
 

 
 

 
 
 
                
 
  
 
 
 
 
                                                                     

2013. július 31. 
K Á R Á S Z I 

független havilap 
XVI. évfolyam 7. szám 

 

Önkormányzati hírek: 
 

 

 A testület július hónapban nem ülésezett. 

 A közmunkások folytatták az istálló építését, a malacok várhatóan augusztus második 

hetében „érkeznek”. Az önkormányzati kertekben is zajlanak a munkálatok, és teljes 

gőzzel épül a terménytároló-traktorgarázs a faluháznál. 

 Az önkormányzat által értékesített tűzifa készletek kimerültek, a kiszállítások véget 

értek, jelenleg a fák „kuglizása” folyik. 

 A közvilágítással kapcsolatos problémákat a polgármesteri hivatalban lehet 

bejelenteni. 

 A Gombafesztivál és Falunap, valamint a XVII. Keleti-Mecsek Hagyományőrző 

Táborok július hónapban kerültek megrendezésre, mindkét rendezvény nagyszámú 

érdeklődőt vonzott a településünkre. Ezúton köszönöm mindenkinek a részvételt, a 

szervezőknek a munkát! 

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

címeken. 

2013. július 31. 

Lép Péter 

Polgármester 

 

   kárászi 

    aLap 



 

 
 

 

FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLETI HÍREK 

 

- Jövő évi rendezvényeink hátterének biztosítására pályázatot adtunk be a LEADER program 

keretében, a terv az első szűrőn átesett és támogatásra javasolták. 

- A „Kulturális Örökség Napjai”program idei témája a vízzel kapcsolatba hozható épületek lesznek, 

hidak, malmok, kutak… 

Az Egyesület természetesen ismét jelentkezik a programra, amely országosan szeptember 

második hétvégéjén lesz. 

- A gombászünnep szervezése és lebonyolítása során végzett munkájáért minden segítőnek 

köszönetet mondok, - nélkülük nem ment volna! 

- Idén Nyíregyházán rendezték meg a Város- és Faluvédő Egyesületek országos találkozóját. A 

rendezvény az egyszerűség és szakmaiság szellemében zajlott. 

- Jövőre lesz az I. Világháború kitörésének 100. évfordulója, tervezzük egy kis kiadvány 

megjelentetését. Akinek bármilyen, kapcsolódó fotója, története van, kérem, jelentkezzék! 

Mezei Attila 

elnök 

 
 

 

JÚLIUS GOMBÁJA A KENYÉRGOMBA 

(Lactarius volemus) 

A hazánkban nem túl gyakori, savanyú talajokon termő gomba néha szárazságban, forróságban is 

kellemesen meglepheti az üres kosárral, káromkodva hazafelé ballagó gombászt. 

Száraz tapintású, rozsdabarnás kalapja akár 15 cm átmérőjűre is megnőhet, lemezei világos 

narancssárgák, nyomásra barnán foltosodnak. A tejnedv fehér, bőséges. Húsa nagyon kemény, ritkán 

kukacosodik.  

Kiváló, ehető gomba. Az előbb említett gombásznak azonban egy dologra ügyelnie kell, amikor a 

vékony szeletekre vágott gombát mondjuk oliva olajban elkezdi sütni: olyan eszméletlen heringszag 

csapja meg, hogy a lábossal együtt való kihajítás gondolata is felötölhet benne. Természetesen egyéb 

durvaságok mellett! Javaslom, várjon egy kicsit és türelme elnyeri jutalmát: a halszag elmúlik, az étel 

pedig finom! 

Mezei Attila 

 

 



 

 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

Amint azt 1-2 „lappal” ezelőtt ígértem, képet adok az új könyvtári helyzetről.  

Kárászon a változást egyelőre az jelzi, hogy hosszabb lett a nyitva tartás: kedden 16-19 óráig várom az 

olvasni vágyókat, csütörtökön pedig (amikor úgyis ott vagyok a szomszédban) 14-17 óráig lehet 

könyvet kölcsönözni. Az ígéret szerint kapunk számítógépet, nyomtatót, internet hozzáférést. Amint 

ez megtörténik, folytatódni fog a Krónika írása, illetve képekkel való feltöltése. 

A könyvek negyedévente érkeznek majd, és negyedévente cserélni fogják őket – az egyes ellátási 

térségek között forogni fog az állomány (meg kell tanulni nagyon gyorsan olvasni mindenkinek, nem 

lesz sok idő szuszogni a könyvek fölött…)  

A baranyahalo@baralib.hu oldalon bárki megnézheti, milyen könyvek vannak a megye egyes 

könyvtáraiban, és persze a Csorba Győző Könyvtárban is akár. A mi saját állományunk nem fog 

felkerülni később sem, mint ahogy gondoltam – ennek ellenére szerintem évente egy-két könyvvel jó 

lenne szaporítani azt is (ahogy eddig is történt: ajándékkönyvekből, 1-2 vételből). Mivel a hozzánk 

kihozott könyvek elvileg előbb-utóbb máshova vándorolnak, arra gondoltam, a Postán gyűjtött pénzt 

lehetne erre is fordítani: olyan könyvre, ami fontos, hogy ténylegesen a miénk legyen és itt marad. 

(Jelenleg olyan kevés pénz van a dobozban, hogy azt szégyen lett volna az árvízkárosultaknak 

elküldeni…) Várom a véleményeket ezzel kapcsolatban! 

Programok. 

Évente 4 kötelező programot kell a könyvtáraknak rendezni: kettő saját, kettő Megyei Könyvtár által 

hozott, finanszírozott. Saját rendezésünkben „taizéi képek”címmel, augusztus első hetében várjuk az 

érdeklődőket – a megszokott helyeket plakátok hívnak majd mindenkit! A Megyei Könyvtár által 

hozott műsor Mikulás táján egy gyermek előadás lesz, majd az ezt követő héten egy adventi koncert. 

Egy saját „valamivel” még adósok vagyunk, de szilveszterig van még idő…! 

Ennyi az, amiről jelenleg beszélhetek. A munkámat ezen túl „hivatalosan”, azaz már nem (csak) 

szerelemből végzem – ennyit már nem tudok áldozni a szabadidőmből. Azért a szerelem marad… 

Mezei Zsuzsa 

 
 

MEGHÍVÓ 

Taizé egy kis francia falu. Terméskő házak, egy kis templom a XII. századból, birkák, csend, 

éjszaka fényes csillagok… Tulajdonképpen nincs benne semmi különös… Vagy mégis? 

Mintha lenne ott vagy száz szerzetes is, 30 különböző országból, és szinte az összes 

keresztény felekezetből. Ezen kívül minden héten több ezer fiatal is érkezik ebbe a faluba – 

sokan vannak, sokfélék, sokfelől jöttek, más és más háttérrel… 

 

Mindenkit (fiatalt és már-hosszabb-ideje-fiatalt, hívőt és nem hívőt, mindenkit…) nagy 

szeretettel várunk augusztus 15-én 18:00-kor a Faluházban egy beszámolóra-beszélgetésre 

Taizéről. Közösen megnézünk egy kisfilmet, lesz képvetítés, és persze taizéi énekek is. 

       

           Mezei Virág 

mailto:baranyahalo@baralib.hu


 

 

 

 

TANÍTÓ NÉNINK SZÜLŐFALUJÁBAN JÁRTUNK 

 

 

  

A hétfői beszélgető körön Ica néni gyakran mesélt nekünk arról, hogy a hétvégén szüleihez látogatott 

Kárászra. Amikor június elején elmondta, hogy a faluban olyan rajzpályázatot hirdettek, amelyen 

„gyüttmentek” is részt vehetnek, lelkesen kezdtünk alkotni. A rajz órákon készült képekből 6 gyerek 9 

képét választottuk ki, hogy Baranyába utazzanak. 

 Első iskolásként töltött tanévünk alaposan elfárasztott bennünket, így a nyári szünet 

kezdetén nem is gondoltunk a sulira, élveztük a pancsolást, kirándulást, a jól megérdemelt pihenést. 

Kellemes meglepetést jelentett, amikor megcsörrent a telefon, és a tanító néni családostul meghívott 

bennünket a Gombászünnepre. Voltak köztünk olyanok, akiknek gyorsan át kellett szervezniük a 

másnapra betervezett programot, de mindannyian izgatottan és örömmel készülődtünk az útra. 

 Mikor végre megérkeztünk, mindenkinek nagyon jólesett a Kárászon készült alma lé, amivel 

Ilonka néni és Karcsi bácsi kínált minket. A felfrissülés után vidáman indultunk el, hogy felfedezzük a 

falut. Az Istállómúzeumban sok – számunkra már ismeretlen – tárggyal találkoztunk. Ica néni 

felolvasta a falra függesztett mesét, és természetesen megmásztuk a szénapadlást is. A templom 

előtt vesszőkosarakban ülve körhintáztunk és facsigahúzó versenyt rendeztünk, majd megnéztük az 

Erdészeti Emlékhelyet is. Szinte hihetetlen volt számunkra, hogy rajzainkat abban a helyiségben 

láttuk viszont, ahol évtizedekkel ezelőtt tanító nénink ismerkedett meg a betűkkel és a számokkal. 

 Alig vártuk, hogy megkezdődjön az eredményhirdetés, hiszen azt még nem tudtuk, melyikünk 

milyen helyezést ért el. Szüleink és Ica néni nagyon büszkék voltak, amikor átvettük a 2 első és 1-1 

második, illetve harmadik díjat. Az ajándékok között boldogan fedeztük fel a „Horgosok, források 

nyomán” című könyvet. A kiadvány képeit nézegetve nem csak arra emlékezünk majd, hogy Kárászon 

jártunk, de megismerkedhetünk a környékbeli falvakkal is.  

 A felhőszakadás abban sajnos megakadályozott bennünket, hogy a Pajtaszínház előadásán 

részt vegyünk, de mind a 15-en kijelentettük, hogy ezt az elkövetkező években pótolni fogjuk.  

 Nagyon szépen köszönjük a Gombászünnep és Falunap szervezőinek, hogy egy élményekkel 

teli délutánt tölthettünk el Kárászon! További munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánunk. 

 

    a szekszárdi Garay János Általános Iskola  

1. A osztályos tanulói és 

      Tekucsov Ilona osztályfőnök 

          

 



  

KÉT PICI KÖNNYCSEPP 

Péntek délután felugrottam a próbára, hátha kell valamit segíteni. Kérdeztem a 
bennfenteseket, hogy állnak? A válaszul kapott arckifejezéstől nem nyugodtam meg teljesen, de volt 
már ez így máskor is, nyugtattam magam.  

Miután Rumival megöleltük egymást, belopakodtam a Pajtába. Kellemes hűs fogadott. Nem 
volt bent senki, a díszlet már állt a másnapi előadáshoz. Valami furcsa érzés bizsergett bennem, de 
nem jöttem rá rögtön, mi az. Felmentem a nézőtérre. A lemenő nap ferde pásztákban sütött be a 
tető résein keresztül. Néztem a színpadot, a zenekari emelvényt. Lassan szívtam be az elfeledett 
illatot, mikor egyszer csak rádöbbentem, mi a furcsa: Évek óta nem jártam itt. Lehet, hogy 2007-ben 
utoljára? – jött a felismerés. A lúdbőrök kellemesen játszottak a gerincemmel. Talán még a szemem is 
bepárásodott. 

A másnapi fesztivál megadta az alaphangulatot az esti előadáshoz. Ültem az udvaromban, a 
meleg ellen egy szalmakalappal és több gyümölcsös sörrel védekeztem. Nagyon élveztem a 
forgatagot, és azt, hogy vendég vagyok. Jókat falatoztam a borosok és a Samu vadpörköltjéből, ez 
úton is köszönet érte! (Jut eszembe, egy üveg jégbe hűtött pezsgő is elfogyott!) Még az sem szegte 
kedvem, hogy a legújabb mesekönyvem megjelenése egy hetet késett, így nem tudtam megmutatni 
az érdeklődőknek. 

Miután Juditnak – bárhogy is harcoltam ellene – csak sikerült rávennie, hogy tevőlegesen is 
részt vegyek az eseményekben, levonultunk a Pajtához. És innen kicsit összekavarodnak a dolgok. A 
gyerekek törökös játéka…, a kicsit korábban jött vihar…, a telt ház…, az előadás… 

Valószínű, nem ez lesz Laci legemlékezetesebb darabja, de ez most mit sem számított, a 
hangulat és az ismét felbukkanó emlékek úgy magával ragadtak. S azt hiszem, mikor a „szép 
boszorkányok” az árnyjátéknak köszönhetően átalakultak „rút banyává”, ismét bepárásodott az a 
tekintet.   

Aztán a szakadó eső visszahozott a jelenbe. Még egy kis „Ének az esőben” hangulatra is 
futotta. A teraszomra beszorult dalárda viszont menekülésre kényszerített. Mikor egy pici száj 
egyenletes légzésétől kísérve korai álomra hajtottam a fejem, egyre csak a banyák arca vibrált a 
szemem előtt.  

Hiába, no! 5-6 év ide, vagy oda, a boszorkánykonyha még mindig működik.  
-csl- 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által 2010-ben elnyert  TÁMOP-5.2.5/A-10/2-

2010-0041 számú „Klubhálózattal a szociális hátrányok leküzdéséért” című projekt , amely 

2011.szeptember.01.-től fut, 2013 nyarára a végéhez közeledik, hiszen 2013.augusztus 31-én zárul.  

A projektet a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálata valósítja meg. 

 

A jól megtervezett programban 51 gyermek 4 helyszínen vesz részt a program elemeken. 

A klubok Hosszúhetényben, Komlón, Szászváron és Magyarszéken műkődnek. 

2013 nyarán is állandó megszokott nyitva tartással fogadják a szakemberek a gyerekeket, színes 

korukhoz illő nyári programokkal tölthetik el délutánjaikat. 

 
          Komlói Kistérség  

 Többcélú Önkormányzati Társulás 

7300 Komló, Városház tér 3. 
 
 
 
 
 
 

A Kárászi Faluház augusztusi programja 
 

Augusztus 1. 14.30-15.30  Agrárkamarai fogadóóra (Nemes Balázs) 

Augusztus 5. 14.00  Nyugdíjasok erdélyi körútjának megbeszélése 

Augusztus 7.  14.00-16.00 Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület fogadóóra (Hirt Balázs) 

Augusztus 8.  14.30-15.30  Agrárkamarai fogadóóra (Nemes Balázs) 

Augusztus 15.   18.00 TAIZE –beszámoló vetítéssel, beszélgetés (Plakátok a hirdetőtáblákon) 

Augusztus 29.  14.30-15.30 Agrárkamarai fogadóóra (Nemes Balázs) 

TELEHÁZ és TOURINFORM nyitva tartás a hónapban: hétfőtől péntekig   8.00-16.00 

 

 



 

 

 

 Véget ért a XVII. KELETI MECSEK HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOROK programja, 

amely magában foglalta idén a Pajtaszínházi gyermektábort, a népzenei, népi 

ének és kézműves tábort. 

Köszönöm a segítők és oktatók munkáját! 

 

Rumi László, Pataki Andrea, Szekeres Ágnes, Pirisi Julianna, Gerencsér Alexa, Tíberné Pap Csilla, 

Oberhofer Csenger, Rumi Borbála, Ladányi Lívia, Bálintné Nagy Zsófia, Boldizsár Bernadett, 

Boldizsár Imre, Bodza Klára, Blaskó Csaba, Nagy Zsolt, Mohácsy Albert, Kisfalusi Renáta, Szalóki 

Petra és Pap Áron 

 Pap Judit Elza 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÁBORI      PILLANATKÉPEK 

 

                           

                             

                             

                         

 

 

 

 



 

TISZTELT KÁRÁSZI KLUB TAGOK! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Mázai Idősek Klubjának  2013. augusztus havi 

programját, amelyre szeretettel várjuk! 

01. csütörtök  Jeles napok Népszokások augusztusban 

03. szombat  Máza Falunap 

Szeretettel várunk minden kedves klubtagunkat egy közös 

ebédre / Jelentkezési határidő júl.31. szerda 

Az Idősek Klubja ezen a napon 7h-tól - 14 óráig tart nyitva 

05 . hétfő                 Erdélyi kirándulás megbeszélése  14 órakor 

kárászi Faluházban. Az utazók feltétlenül jelenjenek meg! 

06. kedd                Kertszépítés 

07. szerda         Agykontroll 

08. csütörtök  Gyógymasszázs  Mázán 10 órától 

09. péntek  Piaclátogatás Bonyhádon 

10. szombat          Vékény Falunap / Tánccsoport fellépés du. kb. 15 óra 

Az utazást most egyénileg kell megoldanunk! 

12. hétfő                  Térítési díj befizetés / Névnapi és születésnapi köszöntők 

13. kedd        Társas- és kártyajátékok 

14. szerda   Kézimunka / búza koszorú / ajándékkészítés 

15. csütörtök   LURKÓ NAP  / várjuk az unokák jelentkezését aug.03.-ig 

9 órától rajz verseny,10 órától ügyességi játékok, vetélkedők 

16. péntek   Koszorú készítés az erdélyi körútra – természetes anyagokból 

17-18-19-20-án A klub  Z Á R V A  tart 

22. csütörtök  Gyógy masszázs elmarad!  - Séta az egészségért! 

23. péntek  Filmvetítés – népek tánca 

24. szombat  Zenehallgatás 

26. hétfő  Egészséges életmód: Hasznos tanácsok cukorbetegeknek 

27-től 30-ig     Erdélyi körutazás a tánccsoport tagjaival ! 

28. szerda  Kézimunka 

29. csütörtök  Szólások és közmondások gyűjteménye 

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


