és vezetése idején 

Kárász jelentős település volt…” (Erdei kincseskönyv 74. oldal – Túrós László gyűjtése.)  

A fennmaradt dokumentumok szerint, Kárász sokat köszönhetett neki. Az EKF török évéhez 

kapcsolódva mi így tisztelgünk a török basa előtt. 

 

- A Faluház felújítását célzó IKSZT pályázat közbeszerzési eljárásának bonyolításával az 

önkormányzat megbízta Mihalovics Gábor szakértőt 

 

- A testület a Mecseki Erdészeti Zrt. tulajdonában lévő „léüzem” terület belterületté nyilvánításához 

hozzájárult. 
 

 

Egyesületi hírek 
 

A Faluszépítő Egyesület szervezésében és előfinanszírozásával valósult meg az V. Gombafesztivál, 

melyet a Leader-program támogat. Minden segítőnek, támogatónak köszönetet mondunk, külön 

kiemeljük Partos Kálmán mérnök urat, a Mecseki Erdészeti Zrt. erdőgondnokát. 

 

A Postán összegyűlt 30.000,- Ft-nyi adomány hányatott sorsa a Gombafesztiválon elrendeződött: a 

fiatalok nem jelentkeztek ötlettel, hogy mire szeretnék fordítani, így e napon gyermekprogramra 

fordítódott. 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

A hétvégén Kárászon járt Oláh József székelyszenttamási tisztelendő úr, aki átadott az 

önkormányzatnak 180000,-Ft-ot, melyet a hozzá tartozó településeken gyűjtöttek számunkra. 

A mindenképpen jelentős összeget az árvízzel kapcsolatos védekezésre, kárenyhítésre fordítjuk.  

Kárász minden lakója nevében köszönetemet fejezem ki ezért az erőt meghaladó gesztusért és remélem, 

hogy nem kell természeti csapásnak bekövetkeznie Székelyföldön, hogy mindezt méltón 

viszonozhassuk! 

 

Mezei Attila polgármester 

 

 

kárászi 
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Június  

Düh csikarja fenn a felhõt,  
fintorog.  
Nedves hajjal futkároznak  
meztélábas záporok.  
Elfáradnak, földbe búnak,  
este lett.  

Tisztatestü hõség ül a  

fényesarcu fák felett.  
 
                    /Radnóti Miklós/ 

 

Júliusban született Móra Ferenc, Passuth László, Nyírő József, - La Fontaine, Franz Kafka, Marcel 

Proust, G.B. Shaw, s még biztosan sorolhatnánk… Mindegyik írótól lelhető a könyvtárban legalább 

egy-két kötet. Mégis, mind közül a legismertebb, talán legnépszerűbb volt egy időben a szintén 

júliusi Ernest Hemingway. 

 

1899-ben született, kalandos életet élt első világháborús haditudósító, részt vett a spanyol 

polgárháborúban, Castro barátja, bikaviadalok, afrikai vadászatok, nők, ital… 

 Nobel-díjas regényíró, novellista, újságíró.  

 

Legismertebb regényei: Az öreg halász és a tenger, Búcsú a fegyverektől, Akiért a harang szól, A 

Kilimandzsáró hava  - sokunk előtt ismerősen hangzik a felsorolás, noha korántsem teljes… 

Végül egy megfontolható idézet tőle: 

 

„Földi életünk rövidre szabott. Élvezzük, rendületlen hittel és ki nem fogyó hálával.” 

 

Mné Zsuzsa 

 

 

Tisztelt kárászi Klub Tagunk! 
 

Szeretettel várunk minden kárászi Klub tagot 2010. augusztus 14-én (szombaton) 

a mázai FALUNAPRA! 

(Aki szeretne részt venni, kérjük, jelezze augusztus 9-ig a klubban.) 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

 

Kivonat Szászvár Nagyközség Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2010./VII.07./ határozatából: 

 

Kárász község Önkormányzata Képviselőtestülete tagjainak számát – figyelembe véve a település 2010. 

január 1-i 356 fős állandó lakos létszámát – 4 főben határozom meg. 

 

Szászvár, 2010. Július 7. 

 

                                                                                                  Havasiné Szokoly Zsuzsanna 

                                                                                                                 HVI-vezető 
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IGEN! 

 

IGEN! Valószínű, így érezhette magát Presser Pici bácsi, mikor 1980-ban elkészítette a 

LOKSI-t. Vagy Hobo, mikor kikerült kezei alól ’84-ben a VADÁSZAT. Ezzel nem azt akarom 

mondani, hogy az említett két zenemű tökéletes. Korántsem. De a hibák javításával sem lehetett 

volna kihozni belőlük kerekebbet. 

IGEN! Így voltam én is július 3-án. A Gombafesztivál sem volt tökéletes. Korántsem. De 

abból sem lehetett volna kihozni többet. Számomra így volt a tökély, a maga kis hibáival. Sőt, pont 

ezek a kis csúsztatások adták meg a dolognak az igazi „kárásziasságát”. Ha nagyon filozofikus 

akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy július 3-án állt össze az a „konstelláció”, amiből aztán ez 

a nap megszülethetett olyanná, amilyennél végül is kerekedett, s melybe a napsütés szervesen 

beletartozott. – Gondoljunk csak az egregyiek rendezvényére. 

Hívhattunk volna jó pénzért sztárvendégeket. Jöhettek volna média-celebek. De hogy is 

tudtak volna versenyre kelni a templomtéri hársillattal? A Csörge csobogásával (végre volt benne 

víz!), amiben a főzőcsapatok az italokat hűtötték, és a gyerekek elrekesztve a vizet, malmot 

építettek benne? Hogy tudták volna felvenni a versenyt a főzősátrakból kiáradó gomba keserű 

szagával? A templom körül hízelkedő kiscicákkal? Nyafi kutya szarvasgomba kereső 

mutatványával? A búcsúi hangulattal? A kosaras ringispillel? Nagy Lilla vásárfia bohócával, Mezei 

Peti és Jakab Zsiga fakardjával? Finta Aranka néni és az egykori kisújbányai klumpakészítő mester 

spontán valcerével Feldrich Ádi harmonika szavára? A szomszéd gyerekek és az erdélyi páros 

gyönyörűséges táncbemutatójával? Csengerék Rumi Lacival megerősített műsoron kívüli 

produkciójával? Kaszanics Karcsi vaddisznó tokányával? A „Magányos szívek” sültgombájával? 

Csíkós Feri autós elvonulásával? És sorolhatnám vég nélkül a helyi specialitásokat 

ÉLT A VŐGY! 

Számomra a nap csúcspontját az jelentette, mikor saját kézzel hajthattam a körhintát és 

láttam azoknak a kis pörgő-forgó tücsköknek az önfeledt örömét. S az, hogy lányomnak meg 

tudtam mutatni Kárász igazi arcát, csak hab volt a tortán. Még az isteni Diego Maradona 

(le)szereplése sem tudott rontani a dolgon – bár az a négyes…!  

A Dunántúli Napló is kitett magáért, körítésük nagyon a szívemnek szóló volt. Előző nap 

Hajdú Zsolt A természet kapuja a Mecsekben, másnap Katus Eszter Egész nyáron kucsmában című 

cikkeiknél jobb reklámot nem is kaphattunk volna. 

No, ezeket próbálja meg produkálni valami sztárvendég a „Barátok között”-ből. Azért itt 

jelzem, egy sztárocska nekünk is kijutott. Ismételten megbizonyosodtam róla, hogy Takáts Eszterke 

még így, mezítlábasan is kenterbe veri az egész Megasztárt. 

Ennyi volt dióhéjban az ötödik kárászi Gombafesztivál. Nehéz lesz jövőre überelni.  

(Most kezd bennem némileg fakulni a sárga irigység, ami a német ország béli sörnewiz-i 

falunap óta a lelkecskémet mardossa.)                   -csl- 
 

 

Múlik az idő, és lassan vele múlnak megszokott kárászi nevek is. 

Iboly néni, Mári néni… 

Sorsok, életek, örömök, bánatok – múlt időben. 

 

háromnegyed hatos Billencs-járat – disznóvágások a kiskonyhában – 

képviselőtestületi tagság – nyugdíjas klub – az első borversenyek – daloskör… 

 

óbányai lányból kárászi asszonnyá válni – a Mecsek egyik leggyönyörűbb falujából a másik 

legszebbe költözni – s annak a legszebb utcájában élni… 
 

Ezekkel a töredék-gondolatokkal kívánok mindkettőjüknek jó utat! 

 

Császár Levente 
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B-TERV 
KONCERT 

07.30 
20.00 ÓRA 

 

KÁRÁSZ 

FALUHÁZ 

 


