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aLAP 
 

2011. június 28.  

K á r á s z i 

független havilap 

 

XIV. évfolyam 6. szám 

 

 

 

Önkormányzati hírek: 

 

 

 A településünkön a virágtartó edények, hirdetőtáblák és az orvosi rendelő kerítésének 

festését végzik a közhasznú munkások. 

 Az orvosi rendelő kifestése időszerűvé vált, kb. 5 éve volt kifestve, a nyílászárókra is „ráfér” 

a mázolás, ez önkormányzati feladat.  

 Az önkormányzat 2 fő foglalkozatására nyert pénz a közmunkapályázaton, a foglalkoztatás  

6 órás munkarendben 2 hónap időtartamban lesz végrehajtva. 

 A közmunkapályázatban dolgozók feladata parlagfűmentesítés lesz, kérem azokat az 

időskorúakat, akik nem tudják a területükön lévő parlagfüvet lekaszálni, jelentkezzenek a 

polgármesteri hivatalban július 1-éig. 

 A Faluház felújítási munkálatai elérték az 50 %-os készültséget, a felújítás során előre nem 

látható, plusz munkák is keletkeztek 

 A testület úgy döntött, hogy nem ad be pályázatot az Ady Endre utca csapadékvíz-elvezető 

árokrendszerének felújítására, ugyanis az előkészítési költségek meghaladják a 1,5 millió 

forintot, ez egy sikertelen pályázat esetén az önkormányzat költségvetését terhelné. 

 Kérjük a szelektív hulladékgyűjtőben a műanyag palackokat összenyomva elhelyezni, a jobb 

helykihasználás érdekében. 

 A VI. Gombafesztivál és Falunap július 2-án kerül megrendezésre, zentagunarasi 

„testvérkapcsolatunk” 5-8 fővel képviselteti magát az eseményen. Mindenkit szeretettel 

várunk! 

 

 

 

 

2011. június 25. 

 

 

Lép Péter 

          polgármester 

 

kárászi 
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IMRE ATYA ÉS AGIS HAGI AMAR 

 

Várjuk az atyát. Lázas a készülődés a templom körül. Kárásziak, egregyiek, vékényiek. Hívek, 

táncosok, nyaralók. Míg türelmesen várakozik a nép, lányom a templomtéri szökőkútnál játszik. 

Élvezi a hűs vizet, én pedig azt élvezem, hogy a díszkút ki van gazolva. Pancsolás közben, 

gondolatban visszaröppenek azokba az időkbe, mikor a várva várt kanonok úr egyszerűen csak a 

„plébi” volt: hittanórák a régi iskolában. A vasárnap délelőtti ministrálások, ahol az évek hosszú 

során egyszer sem sikerült elérnem az oly áhított „nagyfejesi” posztot. Ipiapacs a templom körül 

(ebben valószínűleg sokkal jobb voltam az előbb említetteknél).  

Mialatt lányommal pancsolunk, idegenek – valószínű nyaralók – beszélgetését csípem el: 

–  Egy papra várnak ennyien? – kérdi egyikük kicsit értetlenül. 

–  Nem csak egy pap volt – válaszolok egy mosolyt megeresztve, majd még hozzáteszem – persze, 

már csak gondolatban: 

„Aki egy kis közösség – még ha oly kicsi is az a közösség – vezetője, az nem csak egy egyszerű 

pap.” 

A nyaralók nem értik a félbehagyott választ, nekem pedig nincs időm magyarázkodni, mivel 

felcsendülnek az egregyi rezesek, jön a menettánc. 

A fúvósokon át hallom, hogy a vendég még megjegyzi: 

–  És ki ez az … Agi … Hamar…, vagy mi az istennyila…? – betűzi ki a vendég nehezen a 

szökőkút táblájáról a nevet. 

Egy pillanatra késztetést érzek, hogy elmagyarázzam: egy bég volt a hódoltság idejéből, kinek 

köszönhetően Kárász fennmaradt azokban a nehéz időkben. De ezzel a válasszal is felhagyok, 

hosszú lenne elmagyarázni. Meg aztán nem is értenék. A helybélieknek sem „tiszta a kép”, hogy 

várjam el egy idegentől? (S ha már Agis Hagi Amarnál tartottunk: Nem a szökőkút került 4 millió 

forintba, hanem az alatta megbújó 30 m3-es tűzi víz tároló. A szökőkút csak hab a tortán. Ezt csak 

zárójelben jegyzem meg, hogy némiképp tisztuljon a kép.) 

Egyszóval: sokat köszönhet ennek a kimondhatatlan nevű töröknek a falu. Mint annak a papnak, 

kinek gyémántmiséjére pünkösdvasárnapján vár a nép.  

Már régen végeztünk a déli tyúkhúslevessel, nekem még mindig az ünnepi mise záróénekének 

dallama motoszkál a fülemben:  

„Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk…” 

                                                                                                                                                 -csl-        

                                        

 

 

                                              Kedves kárászi Klubtagok! 

 
Szeretettel várunk minden kedves kárászi Klubtagot 

2011. július 2.-án (szombaton) 12 órakor 

egy közös ebédre 
a VI. Gomba Fesztivál és Falunap alkalmából. 

 

Jelentkezési szándékát kérjük, hogy a házi gondozóknál vagy a klub telefonszámán 

(06/20/560-0730)  szerdáig jelezni szíveskedjék! 

 

Jó kedvet és egy üveg italt (ásványvíz, üdítő) hozzál magaddal! 

 
                  Éva, Piroska, Ági és Valika  

          Kárász-Máza Idősek Klubja 
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Recept csere-bere: Mézes krémes 

 Tészta: Két evőkanál kakaót, két evőkanál mézet vagy egy evőkanál mézeskalács fűszerkeveréket, két egész 

tojást, 20 dkg porcukrot, 10 dkg vajat, 1 kávéskanál szódabikarbónát gőz felett vagy tűzön felmelegítünk, 

amíg a vaj jól el nem olvad. Tűzről levéve 40 dkg liszttel összegyúrjuk és tepsi hátán három lapot sütünk 

belőle. 

Krém: 1 liter tejben 10 evőkanál grízt jól megfőzzük. 25 dkg margarint, kb. 25 dkg porcukrot és két vaníliás 

cukrot habosra keverünk és a kihűlt, főtt grízzel jól összekeverjük. 

 Elkészítés: Az egyik lapot jól megkenjük baracklekvárral, és a fele krémet a lekvár tetejére elsimítjuk. 

Rárakjuk a másik lapot, azt ugyanúgy lekvárral megkenjük és a maradék krémet rásimítjuk. Tetejére rakjuk a 

harmadik lapot, majd tetszés szerint csokimázzal, porcukorral meghintjük, azzal díszítjük. Hideg helyre 

tesszük, másnap jól szeletelhető. 

 Sok örömet az elkészítésben és még többet az elfogyasztásában!!! 

                                                                                                                Óbertné Marika 

   

 

Könyvtári hírek  

 
Június hónap jeles eseményei között két  - számomra mindenképpen – kiemelkedőt találtam: az Ünnepi 

Könyvhét a hó elején, valamint a Zene napja, 21-én. Mindkettő a kultúra része, ami mostanában mintha nem 

annyira tartozna a fontos dolgok közé. (Amikor kérdésessé teszik, hogy kell-e támogatni az olyan 

képzéseket, amelyeknek a gazdaságnak nincs szüksége, amikor pénzhiány miatt kulturális intézmények 

zárnak be.) 

Az Ünnepi Könyvhét úgy gondolom, mindig méltóan van megünnepelve, a könyvkiadás azért elég nagy 

bajban lehet az e-könyvek megjelenése miatt, s a könyvtáraknak is nehéz dolguk van. Lássuk be, a látogatók 

számát nem a valódi olvasók teszik ki, hanem az internetezők. (Kárászon persze nem, jó lenne, ha ez afféle 

„műemlék-könyvtár” maradhatna, valódi, régi könyv-tár… voltam olyan könyvtárban, ahol a számítógépek 

zümmögése teljesen elfedte a hagyományos könyvtári „csend”-et) 

Változik a világ, persze, hogy nyitni kell az új, a modernebb felé, hiszen az információ hatalmában álló 

világban élünk. Nagyon jó dolog az internet, rengeteg tudáshoz juthatunk általa. 

Engem személy szerint azonban zavar, bosszant, amikor rosszalóan jelzik felém, hogy nem annyira rendelek 

másfajta adathordozót (nem az olvasókra gondolok). Nekem a könyvtár főként a könyv, a pályázaton kapott 

összeget zömmel erre szoktam fordítani, gondolva a jövőre is, olyan könyvek beszerzésére törekszem, amik 

állják az időt, mert a jelen gazdasági helyzetben nem gondolnám, hogy sokáig osztogatják ezeket a nagy 

pénzeket (már beszámoltam róla, de frissítésként annyit: évente 3-400 000-,Ft-ból veszek könyveket, 

kistérségi támogatásból). 

Az utóbbi időben egyre nehézkesebbé vált a rendszer, az október-november táján megrendelt könyvek még 

nem értek ide. Így lassan felesleges rendszeresen járó olvasóktól megkérdezni, mit rendeljek, mit 

olvasnának, mert addigra inkább megveszik, mire itt hozzáférnek. 

Ennek ellenére hívok mindenkit, látogasson el a könyvtárba! 

A kárászi könyvtár mindig is a jó állományú könyvtárak közé tartozott, még azoktól az időktől fogva, hogy 

Sásd látta el könyvekkel, és azóta is, folyamatosan. Sokszínű, gazdag válogatnivalóval rendelkezik – már 

amennyire egy ilyen kis könyvtár teheti – minden korosztály számára. Bőven van szépirodalom, minden 

Nobel-díjas írótól igyekszem beszerezni egy-egy kötetet, a régiektől persze nehezen, de az arány nem rossz! 

Kérem, ellenőrizzék le! A diákok számára szinte minden ajánlott, kötelező olvasnivaló rendelkezésre áll, a 

szakirodalom, a szórakoztató olvasmányok között is biztosan ki-ki találna magának megfelelőt. 

"Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell, 

hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember; 

mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember – 

így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember." 

/Babits Mihály Ritmus a könyvről, részlet/ 

                                                                                                                                           Mezei Zsuzsa 
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AZ ERDŐ ÍZE 
ERDŐK NEMZETKÖZI ÉVE ALKALMÁBÓL 

VI. GOMBÁSZÜNNEP és FALUNAP 
(Málnási László emlékére) 

 

2011. július 2. – Kárász 
 

Helyszín: Mecsekerdő Zrt. Erdei Melléktermék Feldolgozó Üzeme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 órától Konferencia 
 Málnási László életút 

 Gombászvidámságok 

 Gyógyhatású gombák 

 Könyvbemutató 

 Szarvasgombászat 

 Gombász-kirándulás 

 Gomba-fotó kiállítás 

 Gombaszépségverseny 
 

16 órától Gomba-gasztronómia 
 Gombás ételek versenye 

 Gombás ételek kóstolója 

 

Egész napos kísérőprogramok 
Kézműves bemutató, Fazekalás, Körhinta, Játszóház, MESEKERT, BÜFÉ 

 

INFORMÁCIÓ: 30/ 664-6248 

 

14 órától Gombászdélután 
 Fledrich Ádi harmonikázik 

 Zsuzsi néni mesekosara  

 AZ ERDŐ ÍZE mese 

könyvbemutatója 

 Kerek Erdő Zeneműhely 

 Magyaregregyi Hagyományőrző  

Tánccsoport 

 VIVAT BACCHUS együttes 
 

 

20 órától Gombász BÁL 
 Balázs Lackó zenél 

 

 


