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K Á R Á S Z I 
független havilap 

 
XVI. évfolyam 2. szám 

  

Önkormányzati hírek: 
 

 A testület február hónapban több alkalommal ülésezett, fő téma a 2013-as költségvetés volt, a 

testületnek sikerült egy nem mínuszos büdzsét összeraknia, annak ellenére, hogy az államtól 

minimális összeget kapunk csak működésre 

 Az iskolák állami kézbe adása, és az önkormányzati hitelek konszolidációja nem egy államtól kapott 

ajándék, ugyanis, a feladatalapú finanszírozás miatt a 2012-es állami támogatás kevesebb, mint felét 

kapják az önkormányzatok 2013-ban, továbbá elvonják az önkormányzatok által beszedett súlyadó 

60 %-át !!!! és az iparűzési adóból is egy jelentés részt kell az államnak továbbutalnunk  

 Március 1-től a kárászi hivatal reggel fél 8-tól délután 4 óráig várja az ügyfeleket, a jegyzői 

fogadóóra minden csütörtökön 13:00 órától 16:00 óráig tart, polgármesteri fogadóóra minden hónap 

első csütörtökjén 16:00 -17:00 óráig 

 Az önkormányzattól több család kapott tüzelőt az elmúlt időszakban 

 A 2013-as START közmunkaprogram március 1-én veszi kezdetét, a december 31-ig tartó 

időszakban 11 fő 8 órás foglalkoztatására lesz lehetőség. Kárász esetében a két program a mangalica 

tenyésztés (10 malac kerül megvásárlásra), és a Faluház hátsó részében egy „traktor garázs” építése, 

illetve az orvosi rendelő kifestése szerepel, a fő célokon kívül település rendezési, és egyéb ad- hoc 

feladatok is megvalósulnak majd 

 Településünk Magyaregreggyel, és Mázával közösen részt vesz a 18. Pécsi utazás kiállításon, amely 

március 9-10-én kerül megrendezésre, az önkormányzat lehetőséget biztosít a falusi szálláshellyel 

rendelkezők számára, hogy kiadványaikat a standon elhelyezzék, amennyiben erre igény mutatkozik, 

kérem, hogy Pap Juditot keressék  

 A 2012-es évből nagyon sok adóhátralék mutatkozik a magánszemélyek részéről, az önkormányzat 

megkezdi a kintlévőségek behajtását, a be ne fizetett összeg közelít a 900 000 Ft-hoz. Kérem a 

lakosság megértését, az önkormányzat nincs olyan anyagi helyzetben, hogy a behajtástól eltekintsen  

 A közvilágítással kapcsolatos problémákat a polgármesteri hivatalban lehet bejelenteni 

 Az ALap-ba várjuk a cikkeket az aktuális hónap 25-ei napjáig a szokásos e-mail címeken 

 Február közepén TÁMOP pályázatot nyújtott be az önkormányzat, amely a Faluház kulturális és  

egészségfejlesztő programjaihoz ad támogatást. Várható eredmény: 1 hónap múlva. 

 

2013. február 28.          Lép Péter 
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Faluszépítő egyesületi hírek 

Pályázatok 

- Aktuális pályázatainkkal kapcsolatban adminisztratív munkálkodás zajlik (hiánypótlás, kifizetési kérelmek 

benyújtása) 

- A Kálvária építése gyakorlatilag is kezdetét vette 

- Lezajlott és elszámolt projektjeinkkel kapcsolatos monitoring tevékenység és kötelezettség folyamatos 

Kapcsolatok 

- A helyi önkormányzat pozitívan viszonyult kéréseinkhez és rendelkezésünkre bocsátotta az ún. 

raktárhelyiséget, valamint – később eldöntendő formában – védelem alá helyezte az általunk javasolt 

temetői sírhelyeket. 

Kulturális élet 

- Az egyesület tagjai Dobos Lászlóné szervezésében pécsi „filmnézős” programon vettek részt, a vadonatúj 

feldolgozású Anna Kareninát tekintették meg. 

Gombászkör 

- jelentkezni változatlanul lehet, az eddigi érdeklődőkkel hamarosan alakuló ülést tartunk. (értesítés 

telefonon)            

Mezei Attila elnök 

 

 

A hónap gombája 

Eredetileg valami „pozitív”, tavaszt jelző gombára gondoltam, mondjuk a csészegombácskákra (Isten tányérkája), 

vagy júdásfülre, de mivel nem akar tavaszodni – a hónap gombája a téli szarvasgomba (Tuberbrumale Vitt 1981) 

Érdekes gombácska, mint minden föld alatt lakó társa, csaknem szabályos gumó, aprócska, 1-5 cm átmérővel 

(Szemere bácsi szerint ökölnyire is megnőhet). Szétvágva szürke, fehér erezettel, illata változatos, a „megszokott” 

izgalmas, kellemes szarvasgomba „szagtól” a szúrós, 

gasztronómiailag használhatatlan kellemetlenig. 

 

Az egész mediterráneumban elterjedt, kifejezetten jó termőhelyei 

vannak hazánkban, a Dunántúlon, Baranya megyében. 

Gazdanövényei, mint „tettestársainak” is, a tölgyfajok, gyertyán, 

feketefenyő, mogyoró. Talajban kevésbé válogatós. 

Felhasználása (kellő mértékű szagolgatás után) egyszerű ételekben 

történhet. 

Lehetőségként lágytojást ízesítenék vele, a sózott, borsozott tojásra 

ráreszelve a gombát, a hatás nem marad el – különösen, ha ismerjük a szarvasgombászok egyik jelmondatát:  

„Ha önmegtartóztató életet akarsz élni, ne egyél szarvasgombát!” 

Mezei Attila 

 



KIM 

Ha Kipling nevét halljuk, automatikusan a Dzsungel könyvére gondolunk, nyilván joggal, hiszen így-úgy, ezt mindenki 

olvasta, látta, hallott róla. 

Rudyard Kipling Indiában született, de végig megmaradt ízig-vérig angolnak. Minden művében – kivéve a Dzsungel 

könyvét és a Kimet – következetesen megvetette az indiai (ázsiai) civilizációt, becsmérlő, lenéző hangon szól a 

bennszülöttekről, felnagyítja az angolok áldozatos, civilizációs „kötelezettségét” – így nevezték a gyarmatosító 

törekvéseket… 

Sári László (tibetológus, író) rejtélynek tartja ezek ismeretében, hogyan születhetett meg Kipling tollából a Kim?  

Mintha  az író egy kis időre kiesett volna egész életén át tartó szerepéből, mintha elgyöngülve feledte volna 

előítéleteit, és hagyta, hogy India „elringassa”… 

Így lehetett, hogy a Kimben Kipling „India himnuszát írta meg, a legértőbb és legszeretetteljesebb könyvet, amit 

valaha a szubkontinens kultúrájáról és lakóiról Nyugaton írtak.” (Sári L.) 

Valóban varázslatos a könyvben élni, kísérni útjukon a szereplőket, elképzelni a Himalája fenséges vonulatát, 

szemlélni egy távoli kultúra mindennapjait… És tényleg: míg olvassuk, mindegy, mit képviselt amúgy írója: a Kim 

nagyszerű regény 

(Indiával kapcsolatos művek még: Sári László: A Himalája arca, Popper Péter: Várj, amíg eljön az órád, Mistry: India, 

India) 

Mezei Zsuzsa 

 

 

Rövid jelentés az Ormánsági Fehérhurka fesztiválról 
 

2012. február 16-án rendezték meg az Ormánsági Fehérhurka fesztivált, és I. Ormánsági Pálinkaversenyt Sellyén 

a művelődési ház kerthelyiségében. 

A Kárászért Egyesület „színekben” indult csapat tagjai voltak: Szöllősi Melinda, Schiszler Kata, Décsi Ivett, Nagy 

László, Kaszanics Károly, Kaszanics Máté, Jenczer András, Ginder Roland, Elmont Gábor, Lép Péter.  

Reggel 9 órától lehetett megkezdeni feldolgozni a szervezők által biztosított fél disznót, a sertéshez belsőségeket is 

adtak, a versenykiírás szerint ormánsági fehérhurkát, véres, és húsos hurkát, kolbászt, és sült húst kellett készíteni.  

A disznó feldolgozáshoz szükséges eszközöket (üstház, bogrács, gáztűzhely, gázzsámoly, hurkatöltő, elektromos 

húsdaráló, stb.) mind itthonról vittük. A zsűri értékelése már reggel a „terepszemlével” kezdődött, - nekem kicsit fura 

volt, hogy az egyik zsűritag kérdezés nélkül kotorászott a szatyrunkban azt vizslatva, hogy vajon milyen fűszereket 

hoztunk – a délutáni minősítésnél az asztalok terítését, tálalást, és persze az elkészült ételeket nézték, kóstolták. A 

csapatunk által elkészített fogások a 11 csapatból a 4. helyezést érték el. A pálinkák versenyében az önkormányzat 

által készített csipkebogyó pálinka lett a nagydíjas, ez a párlat érdemelte ki az„Ormánság Pálinkája2013” címet. 

 

A nap folyamán Süle Jani bácsi látott el minket szakmai tanácsokkal, itt ragadom meg az alkalmat, hogy átadjam 

minden olvasónak az üdvözletét!  

Jani Bácsi jó egészségi állapotban van, jól érzi magát a Sellyei otthonban. 

 

Végezetül köszönöm minden résztevőnek a közreműködést, és köszönöm Mezei Ottónak, és Lép Jánosnénak a 

díszítéshez szükséges eszközöket, tárgyakat, Szalai Sanyi bácsinak a húsdarálót, Tóth Samunak a többi eszközt, és 

végül, de nem utolsó sorban Löbl Zolinak, hogy „elviselt” minket. 

Remélem jövőre újra részt veszünk a megmérettetésen! 

Lép Péter 

                  Kárászért Egyesület 



"Főzőcske" 

Minden háziasszonynak van egy-egy jól bevált vagy különleges étel receptje, amit esetleg nem mindenki 

ismer vagy ismer, de valamiért nem készíti. 

Nagyon jó alkalom ezeknek a megismerésére kéthetente csütörtökön a „Háziasszony Találka". Tanulunk itt 

egymástól újat,régit,különlegeset és minden esetben finomat,amit ezentúl otthon is szívesen készítünk. 

Készültek itt már sütemények, kelt tészták, mákos guba, vadas, almáshús, öregtarhonya, különféle 

hústekercsek, rakott tészták és még sorolhatnám. 

Ebben a hónapban a Mészáros Gyöngyi chilis babját és a Gulyás Erzsi puliszkáját tanultuk meg elkészíteni 

és kóstolhattuk meg. 

De volt itt már tojásfestés és paprikatörés is. 

A "főzőcskén " minden korosztályból jelentek már meg. Az Ébert Dorka és Góczán Eszter a mamájával 

szokott jönni, de már eljött közénk Horváth Ancsa és Sarkadi Irma néni is. Jelenleg azonban már csak egy 

10-12 fős állandó tagokból álló csapat vagyunk. 

Elmondhatjuk, hogy havi két alkalommal a tapasztalatgyűjtés mellett néhány órán keresztül jól is érezzük 

magunkat. 

 

Ez alkalommal Gulyás Erzsi puliszka receptjét ismerhetik meg. 

Puliszka 10 személyre: 

1,5l víz,0,5kg kukoricadara,1 evőkanál só 

Forrásban lévő vízbe öntöm a kukoricadarát és sűrűn kevergetem, amíg az edény oldalától elválik. Ha 

megfőtt ízesíthetem hagymával, fokhagymával, túróval, stb. Egy edénybe öntöm, amiben hagyom kihűlni, 

ha kihűlt, kiborítom. Fogyaszthatjuk köretként is. 

Készíthetjük édesen, akkor egy csipet sót és 2 kanál cukrot keverünk bele. Fogyaszthatjuk lekvárral, 

befőttel. Jó étvágyat! 

Akinek kedve van, látogasson el közénk! 

Következő „HáziasszonyTalálkáink” időpontja: március 7. és 21. 17 óra 

        Oláh Márta 

 

FELHÍVÁS-KÉRÉS 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a magyaregregyi Arnold-házban megszervezett  VÉRADÁS-ra lehetőségük szerint 

jöjjenek el! 

A kárászi iskolabusz 10órakor indul az italbolt elől, a boltnál is megáll, majd visszaszállítja Kárászra a véradókat. 

Tisztelettel köszönjük segítségét! 

Komlói Véradó Állomás      és    Kárász Község Önkormányzata 

 

Kedves kárászi fiatalok és gyerekek! 

Aki szeretne a március 15-i kárászi ünnepi műsorban szerepelni, kérem jöjjön 

március 5-én, kedden az első próbára (16.00-18.00). 

Várlak Benneteket!    Pap Judit Elza 



A Kárászi Faluház  márciusi programjai 

1. péntek A Faluház foglalt 

5. kedd    16.00-18.00 Próba a március 15-i ünnepi műsorra 

18.00-19.00 Torna.  Szeretettel várunk  új tagokat is ! 

6. szerda   13.00-15.00  MVHE tájékoztató és fogadóóra (Hirt Balázs) 

17.00 Forgács Balázs következő előadása: „A 2010 évi szőlészeti munkák 

értékeléséről” - A kézi bormívesség témakörből 

7. csütörtök   16.30-17.30 Táncpróba kicsiknek (nagyterem)   

17 órától „HÁZIASSZONY TALÁLKA”. Receptcsere, tapasztalatok.  

9. szombat   18.30-tól Nőnapi mulatság (csak nőknek) Részletek a plakátokon. 

12. kedd    16.00-17.30. Próba a március 15-i ünnepi műsorra  

17.30-18.30 Fejlesztőjátékok kisgyermekeknek (társas-  és logikai játékok) 

 A foglakozást a Kárászért Egyesület tagjai vezetik. 

18.00-19.00 Torna.  Szeretettel várunk  új tagokat is ! 

14. csütörtök   14.30-15.30 MNVH fogadóóra és ügyfélfogadás (Agrárkamarai  Tanácsadás) 

16.30-17.30 Táncpróba kicsiknek (nagyterem) 

15. péntek 9.00-től Nemzeti ünnepre valómegemlékezés , majd báró Eötvös József emlékkirándulás 

a „Nagykaszállóhoz” (Az önkormányzat és a Faluszépítő Egyesület programja) 

18. hétfő 10.00-tól  Bibliadélelőtt 

19. kedd    18.00-19.00 Torna.  Szeretettel várunk  új tagokat is !  

20. szerda   10.00-12.00 Mázai és Kárászi idősek Klubja-ének és táncpróba 

21. csütörtök   14.30-15.30 MNVH fogadóóra és ügyfélfogadás (Agrárkamarai  Tanácsadás) 

16.30-17.30 Táncpróba kicsiknek (nagyterem) 

17 órától „HÁZIASSZONY TALÁLKA”. Receptcsere, tapasztalatok. 

26. kedd   18.00-19.00 Torna. Szeretettel várunk  új tagokat is ! 

28. csütörtök   14.30-15.30 MNVH fogadóóra és ügyfélfogadás (Agrárkamarai  Tanácsadás) 

16.00-18.00 Családi játszóház (A TOJÁS- különböző kézműves technikák) 

16.30-17.30 Táncpróba kicsiknek (nagyterem) 

A programok változtatási jogát fenntartjuk. 

A lapzártáig be nem érkezett további programokról a hirdetőtáblákon kifüggesztett plakátokról értesülhetnek. 

(buszmegálló, polgármesteri hivatal, italbolttal szemben, templom előtti hársfánál, faluháznál.) 

TELEHÁZ  szolgáltatások    : hétfő:15.00-18.00 kedd: 15.00-19.00 szerda és csütörtök:    12.00-18.00 .   

További napokon a Faluház más programjaihoz igazodva. Telefonos egyeztetés  alapján más időpontban is lehetséges.   



További ötleteikkel, igényeikkel keressenek a következőtelefonszámon  : 06-30/523 34 04   Pap Judit Elza 

 

Tisztelt  Kárászi KlubTagok! 

 
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának  

2013. március havi programját, melyre szeretettel várjuk! 

Klub telefonszámunk: 06 20/560-0730 

 

01. péntek Márciusi jövendölések.   

04. hétfő                Jeles napok népszokások márciusban 

05. kedd                 Ajándékkészítés 

06. szerda NŐNAPI KÖSZÖNTŐ / Meglepetéssel! 10 órától 

07. csütörtök          Gyógy masszázs  10 órától 

08. péntek „Fején találta a szöget” Szólás- és eredetmagyarázatok 

11. hétfő  Étkezéstérítési díjbefizetés 12 órától – 13 óráig 

 Születés és névnapi köszöntők! 

12. kedd Kézimunka 

13. szerda Séta a faluba / Csendes mécses gyújtás / 

14. csütörtök          Gyógyfürdőzés Tamásiba / Jelentkezés: Márc.- 06-ig/ 

15. péntek              A klub Zárva tart! 

18. hétfő                  Bibliai délelőtt Kárászon- 10 órától 

19. kedd                  Virággondozás – ültetés – kertészkedés / Jó idő esetén/ 

20. szerda                Dalkör és tánc próba Kárászon 

21. csütörtök Gyógy masszázs  

22. péntek                Szójátékok – közmondások gyűjteménye 

25. hétfő                 Közös reggeli: Így készül a tojáskrém!  

 Régi locsolóversek új köntösben!     Mindenki  készüljön verssel!! 

26. kedd                  Tojásfestés hagyományos technikákkal . 

27. szerda               Kreatív délelőtt: ajándékvásárral egybekötve 

28. csütörtök          A keresztút állomásai / XIV stáció/ 

29. péntek               Kálváriák Magyarországon és világszerte 

 
M á z a, 2013. február 26. 

       Szívélyes üdvözlettel: Éva és Erika 

 

 

MEGHÍVÓ 

 
A III. Országos Nyugdíjas KI – MIT - TUD vetélkedő sorozat Harkányban tartandóközépdöntőjére. 

 

KEDVES  MÁZAI  ÉS  KÁRÁSZI  IDŐSEK  KLUBJA! 

 

Gratulálunk a III. Országos Nyugdíjas Ki –Mit – Tud vetélkedő elődöntőjén elért szép eredményhez! 

 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a zsűri döntése alapján meghívást nyertek a rendezvény 

 

KÖZÉPDÖNTŐJÉRE! 

 

Tisztelettel és üdvözlettel: Hontravel Kft 
 



 

 

 

 

 

 

 


