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Önkormányzati hírek: 
 

 

 

 

 

 A testület május 30-án ülésezett, elfogadta a törzskönyv módosítását, a kistérségi társulás 

határozatait, a vagyongazdálkodási tervet és a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

beszámolóját. 

 Az önkormányzat nevében köszönöm a Borbaráti Egyesület, a Kár-Ászok Sportegyesület és 

a Kárászért Egyesület tagjainak, hogy egy nagyon színvonalas Jenczer Gábor emléknapot- 

majálist szerveztek.  

  A közmunkások megkezdték az istálló és a traktorgarázs építését. Az istálló építésénél tett 

segítséget az önkormányzat nevében ezúton köszönöm Varga Ervinnek. 

 Folytatódik az orvosi rendelő és váró szépítése, a következő fázisban az ablakok és a 

lambéria felületek lesznek lefestve. 

 Az önkormányzat hamarosan megkezdi a tűzifa árusítását, a fa ára kuglizva 15 000 Ft 

köbméterenként. A fuvarról és annak kifizetéséről azonban mindenkinek magának kell 

gondoskodnia. Egy család maximum 3 köbmétert vásárolhat. Az igényeket a polgármesteri 

hivatalban lehet jelezni. 

 A közvilágítással kapcsolatos problémákat a polgármesteri hivatalban lehet bejelenteni. 

 Az ülkei kiutazásra senki nem jelentkezett, így várhatóan egy autónyi delegáció fog a 

testvértelepülésre látogatni. 

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

 

 

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük 

Gyurosovics Mihály plébános urat 

pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából.  

A továbbiakban is maradjon köztünk egészségben! 

 

2013. május 30. 

Lép Péter 

Polgármester 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Faluszépítő egyesületi hírek 

- Megtörtént a „Jankó János pihenőkert” pályázatunk elszámolása. 

Folyamatban van a Kálvária építése 

- „Gombásztábor” pályázatunk július első napjaiban realizálódik, a gombász ünnephez , vagy  a nyári 

fesztiválhoz kapcsolódóan, a jelentkezők száma már meghaladja a negyven főt. Ők a Zempléni Gombász 

Egyesület tagjai. 

- A mos kiírt, a fejlesztési szakasz utolsó LEADER pályázatán a jövő évi rendezvény támogatására 

nyújtunk be kérelmet. 

- Elkészült az Egyesület alapszabályának módosítása, amit feltétlenül megtárgyalunk tagjainkkal is, 

mielőtt benyújtjuk a Bíróságra. 

- A Gombászkör részt vett a „Magyaregregyi Lakodalmas” programon, terveink szerint a környék hasonló 

rendezvényein is megjelenünk majd. Ezeknél a bemutatóknál nagy segítség lehet egy fémvázas, 

egyszerűen összeállítható sátor vásárlása. 

- Azokat a tagjainkat, akik részt vesznek az Önkormányzat által meghirdetett ülkei búcsút célzó 

kiránduláson, 3.000-, Ft/fő támogatásban részesítjük (amennyiben erre a meghirdetett módon, 

autóbusszal kerül sor) 

- Javaslatokat várunk egy esetleges egyesületi kirándulás célpontját illetően! 

- A hivatalnál lévő, használatba kapott helyiségek takarítása keddenként zajlik, lassan a feleslegessé vált 

tárgyak, papírok elszállítása lesz az aktuális feladat.       

  

Mezei Attila 

elnök 

 
 

A hónap gombája 

Májusi pereszke (Calocybe Gambosa) 

Nevéből is sejthetően tavaszi gomba ez a felénk csak igen ritkán, kis mennyiségben, mutatóban található 

tartalmas, jóízű pereszkeféle.  A népnyelv „szentgyörgy” gombának is hívja.  

Sárgásfehér színű, vastag kalapú és tönkű, fehér lemezű és 

feltűnően liszt szagú faj.  

Leginkább tisztásokon, erdőszéleken, akácosokban 

bukkanhatunk rá, néha csoportosan, sőt, 

boszorkánykörökben. Velem mondjuk, ez még nem 

fordult elő… 

Kiváló ízű és illatú, viszont egy seregnyi mérgező gombával 

összetéveszthetjük, ha felületesek vagyunk. Nem is 

akárkikkel: fehér gyilkos galócával, nagy döggombával, 

viaszfehér tölcsérgombával – ez egy igen vérengző 

társaság, óvatosnak kell lenni! 

 A gombahatározásnál itt talán a jó szaglás e legfontosabb, még egyszer említem a feltűnő liszt szagot! 

Csaknem minden gombás ételhez felhasználhatjuk, de Carluccio már többször emlegetett londoni gombás 

étterme előételként kínálja vajon, fokhagymával megpirítva, rántottával és pirítóssal. 

Mezei Attila 



 

XVII. KELETI-MECSEK HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOROK 

PAJTASZÍNHÁZI TÁBOR  

KÁRÁSZ,  2013. július 3-6. 

Az idei színházi táborban egy mesét dolgozunk fel színdarabként, amelyben a kellékek és 

kosztümök egy részét közösen készítjük el. A színdarabot Rumi László rendezi (Blattner Géza díjas 

rendező). Eközben a gyerekek megtanulják a különböző kézműves technikákat, árnyjátékot... A 

színdarabot, amely énekes, táncos, zenés elemeket is tartalmaz, a tábor végén bemutatjuk a VIII. 

Kárászi Gombafesztiválon. 

A táborba 8-13 éves gyerekeket várunk. 

A tábor részvételi díja: 15.500 Ft, amely tartalmazza az oktatási díjat, tízórait, ebédet és uzsonnát, 

az elkészített tárgyak anyagköltségét, amelyet a tábor végén hazavihetnek a gyerekek.  

(Étkezés nélkül: 12.000 Ft, Szállás: 3.000Ft/fő/éj)   

Helyszín: Kárász- Faluház és Pajtaszínház. 

Záró előadás: 2013. július 6. Pajtaszínház 

A szülőket és barátokat ezen a napon várjuk már a reggeli óráktól, mivel ekkor rendezik meg a 

faluban a VIII. Kárászi Gombászünnepet és Falunapot, amely egész napos programokkal várja az 

érdeklődőket. (  gombászkonferencia, gomba  rajzverseny  eredményhirdetése, gombafőző 

verseny – kóstolással, nyitott porták, falusi vendégasztal, falukörséta…)  

A Pajtaszínházi előadás után táncház várja a vendégeket a Faluházban. 

Jelentkezési határidő: 2013. 06. 20. 

Bővebb információ: Pap Judit Elza (papjelza@gmail.com,   +36/ 30/523 34 04) 
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A Kárászi Faluház júniusi programjai 

 4. kedd    16.30-18.00 Komputeres látásvizsgálat 

5. szerda   14.00-16.00  MVHE  fogadóóra (Tájékoztató : LEADER  ) 

6. csütörtök   14.30-15.30 MNVH fogadóóra és ügyfélfogadás (Agrárkamara)  

16.30-17.30 Táncpróba kicsiknek (nagyterem) 

13. csütörtök   10.00-12.00  Kárászi és Mázai Idősek Klubja- dalkör és táncpróba 

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

    16.30 -17.30 Táncpróba kicsiknek (nagyterem) 

27. csütörtök   10.00-12.00 Kárászi és Mázai Idősek Klubja- dalkör és táncpróba 

 JÚNIUSBAN    minden hétfőn és szerdán      17.00-20.00    Angol nyelvtanfolyam 

 TELEHÁZ nyitva tartás ebben a hónapban:  hétfő és szerdai napokon:  15.00-20.00 

kedden: 15.00-18.00        csütörtökön 12.00-18.00 

Egyéni megbeszélés alapján lehetőség nyílik      

egyeztetésre is! 

Az időpontok változtatási jogát fenntartjuk. 

         Pap Judit Elza - 30/523 34 04 

 

 

Kedves Gyerekek és Fiatalok! 

A július 6-ai Falunap és VII. Gombászünnep alkalmából rajzpályázatot hirdetünk. 

Téma: A GOMBA 

Bármilyen technikával készült rajzokat elfogadunk, amelyeket július 1-ig a 

Faluházba kérünk leadni. Óvodás korúak A/5 méretű, iskolások A/4-es méretű 

rajzokat készítsenek. 

A rajz hátuljára kerüljön fel a neved, életkorod és bármilyen elérhetőséged, hogy 

értesíteni tudjunk az eredményekről és a díjkiosztó időpontjáról. 

 

 

 



 

PROGRAM ELŐZETESEK 

 
NYÁRI KÁRÁSZI FESZTIVÁL---FALUNAP---- VIII. KÁRÁSZI GOMBÁSZÜNNEP 

2013. JÚLIUS 3–4–5–6–7. PROGRAMJA 

 

Július 5.  9.00 Gombász túra – Útvonal: Cigányhegy–Dobogó–Nyárádi ház–Kárász 

Július 6.  GOMBÁSZÜNNEP – Kárászi Faluház 

10.00 Konferencia- Istvánffi Gyula életműve   

Díszvendégünk a Zempléni Gombász Egyesület 

12.00 Gombász mise 

13.00–14.00 Szarvasgomba bemutató 

14.00 Baráti társaságok főző versenye 

17.00 „A Gomba” című rajzpályázat és a főzőverseny  eredményhirdetése 

kb.: 18 órától Pajtaszínházi előadás (az eredményhirdetések után) 

20.00 Népzenei koncert táncházzal a Faluházban 

KÍSÉRŐ PROGRAMOK 

Gombásztábor: Kárász környéki erdők 

Kárászi Körséta vezetővel: Nyitott pincék, 

Meseerdő, Malommúzeum, Istálló Múzeum, 

Falusi vendégasztal – étkezési lehetőség 

Nyitott porták: Mesetár, gyógyteakóstoló, kézművesek, mézkóstoló… 

Pajtaszínházi tábor 

A gombász ünnep helyszínén játszóház, fogatozás, kézművesek, helyi termékbemutatója 

 várja az érdeklődőket. 

Szervező:  Kárász Község Önkormányzata     és a   Kárászi Faluszépítő Egyesület 

  

2. alkalommal kerül megrendezésre Magyaregregyen a 

Máré Csárdánál a 
 

NÉMET NEMZETISÉGI Nyári Napfordulóhoz kapcsolódó programunk 

 

Időpontja: 2013. június 23. vasárnap 

Program: 

13 órától   -    vendégek fogadása 

- légvár ingyenes használata 

14 órától   -     kulturális műsor gyermek és felnőtt csoportok részvételével 

- néprajzi előadás 

- gyermekek részére vízi és szárazföldi játékok, vetélkedők 

 16.30-tól   -    A Máré várában könyvbemutató és kiállítás 

 

11 órától 19 óráig a fellépők ingyenesen használhatják a strand medencéjét és játékokat 

  

Szeretettel várjuk a kárászi érdeklődőket!   Fülöpné Rákosa Ildikó 

Magyaregregy polgármestere  
 



 

A DÖNTŐ 

26-án ismét Harkányban szerepelt a Mázai Idősek Klubjának csapata. 

28-án vasárnap pedig azért utaztunk oda, hogy meghallgassuk az eredményhirdetést. 

Most is sok, gyönyörű, változatos műsorszámot láthattunk. Nem is gondoltam, hogy ennyi 

nyugdíjas folytat aktív művészeti tevékenységet. 

Nem túlzok! Igazi művészi élményben volt részünk. Sok celeb a nyomukba sem érhet! És ilyen 

környezetben csillogott a mi csapatunk! 

Pap Judit csodálatosan összeállította a programot és jól népviseletbe rázta az asszonyokat! (a 

fehérneműt nem merem említeni) 

A szorgalmas gyakorlás, kitartó munka meghozta gyümölcsét. ARANY MINŐSÍTÉST kaptak! 

Mindezt több évtizede működő, sok sikert megért csoportok társaságában. 

Azt, hogy milyen jók voltak, érzékelteti, hogy amikor kihirdették az eredményt, nemcsak mi, de az 

egész terem ujjongott, gratulált!  /Még nekem is, pedig tudták, hogy én nem szerepeltem…/ 

Köszönöm az önkormányzatoknak, hogy csapatunkat ismét támogatták és Klubunk 

vezetőinek, hogy lelkileg és szellemileg felfrissülhettünk! 

Büszkék lehetünk csapatunkra!      

Borbély Zsuzsanna, klub tag 

  

Könyvtári hírek 

Nagy változások előtt áll a könyvtárak ellátási rendszere – ez érinti természetesen a miénket is. 

Május 9-én a Tudásközpontban tartott konferencián hallhattam erről ismertetést, ahol a Csorba 

Győző Megyei- Városi Könyvtár igazgatónője egyrészt vázolta az elmúlt évtizedek állapotát, 

másrészt a várható jövőt.  

Nagy szívfájdalmamra egyöntetű sivár képet festett a kistérségi támogatás előtti helyzetről, pedig 

nálunk a kilencvenes évek elejétől évente adott támogatást az önkormányzat , a könyvtár 

rendezett, felszerelt volt már a 2005-ben kezdődött kistérségi támogatás előtt is… 

Ami a jövőt illeti – a komlói kistérséget felváltja a pécsváradi ellátási térség – ehhez fogunk 

tartozni. Teljes körű informatikai ellátottság – a „Baranyaháló” segítségével bárki lekérdezheti 

bármelyik falu könyvtárának állományát – egyébként már most is: a kistérségi támogatásból vett 

könyveink megtalálhatóak itt, a saját állomány feldolgozása majd eztán történik meg -  valamint a 

megyei könyvtár állományában is kereshet.   

Lakosságarányos támogatás, hosszabb nyitva tartás - ezek a főbb pontjai a változásoknak. Pontos 

részletekről a törvény hatályba lépése, és helyi realizálódása után beszámolok. 

Mezeiné Zsuzsa 

 



 

A láthatatlan híd 

Megint találtam egy kedvenc könyvet… 

Julie Orringer fiatal amerikai írónő családregényt írt, a saját, magyarországi múlttal, gyökerekkel rendelkező 

családjának történetét, pontosabban a nagyszülei történetét. Különös egy „külföldi” szemével nézni a saját 

történelmünket,  - ez a történet egyébként lassan nálunk is feledésbe merül. hiszen mi már Istennek hála, 

nem tudjuk, mi az, hogy háború, front, munkaszolgálat, ostrom, éhezés…  

 Félő, hogy ezzel a bevezetővel aligha támad kedve bárkinek is kezébe venni a könyvet, pedig azt szeretném, 

ha mások is elolvasnák! Van bajunk ma is elég – mondhatjuk, inkább vidámabb dolgokat akarunk, de az sem 

rossz módszer, ha összemérjük az életünket másokéval – mondjuk, a könyv szereplőiével, lássuk, csakugyan 

sok okunk van-e panaszra… 

Vaskossága ellenére nem nehéz olvasmány, talán azért, mert családtagjairól ír, sikerül az írónőnek nagyon 

színesen, meleg hangon szólni – a végére tiszta szívvel izgul az ember, csak sikerüljön valakinek túlélni, 

átvészelni… 

Mezei Zsuzsa 

 

K Ö S Z Ö N E T 

A mázai Idősek Klubjának Dal- és Tánccsoportja a III. Országos Nyugdíjas Ki –Mit- Tud? 

döntőjében, Népi Játék Kategóriában 

A R A N Y 

minősítést kapott és egyben 19X10.000Ft összegű támogatást egy 4 napos Erdélyi úthoz. 

Köszönetet mondok klubtagjainknak, akik ezt az eredményt elérték és azoknak, akik 

kitartó munkával a csoportot ezen az úton elkísérték: 

Juditnak, Csengernek, hogy szaktudásukkal, szeretetükkel elláttak bennünket,Kis-Marics 

Tamás tanár úrnak az árnyképekért, az önkormányzatoknak, hogy anyagiakban és a 

szállításban segítségünkre voltak. 

Máza:  10.000 Ft, 

Vékény:  20.000 Ft, 

Kárász:  210 km ingyenes szállítási költséggel, 

Köblény:  260 km ingyenes szállítási költséggel járult hozzá a kiadásainkhoz az egy év 

alatt! 

Köszönetünket fellépéseinkkel fejezzük ki a falvak nagyobb rendezvényein! 

Köszönet barátoknak, szomszédoknak a támogatásukért: / Óbert család-Horváth 

Ferencné - Forrai Anett –Máté Dénesné – Réder Méter    

Lőbl Zoltánné   

  



 

Tisztelt kárászi Klub Tagok! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Mázai Idősek Klubjának 2013. JÚNIUS havi 

programját, melyre szeretettel várjuk! 

03. hétfő                 Jeles napok Népszokások Májusban 

05. szerda               Az idősek védelmében – 11 órától Ea.:Czéder Anita rendőr százados 

         Klubtagjaink megjelenésére feltétlenül számítunk! 

06. csötörtök         Dalkör próba Mázán 10 órától 

07. péntek              Időjóslás régen és napjainkban! 

10. hétfő                Térítési díj befizetés / Névnapi köszöntők!  

13. csütörtök         Dal és tánckör próba Kárász 10 órától, Gyógymasszázs Mázán 

14. péntek              Kertszépítés 

17 .hétfő                 Egészséges életmód: Séta az egészségért! 

18. kedd                 Szólások és közmondások gyűjteménye!  

19. szerda              Kertészkedés!                            

20. csütörtök        Dalkör próba Máza 10 órától 

21. péntek             Világosság és Sötétség : Nyári napforduló! 

24. hétfő               Szent Iván napi „jelképes tűzugrás” 

25. kedd               Gyógyfürdőzés: /Magyarhertelend vagy Tamási /  

       Jelentkezés: jún.10-ig a Klubban!                

26. szerda             Nagyanyáink receptjei: Krumplis pogácsa recepteket várunk!            

  27. csütörtök        Gyógymasszázs Mázán 

                                  Dalkörpróba Kárász    10 órától       

28. péntek              Piaclátogatás : Bonyhád  

29. szombat          Köblény Falunap! Indulás kb.: 14 órakor / Dal- és tánccsoport 

Szívélyes üdvözlettel: Éva, Erika, Piroska.    Klub telefonszáma: 06 20/560-0730 

Köszönetet mondunk klubtagjainknak, akik süteménnyel, tombolával, szervező 

munkával segítették a  MAJÁLIST!  

A Lurkónap előreláthatólag augusztus hónapban kerül megrendezésre! 

 


