
 

 
  

2013.március 31. 
K Á R Á S Z I 

független havilap 
XVI. évfolyam 3. szám 

 

Önkormányzati hírek: 
 

 A testület március hónapban nem ülésezett 

 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 

 A közös hivatal megkezdte az adóhátralékok behajtását  

 Településünk Magyaregreggyel, és Mázával közösen részt vett a 18. Pécsi utazás kiállításon, további 

részletek az Alap-ban 

 Az önkormányzat nevében köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a Magyaregregyi véradáson, a 

30 főből 9 kárászi volt! Várhatóan május (június?) hónapban Kárászon is lesz szervezett véradás 

 A közmunkások megkezdték a Hóvirág utca csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó munkálatokat, a 

rossz időjárás sajnos nem tette lehetővé a folyamatos munkavégzést, kérem a lakók megértését 

 Április 27-én kerül megrendezésre a III. Kárászi Pálinkaverseny, részletek az Alap-ban, a versenyt a 

Kárászért Egyesület szervezi 

 A közvilágítással kapcsolatos problémákat a polgármesteri hivatalban lehet bejelenteni 

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

 

2013. március 28.          Lép Péter 

polgármester 

NYELVTANFOLYAM INDUL  A  FALUHÁZBAN 

A TÁMOP 2.1.2. projekt  alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképessége, valamint  munkaerő piaci, 

elhelyezkedési esélyeinek növelése. A projekt további célja, hogy a tanulási hajlandóság növekedjen a felnőtt 

lakosság körében és a nemzetközi viszonylatban is kiugróan alacsony foglalkoztatási szint emelkedjen. 

Májustól, heti 2 alkalom rendszerességgel (összesen 90 órában) kezdő angol nyelvtanfolyamot indítunk a kárászi 

Faluházban. 

Oktatnak: a Katedra Nyelviskola Kft. tanárai 

A részvétel feltétele: minden 18 életévét betöltött felnőtt, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel 

tanulói vagy hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők). 

Jelentkezés (április első felében) és további információ: 

 Pap Judit Elza (személyesen vagy az alábbi telefonszámon: 30/523 34 04) 



 

 

FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLETI HÍREI 

 

- A meghirdetett március 15.-i emléktúránk az időjárás „gonoszkodása” miatt elmaradt. Mihelyt lesz esély 

arra, hogy nem szibériai viszonyok között sétálgatunk, természetesen útra kelünk! 

- Kérjük, adója 1%-val támogassa egyesületünk elképzeléseit! 

Adószámunk: 19030263-1-02 

- A március 21-i LEADER akciócsoport elnökségi ülésének legfontosabb információja, hogy a tervezési időszak 

utolsó LEADER pályázata iránt érdeklődők készüljenek a valószínűsíthetően júniusi beadási időpontra. 

- A Hétpatak Gyöngye Natúrpark március 21-i közgyűlése elfogadta az éves beszámolót, véleményezte a 

tervezett kiadványt és taglalta a továbblépés lehetőségeit. 

- A március 24-i „Zöld Út”-tal kapcsolatos megbeszélés, tréning a helyiek kapcsolódási lehetőségeit, a program 

várható eredményeit vitatta meg. Minden információ Pap Juditnál, Császár Leventénél, Mezei Attilánál 

elérhető! 

Mezei Attila 

elnök 

 

 

Március hónap gombája 

a Piros csészegomba (Sarcosciphacoccinea) 

 

Előfordulása: már hóolvadáskor megjelenhet, talajon fekvő, vagy 

eltemetett ágakon nő, hazánkban gyakori szaprobiontafaj(korhadékot 

bont, élő anyagot soha). 

Tulajdonságai: A termőtest 1-5 cm széles, szabályos csésze alakú, alján 

hosszabb-rövidebb nyél található. színe belül élénk cinóbervörös, kívül 

világosabb ( nedvesség-tartalomtól függően fehéres, sárgás), húsa 

törékeny, viaszszerű. 

Hasonló fajok: a csészegombák családja, korongomba, tányérgomba és – 

Húsvét közeledtével – a nyúlfüle gombák. 

Elnevezések: határozott csészeformája miatt nem túl széles a skála, de 

talán a legszebb a felénk is gyakran hallott neve az „Isten tányérkája”. 

Felhasználása: ehető gomba, de minek…  mindenesetre hallottam már tavaszi salátában, vegyes gombakrémben 

való megjelenéséről.  Számomra a legkedvesebb szerepet akkor kapja ez a gyönyörű gombácska, amikor huncut, 

öreg gombászok – miután kellően letörölgették – megtöltik azzal a pár korty pálinkával, ami beléje fér, és miután 

megitták a kis piros edénykéből, felkiáltanak: „eb, ki a poharát meg nem eszi!” S a többiek nagy megrökönyödésére 

meg is eszik! 

 Egészségükre! 

Mezei Attila 

 



 

A prágai temető 

 

- UmbertoEco - 

UmbertoEco ma is élő, olasz esszéista, filozófus, irodalomkritikus,  író és még ki tudja, micsoda. Általánosan 

leginkább a Rózsa neve című regényét ismerjük, ami szintén megérne egy ismertetőt. Itt most csak annyit erről a 

híres és fantasztikus regényről, mérnökien megszerkesztett mesterműről, hogy látszólag krimi, de azért sokkal több 

annál. Igazán számomra Eco utóiratából derült ki valódi mondandója, értelme. 

A prágai temető! 

Ahogy kezdődik, az első oldalaknál az ember nemigen tudja mire vélni. Mindenesetre lehet nagy szemeket 

mereszteni, gyanakodni, mi ez az uszító szöveg?! Kik az okai mindennek?!  Kik akarnak itt világuralomra törni?! 

Lassan rájövünk aztán az egész ízére, Eco az összeesküvés elméletek születését, az antiszemitizmus gyökereit, az 

igazságot és az azt elferdítő hamisítványt elválasztó „ösvényt” keresi meg velünk, Garibalditól Dreyfusig, a 

szabadkőműveseken keresztül a zsidókig. 

„Ha nincs ellenség, mivel biztassuk a népet? Valaki azt mondta, hogy a patriotizmus a csőcselék utolsó mentsvára: 

akinek nincsenek erkölcsi elvei, az többnyire valami zászlóba burkolózik, a korcsok pedig mindig a fajuk tisztaságára 

hivatkoznak. Aki nincstelen, végső soron a nemzeti hovatartozásából merít magának erőt. A hovatartozás-érzés 

viszont a gyűlöletből fakad, annak a gyűlöletéből, aki máshová tartozik. …. Mindig kell valaki, akit gyűlölhet az 

ember, hogy magyarázatot nyerjen saját nyomorúságára…” 

Nem szórakoztató és nem könnyű olvasmány. De fogva tart és gondolkodtat, felháborít és megnyugtat, kétségbe és 

zavarba ejt. Különösen, ha Eco külön specialitását, az itt „Tudálékos megjegyzéseknek” nevezett utószót elolvastuk: 

hogy a fő”hőst”kivéve minden egyes szereplője valós személy és pontosan azt mondta és tette, ami itt le van írva…  

Mezei Zsuzsa 

 

PÉCSI UTAZÁS KIÁLLÍTÁS  2013 

 
 

 
 
 

2013. március 9-10-én került megrendezésre az Utazás Kiállítás 

Pécsen a Zsolnay Negyedben. 

Magyaregreggyel, Mázával és a kárászi Kelet Mecsek 

Tourinform Irodával közösen mutattuk be falvaink értékeit és az 

aktuális programokat. 

A kiállító utazási irodákkal jó kapcsolatok alakultak ki, 

szórólapjainkat ők is tovább terjesztik egész Magyarország 

területén. 

Ezen felül a Rádió 1-től egy ajándékutalványt kaptunk, amely 

egy 2 perces PR interjú elkészítésére és két alkalommal történő 

sugárzására váltható be. Ebben a falu rövid bemutatója, a 

Kárászi Tavaszi Fesztivál  és a júliusi Falunappal egybekötött 

Gombafesztivál programja lesz bemutatva. 

Köszönöm  Tiberné Pap Csillának, Oberhofer Csengernek és Pap 

Judit Elzának a kiállítás berendezését. 

A két nap alatt Magyaregregy polgármestere, Löbl Éva és Zoli, 

Mészáros Melinda, Oberhofer Csenger és Szalóki Petra segítette 

Pap Judit munkáját. 

Lép Péter 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
2013. március 24-én vasárnap Kárászon rendeztük meg azt a ZÖLDÚT kialakítását 

célzó fórumot, 
amely a Nyugat Mecseket  a Keleti Mecsekkel  kapcsolná össze. 

 
 

MI A ZÖLDÚT? 
A Zöldút te magad vagy. 
 
Na de mégis, bővebben? 
A Zöldutak olyan nem motorizált közlekedésre való folyosók, amelyek összekötnek 
embereket, településeket, megoldást adva közlekedési gondokra is. Meglévő, 
természetes nyomvonalak, vagy kevés műszaki beavatkozással jönnek létre. Igazodnak a 
helyi emberek igényeihez, biztonságot teremtenek a közlekedőknek és az ottlakóknak. 
Képesek fölmutatni a helyi értékeket, ezáltal látogatókat vonzanak, elősegítik a helyi 
termékek ökológiailag igazolható kereskedelmét, a turizmust és a felelősségviselést 
egymás, a környezetünk, a jövőnk és a meglátogatott emberek iránt.  

 
Mi a Mecsek Zöldút? 
 

Jól hangzó márkanév. Olyan körút, amely Pécs meglévő turisztikai vonzerejét a 
Mecsekéivel összevéve, mondhatni erős szinergiákban mutatja föl e tájegység  
gazdag lehetőségeit. 
Olyan körút, amelynek minden pontján újabb füzéreket fedezhet föl a látogató. A Zöldút 
(Greenway) olyan fogalom, amit a világban intenzíven keresnek a felelős, az öko- és a 
szelíd turizmusban érdekelt minőségi turisták. A Mecsek Zöldút így két erős húzónév 
hasznait veszi. 

 
Hogy jön létre egy Zöldút? 
 

Összefogással. Természetesen sok más módja is van; csak Baranyában is négy ugyancsak 
különböző kezdeményezés él és születik. Mégis a leggazdagabb az, amikor egy közösség 
elkezdi a tulajdon erőforrásaira támaszkodva, a vele egyívású, egyenrangú és 
egyenértékű emberekre – a szomszédjaira, a szomszéd település polgáraira – 
támaszkodva, lépésről lépésre fölépíteni a saját Zöldútját.  

 
 
 
Mi történt eddig a Mecsek Zöldútért? 
 

Négy-öt magyar összehajolt. Két hónapon keresztül egy fölkészült vezető segítségével 
keresték és találták meg néhány település polgárai az egymásban, a mellettük élőkben, a 
településükben és környékén lévő értékeket, amik fölmutathatók és hozzásegítik őket 
ahhoz, hogy tisztességgel megélhessenek a tudásukból. Kialakult egy háló, amelynek 
emberek, tudások, akaratok a szemei, és amely elég erős ahhoz, hogy elbírja, ha néhány 
szem alkalmilag kimarad. És elég erős ahhoz, hogy egyesülhessen a másik felével, de 
ahhoz is, hogy más hálókkal összekapcsolódhasson. 
Konkrétan befejeződött a tréning és működik egy közösség, amelynek a munkáját 
szerencsére a virtuális tér is segíti, így a fizikai távolságokat nemcsak a közös cél, hanem 
a gyors és gazdag elérhetőség is áthidalja. Ennek napi terepe a facebook-csoport: 
http://www.facebook.com/groups/131970430285380/, egy nyílt csoport, ahol bárki 
bekapcsolódhat anélkül, hogy látatlanban kötelezettséget kellene vállalnia. A konkrét 
munka leginkább itt ismerhető meg. 

 

 

http://www.facebook.com/groups/131970430285380/


 

 
Pálinkaversennyel kapcsolatos további információk: 06-30/43 92 399 

 

 
 

Kárászi Tavaszi Fesztivál 

2013. április 27-28. 

 

Gombásztúra 

Faluséta a kézműves műhelyekbe és múzeumokba 

Nyitott porták kézművesekkel 

Falusi gasztronómia 

III. Kárászi Pálinkaverseny 

Joker bál 

Gyógynövénytúra 

és egyéb meglepetések. 

 

Szeretettel várjuk Családjával együtt! 

(Részletek a plakátokon) 

 

 



 

 

 
A Kárászi Faluház áprilisi programjai 

2. kedd    18.00-19.00 Torna.  Szeretettelvárunk  új tagokat is ! 

3. szerda   13.00-14.00  MVHE  fogadóóra (Tájékoztató a LEADER pályázatokról) 

17.00  Borbaráti Egyesület gyűlése 

4.  csütörtök   10 órától Kárászi és Mázai Idősek Klubja- dalkör és táncpróba 

17 órától „HÁZIASSZONY TALÁLKA”. Receptcsere, tapasztalatok, 

újdonságok.   

8. hétfő    14.30  Kárászi és Mázai Idősek Klubja- dalkör és táncpróba 

9.kedd    17.30-18.30 Fejlesztőjátékok kisgyermekeknek (társas-  és logikai játékok) 

 A foglakozást a Kárászért Egyesület tagjai vezetik. 

18.00-19.00 Torna.  Szeretettelvárunk  új tagokat is ! 

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

10.00-12.00 és 14.00-18.00 Borversenyre szánt minták leadása 

16.30-17.30 Táncpróba kicsiknek (nagyterem) 

13. szombat   17.00  Borverseny eredményhirdetése  utána vacsora 

15.hétfő    15.00-16.00 „Tanuljunk együtt”  (6-16 éves korig) 

16. kedd    18.00-19.00 Torna.  Szeretettelvárunk  új tagokat is ! 

18. csütörtök    15.00-16.00 „Tanuljunk együtt”  (6-16 éves korig) 

16.30-17.30 Táncpróba kicsiknek (nagyterem) 

23.kedd    18.00-19.00 Torna.  Szeretettelvárunk  új tagokat is ! 

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

15.00-16.00 „Tanuljunk együtt” (6-16 éves korig) 

    16.30-17.30 Táncpróba kicsiknek (nagyterem) 

27. szombat   Kárászi Tavaszi Fesztivál (részletek az aLap cikkeiben és a plakátokon) 

30. kedd   18.00-19.00 Torna.Szeretettelvárunk  új tagokat is ! 

 

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 következő telefonszámon  : 06-30/523 34 04   Pap Judit Elza 

 

 



 

 

Tisztelt Kárászi KlubTagok! 

 
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Mázai Idősek Klubjának 

2013. Április havi programját, melyre szeretettel várjuk! 

 

02. kedd                MorzsaParty 

03. szerda              Jeles napok, népszokások áprilisban 

04. csütörtök         Gyógymasszázs 

Dalkör próba Kárászon 10 órától! 

 

08. hétfő                Dal és tánckör próba Kárászon a faluházban 14.30 kor 

 
09-10-11                III. Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD Középdöntő - Harkány  

 

12. péntek Videóvetítés – Élménybeszámoló- Harkány… 

 

15. hétfő                Térítési díj befizetés, Névnapi  és születésnapi köszöntők 

16. kedd                 Kézimunka délelőtt 

  17. szerda              Agytorna ( találós kérdések ) 

18. csütörtök         Gyógymasszázs 10 órától 

19. péntek              Kertészkedés, jó idő esetén! 

 

22. hétfő Egészséges életmód / Séta…… 

23. kedd                Kézimunka délelőtt 

24. szerda              Dal és tánckör próba Mázán 

25. csütörtök      „ Fején találta a szöget„ szólás és eredetmagyarázatok  

26. péntek             Ajándék készítés 

 

29. hétfő                Bibliai délelőtt Mázán / Meglepetés reggeli !/ 

30. kedd                Májusi program előzetes ! 

 

Telefonszámunk:Klub: 06 20/560-0730 

 

Szívélyes üdvözlettel: Éva, Erikaés Szandra 

 

 
 


