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Önkormányzati hírek: 

 

 

 

 A közhasznú munkások a temető rendbetételén dolgoznak, az Ibolya utca végén található 

akácost már kitisztították.  

 

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

„testvérkapcsolatunk” 8 fővel képviseltette magát az eseményen. A rendezvény a 

visszhangok szerint is nagy sikert aratott. Minden segítőnek köszönöm a munkáját! 

 

 

 A Közútkezelő Nonprofit Kft. emberei a faluban lévő átereszek kitisztítását végezték az 

elmúlt időszakban, a nagyhíd alatti munkák nem haladnak a megfelelő ütemben, itt további 

egyeztetések szükségesek. 

 

 Werner Imre volt kárászi plébános temetésére az önkormányzat buszt indít, a temetés 

csütörtökön fél 11-kor kezdődik Pécsett, a mikrobusz 9 órakor indul a templomtól, a busz 19 

férőhelyes, jelentkezni a plébános úrnál lehet, legkésőbb kedden 12 óráig.. 

 

 

 A Faluház felújítása az eredeti terveknek megfelelően valósul meg, mivel a beruházás 

pályázati finanszírozásból készül, ezért a beadott terveket nem lehet módosítani, az elkészült 

állapotot további 5 évig nem lehet megváltoztatni. 

 

 

                                                                                                               Lép Péter 

                                                                                                            polgármester 

 

 

 

 

 

kárászi 



 

Egyesületi hírek  
 

A jelentős szakmai és sajtóérdeklődés mellett megrendeződött a VI. Gombászünnep és Falunap, 

szervezésében és finanszírozásában oroszlánrészt vállalt a helyi Faluszépítő Egyesület. 

Az  önkormányzati  társfinanszírozással  együtt  a  rendezvény  költségei  megközelítik  az 

500.000,-Ft-ot, melynek hátországát jórészt egy tavaly elnyert pályázat jelenti. 

A rendezvény helyszínét a Mecsekerdő Zrt. biztosította, ezt köszönjük! 

Az Erdők Nemzetközi Éve alkalmából meghirdetett első programunk tehát az elvárt szinten zajlott, 

az elszámolások megtörténtek. A második elemre szeptember harmadik hétvégéjén kerül sor a 

Péterfay József Erdészeti Emlékhelyen, a Kulturális Örökség Napján. 

A Gombászünnepen értékesített kiadványok értékét a Corvin dévai könyvkiadó igazgatójának 

kérésére Böjte Csaba testvér gyermekmentő alapítványa számára  - a postán összegyűlt pénzzel 

együtt – átutaltuk. Gombásznaptárak most is vásárolhatóak, értékük szintén a fenti szervezetet 

gazdagítja majd! 

 

A kisújszállási Városvédő Egyesület kárászi kirándulása során megismerkedett a vízimalommal, 

Mezei Ottó fazekasműhelyével és a Mecsekerdő Zrt. léüzemével is, a résztvevők ezúton fejezik ki 

köszönetüket Kontra Istvánnak a segítő gondoskodásért! 

                                                                                                                      Mezei Attila 

 

   

                                               Tisztelt kárászi Klubtagok!   

 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2011.  AUGUSZTUS havi 

programjai közül néhányat, melyekre szeretettel várjuk. 

 

Az augusztusi programjainkat VOLÁN busszal tudják látogatni! 

 

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

 

08. hétfő  Térítési díj befizetés 

Köszöntjük a június hónapban születés- és névnapjukat ünneplőket 

 

13. szombat             Mázai Falunap 

Szeretettel várunk minden kedves kárászi klubtagot a Mázai Falunapra! 

   12 órakor közös ebéd 

(Jelentkezési szándékukat kérjük augusztus 8-ig (hétfő) jelezni 

szíveskedjenek a klub telefonszámán: 06/20/560-0730!) 

 

25. csütörtök   Kirándulás Nagyatádra. 

Érdeklődni Óbertné Marikánál. Telefon: 06/30/377-7557 

 

29. hétfő  Közös reggeli 

   Szeptemberi programajánlat 

 

31. szerda  Nyárbúcsúztató fürdőzés Gunarason 

   Az érdeklődők jelentkezését várjuk 

(Jelentkezési szándékukat kérjük augusztus 8-ig (hétfő) jelezni 

szíveskedjenek a klub telefonszámán: 06/20/560-0730!) 

 

              Szívélyes üdvözlettel: 

              Éva, Piroska, Ági és Valika 

 



 

                                                     Pörög a körhinta 

 

Gombafesztivál reggelén a szokásos nagy, hamleti kérdés: 

„Lesz eső, vagy nem lesz?” 

Nem lett. Viszont gombában sem bővelkedtünk. Úgy látszik, ez az év nem a bőség zavaráról 

szólt, mivel a kóstolandó ételek száma sem állt arányban a kóstolni vágyók népes csoportjával. 

Magyarul: aki kicsit később érkezett, az bizony lemaradt a kulináris élvezetekről. Ezt leszámítva 

minden flottul ment. A konferencia, gombavadászat, programok, könyvbemutató, almalé-

mézárusítás, és a bál – már aki bírta a nem éppen táncparketti időjárást. A rendezvény végére 

némiképp az új helyszínnel is megbarátkoztam, bár a templomtéri hangulatot a léüzem nem tudta 

pótolni. A csúcspontot nekem továbbra is a körhinta jelentette. Azok a kosárban csücsülő, pörgő-

forgó csillogó szemek! Három tündérmese is kitelne belőle. Tavaly még csak álmodoztam róla, 

hogy talán jövőre már Sárát is bele tudom ültetni az egyik kiskosárba. Bele tudtam. Sőt, kivenni 

sem lehetett, három napig elücsörgött volna benne. Úgy látszik, bátrabb, mint az apukája, mivel én 

egyszer tettem próbát az egregyi búcsúban, igaz, hogy az nagy körhinta volt. Hosszas rábeszélésre 

felültem rá,– kárászi létemre mégsem vallhatok szégyent – Czikla Joci mögém ült, még el sem 

indultunk, már kipörgetett, én csak azt érzékeltem, hogy Sabaczék háza iszonyatos sebességgel 

közeledik..., s bizony szégyenszemre le kellett állítani a hintát. Azóta sem vagyok büszke arra a 

szeptemberi napra. Viszont most lányom valamelyest helyre állította a renomét, mivel nagy 

gyerekeket megszégyenítő elszántsággal ült bele a kosárba és úgy élvezte, hogy talán még nem is 

láttam ennyi szikrát azokban a kis fekete szemekben. (Még akkor sem, mikor a mami kakasát 

hajkurásztuk a csalánosban, pedig idáig ez jelentette a csúcspontot.)  

Pörög a körhinta...          -csl- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Művészetek Völgye 

 

Jó pár évvel ezelőtt tettem először tiszteletemet Kapolcson és rögtön magával ragadott a 

hely szelleme, azóta sem tudok leszokni róla. Sokak szerint az idők folyamán túl sznobbá, túl 

megjátszottá vált a hely – ami részben igaz is –, ennek ellenére még ma is kábítószerként hat rám az 

atmoszférája. De nem csak én vagyok így vele. Mikor az ember a gyerekeknek felteszi a kérdést, 

hogy hol akartok nyaralni: Balcsi vagy a Völgy? És a győzelmet minden esetben a Völgy hozza el, 

ez nekem jelent valamit. 

Már az első alkalommal is a legérdekesebbnek a Manó-udvart találtam. Egy kert, amelynek 

a végében kis mesterséges tavat alakítottak ki, körülötte számtalan manó kerámiafigurával. Akkor 

még csak álmodoztam róla, hogy egyszer, talán sikerül valahogy betenni a kisujjamat ebbe a 

szentélybe. Aztán az idő megérlelte a kérést, idén a Manó-udvarban árultam a mesekönyvemet és 

tartottam a gyerekek és szüleik részére felolvasásokat. Bódító. Az ember ül a gang alatt a párnákon, 

matracokon, kezében a mesekönyv, mellette csobog a manó-tó vize, előtte kíváncsi szemű 

gyerkőcök hada, kerítésen túl pedig kavarog a vásári forgatag. A színpadról hegedűszót, a 

malomsziget felől sült vargánya illatát hozza magával a szél.   

Álom. Épp úgy álmodom ott évek óta, ahogy most a gyerekeket sikerült elringatnom a 

kárászi mesével.            

                                                                                                        -csl- 

 

Császár Levente AZ EDŐ ÍZE 

c. mesekönyve a Tourinform irodában 

2.500 Ft-os áron megvásárolható 

 



 

 

 
 

Értesítjük a kárászi lakosokat, hogy július 20-án elhunyt Werner Imre kanonok úr. Temetése 2011. 

07. 28-án, csütörtökön 10 óra 30 perckor lesz Pécsett, a Belvárosi templomban (Dzsámi). A 

szentmise után az altemplomban helyezik örök nyugalomra. 

 

 

A szertartásra busz indul Kárászról 9 órakor, a templom elől. 

A buszra előzetesen jelentkezni kell: a plébános úrnál legkésőbb kedden 12 óráig 

 

 

 

Régi szokás szerint 2011. 07. 27-én, szerdán virrasztást tartunk a templomban, rózsafüzér este 20:30 

órai kezdettel, 21 órától csendes virrasztás gyertyavilágnál. 

 

Mindenkit várunk, aki szerette, aki ismerte, aki nem tudja elkísérni Pécsett utolsó földi útjára. 

Teamécsest mindenki hozzon magával! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             „Midőn a roncsolt anyagon 
                      Diadalmas lelked megállt; 
                      S megnézve bátran a halált, 
                      Hittel, reménnyel gazdagon 
                      Indult nem földi útakon, 
                      Egy volt közös, szent vigaszunk 
                      A LÉLEK ÉL: találkozunk!”           

                                                    - Arany János - 

 

 


