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Önkormányzati hírek: 

 

 

 A Jenczer Gábor emléknap az idén is megrendezésre került, a helyben lakók érdektelensége 

tovább folytatódik. 

 Köszönöm mindazoknak a segítséget, akik az emléknap megszervezésében, 

lebonyolításában részt vettek, külön köszönöm a főzéshez felajánlott alapanyagokat. 

 A Faluház felújítási munkálatai elkezdődtek, első lépésben a tető felújítása, és a vizesblokk 

korszerűsítése történik. 

 A MÁV új menetrendjében továbbra sincs benne a Kárász-Köblény  megálló, a vasutasokkal 

történt kistérségi egyeztetésen a polgármesterek közös határozatban kérték, hogy a 

menetrend módosításra kerüljön, annak érdekében, hogy a vonatok megálljanak. 

 Településünk része lett a Baranya Megyei Szent Márton Gyalogos Vándorútnak, amely a 

Szent Márton Európai Kulturális Útvonal része. Az „avató sétára” május 26-án került sor, az 

önkormányzat egy szendvics-vacsorával vendégül látta a 20 fő túrázót, akik a Kárászon 

készült gyümölcsleveket is megkóstolhatták. 

 A közmunkások 90%-ban elkészültek az Ady Endre utcai csapadékvíz-elvezető árok 

kitisztításával.  

 A Közútkezelő Nonprofit Kft-vel egyeztetések zajlanak az átereszek felújításával, illetve a 

Kültelek utcai híd felújításával kapcsolatban, egyelőre az álláspontok távol vannak 

egymástól. 

 A temetőbe vezető út kitűzésre került, a földtulajdonosokkal folytatott egyeztetések után a 

Faluszépítő Egyesület az út két oldalán stációk kialakítását tervezi. 

 

 

 

2011. május 29. 

 

Lép Péter 

          polgármester 

 

 

 

kárászi 



 

 

 

Előző lapszámunkból helyhiány miatt kimaradt a következő cikk, amiért ezúton is elnézést kérünk: 

 

KÁRÁSZI BORVERSENY 2011. 

 

Már hagyományosnak nevezhető borünnepet 19.-szer rendezték meg a Kelet-Mecsek kis 

községében. Minden évben kiemelkedő eseménynek számít az előző évi munka minősítése. 

Országosan is gyenge évet zártak a borász ágazatok, ennek ellenére bizakodóak voltak a kárászi 

bortermelők.  A minták leadásáig felfokozott hangulat uralkodott a Faluházban. Gazdák jöttek-

mentek, külön helységben még kínálgatták egymásnak a nedűket, az utolsó szakmai eligazítások is 

megtörténtek. Csütörtök estig 136 üveg mintát neveztek be, ilyen nagyarányú nevezés még nem 

érkezett az előző versenyekre. Remek megmérettetésnek ígérkezett a másnapi borzsűrizés. 

Szakértőink a már hagyományosan „hazajáró” Csepeli Zoltánné, Egerszegi Zoltáné és dr. Khadir 

Kanan voltak. A borok bírálatát a fehér mintákkal kezdték, majd a rosé borok összevetését végezték 

el a borászok, és a sor végén a vörös borok következtek. 

Sem a borbírák, sem a pókerarcú kínálóktól nem érkeztek hírek, sőt a verseny végéig teljes volt a 

hírzárlat. Az adminisztrációs csapat csak a szombati minősítést követően kapta kézbe a bírálati 

lapokat. A találgatások, az esélyek latolgatása az eredményhirdetésig tartott. A borbírák nevében 

Csepeli Zoltánné ismertette az eredményeket. Értékelés után az alábbi listát állítottuk össze:  

 

Fehérbor                                                             Rosé bor                                             Vörösbor 

80 db minta                                                        8 db minta                                          48db minta 

9 aranyérem                                                       1 aranyérem                                       2 aranyérem 

28 ezüstérem                                                     3 ezüstérem                                        9 ezüstérem 

30 bronzérem                                                    4 bronzérem                                       29 bronzérem    

 

Kárász legjobb bortermelője címet Kis Papp Nándor nyerte el 1 arany, 2 ezüst és 3 bronz fokozatú 

mintáival. Az est jó hangulatú zenével és vacsorával zárult. A fogadkozásokat hallgatva: lesz még 

jobb bor Kárászon.                                                                                                          

                                                                                                           Töpfner Ádám   

 

 

 

 

 

AZ ÖNKÉNTESSÉG ÉVE 

 

2011 többek között az önkéntesség éve. Nekem az önkéntesség gyakran egybecseng az adakozással. 

Sokat gondolkodtam, milyen építő jellegű gondolatot lehetne ezzel kapcsolatban megfogalmazni, 

mikor a tisztelendő úr egy levelet mutatott.  A 2010-ben datált levél Kis Papp Lászlótól származik, s 

mivel a tisztelendő úr megkért rá – s talán Laci bácsi sem veszi zokon – a levél egy részét 

közreadom, hiszen valami ilyesmiről szerettem volna az önkéntesség, adakozás kapcsán írni. 

 

„Kedves Tisztelendő Úr! 

 

Édesanyám néhai Kis Papp Istvánné /sz. Dobszai Katalin/ ez év november 13-án lenne 90 

esztendős. Nagyon sokat gondolkodtunk feleségemmel, hogy milyen módon emlékezzünk meg róla. 

Mivel édesanyánk nagyon szeretett templomba járni, úgy döntöttünk, hogy egy millió forinttal 

támogatjuk a templom felújítását, ezzel köszöntjük Őt születésnapján a Mennyországban. „ 

 

                                                                                                                                                 -csl- 

 



 

EGYESÜLETI HÍREK  

 
o A magyaregregyi „Falusi ízek ünnepén” a Faluszépítő Egyesület színeiben rajthoz állt 

kárászi csapat szerezte meg az első helyet, a csapat tagjai Kaszanics Károly, Nagy 

László és Kovács Zoltán voltak. A sváb konyha jegyében szervezett versenyen, 

meglepetésre, teljesen egyértelmű eredmény született. 

o A tavalyi gombafesztiválos pályázat elszámolása sikerrel járt, az összeg már meg is 

érkezett az Egyesület számlájára, biztosítva ezzel az idei gombásznap 

megszervezését. 

o A VI. Gombásznap július 2-án lesz, a faluház felújítása miatt a mesekert és a léüzem 

területén. A rendezvény díszvendége a marosvásárhelyi Málnási László 

Gombászegyesület lesz. 

o Kimérésre került a temetői önkormányzati út területe, az út mentén kitűzésre 

kerülnek a tervezett stációk helyei. A kitűzéssel kapcsolatban két hónapon keresztül 

(július 25-ig) tehetik meg észrevételeiket az érintettek az önkormányzatnál!       

                                                                                                           Mezei Attila 
 

 

 

ZARÁNDOKOK 

 

Május 26-án Szent Márton Út zarándokait fogadta a falu. A Kisújbányáról induló, Kárászt, 

Köblényt, Bikalt, Vásárosdombót érintő zarándoklaton közel 20 fő vett részt. Derksen Gyöngyi 

vezette csoporthoz a Vörösfenyő turistaháznál Őri Zsuzsi és természetbarát ismerősei csatlakoztak. 

A falu tisztességesen felkészült a vendégek fogadására. A faluszépítősök szendvicset, pogácsát 

készítettek, az Erdészet almalével várta őket. A polgármesteri köszöntő után a társaság elsétált 

Mezei Ottóhoz, tiszteletét tette a borosok által emelt Szent Márton keresztnél az „alvégen”, majd a 

Kühnel-kápolnával és a Mesekerttel ismerkedhettek meg. A séta végén – mivel a közeljövőben 

megnyíló LEADER program tartalmaz zarándokúthoz kapcsolódó forrásokat – a Mecsek-Völgység-

Hegyhát Akciócsoport munkatársai ismertették a szóban forgó pályázati lehetőséget. 

                                                                                                                                                 -csl-  

 

 

                                      ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 
 

2011. június 12-én 11 órakor ünnepli templomunkban volt plébánosunk, Werner Imre 

atya pappá szentelésének 60 éves évfordulóját. 

 

Az itt töltött 26 évért köszönet illeti. Tisztelőit nagy szeretettel várjuk a pünkösdi 

gyémántmisére. 

                                                                                                 Kárászi Egyházközség 

 

 

 

 

 

Cikkeiket, írásaikat minden hónap 25-éig várjuk a jamegabi@gmail.com e-mail címen, illetve a 

könyvtárban is leadhatók.  Köszönjük: a szerkesztőség. 

 

 



 

 

                                        Tisztelt kárászi Klubtagok!   

 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2011.  JÚNIUS havi programjai 

közül néhányat, melyekre szeretettel várjuk. 

Az iskolabusz június hónapban nem közlekedik! 

A kárásziak VOLÁN busszal tudják látogatni programjainkat! 

 

 

01. szerda Gyógymasszázs a kárászi klubtagoknak 10 órától - 12 óráig.  

12 órától 15 óráig a mázaiaknak. 

 

6-tól 10-ig  Jeles napok, népszokások 

(hétfőtől-péntekig) III. Pünkösdi király-és királynéválasztás: 

   Ügyességi versenyek, TESZT 

   Eredményhirdetés: június 15-én (szerdán) 

 

9-10-én (csüt.-pént.) A mázai Gyűszűvirág Foltvarró Csoport kiállításának megtekintése a 

mázai kultúrházban 

 

11. szombat Mázán: A 10 éves Gyűszűvirág Foltvarró Csoport közös varrásra hívja 

az érdeklődőket 

 Belépő: 1000,- Ft 

 Tombolavásárlási lehetőség (értékes nyeremények)! 

  

13. hétfő PÜNKÖSD / A Klub ZÁRVA tart! 

15. szerda  Térítési díj-fizetés 

Köszöntjük a június hónapban születés- és névnapjukat ünneplőket 

A pünkösdi király- és királynéválasztás eredményhirdetése 

16. csütörtök Gunarasi fürdőzés 

 Jelentkezés: június 10-ig a Klubban 

 Várható útiköltség: 700,- Ft + belépő (bevételeinkből a kirándulás egy részét 

támogatjuk) 

 

20. hétfő Bibliai délelőtt Plébános Úrral 

   . 

30. csütörtök  IV. Lurkó Nap 

Séta a Koromszói ásatásokhoz Mázán 

   Gyülekező: 9 óráig 

   Közös reggeli a Klubban 

   Várjuk az érdeklődő Klubtagok jelentkezését is! 

 

Júliusi előzetes: 

JÚLIUS 2-án szombaton: Kárászi Gomba Fesztivál! 

Várjuk azoknak a jelentkezését, akik szívesen főznének csoportosan! 

  

              Szívélyes üdvözlettel: 

            Éva, Piroska, Ági és Valika 

 

 

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

 


