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 Önkormányzati hírek: 

 

 A képviselőtestület március 16-án ülésezett.  

 A 2011-es költségvetés elfogadásra került, a számokból látható, hogy a szászvári körjegyzőség 

Kárászra eső finanszírozása egyre több önkormányzati forrást igényel. 

 Az önkormányzat Mázától és Alsómocsoládtól kapott ajánlatot körjegyzőség létrehozására - 

csatlakozásra. Mindkét ajánlat esetében Magyaregregyen lenne kihelyezett ügyfélfogadás, és minden 

ügyet ott lehetne intézni. Bármelyik ajánlat elfogadása éves szinten minimum 1 millió forint 

megtakarítást eredményezne az önkormányzatnak. 

 A képviselőtestület nem adta át a döntési jogot a polgármesternek a segélyekkel kapcsolatban, így a 

segélyekről továbbra is a képviselőtestület fog majd határozni. 

 Az önkormányzat az 1848-as megemlékezést 2011. március 13-án, vasárnap délután tartotta, a műsor 

és a fafaragó művészek kiállított alkotásai nagy sikert arattak. Sajnos, megfigyelhető volt, hogy a 

vidéki érdeklődők többen voltak, mint a helybeliek. 

 A teniszpálya felújítási munkálatai 99 %-os készültségben vannak, a hivatalos pályaavató ünnepség 

április 30-án lesz. 

 2011. április 30-án kerül sor a Jenczer Gábor Emléktornára és Majálisra, a részletes program minden 

lakos számára kiküldésre fog kerülni. 

 A fiókgyógyszertár bezárásának elkerülése érdekében kérem a lakosokat, hogy lehetőség szerint a 

szükséges gyógyszereket helyben váltsák ki. 

 A közmunkások várhatóan az április 4-ei héten kezdik meg a település vízelvezető árkainak 

kitisztítását, kiásását. 

 A képviselőtestület tavaszi „virágosítási” programot fogadott el, ez a tervek szerint a pataktisztítási 

napon fog kezdődni, várjuk az ötleteket elképzeléseket, és természetesen a segítőket. 

 A közvilágítás korszerűsítése a jövő évben várható, addig is a karbantartási feladatok ellátására 

kiválasztásra kerül a legjobb ajánlatot adó cég. Tapasztalhatták, hogy a kiégett izzókat sajnos az  

E-on nem cseréli, az önkormányzatnak pedig erre a feladatra eddig nem volt megbízott vállalkozója, 

kérem a lakosság türelmét 

 Elindult a településen a szelektív hulladékgyűjtés, lehetőség szerint kérem a szolgáltatás használatát. 

A szelektív hulladékgyűjtő konténerek a faluközpontban a buszmegálló melletti parkoló mögött, 

valamint a falu Szászvárhoz közelebbi végén lévő buszmegálló mögött találhatóak. 

 Polgármesteri fogadóóra minden hónap első csütörtökjén 16:00 és 17:00 óra között a Polgármesteri 

Irodában. 

 

2011. március 30. 

 

Lép Péter 

          polgármester 

kárászi 



A Föld Órája 

A 2010-es Föld Órája akció a történelem eddigi legnagyobb önkéntes akciójává vált azzal, hogy 

128 ország 4800 városának 1,3 milliárd lakója egy órára lekapcsolta a villanyt, így jelezve, hogy 

fontosnak tartja a Föld jövőjét. Az akciót 2007-ben egyetlen város kezdeményezte, amely azóta 

milliókat állított a bolygónk megóvásának ügye mellé. 

Az egyórás lámpaoltás idén azonban csak a kezdet: a szervező WWF arra buzdítja a résztvevőket, 

hogy 2011-ben tegyenek egész évre szóló fogadalmat, hogy bármilyen aprósággal is, de tesznek a 

Föld egészségéért. Az akció keretén belül idén olyan népszerű és közismert épületek fénye alszik 

majd ki, mint a Tiltott Város, az Eiffel-torony, a Buckingham-palota, a Sydney-i Operaház és a 

Parlament is. 

Kárászon a Könyvtárban jött össze gyertyafényes beszélgetésre néhány faluszépítős, részévé válva 

így a világmozgalomnak. 

                                                                                                                   Mezei Zsuzsa 

 

 

Egyesületek hírei 

 

 A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület (a Leader-támogatások összehangolására, lehívására 

szerveződött közösség) több előkészítő megbeszélést követően március 24-én Magyarszéken 

közgyűlést tartott, ahol a tagok elfogadták a célterületeket, melyekhez illeszkedve a jövőben 

pályázni lehet. 

 A Faluszépítő Egyesület az elmúlt időszakban eleget tett néhány régebbi pályázattal kapcsolatos 

monitoring kötelezettségének (Mesekert, Hagyományőrző tábor). 

 Március 15-i ünnepi emléktúránkon sokan és jókedvűen vettek részt. A résztvevők között             

minden korosztály képviseltette magát, a négyévestől a hatvanasokig… A már hagyományos 

kirándulás sikere a honfiúi buzgalmon kívül a szépséges tavaszi időnek is köszönhető! 

 Május hónapban erdélyi kirándulást tervezünk, várjuk a javaslatokat időpontot, programot, 

szponzorokat illetően! 

 Április hónapban, az önkormányzattal karöltve ismét pataktakarításra buzdítjuk tagjainkat, most 

aztán lesz mit tenni!                                                         

                                                                                                    Mezei Attila 

 

 

Recept csere-bere 

Rántott leves kicsit másként:  Kevés olajon megpirítok 3-4 gerezd aprított fokhagymát és egy kisebb fej 

aprított vöröshagymát. Ezt meghintem egy evőkanál liszttel, és miután még egy picit pirítottam, megszórom 

kevés pirospaprikával. Azonnal felöntöm kb. 2 dl vízzel, és 10-15 percig főzöm. Ezt követően 

összeturmixolom a hagymás levet, hozzáöntök 2 dl tejet és tetszés szerinti vizet (attól függően, hány főre 

készítem), majd sóval, köménymaggal, ételízesítővel ízesítem, és összeforralom. Pirított zsemle- vagy 

kenyérkockával tálalom. 

A farsangi bálon többen megkérdezték, hogyan csinálom az ostyalapos sütimet, mert mások receptjeitől 

eltérő az íz-eredmény. Íme, megosztom ezt az érdeklődőkkel: 

Töltött ostyalapok : Hozzávalók: 1 csomag nagyméretű bolti ostyalap, 25 dkg sütőmargarin, 25 dkg cukor, 

25 dkg darált + 1 maréknyi durvára tört dió, 3 evőkanál méz, 2 evőkanál kakaópor, 3 egész tojás, tetszés 

szerint mazsola. 

A margarint felolvasztom, belekeverem a cukrot, az összes diót, és 2-3 percig főzöm. A tűzről levéve 

egyenként belekeverem a tojásokat, a mézet, a kakaót és a mazsolát. Két ostyalapot félreteszek, a többit nem 

túl apró darabokban beletördelem a krémbe. 

A félretett ostyalap egyikére ráhalmozom a tölteléket, és egyenletesen eloszlatom rajta. Erre ráfektetem a 

másik ostyalapot, és valami nehezéket teszek rá. Másnap szépen szeletelhető.     Óbertné Marika 



         1848-49 eseményei Kárászon 

 

„Az alábbiakban közölt feljegyzés szerzője Jankó János, Kárász nagy emlékezetű plébánosa. Jankó 

36 évig tartó kárászi papsága alatt (1836-72) példamutató precizitással vezette az anyaegyház historia 

domusát. Hála kötelességtudatának, feljegyzéseiből rendszeresen értesülünk a Kárászon és a filiákban 

(Magyaregregy, Vékény) zajló eseményekről:  

Március 15-én a forradalom kiütött, s az országgyűlés Pozsonyból Pestre letétetett. Nagy mozgalom 

és zavar az egész országban. A lakosság fegyverre szólíttatott, s nemzetőrség állíttatott fel. A kárászi 

plébánia híveinek kétszer kellett, mint nemzetőröknek a rác vidékekre elmenni; először Zombor és Szabadka, 

másodszor alsó Baranyába, Beremend felé. A papság sem volt felmentve a nemzetőrségtől, s midőn a kárászi 

plébániaiaknak kellett menni, találkoztak néhányan, kik kívánták, hogy én is menjek velük, de a nagyobb 

rész, a józanabbak nem engedték, hogy a plébánia pap nélkül maradjon, mondván: hát ha az itthon maradtak 

megbetegesznek, vagy meghalnak, úgy haljanak, vagy temettessenek el, mint a kutyák? Az elment 

nemzetőrök sokan sírva és rettegve hagyták itt házaikat és családjaikat, félvén, hogy a rácok felfalják őket; 

azonban semmi bajuk sem lett, ettek, ittak, vigadtak; a takarékosok még pénzt is hoztak magukkal, s 

mindnyájan szerencsésen hazajöttek. Én azonban a kedélyek csillapultával júniusban a kápolna kiépítéséhez 

fogtam.” 

 

(Máté Gábor: Az 1848-49-es szabadságharc pécsi és baranyai eseményei a kárászi Jankó János plébános 

feljegyzéseiben – részlet) 

 

 

A hónap embere 
 
A március 15-i ünnepi emléktúra névadó alakja Eötvös József volt. Megemlékeztünk róla indulás 
előtt, s most aLap olvasói figyelmét is felhívjuk rá. 
 
Báró Eötvös József (Buda, 1813. szeptember 3. -  Pest, 1871. február 2.) 
Író, miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság elnöke, Eötvös Loránd fizikus apja. 

Irodalmi művei közül legismertebb a Falu jegyzője és a Karthausi című regénye, melyek nagy elismerést 

szereztek neki úgy az irodalomban, mint a közéletben. 

Politikai érdemeire való tekintettel a forradalom eredményeként létrejött első független magyar kormány 

vallás- és közoktatásügyi miniszterévé választották. Eötvös, mint a reformok embere, a szabadságharc 

kitörése után megretten az erőszakos cselekményektől, családjával külföldre menekül. Önkéntes 

száműzetését Bécsben és Münchenben tölti, és csak 1853-ban tér vissza hazájába. Külföldi tartózkodása alatt 

elsősorban elméleti állambölcseleti kérdésekkel foglalkozik. Hazatérve a nemzet és az uralkodó 

megbékélésén fáradozik, mely tevékenysége kezdetben nem szerez számára osztatlan elismerést. A 

kompromisszum híveinek - közel másfél évtized alatt - mégiscsak sikerül tető alá hozni a kiegyezést. Az 

1867-ben megalakult magyar kormányban megint Eötvös kapja a vallás- és közoktatásügyi tárcát. Nevéhez 

fűződik a kötelező és általános népoktatás bevezetése. 

Az 1840-es években már írt a zsidók emancipációjáról, s amikor a törvényhozás 1867-ben ismét lehetővé 

vált, az egyik legelső törvény a zsidók egyenjogúsítása volt. Létrehozta az izraelita kongresszust, hogy a 

zsidók saját kezükbe vehessék egyházi és iskolai ügyeik vezetését. Az ortodox egyházat is teljes 

önkormányzathoz juttatta a szerb és a román kongresszussal. Végül a legnagyobb horderejű kérdést, a 

katolikus autonómia ügyét is ő mozdította el a holtpontról.                                 

                                                                                                                                    Mezei Zsuzsa 

 

 

 

Felhívás 
 

 Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a járdák járhatósága érdekében a gyümölcsfák ágait 

nyessék le, határidő 2011. április 20.! Amennyiben a munkák határidőre nem teljesülnek, abban 

az esetben az önkormányzat a saját embereivel fogja a munkálatokat megvalósítani. 

 A sírhelymegváltás a kárászi takarékban folyamatosan intézhető. Ára 4.000 Ft, időtartama 25 

év, szükséges hozzá a sírhely száma. 



 

                                       Tisztelt kárászi Klubtagok!   

 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2011.  ÁPRILIS havi 

programját, melyre szeretettel várjuk. 

 

A vastagon szedett napokon az iskolabusz a megszokott időben és helyekről indul! 

 

01. péntek Érdekes történetek: „Huncutságok” 

 

04. hétfő Jeles napok, népszokások áprilisban (Vince György) 

05. kedd „Csak egy szép történet” 

06. szerda Masszázs a kárászi klubtagoknak! 

07. csütörtök Tavaszi nagytakarítás, virágok átültetése 

08. péntek kézimunka / nyuszik, csibék, pillangók 

 

11. hétfő Költészet napja / Étkezéstérítési díj beszedés 

Köszöntjük ebben a hónapban névnapjukat ünneplőket: György 

12-13-án Kertszépítés, virágültetés 

14. csütörtök Nagyanyáink receptjei – tojásos ételek 

15. péntek Bonyhádi PIAC látogatás – indulás: 7.10-kor Kárászról VOLÁN 

busszal 

 

18. hétfő Bibliai délelőtt Plébános Úrral 

19-től 22-ig A keresztút története és állomásai I-XIV. - felolvasás 

 

Minden kedves Klubtagunknak 

kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

 

26. kedd Meglepetés reggeli / TURKÁLÓ 

27. szerda Turkáló 

28. csütörtök Séta az egészségért a faluban / a havi programok széthordása 

29. péntek Piac – indulás: 7.30-as járattal Mázáról 

  

 

M á z a, 2011. március 28. 

              Szívélyes üdvözlettel: 

            Éva, Piroska, Ági és Valika 

 

Telefonszámaink: 

Klub: 06/20/560-0730, Éva: 06/30/502-8260, Piroska: 06/30/305-1723,  

 

 

 

 

 

Írásaikat, cikkeiket a következő e-mail címre várjuk: jamegabi@gmail.com, illetve 

leadhatók a könyvtárban is.  – Szerkesztőség - 

 


