
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
  

2013.szeptember 2. 
K Á R Á S Z I 

független havilap 
XVI. évfolyam 8. szám 

 

Önkormányzati hírek: 
 

 

 

 

 A testület augusztus hónapban nem ülésezett 

 Elkészült a volt focipálya mellett található istálló, a malacok is megérkeztek. A terménytároló-

traktorgarázs 99 %-ban elkészült, még a nyílászárók berakása és az ajzat betonozása van vissza 

 Megkezdődött a temetőben a lépcsők kijavítása, építése 

 Váratnak magukra a pályázati megvalósítások, ugyanis az önkormányzatok új, feladatalapú 

finanszírozása miatt jelenleg nem áll rendelkezésre akkora összeg, hogy a beruházásokat 

megkezdhessük 

 Településünk képviseltette magát a XV. Komlóért Expo-n: a háromnapos rendezvényen nagyon 

sokan érdeklődtek Kárász iránt. Ezúton köszönöm a szervezőknek és a résztvevőknek, hogy a 

hétvégéjüket feláldozták a település népszerűsítése érdekében 

 Tisztelettel kérem azokat a lakosokat, akik valamilyen oknál fogva nem kaptak a 

hulladéktárolókra szánt matricákból, jelezzék a polgármesteri hivatalban. A szolgáltató 

kizárólag a matricával ellátott kukákat fogja kiüríteni 

 A közvilágítással kapcsolatos problémákat a polgármesteri hivatalban lehet bejelenteni 

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

 

 

           2013. augusztus 31. 

 

 

 Lép Péter 

Polgármester 

 

 

 

 



 

 

 
Faluszépítő egyesületi hírek 

 

- Nagy erőkkel folyik az Egyesület égisze alatt megrendezett mecseki táborok elszámolása, illetve 

ennek konok kísérlete… 

- A Kálvária építéshez kapcsolódó munkái elkészültek. A kereszteket ideiglenesen a kálváriára utaló, 

stációkat ábrázoló képek díszítik majd. Mindez természetesen változik, ha egy, az Egyesületnél 

vastagabb bugyellárissal bíró szereplő a színre lép. 

- A Gombászkör néhány fős delegációja részt vett a Zempléni Gombász Egyesület hercegkúti 

fesztiválján, a Szaharára emlékeztető időjárást a hegyaljai borok és az a százötven – nem tudni, 

honnan előkerült – gombafaj feledtette, amivel büszkélkedhettünk. Itt jegyezném meg, hogy a 

Zemplén azért kicsivel magasabb, meredekebb, nagyobb, mint szépséges Mecsekünk és hogy 

minderre harminc foknál magasabb hőségben döbbentünk rá, az időnként „rejtőjenői” hangulatot 

szült…  A zempléniek profi módon terelgették és családiasan látták vendégül a több nemzetiségű 

(lengyel, japán, magyar) kétszáz főt meghaladó létszámú „tömeget”. 

Mezei Attila 

elnök 

 

 
Augusztus gombája 

A hónap gombája a cserepes gerebengomba! 
Minden – aLapot olvasó – gombászember jogosan teheti fel a kérdést: „Vajon miért ez, hiszen nem 
láttunk, nem látunk és látni sem fogunk ilyet?” 
Az ördög falra festéséről szól a történet – ezeket a sorokat csütörtökön írom, vasárnap pedig a 
háromszéki Katrosán megkezdődik az erdélyi gombásztábor. 

 

 Hátha újra találok ebből a számomra egzotikus fajból, ahogy 

 Gyimesben is leltem pár éve.Gombánk a magasabb  

hegységekben, lucos környezetbenérzi jól magát igazán, 

itt képes boszorkánygyűrűben is előfordulni (álom, álom…) 

 

Megjelenésében teljesen gerebengomba, csak nem a nálunk ismertebb sárga ruhát hordja, hanem 
szürke, zsindelyszerű köntösbe burkolózik. Nem lemezei, vagy csövei vannak, hanem fehérvégű, 
szürke tüskéket visel. 
Ehető-e?  
Nem mérgező, ez biztos! Egy Európában mérvadó könyv ehetetlennek titulálja, egy hazánkban 
szentírásszámba menő kötet pedig fűszeres ízű, kellemes illatúként udvarolja körül. 
Most légy okos, Domokos! 

 
Mezei Attila 

 

 



 
 

Magyarok 

Augusztus 20-a kapcsán sokféle gondolat felmerülhet – az Alkotmány , az Új Kenyér ünnepe, István, a 

király (most már még több dimenzióban), de mindenképpen benne van magyarságunk, bárhonnan 

nézzük is. 

Vannak nagy magyarjaink , akiket számon tartunk és vannak, akiket méltatlanul szinte, vagy teljesen 

elfelejtettünk. Közülük néhányra hívnám fel a figyelmet az ünnep alkalmából, illetve az ünnepre való 

tekintettel, Radnóti ajánlásával: 

„…jövendő 

fiatal koroknak embere hirdet 

a pattogó hittel számot ad életedről; 

számot ad és fiának adja át 

emlékedet, hogy példakép, erős fa 

legyen, melyre rákúszhat a gyönge növendék!” 

SZEPSI CSOMOR MÁRTON 

Az első magyar nyelvű útleírás, az Europicavarietas (A változatos Európa) (Kassa 1620) szerzője. 1616 

májusában indult külföldi tanulmányútjára. Rendszeres tanulmányokat azonban csupán másfél évig 

folytatott, igazi úticélja "az idegen helyeknek látása" volt. Lengyelországból ezért Dánia, Svédország, 

Friesland partjai mellett elhajózva Hollandiába ment, majd miután megcsodálta annak városait, 

Angliába kelt át, ahonnan azután Párizsba utazott. Gyalogszerrel folytatva útját Strassburgban, 

Heidelbergben meglátogatta a magyar diákkolóniákat, majd Nürnbergen, Csehországon, Szilézián és 

Krakkón keresztül tért haza két és félévi bolyongásából. Minden országról külön fejezetet írt 

naplójába, ebből született ma is eleven műve, amely a MEK-en megtalálható. 

XANTUS JÁNOS 

Természettudós, utazó, néprajzkutató. Köze van a városligeti állatkert létrehozásához, majd 

igazgatója is lett. A hazai tudományos élet egyik vezetője, beutazta az USA nagy részét, majd Jávától 

Ceylonig barangolt, kalandozásainak emlékét több műve, s a Nemzeti Múzeum őrzi. A fáma szerint 

egyébként tanulmányainak egy részét a pécsi Nagy Lajos gimnáziumban töltötte, s azt is lehet tudni, 

hogy Karl May róla mintázta Old Shatterhand alakját – aki még emlékszik rá… 

Ők ketten fértek most bele a történetbe, de lesz még ünnepünk!... 

Mezeiné Zsuzsa 

 

 

 
ELADÓ 

 
Jó állapotú 250 literes műanyag szüretelőkád eladó 

 
Érdeklődni: 72/420-071 

 

 

 

 

 



 
 

ÚTIKÖNYV 
 

Még 2007-ben gondoltam először arra, hogy jó lenne egy olyan kiadvány a térségről, amely a 
turisztikai kínálat mellett a „hely szellemét” is bemutatná mondák, anekdoták segítségével. Ebben a 
feladatban Patton Gábor szászvári történész állt mellém, aki olyan alapos kutató munkát végzett, 
hogy az eredeti szándéktól eltérő végeredményt kaptunk. Ez lett a Horgosok, források nyomán címet 
viselő kiadvány, mely a Keleti-Mecsek településeit mutatja be történész szemmel. Pár évet várni 
kellett, mire az eredeti ötletre lehetett koncentrálni, amelynek az eredménye a most elkészült 
ÚTIKÖNYV lett. 

A kiadvány 300 oldalon keresztül mutatja be a komlói- és sásdi kistérség 46 települését, 
turisztikai kínálatát, alkotóit, miközben helyet kaptak benne az adott településről szóló mondák, 
érdekességek is. A katalógust több száz fotó díszíti, melyet Müller Nándor készített. A települések 
történeti áttekintésének felelőse dr. Varga Szabolcs volt, jómagam a turisztikai részt állítottam össze. 
A konkrét idegenforgalmi kínálat mellett olyan érdekességek szerepelnek a könyvben, mint például 
Tinódi Lantos Sebestyén által megénekelt kozári csata, ahol Werbőczivel elverte Kaszim béget. Vagy a 
mánfai Kőlyuki-barlang legendája, a Máré-vár regéje, de említhettem volna a kishajmási kálvária óriás 
angyalainak is a különös históriáját, vagy az Első Magyar Fészekodúgyár történetét. Kárászi 
vonatkozás még a Huncutságokból egy csokorra való, melyet Papp Andis illusztrált. 

A munka közel egy évig tartott, némileg tartottam is tőle, noha több katalógust készítettem 
már, de ilyen „vaskos” feladathoz még nem volt szerencsém. 

Az ÚTIKÖNYV-vel párhuzamosan egy másik kiadvány is készült, mely a térség alkotóit, 
kézműveseit, ipar- és képzőművészeit mutatja be, s mely az Élménymagazin mellékleteként látott 
napvilágot, s melyben az alkotók mesélnek magukról, alkotásaikról. 

Elsődleges szándékként az vezette a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesületet – aki 
megjelentette a szóban forgó katalógusokat –, hogy a térségben nyaraló vendégek kapjanak egy 
átfogó képet, mivel tölthetik hasznosan szabadidejüket, valamint hol vásároljanak „helyi” ajándékot a 
nyaralás végén. 

Másodlagos szándék viszont az volt, hogy a helyiek megismerjék egymást, kapjanak 
betekintést a többi település „szellemébe”. 

Jó böngészgetést kívánok minden érdeklődő számára:     CsL 

 

 

 



  

 

 

A Faluház szeptemberi programja 

 

Szeptember 1.  

          (vasárnap)        10.00-17.00 Kárász  bemutatkozika KOMLÓÉRT  EXPO-n   

4. szerda 14.00-16.00 Hirt Balázs fogadóórája  

(MVHE pályázatért felelős munkatárs) 

10.kedd 16.00-17.00  Tanuljunk együtt!(Általános és középiskolások számára) 

11. szerda 16.00-17.30 Kézművesség gyermekeknek 

11. szerda 14.30-15.30  Agrárkamarai tanácsadás és fogadóóra Nemes Balázzsal 

17. kedd  18.00-19.00 ÚJRA TORNA  

17. kedd 16.00-17.00  Tanuljunk együtt!(Általános és középiskolások számára) 

18. szerda 10.00   A mázai és kárászi klub tánc- és dalkör próbája 

24. kedd  18.00-19.00 Torna 

24. kedd 16.00-17.00  Tanuljunk együtt!(Általános és középiskolások számára) 

25. szerda 16.00-17.30 Kézművesség gyermekeknek 

25 szerda 10.00  A mázai és kárászi klub tánc- és dalkör próbája 

25. szerda 14.30-15.30  Agrárkamarai tanácsadás és fogadóóra Nemes Balázzsal 

 

TELEHÁZ NYITVATARTÁS: 

 

KEDD: 15.00-19.00 SZERDAés CSÜT.: 10.00-18.00  PÉNTEK 8.00-16.00 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

Szeretettel várjuk programjainkra!        

 

Pap Judit Elza 

 

 



 

 

 

Tisztelt kárászi Klub Tagok!  

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Mázai Idősek Klubjának 2013. szeptember havi 

programját, melyre szeretettel várjuk! 

 

02. hétfő Jeles napok Népszokások júliusban 

03. kedd              Társas és kártyajátékok 

04. szerda  Kézimunka / Névnapi virágok tojástartóból 

05.csütörtök    Próba  Kárászon a Faluházban 8.30-tól /csak a Country táncosoknak!! 

                              Kirándulás Hosszúheténybe 11 órai pécsi járattal! 

                              10 órától Gyógymasszázs Mázán 

08.vasárnap       Magyaregregy Falunap 

09.hétfő              Térítési díj befizetés 12 órától 13 óráig!    

                              Névnapi Köszöntők 

Dal és tánc próba 9 órától 11-ig 

12.csütörtök      Erdély- Élménybeszámoló képekben     

16. hétfő              Szólások közmondások gyűjteménye 

18.szerda            Dal és tánc próba 8.30-tól 12-ig Kárászon     

19.csütörtökGyógymasszázs  

23. hétfő           Séta az egészségért              

25.szerdaDal és táncpróba 8.30-tól 12-ig Kárászon                              

30. hétfő             Meglepetés!! – Októberi  program előzetes 

                              Dal és tánc próba Mázán 9-órától 

Szívélyes üdvözlettel: Éva, Erika, Piroska 

 

Klub telefonszáma: 06 20/560-0730 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


