
 
 

 
 

                                                      

2014. január 6. 
K Á R Á S Z I 

független havilap XVII. évfolyam  1. szám 

 
 

Önkormányzati hírek: 
 

 

• A testület december hónapban egyszer ülésezett. A szociális tűzifára beérkezett igények 

maradéktalanul kielégítésre kerültek. 

• A faluházban mikulás alkalmából megrendezésre került előadás, és kreatív játszóház telt 

házas érdeklődést mutatott, ezúton köszönöm a szervezőknek a közreműködést. 

• December hónapban szomorúan vettünk búcsút Kővári Valikától, aki a Szászvári 

Polgármesteri Hivatal munkatársaként, és a Kárászi Borbaráti Egyesület tagjaként is sokat tett 

Kárászért. Búcsúzom Koha Róberttől is, aki az ALap létrehozásában, és „működtetésében” 

vállalt kulcsszerepet. Sajnos már személyesen nem tudom megköszönni a munkájukat… 

• 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. 

• Szeretettel meghívunk minden Kárászit a 2014. január 11-én 17:00 órától kezdődő első 

közös falusi disznótoros vacsorára, és az azt követő mulatságra! A vacsorán való részvétel 

díjmentes! 

 

 

2014. január 6. 

 

Lép Péter 

Polgármester 



FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET HÍREI ÉS ÉVÉRTÉKELŐ BESZÉD HELYETT… 

Idősb Süle János szerint a kutyát nem érdekli, hogy melyik pályázatunk milyen szakaszban van jelenleg, az év 

végén… Ez valószínűleg így is van, ezért most nem erőltetném ezt a – pedig fontos – kérdést. 

A civilek nem arra valók, hogy értékelgessenek! Magánemberként megtenném, de az megint csak nem 

érdekelné az előbb említett esőáztatta ebet sem, ez már többször be is bizonyosodott, tehát nem 

erőlködöm! 

Az egyesület mit tett 2013-ban? Sokat, keveset, eleget? 

Ennek átgondolására viszont jó vagyok, sőt a legjobb. 

A Müller Nándi féle könyvbemutató egy balhorogszerű gondolata lehet a kezdet. A Zselicben fényképezte egy 

egykor háromszáz lakosú település alig megtalálható, erdő által elfoglalt temetőjét. 

Nehogy azt gondoljuk, hogy ez a történet egyszeri és megismételhetetlen! Természetes lakosságcsökkenés, 

elvándorlás, intézmények megszűnése, természetes közegtől való eltávolodás, befelé fordulás, 

pótcselekvések tömege minden kis településen jelen van. Minden elveszített ember, intézmény vagy varázsló 

zsebéből előrángatott, alap nélküli megközelítés csak közelebb hozza a könyörtelen erdőt a temetőhöz. 

Minden ember, minden szervezet, aki, ami lassítja ezt a folyamatot, igenis fontos, tudják ezt az orruknál 

tovább látók!  

A Faluszépítő Egyesület pedig ilyen! 

A „szigorú” évet maga mögött hagyó társaság idén régóta húzódó pályázatokat zárt le és az Alapszabályában 

rögzített feladatainak megfelelt. 

Cselekedtünk, hangsúlyozom, tettünk valamit falusi vendégfogadás terén a „gombász turizmus” 

beindításának tétova lépéseivel. 

Az igényekhez alkalmazkodva programokat is szerveztünk, külhoni civilekkel is tartunk élő kapcsolatokat, 

egyáltalán… működtünk. 

A jövő évnek is élő pályázatokkal a nyakunkban vágunk neki, azzal a tudattal, hogy szokásos 

rendezvényeinket 2013-ben is megszervezzük és fogékonyak vagyunk minden konkrétan megfogalmazott 

igény mentén bármit intézni, szervezni, bonyolítani. Az igénytelenséggel, érdeklődés hiányával, befelé 

fordulással azonban nem tudunk mit kezdeni, de nem is tisztünk. 

Természetesen tervezünk egy határon túli utazást is (Erdély, Vajdaság), várjuk az érdeklődőket! Ha leszünk 

elegen, megyünk – ha nem, akkor… 

A Lap minden olvasójának boldog új évet kívánok!     Mezei Attila elnök 

 



Azért ezt elkapkodtad… 

(Mezei Attila búcsúzik Koha Róberttől) 

Percekig fuldokolva röhögtünk, amikor egyikünk kiderítette - illetve beleszaladt -, hogy mi is arabul „A LAP”… 

nem írom le, de kitalálható, hogy egy huszadik-huszonegyedik századi úgynevezett tiltott szó, olyan, mintha 

Ferihegyen (bocsánat:  Liszt Ferenc Airport) a szent háború arab nevét kiabálnád… 

Egyszer hívtál, hogy koccantál Bonyhádon, hozzam el az embereidet. A rendőrök alig engedték oda a 

gázszagú Nívát (elfelejtettem átkapcsolni benzinre), a „koccanás” helyszíne olyan volt, mint a proletár 

traktorgyár környéke Sztálingrádban, roncsok, romok, sebesültek…, „koccanás”… 

A mi barátságunkat gyakorlatilag az táplálta, hogy semmiben sem értettünk egyet, mindenről más volt a 

véleményünk, Antall Józseftől Budai Nagy Antalig. 

Két dolgot tudtunk viszont biztosan (sőt, most is tudunk, én még itt, Te egy másik dimenzióban), egyik, hogy 

igenis érvényes a globális gondolkodás és a lokális cselekvés törvénye. A helyben élő liberálisan gondolkodó 

embernek nem célszerű mondjuk melegfelvonulást szerveznie, ahogy a jobboldali érzelmű sem Szálasiról 

emlékezik Ferenc napon… 

A másik, csak a tett számít (Hunyadi János is mondott ilyeneket)! 

Sokszor néztünk egymásra, hallgatva az okoskodó semmittevőket, tehetségteleneket, kezüket meg sem 

mozdító élősködőket… 

Nem voltál egy egyszerű alak, Robi, talán ezért is voltunk gyakran egy hajón, hiszen én sem vagyok az. 

Nem tudom, hogy ez a gyakorlatilag vegetálásra ítélt, egy emeletes háznyi embert éltető, csalódásokkal, 

bajokkal terhelt falu, Kárász, mit jelentett neked? Kárásznak – és nekem – többek között Te az „aLap”-ot 

jelented-hiszen közösen hoztuk létre. Ígérem, megőrizzük, nem hagyjuk kifulladni! 

Róbert, elbúcsúzom tőled egy rövid, számodra talán nem is érzékelhető időre, hogy aztán majd újra együtt 

menjünk újságért vasárnap…        Nyugodj békében…! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A HÓNAP GOMBÁJA:      a bükkfa tapló (Fomes fomentarius) 

 

 

A hazánkban gyakori parazita gomba, „akinek” a kalapja akár fél méteresre is megnőhet, azért lett a 

december kiválasztottja, mert különösképpen megérdemli. Igazából azért nem érdemtelen „ő” (ezek a 

személyeskedések Rimóczi miatt íródnak: „a gpmba is ember””), mert az ember évezredek óta ismeri és 

használja. Jeltűznek (amolyan apró világítótorony) a Dunán, tűzgyújtó készségként a kovakővel szoros 

barátságban, vagy a méhészek védőszerként, Korondon táskát, terítőt, sapkát és – ami a legfontosabb – 

kitűző egérkét készítenek belőle (Zsigmond Győző). 

A kitűző egérke azért fontos, mert a régi, valószínűleg székelyharisnyás, csizmás, bicskás korondi bálokon ezt 

csempészték a lányok… ma úgy mondják, dekoltázsába a virgonc legények. Azonnal felajánlva, hogy ők azt 

szívesen kihalásszák onnan… És volt, akinek megengedték! 

A bükkfa tapló azért is befutó, mert „ő” a címlapfotó a Gombászkör első kiadványán. A füzetke címe: „Adatok 

a Márévár környékének gombaflórájához”, szerzője Deák Attila, lektora Lukács Zoltán, a szerkesztés és 

nyomdai munkák Müller Nándor érdeme. A fotók zömmel Deák Attiláé, de Müller Nándor és Partos Kálmán 

képeivel is találkozhatunk. 

A kiadvány a helyi Herman Ottó Könyvtárban megtalálható és beszerezhető!      Ennyit a bükkfa taplóról!

            Mezei Attila 



ÉV VÉGI „KÖNYVTÁRLELTÁR” 

Az immár elmúlt 2013-as évben meglehetősen nagy változások történtek könyvtár-fronton, amint erről már 

többször írtam is.  

Az új rendszer szerint három alkalommal érkeztek könyvek, ugyanakkor mentek is vissza tőlünk, más 

könyvtáraknak.  Számítógépet, nyomtatót még nem kaptunk – úgy fest, hogy idáig még csak mi, azaz a 

„végpont” teljesítette az előírásokat, nálunk ugyanis rendben lezajlottak a Csorba Győző Megyei-Városi 

Könyvtár által közvetített programok, és a sajátjaink is. 

A taizei élménybeszámoló kicsiny, ámde nagyon érdeklődő, kíváncsi közönsége szerintem jól érezte magát.  

A Mikulásesten nagyon érdekes megfigyelést tehettem: a kezdeti idegeskedés után (már 10 perc múlva öt, a 

nézőtéren csak két család, abból is egy a sajátomból, tetejébe még a művészek sem érkeztek meg… telefon, 

e-mail – szerencsére befutott egy fő bábszínházas „bácsi”,huhúúú, mi lesz ebből?) szépen megtelt a terem, 

de teljesen ám, megkezdődött az előadás. Azt hiszem, valami teljesen más, mint amit a mai gyerkőcök 

megszoktak. Kicsit féltem, mikor fognak ásítozni, mocorogni, rendetlenkedni, unatkozni. Mert a „bácsi”bár 

énekelt, zenélt is, azért zömmel öregemberesen leült és mesélt. Mint a fonóban. Na de mit szóltak ehhez a 

gyerekek? Itt jött a meglepetés!  Vették az adást! Elkezdtek figyelni erre a furcsa valamire, válaszolgattak a 

kérdésekre, énekelgettek, tágra nyílt szemmel (és szájjal) itták a szavakat. De még a felnőttek is élvezték! Na 

jó, a nagyon picik persze nem annyira, de amikor az icipici báb pásztorok hangosan horkoltak, na, az 

mindenkinek tetszett… 

Aztán megjött a valódi Mikulás, kiosztotta a kicsiknek a csomagokat, miután majd’ eltűnt ő maga is hatalmas 

zsákjában – ezek után kézműves foglalkozás volt a még friss kedvű gyerekeknek – méhviasz gyertyakészítés, 

mézeskalács díszítés, szalvétahajtogatás, Mikulás figura készítése.  

A következő hétvégén Müller Nándor könyvbemutatóján igazán szép természetfotókat láthattunk, - nem 

csoda, Nándi ki tudja hány éve járja a mindenféle erdőket, gyakorlott szeme van a művészfotó készítéséhez.  

Azt hiszem, sokan irigykedtünk életformájára, élményeire, szívesen néztük volna tovább is a csodás képeket.  

 Advent valódi dísze lett a könyvbemutató után megtartott hegedűkoncert, a siklósi Dolce hegedű együttes 

káprázatos műsort adott. Hiába is próbálom körülírni, értékelni – aki ott lehetett, maradandó zenei 

élménnyel gazdagodott, különösen, hogy finom érzékkel megválogatott, kevésbé vájt fülűeknek is 

szerethető, élvezhető zeneművekkel készültek. 

(A fent említett programok legtöbbje közös szervezésben történt az önkormányzattal, IKSZT-vel, Kárászért 

Egyesülettel. Müller Nándor fotóalbumát, valamint 2014-es „madaras”naptárát – tekintettel a közelgő 

Herman Ottó évre - a postán összegyűlt pénzből a könyvtár számára megvettem.) 

Az eljövendő új esztendőre kívánok jó egészséget, békességet, boldogulást mindenkinek! 

Mezei Zsuzsa 

 

 

 

 

  



A  K Á R Á SZ I F A L U H Á Z  JA N U Á R I PR O G R A M JA IA  K Á R Á SZ I F A L U H Á Z  JA N U Á R I PR O G R A M JA IA  K Á R Á SZ I F A L U H Á Z  JA N U Á R I PR O G R A M JA IA  K Á R Á SZ I F A L U H Á Z  JA N U Á R I PR O G R A M JA I     

6. hétf6. hétf6. hétf6. hétfőőőő                17.0017.0017.0017.00 ----20.0020.0020.0020.00     Szám ítógépes tanfolyam  ISzám ítógépes tanfolyam  ISzám ítógépes tanfolyam  ISzám ítógépes tanfolyam  I ----es csoportes csoportes csoportes csoport     

7 .7 .7 .7 . kedd  kedd  kedd  kedd                 15.0015.0015.0015.00 ----19.0019.0019.0019.00     Szám ítógépes tanfolyam  IISzám ítógépes tanfolyam  IISzám ítógépes tanfolyam  IISzám ítógépes tanfolyam  II ----es csoportes csoportes csoportes csoport     

18.0018.0018.0018.00 ----19.00 19.00 19.00 19.00     Torna B radács M áriával Torna B radács M áriával Torna B radács M áriával Torna B radács M áriával     

8 . szerda8. szerda8. szerda8. szerda             14.0014.0014.0014.00 ----16.00 16.00 16.00 16.00     M V H E   fogadóóra H irt B alázzsal M V H E   fogadóóra H irt B alázzsal M V H E   fogadóóra H irt B alázzsal M V H E   fogadóóra H irt B alázzsal     

                17.0017.0017.0017.00 ----20.0020.0020.0020.00     Szám ítógépes tanfolyam  ISzám ítógépes tanfolyam  ISzám ítógépes tanfolyam  ISzám ítógépes tanfolyam  I ----es csoportes csoportes csoportes csoport     

            17 órától  17 órától  17 órától  17 órától      „H áziasszony Találka”„H áziasszony Találka”„H áziasszony Találka”„H áziasszony Találka”     

18.0018.0018.0018.00 ----19.0019.0019.0019.00     Jóga B álintné N agy Z sófiávalJóga B álintné N agy Z sófiávalJóga B álintné N agy Z sófiávalJóga B álintné N agy Z sófiával (polifoam ot és plédet hozz) (polifoam ot és plédet hozz) (polifoam ot és plédet hozz) (polifoam ot és plédet hozz)    

9  csütörtök9 csütörtök9 csütörtök9 csütörtök             15.0015.0015.0015.00 ----19.0019.0019.0019.00     Szám ítógépes tanfolyam  IISzám ítógépes tanfolyam  IISzám ítógépes tanfolyam  IISzám ítógépes tanfolyam  II ----es csoport es csoport es csoport es csoport     

17.0017.0017.0017.00 ----18.0018.0018.0018.00     Táncpróba kicsiknek Sim on F ruzsinávalTáncpróba kicsiknek Sim on F ruzsinávalTáncpróba kicsiknek Sim on F ruzsinávalTáncpróba kicsiknek Sim on F ruzsinával     

11. szom bat11. szom bat11. szom bat11. szom bat            17 órától 17 órától 17 órától 17 órától     F alusi disznótoros vacsora. F alusi disznótoros vacsora. F alusi disznótoros vacsora. F alusi disznótoros vacsora. M inden kárászit várunk.M inden kárászit várunk.M inden kárászit várunk.M inden kárászit várunk.    

13. hétf13. hétf13. hétf13. hétfőőőő            17.0017.0017.0017.00 ----20.0020.0020.0020.00     Szám ítógépes tanfolyam  ISzám ítógépes tanfolyam  ISzám ítógépes tanfolyam  ISzám ítógépes tanfolyam  I ----es csoportes csoportes csoportes csoport     

14. kedd14. kedd14. kedd14. kedd             18.0018.0018.0018.00 ----19.00 19.00 19.00 19.00     Torna B radács M áriávalTorna B radács M áriávalTorna B radács M áriávalTorna B radács M áriával     

15. szerda15. szerda15. szerda15. szerda             18.0018.0018.0018.00 ----19.0019.0019.0019.00     Jóga B álintné N agy Z sófiávalJóga B álintné N agy Z sófiávalJóga B álintné N agy Z sófiávalJóga B álintné N agy Z sófiával     

16. csütörtök16. csütörtök16. csütörtök16. csütörtök             14.3014.3014.3014.30 ----15.3015.3015.3015.30      A grárkam arai fogadóóra N em es B alázzsal A grárkam arai fogadóóra N em es B alázzsal A grárkam arai fogadóóra N em es B alázzsal A grárkam arai fogadóóra N em es B alázzsal     

17.0017.0017.0017.00 ----18.0018.0018.0018.00     Táncpróba kicsiknek SimTáncpróba kicsiknek SimTáncpróba kicsiknek SimTáncpróba kicsiknek Sim on F ruzsinávalon F ruzsinávalon F ruzsinávalon F ruzsinával     

21. kedd21. kedd21. kedd21. kedd             1111 5.005.005.005.00 ----19.0019.0019.0019.00     Szám ítógépes tanfolyam  IISzám ítógépes tanfolyam  IISzám ítógépes tanfolyam  IISzám ítógépes tanfolyam  II ----es csoport es csoport es csoport es csoport     

18.0018.0018.0018.00 ----19.00 19.00 19.00 19.00     Torna B radács M áriávalTorna B radács M áriávalTorna B radács M áriávalTorna B radács M áriával     

22. szerda22. szerda22. szerda22. szerda             17 órától 17 órától 17 órától 17 órától     „H áziasszony Találka”„H áziasszony Találka”„H áziasszony Találka”„H áziasszony Találka”     

18.0018.0018.0018.00 ----19.0019.0019.0019.00     Jóga B álintné N agy Z sófiávalJóga B álintné N agy Z sófiávalJóga B álintné N agy Z sófiávalJóga B álintné N agy Z sófiával     

23. csütörtök23. csütörtök23. csütörtök23. csütörtök             1111 5.005.005.005.00 ----19.0019.0019.0019.00     Szám ítógépes tanfolyam  IISzám ítógépes tanfolyam  IISzám ítógépes tanfolyam  IISzám ítógépes tanfolyam  II ----es es es es csoport csoport csoport csoport     

17.0017.0017.0017.00 ----18.0018.0018.0018.00     Táncpróba kicsiknek Sim on F ruzsinávalTáncpróba kicsiknek Sim on F ruzsinávalTáncpróba kicsiknek Sim on F ruzsinávalTáncpróba kicsiknek Sim on F ruzsinával     

27. hétf27. hétf27. hétf27. hétfőőőő             10 órától 10 órától 10 órától 10 órától    B iblia délelB iblia délelB iblia délelB iblia délelőőőőtttttttt     

28. kedd28. kedd28. kedd28. kedd             18.0018.0018.0018.00 ----19.00   19.00   19.00   19.00       Torna B radács M áriávalTorna B radács M áriávalTorna B radács M áriávalTorna B radács M áriával     

29. szerda29. szerda29. szerda29. szerda              1 1 1 1 8888 .00.00.00.00 ----1111 9.9.9.9 .00000000     Jóga B álintné N agy Z sófiávalJóga B álintné N agy Z sófiávalJóga B álintné N agy Z sófiávalJóga B álintné N agy Z sófiával     

30. csütörtök30. csütörtök30. csütörtök30. csütörtök              14.30 14.30 14.30 14.30 ----15.3015.3015.3015.30      A grárkam arai fogadóóra N A grárkam arai fogadóóra N A grárkam arai fogadóóra N A grárkam arai fogadóóra N em es B alázzsalem es B alázzsalem es B alázzsalem es B alázzsal     

17.0017.0017.0017.00 ----18.0018.0018.0018.00     Táncpróba kicsiknek Sim on F ruzsinávalTáncpróba kicsiknek Sim on F ruzsinávalTáncpróba kicsiknek Sim on F ruzsinávalTáncpróba kicsiknek Sim on F ruzsinával     

    

SZ O M B A TO N K É N T 14.00SZ O M B A TO N K É N T 14.00SZ O M B A TO N K É N T 14.00SZ O M B A TO N K É N T 14.00 ----17 Ó R Á IG  Z E N E K A R I PR Ó B A  A  N A G Y TE R E M B E N .17 Ó R Á IG  Z E N E K A R I PR Ó B A  A  N A G Y TE R E M B E N .17 Ó R Á IG  Z E N E K A R I PR Ó B A  A  N A G Y TE R E M B E N .17 Ó R Á IG  Z E N E K A R I PR Ó B A  A  N A G Y TE R E M B E N .    

TE L E H Á Z  nyitva tartás E B B E N  a hónapban:TE L E H Á Z  nyitva tartás E B B E N  a hónapban:TE L E H Á Z  nyitva tartás E B B E N  a hónapban:TE L E H Á Z  nyitva tartás E B B E N  a hónapban:            szerda: 12.00szerda: 12.00szerda: 12.00szerda: 12.00 ----16.3016.3016.3016.30     péntek  :8 .00péntek  :8 .00péntek  :8 .00péntek  :8 .00 ----16.0016.0016.0016.00     

    A z idA z idA z idA z időőőőpontok változtatási jogát fenntartjuk. pontok változtatási jogát fenntartjuk. pontok változtatási jogát fenntartjuk. pontok változtatási jogát fenntartjuk.             Pap Judit E lza Pap Judit E lza Pap Judit E lza Pap Judit E lza ----  30/523 34 04 30/523 34 04 30/523 34 04 30/523 34 04     



Tisztelt KlubTagunk!    

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 

2014.  JANUÁR havi programjai közül néhányat, melyre szeretettel várjuk! 

 

02. csütörtök         BÚÉK!  Morzsa party  

06. hétfő                Jeles napok, népszokások Januárban 

07. kedd Gyógytorna (ülő torna) 10-10.30-ig  

09. csütörtök  Gyógymasszázs délelőtt kárásziaknak  

13. hétfő                Térítésidíj befizetés 11 órától 

                              Névnapi és születésnapi köszöntő! – Közös sütés 

16. csütörtök         Kirándulás Vörsre / Templomi Betlehem               

               megtekintése. Érdeklődni a klubban lehet.  

20. hétfő                 Egészséges életmód (magasság, súly- és vérnyomás mérés) 

22. szerda                Szellemi vetélkedő – Jeles napok, népszokások témakörből 

23. csütörtök   Gyógymasszázs 10 órától 

27. hétfő    Bibliai délelőtt  Kárászon 10 órától 

30. csütörtök   Gyógytorna (ülő torna) 10-10.30-ig 

                                  Február havi előzetes, programajánló… 

 

A kirándulásra a falubelieket is szeretettel várjuk! 

A kirándulást csak maximális létszám (19 fő) esetén szervezzük meg! 

Jelentkezés a klubban 2014. január 10-ig (péntek)! 

 

M á z a,  2013. december 29. 

 Szívélyes üdvözlettel! Éva, Erika és Piroska 

Klub telefonszáma: 06/20/560-0730 

 



 

 
 

  
 

       
  
 

 

       
 
  

2014. február 3. 
K Á R Á S Z I 

független havilap XVII. évfolyam  2. szám 

 

 Önkormányzati hírek: 

 A testület január 30-án tartotta soron következő ülését. A képviselőtestület döntött többek 

között területvásárlásról, elfogadták a helyi esélyegyenlőségi programot, és a 2014-es 

költségvetés első változatát is megismerhették a jelenlévők. A 2013-as állami támogatáshoz 

képest mintegy 3,5 millió Forinttal érkezik több a településre, de ez még így is 7 millió 

Forinttal marad el a 2011-es támogatástól. 

  

 Az előzetes hírek szerint a kormány átvállalja településünk csatorna beruházás során 

keletkezett kb.: 10 millió Forintos hitelét. A képviselőknek dönteniük kellett, hogy részt 

veszünk –e az adósságkonszolidációban, természetesen nem volt ellenszavazat. 

 

 Befejeződött a közvilágítás korszerűsítése, január 30-tól 61 LED-es lámpa szolgálja a 

közlekedőket, a beruházás során az eddigiekhez képest plusz 2 lámpa lett beüzemelve, a 

Hóvirág, és az Ibolya utcákban. A lámpákra 5 év garanciát vállaltak. 

 

 Az önkormányzat nevében Tisztelettel köszöntöm Németh Károlyt kilencvenedik 

születésnapja alkalmából, jó egészséget, és további szép nyugdíjas éveket kívánunk! 

 

 Az első közös falusi disznótoros vacsora telt házas érdeklődéssel zajlott le. A 

közreműködőknek köszönöm az egész napos munkát, mindenki tette a dolgát, igazi 

Csapat munka volt! Az ételek kitűnőek voltak, és a zenekar is megfelelően tette a dolgát! 

Remélem lesz még folytatása! 
 

 Elkészült a polgármesteri hivatal nyílászáróinak cseréje, a következő ütemben a tetőszerkezet 

újul majd meg, de csak akkor, ha az első elszámolásból a pénz „visszaérkezik”. 

 

Kárász, 2014. január 31. 

           Lép Péter 

                     polgármester  



FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLETI HÍREI 

- Tisztelettel meghívok mindenkit (tagot és leendő társat) 2014. február 07-én – pénteken – 18 órára a 
Faluházba az egyesület évnyitó és programegyeztető ülésére! 
Szeretném, ha látnátok futó pályázatainkat, beszéljünk az erdélyi útról, vagy arról, ne menjünk-e még a 
télen, gyorsan, a Vajdaságba (Szabadka, Topolya, Orahovo, visszafelé Mórahalom) 
Az évente megrendezett, szokásos programjaink is megérdemelnének néhány szót! 
Idén Herman Ottó év van és száz éve tört ki a „nagy háború”! 
Egyszóval: beszélnünk kellene! 

(Utolsó alkalom kínálkozik az elmaradt tagdíjak befizetésére is!)  Mezei Attila     elnök  

 

A HÓNAP GOMBÁJA: 

a téli szarvasgomba  

/ Tuber brumale / 

 

Környékünkön gyakran előforduló, kisméretű földalatti gomba a téli szarvasgomba. Patakok melletti 

erdőkben, mélyebb völgyek erdeiben találhatjuk meg, mivel fákkal él együtt. De igazán nem is mi gyűjtjük, 

hanem hűséges jól képzett társunk a szarvasgombász kutya. 

A gomba 1-5 cm átmérőjű gumó alakú, rajta gyakran üreg található. Kívülről fekete szemölcsök borítják, 

belülről szürkés erekkel márványozott. Illata változatos, kellemestől a szúrósig, na, azt nem visszük a 

konyhára. 

Már alig várom a havazást. Szűz porhó, napsütés, irány az erdő két kutyával. Ekkor a legszebb ennek az 

érdekes gombának a gyűjtése. Hazatérve, megfáradva a gombát folyó víz alatt megmossuk, ez idő alatt a 

lágytojás is elkészül. A gombát a lágytojásra reszeljük és fehér pirítós kenyérrel kimártogatjuk, ajánlok hozzá 

egy pohár chardonnay-t! 

Mindenkinek hasonló élményeket kívánok!    Deák Attila  

 

ELSŐSEGÉLY FOGLALKOZÁS KÁRÁSZON  A FALUHÁZBAN 

Mit tegyünk, ha valaki rosszul lesz mellettünk a buszon? Ha baleset történik a közelünkben, akár közlekedési, 
akár háztartási. Ha valakit áram ráz meg, leforrázta magát, félrenyel (felnőtt rokonom halt így meg a 
munkahelyén, ahol névnapoztak). Mit kell tudni a stroke, az infarktus jeleiről, mit tehetünk, amíg a mentő 
odaér? Hogy lehetőleg használjunk és ne ártsunk. 

Azt gondolom, a fenti kérdések valamelyike foglalkoztatja időnként az embereket. Olyan szerencsénk van, 
hogy nem kell messzire mennünk:  hol keressünk egy ilyen témájú előadás megtartására alkalmas előadót – 
Varga Evelin mentőtisztnek tanul, ő fog segíteni hasznos tudást szerezni bárkinek, akit ez érdekel! 

A FOGLALKOZÁS FEBRUÁR 28-ÁN PÉNTEKEN,18 ÓRAKOR LESZ A FALUHÁZBAN. 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!    Herman Ottó Könyvtár,  Mezei Zsuzsa 

     



A MAGYAR KULTÚRA 

Vajon mi is a magyar kultúra? Egy vers, egy ének, amit dagadó kebellel zeng mindenki, utcán, iskolában, 

sportversenyek dobogóin (közben nyakába érmet aggatnak és kigyöngyözik néhány könnycsepp is…)? 

Talán egy egész falas festmény? Könyvek sora? 

Koszorú az! Egy erős, hagyományos mogyoróvessző vázba illesztette be mindenki a virágait! A sárguló régiek 

mellett szerencsére akadnak harsogó zöldek is. Minden virág a helyén. Ha egy is hiányozna, olyan lenne a 

„kultúra koszorúnk”, mint az a bizonyos sarokkarácsonyfa. 

Mit érne az egész Pannóniai János nélkül? Mérgelődve forgatnánk, ha rejtegetnünk kellene Arany, 

Kosztolányi, József Attila hiányát. Ott vannak a csodálatos magyar filmesek, Korda, Várkonyi! 

Megilletődve bámulnánk a francia impresszionista festőket, ha nem mosolyognának ránk magyar kortársaik, 

vagy a nagybányai iskola virágai.  

Kis Manyika szolid csokra, Karády harsogó rózsái. Sárgulóban Jókai százszorszépe és nagyon friss Lackfié, 

Varró Danié. 

Véget vetek a felsorolásnak, hiszen egyre nehezebb lenne szabadulni tőle, teljessé nem tehető, így csak a 

szégyen maradna. Hinthetném a hamut a fejemre, hogy éppen a „nagy háború” jubileumán feleltem el Gyóni 

Gézát, vagy emlékévében veszem semmibe Herman Ottót. 

Feltűnő, hogy milyen színes ez a koszorú! 

Ott díszelegnek Kárpátaljáról Vári Fábián László és Cipő margarétái, az erdélyiek bábakalácsot hoztak, Elek 

apótól Iancu Lauráig, Csender Leventéig. De ne legyenek kételyeink a vajdasági „Csalóka” zenéje, vagy Senca 

Bencik ruszin-magyar szótára is egy-egy szál árvalányhaj… 

Nocsak, most látom csak, egy autista, zsidó, bizonyos Bartók Béla kankalinjait! 

Persze, a kultúra „hordárainak” szerény, amolyan falusias nefelejcsei is ott vannak, a táborvezetőké, a lótó-

futóké, a pénzt összetarhálóké, a könyvtárosoké – miattuk nem esik szét a koszorúnk! 

Ünnepelje hát ki-ki a saját vérmérséklete szerint ezt a napot! Énekeljenek, akik szükségét látják, a merengők 

ne hazudtolják meg jelzőjüket, a kíváncsiak keressenek ismerős kosborokat, a kétkedők pedig fanyalogjanak. 

Csak csináljanak már valamit!                                                                                                                          

Mezei Attila 

KEDVES   FALUMBELIEK! 

Először is bocs a „haverkodó” megszólításért, de azt gondolom, az itt- a faluban töltött- 37 év 

megengedi ezt a titulust; még ha „gyüttmentként” is nyomtam le ezt a közel négy évtizedet. (Apropó! 

Senki nem tudta eddig megmondani, hogy hány év itt lakás után évül el a fenti jelző, adható-e 

„korkedvezmény”, vagy valami maradandó dolgot kell az itt tanyázóknak művelnie, hogy végleg 

elfogadják –mondjuk így- tősgyökeresnek.) 

De nem ez a mondanivalóm! 

Nagyon sok éve koptatom Kárász utcáit fel, s alá, rengeteg megmozduláson vettem részt, ahol 

tudtam, segítettem a különféle események lebonyolításában, szervezésében (de még nem eleget!) 

Szavaltam verseket a világháborúban elesettek templomi megemlékezésén, voltam Mikulás az e 

napra rendezett gyermekvigadalom kapcsán, konferáltam rendezvényeket, sokon részt vettem. 

Hosszú idő óta megtiszteltetésként fogom fel azt a bizalmat, hogy engem kérnek fel a Választási 

Bizottság tagjának-később elnökének-, amit azóta is szívesen végzek. 



De nem magamról akarok írni! 

Az itt lakó, mélységes emberi érzésekkel megáldott „falumbeliekről”. Akik nem ismerve fáradtságot, 

energiát, szabadidőt, anyagiakat, olyanná tették ezt a pár száz lelket számláló kis falut, hogy szinte az 

egész ország ismeri a tevékenységüket. (Faluszépítő egyesület, Kárászért egyesület, KÁR-ÁSZOK, 

Gombászkör, Borbarátok, Pálinkabarátok fesztiválja, stb.) 

(Ja, és a Pajtaszínház, néptánc-és zenetábor- hogy ne feledjem, meg az elszármazottak találkozója, 

kiállítások…) 

Nagyon sok olyan rendezvény zajlott már le ebben a kis faluban, amiről könyvet, krónikát lehetne 

írni. 

Nagyon nem akarom bő lére engedni a mondanivalómat, bár tripla aLap-nyi oldalt is tele tudnék írni, 

azért csak az utolsó falusi rendezvényről szólnék, nevezetesen a falusi disznóvágásról. Hát ez nem 

volt semmi! 

 A falu összes apraját-nagyját meghívták, voltak is elég szép számmal (80-100 fő?) 

Morfondíroztam, hogy még „gyüttment”, vagy már kárászi minőségben tegyem-e tiszteletemet, de 

győzött a többség: ott a helyed, érted? 

Az a fogadtatás, ami engem – meg mindenkit- ért, meglepett. Megjelenésem pillanatában Peti meg a 

„konyhalányok” leültettek, üdvözöltek (pálinka, vörös-fehér bor, stb.) minden kedvfokozóval, amit 

csak tetézett az azonnali felszolgált – forró!- húsleves, májgombóc leves, utána töltött káposzta, sült 

hurka, kolbász és még minden földi jó. A faluház már tele volt kárásziakkal, mindenki elégedetten 

evett-ivott, beszélgetett, a lányok sürögtek-forogtak, ahogy egy igazi disznótoros vacsorához illik. 

(Nagy köszönet érte!) 

No, és a mellékes kedvfokozó! –a muzsika! Másik óriási meglepetésem az élő zene felhangzása volt, 

mely azonnal topogásra ingerelte az asztal addig pihenő lábamat. De csak addig, míg „hölgyválaszt” 

címén az egyik leányzó fel nem kért táncolni. Ezután nem volt megállás, leülés, én meg imádok 

táncolni, úgyhogy roptam önfeledten. 

 Persze, nemcsak én, Samu, Jáhn Jani, Mariska néni, meg még sokan mások. Jobb volt, mint egy 

szilveszteri bál!! Sőt! A keringő, a tangó, a cepedli, meg az „alalajcupa” (romatánc) önfeledt 

jókedvet csinált mindenkinek. 

Kedves Rendezők! 

Nem tudom, személy szerint kinek, - kiknek- illene megköszönni, elég talán így, nagybetűkkel leírni: 

KÖSZÖNÖM  A MAGAM ÉS FALUMBELIEK NEVÉBEN! 

Remélem, hogy ez a meghitt, faluösszetartó rendezvény nem az utolsó volt, a magam részéről –és 

sok más vendég véleményét tolmácsolva – akár anyagi hozzájárulással meg lehetne ismételni ezt a 

bulit máskor is. (Nemcsak azért, mert ingyen volt) 

„Hajrá kárásziak!” 

Nagy-nagy tisztelettel és köszönettel!  egy régi „gyüttment”:  Sz. Jani 

  



ELSŐ KÁRÁSZI FALUSI DISZNÓVÁGÁS 

Január 11-én volt itt az ideje az első kárászi falusi disznótorosnak. 

Mindenki izgatott volt… az első elfogyasztott pálinkáig.  

Minden úgy működött, mintha madzagon rángatták volna. A férfiemberek leszúrták a disznókat és 

felfogták a vért a reggelihez. Majd megkezdték a feladatokat: forráztak, forgattak, perzseltek, 

kapartak, daraboltak. A disznó felvágása után eltávolították a beleket. Aztán megkezdődött az 

asszonyi munka: bélmosás, reggeli előkészítése, rizsfőzés. Hús, máj és vérsütés. 

Aztán végre elérkezett a reggeli ideje! A munkában közel 30 segítő vett részt.  A jókedv egyiküknél 

sem hiányzott. 

A reggelizés után következett a vacsora előkészítése és a disznóságok feldolgozása. Húsleves házi 

készítésű tésztával és májgombóccal. 400-nál több töltött káposzta gombóc. A férfiak addig a 

kolbászt és a hurkát töltötték készre. 

Este 5 órakor eljött végre az idő. A zenekar is csak a startra várt. 

Sok kárászi eljött, a faluház már régen nem volt ennyire tele, mint most. 

A leves és a leveshús szép rigmusok mellett fel lett tálalva. A leves után a töltött káposzta és a sült 

kolbász, sült hús és hurka következett. A vacsora fantasztikusan finomra sikerült, a vendégek is 

nagyon jól érezték magukat. A vacsora után megkezdődött a tánc. A zenekar nagyon jó hangulatot 

teremtett a faluházban.  Tánc, ének egész este záróráig. 

 Minden segítőnek nagy-nagy köszönet a tökéletes munkáért, a jó étkekért. Természetesen 

köszönet a szponzoroknak! 

Reméljük, hogy a következő évben újra megrendezésre kerül a falusi disznóvágás! 

Még egyszer köszönjük, hogy részesei lehettünk:      a Háziasszonyok 

Köszönő szavak 
 
- A Hóvirág utcai lakók nevében köszönöm az önkormányzatnak a hosszú évek óta kért 
közvilágítás megoldását. Január 23-án este óta ugyanis nem kell sötétben botorkálni, 
tócsákba lépni az erre járóknak, mert világítótest került a villanyoszlopra. 

- Köszönöm Mezei Attilának a férjem halála okán aLAP-ba írt nagyon találó és megható 
sorait. 
- Köszönet az önkormányzatnak a disznótoros vacsorameghívásért, a kedves fogadtatásért 
és nem utolsó sorban a finom fogásokért. 
                                                                                          Koha Zsuzsa 

 

Mindazok nevében, akik nem vettek részt a disznótoros vacsoraesten, és az 
önkormányzattól kóstoló csomagot kaptak, köszönöm a gesztust. 

Sarkadiné  



   

      

          

 

  

 

 
Az I. kárászi falusi disznótoros képei  2014. január havának 11. napján 

  



 
A KÁRÁSZI  FALUHÁZ  FEBRUÁRI  PROGRAMJAI 

 

1. szombat 14.00-17.00   Zenekari próba 

4. kedd  15.00-19.00  Számítógépes tanfolyam II. csoport Pataki Andreával 

  18.00-19.00  Torna. Bradács Máriával(Sosem késő bekapcsolódni!) 

5. szerda    14.00-16.00  MVHE  fogadóóra Hirt Balázzsal   

 17.00           „Háziasszony Találka” 

 18.00-19.00  Gerincjóga Bálintné Nagy Zsófiával 

6. csütörtök   15.00-19.00  Számítógépes tanfolyam II. csoport Pataki Andreával 

7. péntek  18.00    Faluszépítő Egyesület gyűlése 

8. szombat  14.00-17.00   Zenekari próba 

10. hétfő  15.00-19.00  Számítógépes tanfolyam II. csoport Pataki Andreával 

11. kedd  18.00-19.00  Torna. Bradács Máriával 

 13. csütörtök  14.30-15.30   MNVH fogadóóra  Nemes Balázzsal     

  18.00-19.00  Gerincjóga Bálintné Nagy Zsófiával 

15 szombat  Faluház foglalt (Dobos László)    

18. kedd  18.00-19.00  Torna. Bradács Máriával 

19. szerda  17.00           „Háziasszony Találka” 

20. csütörtök  18.00-19.00  Gerincjóga Bálintné Nagy Zsófiával 

21 péntek  Faluház foglalt (Kovács János) 

22. szombat   13.00-16.00   Zenekari próba 

  17.00  Borbaráti Egyesület évnyitó gyűlése 

25. kedd  18.00-19.00  Torna. Bradács Máriával 

27. csütörtök  14.30-15.30   MNVH fogadóóra  Nemes Balázzsal       

 18.00-19.00  Gerincjóga Bálintné Nagy Zsófiával 

28. péntek 18.00            Elsősegélynyújtás foglalkozás Varga Evelinnel 

TELEHÁZ nyitva tartás a hónapban:   Számítógépes tanfolyam ideje alatt szünetel! 

kedden: 15.00-19.00        szerdán:   10.00-18.00 csütörtökön és pénteken: 8.00-16.00 

Egyéni megbeszélés alapján lehetőség nyílik egyeztetésre is! 

Az időpontok változtatási jogát fenntartjuk.   Pap Judit Elza 30/523 34 04 



TISZTELT   KLUBTAGOK! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2014. február havi programját, melyre 
szeretettel várjuk! 

03. hétfő                Kézimunka: origami – és papírdekorációk 

04. kedd                FARSANGI BÁL! 10-17 óráig 

M EG H Í V Ó! 

Szeretettel meghívjuk és várjuk minden Kedves Klub Tagunkat a 10 órakor kezdődő rendezvényünkre! 

12 órakor ebéd 

Zene: Nyisztor György                                                                                                                                     
Kérjük Klub Tagjainkat, hogy sütemény vagy tombola felajánlásukkal 
támogassák a rendezvényt!  Jelentkezési szándékát kérjük, jelezze a Klubban 
január 31-ig.            Belépő: 300,- Ft 

05. szerda  Jeles napok, népszokások februárban 

06. csütörtök          Gyógymasszázs a mázaiknak 10.30 órától 

07. péntek Zenehallgatás  

10. hétfő  Térítési díj befizetés 12 órától 

11. kedd Kézimunka               

12. szerda 13+1 TOTÓ  népszokásokból 

13. csütörtök Gyógytorna (10 órától) ülőtorna 

14. péntek Találós kérdések, fejtörők 

17. hétfő  Egészséges életmód 

18. kedd Kézimunka  

19. szerda „Fején találta a szöget…” Szólás- és eredetmagyarázatok 

20. csütörtök Gyógymasszázs – kárásziaknak délelőtt 10.30 órától 

 Születés- és névnapi köszöntők 

21. péntek Morzsa party 

24. hétfő                 Bibliai délelőtt 10 órától     

25. kedd Kézimunka 

26. szerda Szálló igék, mondások gyűjteménye 

27. csütörtök Gyógytorna / ülőtorna 10 órától 

28. péntek Piaclátogatás Bonyhádon 

M á z a, 2014. január 20.      Szívélyes üdvözlettel: Éva és Erika 

Klub telefonszámunk: 06 20/560-0730, 72/671-714 



 

 
 

                                                                                                            

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 

2014. március 3. 
K Á R Á S Z I 

független havilap XVII. évfolyam  3. szám 

 

Önkormányzati hírek: 
 

 

 

 

 A képviselőtestület február 18-án tartotta soron következő ülését. A képviselők elfogadták a 2014-es 

önkormányzati költségvetést, a közösen működtetett intézmények (mezőőrség, védőnők, labor, óvoda, 

iskolai, és óvodai étkeztetés) számai a tavalyi szinten lettek tervezve. Azóta kiderült, hogy majdnem 

mindegyik szolgáltatáshoz sokkal többet kell az önkormányzati költségvetésből „hozzá tenni”, mint az 

elmúlt esztendőben. 

 A testület elfogadta az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal 2014-es költségvetését is, az 

állam idén jól finanszírozza a közös hivatalunkat. Tárgyalták továbbá a szociális ellátások helyi 

szabályozásáról szóló rendeletről is. 

 A képviselők az otthonában köszöntötték Németh Károlyt kilencvenedik születésnapja alkalmából 

 Az állam 2014. február 28-án maradéktalanul rendezte településünk csatorna beruházás miatt képződő 

adósságát  

 Március 4-én kezdődik a 2014-es START közfoglalkoztatás, ebben az évben is 11 fő fogja elősegíteni 

az önkormányzati elképzelések megvalósítását, és dolgozik a település szebbé tételén.  

 Hamarosan kezdetét veszi a térfigyelő rendszeres pályázat megvalósítása, jelenleg a tervezés, és az 

EON engedélyeztetés szakaszában tart a projekt 

 

Kárász, 2014. március 1.  

Lép Péter 

polgármester 

 



 FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLETI HÍREI 

 

- Pályázatokkal kapcsolatos tevékenység: 

  - öt pályázatunk monitoringja készült el a napokban 

  - működésünk támogatására 300.000-,Ft-ot nyertünk az erre szolgáló alapból 

Egyesületi megbeszélés: 

Annak ellenére, hogy alacsony volt az érdeklődés, körvonalazódott éves programunk. 

- Március 15-én természetesen sétálunk egyet, ez lesz az ünnepi túra „Arany János emlékére”, 

hiszen Arany nemzetőr volt, éppen Arad várában. 

- Tervezünk egy vajdasági utazást is a Szabadka - Topolya – Orahovo – Mórahalom útvonalon. 

- Erdélybe május 29-én indulunk, terveim szerint egy eddig még nem járt útvonalon 

- A Gombásznapok június 27-29 között lesznek, megszervezzük az első gombásztábort és Szemere 

Lászlóra emlékezünk majd. 

- A nyáron megemlékezünk az I. világháború kitörésének századik évfordulójáról is. 

- A szeptemberi Kulturális Örökség Napját a Herman Ottó emlékévnek szenteljük. 

Tisztelettel kérjük az aLap minden olvasóját, hogy adója 1%-val támogassa a jövőre 25 éves, Kós 

Károly-díjas Faluszépítő Egyesületet! 

Adószámunk: 19030263-1-02 

Mezei Attila, elnök 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A HÓNAP GOMBÁJA A JÚDÁSFÜL                                                             (Auricularia Auricula-Judae) 

 

 

 

Ennek a szépségnek van egy szinonim latin neve is, mégpedig az A. Sambucina.   

Az erdész, gyógynövényes érzelműek tudják, hogy a Sambucina a bodzára enged következetni.  

Bizony nagyon gyakran a pusztuló bodzákon található, persze nem csak ott, gyűjtögethetjük keménylombos 

fajokon, például tölgyön is. 

Mitől júdásfül a neve ennek a sokszor fafülnek is hívott, nem éppen bizalomgerjesztő gombácskának? A 

hiedelem szerint Iskarióti Júdás egy bodzára akasztotta fel magát. Lehet, hogy néhányan felkapják fejüket, 

hiszen a júdásfáról is ez a kétes hír járja. Csak ezt a tudományos széljegyzetet tenném, hogy „a fene tudja!”  

A gomba fülszerű, porcos, kocsonyás állagú, vörösesbarna, egész évben előforduló, gyakori faj. Gyógygomba 

is, mivel bizonyítottan véralvadásgátló anyagokat tartalmaz. Távol-keleti rokonait évezredek óta termesztik 

az ottaniak, mivel ehető gomba. A komlói piacon nem szoktak ölre menni érte, de lassan a megújuló magyar 

konyha is befogadja. Mártások, saláták, krémek, levesek készülhetnek belőle. 

 Egy próbát mindenképpen megér!         Mezei Attila 



KÖNYVAJÁNLÓ   Benedek István: Csineva 

Ha valakinek szeretnénk megmutatni, milyen volt a XX. század magyar szemmel úgy a hatvanas 

évekig, az I. világháború kora, az azt követő évek, aztán hogyan élték meg a hitleri őrültség 

kezdeteit az osztrákok, a németek, az olaszok… milyen volt ez a világ Venezuelából nézve, hogyan 

hangolódtak az emberek hol erre, hol arra – ahogy a lehetőségeik, érdekeik, vagy egyszerűen csak 

az életük engedte – ezt a könyvet kell elolvasni. 

Ha arra lennénk kíváncsiak, ki lehet-e maradni a dolgokból, a társadalmi változásokból, az emberi 

közösségekből, meg lehet-e őrizni a becsületet, lehet-e hazugság nélkül élni, ki tudnak-e békülni a 

generációk– akkor is azt a könyvet kell kézbe venni. 

De ha a boldogság titkára vagyunk kíváncsiak, hogy a gazdagság fontos-e, vagy a siker, a személyes 

függetlenség vagy a kapcsolat, vagy a szeretet? Hogy mások-e az emberek a világ más-más tájain – 

még mindig jól választottunk olvasni valót. 

És ha szeretjük a mesét, a nagy ívű, színes és kerek történetet – akkor választottunk igazán jól! 

Benedek István háromkötetes könyvének bátran ugorjunk neki, nem fogjuk tudni letenni! Volt 

honnan örökölnie a meseszövés titkait, a jó tollat – Benedek Elek unokája (aki mellesleg együtt 

született a századdal) hol csodás tájképet fest, hol filozófiai értekezést folytat, hol pedig egy 

elmeszanatórium betegeivel ismertet meg, hol egy egymást szinte lehetetlenül szerető család 

életébe kukkantunk be (hogy aztán persze azt is lássuk, hogyan bomlik minden, még ez is 

darabjaira…) S a végére mégis tartogat valamit, ami melenget.  

Olvassuk el!           Mezei Zsuzsa 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

KÖSZÖNÖ LEVÉL 

Megköszönöm a polgármesternek és a képviselőknek, hogy a 90. születésnapomra 

eljöttek köszönteni és rajtuk kívül a borbaráti egyesület tagjainak is.  

Feleségemmel az idén leszünk 68 éves házasok, így a messzi családtagok is eljöttek.  

Még egyszer köszönöm és kívánom, hogy mindenki megérje ezt a kort! 

Sok üdvözlettel: Németh Károly 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

MEGHÍVÓ 
ROM-RKT-13 pályázat keretében a 

 Szalatnaki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2014. 03. 08-án Roma napot rendez. 

A szalatnaki rendezvényteremben 13 órától programok várják az érdeklődőket. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
RNÖ Szalatnak 



KERÉKPÁROZÓ ANGYALOK 

Az Úr megteremtette annak idején a világot, azon belül a Földet, meg a többit. De, mint 

napjainkban, akkor is közbeszólt az ellenzék- az ördög személyében. Ők hozták a bolygónkra a 

betegséget, a viszálykodást, a becstelenséget, a hazugságot, a gyűlölködést – és még sok más 

negatív dolgot. De hála az Úrnak, kétpólusúnak álmodta meg lakóhelyünket, így törvényszerű, hogy 

a Rossz mellett ott kell lennie a Jónak is. Hogy amíg a világ a világ, van a jó és rossz, ezt elfogadjuk, 

mert változtatni kicsik vagyunk hozzá.  

Mégis el kell töprengenünk arról, hogy hosszú távon ki a „győztes”? 

Nem vagyok egy megrögzött hívő ember, de a vallás tanításaiban, többek között a szeretetben 

mégis hiszek. Nemcsak szóban, hanem annak gyakorlásában is. Aki néz, az lát is. A szeretetet 

nemcsak kívánni kell, hanem nézni is. És meg is látjuk! 

 Van kis falunkban is négy Angyal! Ezt csak azok tudják, akikkel követlen kapcsolatot létesítenek 

nap, mint nap. 

Mint az Úr lányai, szolgái, nem parancsra, hanem a beléjük ültetett szeretetből is vizsgáznak. 

Ez a „vizsga” évek óta jeles, kitűnő eredményt hoz annak a négy „biciklis Angyalnak”, akik 

fáradságot, szabadidőt nem kímélve, esőben, sárban, hóban, jeges úton csúszkálva, prüszkölve, 

köhögve (vagy pöfékelve) teszik a dolgukat mélységes elhivatottsággal.  

Nem akarom személyes tapasztalatomat ecsetelni a fentiek bizonyítására, de talán nem is kell. Az a 

tény, hogy vannak, dolgoznak, vigasztalnak, ápolnak (testet és lelket), felemelő érzést válthat ki 

mindenkiből, akikben szunnyad némi szeretet az elesettek, rászorulók iránt.  

Lányok, Angyalkák! 

 Kívánom, hogy –ahogy eddig is- erőben, egészségben folytassátok a szeretet parancsát! 

Ami szerintem már nem „felső mennyei” parancs, hanem mélységes EMBERI elhivatottság, 

SZERETET! 

 (De mi lesz Veletek, ha betegek lesztek?) 

 ÁGI, VALI, ÉVA, MÁRTA! Köszönjük!        Sz.Jani 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tisztelt Kárásziak! 

Nemzeti ünnepünk alkalmából ünnepi túrára indulunk „Arany János emlékére”. 

Részleteket a plakátokon olvashatják.  

Az ünnep alkalmából egy TOTÓ-t is készítünk az 1848-49-es események történéseiről, fontos 

személyiségekről, amelyet a túrán osztunk ki, illetve a Faluházban kitölthetik március 25-éig. 

Eredményhirdetés a következő aLap-ban.      PJE-IKSZT 



A Kárászi Faluház márciusi programjai 
 

4. kedd   18.00-19.00     TORNA Bradács Máriával 

5. szerda  14.00-16.00     MVHE  fogadóóra Hirt Balázzsal  

6. csütörtök 14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal   

 18.00-19.00   Gerincjóga Bálintné Nagy Zsófiával 

7. péntek  17.00      Nőnapi Háziasszony Találka 

11. kedd  18.00-19.00     TORNA Bradács Máriával 

13. csütörtök   14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal   

   18.00-19.00   Gerincjóga Bálintné Nagy Zsófiával 

15. szombat  Nemzeti ünnepi túra 

17. hétfő  14.00-tól a Faluház foglalt 

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

18.00-19.00     TORNA Bradács Máriával 

19. szerda  17.00    Háziasszony Találka 

20. csütörtök  18.00-19.00   Gerincjóga Bálintné Nagy Zsófiával   

25. kedd   18.00-19.00     TORNA Bradács Máriával 

26. szerda  16.00-17.00   Kézművesség gyermekeknek és fiataloknak 

27. csütörtök  14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal 

18.00-19.00    Gerincjóga Bálintné Nagy Zsófiával    

29. szombat  12.00-től   Faluház foglalt 

31. hétfő  10.00    Biblia délelőtt  

 

Szombatonként zenekari próba 14.00-17.00 illetve alkalmazkodva az aznapi programokhoz 

TELEHÁZ nyitva tartás ebben a hónapban: kedden:     15.00-19.00      szerda: 12.00-20.00  

csütörtökön 12.00-20.00      péntek: 8.00-16.00       A változtatás  jogát fenntartjuk. 

Egyéni megbeszélés alapján lehetőség nyílik egyeztetésre is! 

Pap Judit Elza-30/523 34 04 



Tisztelt Klub Tagunk! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Mázai Idősek Klubjának 2014. március havi programját, melyre 
szeretettel várjuk! 

03. hétfő Jeles napok, népszokások, márciusban 

04. kedd Kézimunka / papírvirágok 

05. szerda GYÓGYFÜRDŐZÉS TAMÁSIBAN 

                                /Indulás Kárász - vasútállomás 8 órakor/ 

06. csütörtök           Gyógy masszázs / mázaiaknak / 

                                Takács Gábor Őrnagy előadása: 10 órakor   Az idősek védelmében címmel 

07. péntek              Ajándék készítés 

10. hétfő   Térítési díj beszedés                               

11. kedd Nőnapi és névnapi köszöntők  

                                 Szeretettel várjuk klubtagjainkat du. 14 órakor kezdődő 

                                 Zenés - táncos rendezvényünkre.                    

12. szerda  Kérdezz - felelek 

13. csütörtök    Gyógytorna / ülőtorna 

14. péntek   Vers és zenehallgatás / március 15 emlékére/ 

17. hétfő   Jó idő esetén kertészkedés 

18. kedd   Kézimunka / Origami 

19. szerda  Szójáték 

20. csütörtök  Gyógy masszázs / kárásziaknak 

21. péntek  Tavaszi napforduló     

24. hétfő  Egészséges életmód - séta a faluban 

25. kedd    Kézimunka                 

26. szerda                Kártya játék 

27. csütörtök           Gyógytorna  / ülőtorna 

28. péntek                Piaclátogatás Bonyhádon 

31. hétfő  Bibliai délelőtt – séta a kárászi KÁLVÁRIÁ- ra   10 órakor  

M á z a, 2014. február 27.    Szívélyes üdvözlettel:   Éva, Erika és Piroska 

Telefonszámunk: 72 /671-714; 06 20/560-073 



 
 

                                                                                 

                                                                    
           

                    

2014. április 1. 
K Á R Á S Z I 

független      havilap XVII. évfolyam 4. szám 

 

Önkormányzati hírek: 

  

 Nálunk járt az Echo TV-n, és az ATV-n egy idősávban nézhető Hazahúzó című műsorának 

három munkatársa azzal a szándékkal, hogy egy körülbelül negyed órát bemutatnak Kárász 

életéből, idei programjainkról, Mezei Ottóról és az Istállómúzeumról. Magyaregregy és különös 

tekintettel a Máré vár lesz az adás fennmaradó részében bemutatva. Az adás, amelyben 

szerepelünk éjjel 11 órakor lesz, de a pontos napját később közlik velünk. Ha mégis 

lemaradnánk róla megtalálhatjuk az összes adást a http://www.echotv.hu/hazahuzo, és a 

http://www.atv.hu/musorok/hazahuzo honlapon. 

 Az idősgondozási szolgáltatást biztosító Szoceg Nonprofit Kft. április 1-től térítési díjakat kíván 

bevezetni a szolgáltatás ellenértékeként, ebbéli szándékukat az önkormányzattal március végén 

közölték. A testületi ülésen vendégként Kistóth Dia intézményvezető tájékoztatta a képviselőket 

a díjak mértékéről. Az ügyvezető igazgatóval április első hetében Máza, és Hosszúhetény 

polgármestereivel együtt próbálunk közös nevezőre jutni. A cél az idősgondozás megmaradása, 

a szolgáltatás színvonalának megtartása mellett. 

 Március 7-9 között településünk a Keleti Mecsek Egyesülettel közösen vett részt Pécsen, a 

Zsolnay Negyedben megrendezett utazás kiállításon. Köszönöm a résztvevőknek a munkájukat. 

 Az önkormányzat a földhivatali nyilvántartás alapján az 1 hektár feletti földhasználóktól a 

mezőőri járulékot be fogja hajtani, ugyanis az önbevallások már egy ideje nem működnek. A 

községünk költségvetéséből Magyaregregy kiválása okán 700 000 Ft hozzájárulást kell a közös 

kasszába fizetnie a szolgáltatás biztosításához. 

 A Faluszépítő Egyesület által március 15-e alkalmából rendezett kirándulás nagyszámú 

érdeklődőt vonzott, és jól sikerült. 

 A Start programban résztvevők 300 kg vetőburgonyát vetettek az elmúlt időszakban, folytatták 

a temetői lépcsők készítését, rendbehozatalát, az állomásra vezető út mentén a csapadékvíz-

elvezető árkokat mélyítették. 

Kárász, 2014. március 31. 

                     Lép Péter 

           polgármester 

  

http://www.echotv.hu/hazahuzo
http://www.atv.hu/musorok/hazahuzo


FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLETI HÍREI 

-   Értesítjük a tagságot, hogy az „aLap” legutóbbi számában meghirdetett erdélyi út utas listája megtelt. 

-   Az Egyesület Gombászköre által szervezett második „gombász hétvége”a kucsmagombák jegyében sikeresen 

lezajlott. A vendégek jó időt, gombát, szakmaiságot és „mediterrán derűt” leltek környékünkön. 

-  Szokásos március 15-i túránk több, mint negyven résztvevője, miután kiheverte az ünnepi köszöntő sokkját, 

egy békés, nyugodt délutánt ért meg, szalonnasütéssel, unoka és gyermekrohangálásból fakadó feszültségekkel 

kísérve. Arany Jánosra annyit gondoltunk – eltekintve a kezdet perceitől – hogy ő is csak azt mondta volna, 

hogy „gondolta ám a jó fene”… Pedig, ha  a magyar történelmet az Arany János szintű emberek jellemeznék, 

akkor az európai jóléti társadalmak tavában lubickolnánk, és nem sodródnánk hideg patakokban a Balkán felé! 

- Tisztelettel kérjük aLap minden olvasóját, hogy adója 1%-val támogassa a jövőre 25 éves, Kós Károly-díjas 

Faluszépítő Egyesületet! Adószámunk: 19030263-1-02    Mezei Attila  elnök 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

A HÓNAP GOMBÁSZKÖNYVE: 

Fődi Attila: Gyógyhatású gombák a Kárpát-medencében 

Hát mégis megjelent! Akik részesei voltak a legutóbbi erdélyi gombász tábornak (Háromszéken Katrosában), 

tudják, hogy feszült viták témája volt az akkor még kézirat tartalma, szerkezete, háttere. 

Végül is a kiadó (a jól ismert dévai „CORVIN”tulajdonosa, Varga Károly barátunk, aki már gombafesztiválos 

előadó is volt Kárászon) és a szerző (Fődi Attila, aki a mostani, márciusi gombász hétvége vendége volt) 

megegyezésre jutottak, mert a szép formátumú, hiánypótló munka, íme, megjelent. 

Rendkívül érdekes könyv! Elsősorban azért, mert nem csak az elvakult gombászoknak nyújt új ismereteket, 

sőt… fényképekkel gazdagon illusztrált kötet, emellett élettani hatásokat, felhasználási módokat, tartósítási 

lehetőségeket ismertet, napi adagokról tájékoztat, receptúrákat közöl, mindezt – ahogy a „CORVIN” 

kiadványoknál megszokhattuk – megfizethető áron. 

Az aLap olvasói a Faluszépítő Egyesület Gombászkörénél beszerezhetik a könyvet!   Mezei Attila 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

KÖNYVISMERTETŐ 

D. Tóth Kriszta: Jöttem, hadd lássalak 

A könyv tavaly jelent meg a könyvpiacon, s mivel személyesen is érintve voltam egy szörnyű 
betegségtől szenvedő családtagom ápolásában, elolvastam.  

A népszerű televíziós személyiség édesanyja halálos betegségének, küzdelmének, kettejük 
szeretetteljes kapcsolatának tükrében elmeséli édesanyja rövid élettörténetét. A fejezetek felváltva 
szólnak a jelenről, azaz a gyilkos kórral való viaskodás mindennapjairól, illetve az anya fiatal koráról, 
családjáról (Kútvölgyi Erzsébet színésznő az elhunyt anya testvére), szerelmi életéről, házasságáról, 
Kriszta és szintén televíziós öccse gyermekkoráról. 

A könyv megjelenése után D. Tóth Kriszta Pécsett egy író-olvasó találkozón személyesen is 
megosztotta a résztvevőkkel édesanyjával kapcsolatos emlékeit, a halál elkerülhetetlenségének 
tragikumát, a könyv születésének körülményeit. A szuggesztív beszélgetés megerősített, hogy el kell 

olvasnom a könyvet. Amikor ez megtörtént, rövidesen én is szembesültem az elvesztés tragédiájával, 
és a feldolgozás folyamatában sokszor idézem föl a könyv egyes részeit. 

A „Jöttem, hadd lássalak” megrendítő vallomás és átélt, gyönyörű búcsú.   Koha Zsuzsa    

  



A FÖLD ÓRÁJA 
2014. 03. 29. 20:30 

Sok újságcikk, rádió, tv műsor foglalkozik a globális felmelegedéssel, a környezetszennyezéssel, a fenntartható 

fejlődéssel. Szinte unásig – mégsem vesszük igazán komolyan, felsőbb szinteken sem. 

Pedig a Föld már sokszor kihalt, hol a világűrből becsapódó kisbolygó, hol a legmélyéből tengerekbe szivárgó 

mérgező anyagok irtották ki a felszíni életet. Hogy aztán minden kezdődjön az elejétől… 

     

A Földön nagyon sokan élünk és nem tudatosul bennünk, létünk mennyire bizonytalan talajon nyugszik. 

Miközben mi itt sokszor akkor is égetjük a lámpát, amikor nem szükséges, fűtünk időnként jóval melegebbre, 

mint amennyi elégséges, mindenféle, már nélkülözhetetlen elektromos kütyüket használunk – a Föld más tájain 

az emberek még ma is kilométereket gyalogolnak: pusztán vízért. (Nem merek tiszta vizet írni.) Ha egyszer ezek 

az emberek is olyan kényelmesen akarnak majd élni (és miért ne akarnának?), mint mi – végünk lesz. Így is, a 

Föld egy évre kiszámított eltartó képessége úgy augusztus-szeptember táján elfogy! 

A sok tudós vélemény közül nekem az tetszik, amely szerint a Földet élőlénynek kellene tekintenünk: eltart – 

jóltart – minket, szenved a rajta ejtett sebektől, de ha kell, meg tudja védeni magát. (természeti katasztrófák) 

Így, hát nem is annyira érte kell igazán aggódnunk, hanem a növények, állatok sorsa és a saját életünk miatt. 

Hogy is írta Adamis? 

„Arra születtünk, hogy a Föld sebeit begyógyítsuk életünkön át…” 

Mi csak jelképesen lekapcsoltuk a villanyt szombaton, a könyvtárban… 

Mezei Zsuzsa 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

FELHÍVÁS  

Tájékoztató: Kárász- Faluház, 2014. április 2. 11 óra 

A Cabtec Kft. Szekszárdi üzemébe keresünk Szerelő- Gépkezelő munkakörbe munkavállalókat Komlótól 

Nagymányokig terjedő útvonalon. A munkarend: három műszak. Utaztatás a cég által szervezett különjárattal 

történik. 

Feladat:  selejt válogatása, forrasztás, munkafolyamat során felhasznált anyag beazonosítása. 

A munkakörbe a feladat elvégzésének hatékonysága érdekében elsősorban hölgyek jelentkezését várjuk. 

Munkabérről, juttatásokról a tájékoztató keretén belül lesz szó.     Cabtec Kft. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

PUNGER TIBOR 2014 évi buszos kirándulásokat hirdet (1-3 napos). 

Bővebb információk a hirdetőtáblákon. Érdeklődés telefonon: 06/30/2277396 

 



Utazás Kiállítás 2014- Pécs-Zsolnay Negyed 

    

Arany János emléktúra március 15-én 

  

A Háziasszony Találkát havonta 2 alkalommal tartjuk.  

                  

             

  



13+1 kérdés az 1848 körüli időkből Kárász és környékéről, az országról és a 
világról… 

 (megoldó kulcs) 

 

❶ Az 1848-49-es szabadságharc idején Kárász kétszer küldött nemzetőröket Kossuth seregébe.  

Hol teljesítették feladataikat?   a, Szabadka, Zombor és Beremend környékén 

❷1845-ben ki alapított Kárászon a gyümölcstermesztéssel kapcsolatos egyesületet?  b, Jankó János 

❸ Az 1800-as évek elején milyen ásványi anyagok voltak megtalálhatóak a Keleti- Mecsekben? 

a, kvarchomok, vas, arany, feketeszén 

❹ Milyen beosztása volt- a Bikalon is élt- Puchner Antal Szaniszló bárónak az 1848-49-es szabadságharc 
idején?   c, császári és királyi lovassági tábornok, erdélyi főhad parancsnok 

❺ Mikor kezdődik el Magyarországon a tényleges szabadságharc?   c, 1848. szeptember 11. 

❻ Milyen esemény idézi elő?    a, Jelačid horvát bán csapatai betörtek Magyarországra  

❼ Milyen sorrendben indultak Európában a ’48-as forradalmak? 

 b, Palermo- Toscana- Párizs- Bécs- Róma- Pest 

❽A káplár milyen rangot jelent a mai világban? a, tizedes 

❾ Kik voltak a dragonyosok?   c, eredetileg gyalogos katonák voltak, akik a csatában lóháton 
közlekedtek, de harcközben gyalogszerrel hadakoztak. Kardon kívül puskával is rendelkeztek.  

❿ Az 1848. december 2-án trónjáról lemondó Ferdinánd császár helyét Ferenc József veszi át. Milyen 
rokonsági viszonyban volt vele Ferdinánd?   b, Ferenc József unokaöccse volt Ferdinándnak 

⓫ Mit jelent a detronizálás szó magyarul?   b, trónfosztás 

⓬ Mit talált fel 1848-ban Goodyear    b, ebonitot (keménygumit) 

⓭ 1848-ban jelent meg Európában:    b, Marx és Engels Kommunista Kiáltványa 

⓭+❶ Kossuth Lajos 1849. augusztus 11-én elhagyta Aradot. Emigrációjába csak segédtisztje kísérte. Ki ő? 

c, Asbóth Sándor- USA altábornagy 

Kedves Kitöltők! 

Köszönöm, hogy együtt játszhattunk, tanulhattunk! 

Eredmény:  13+1 –es találata három visszaküldőnek volt: 

TEKUCSOV ILONA,   GINDER JÓZSEF    és   HIRT BALÁZS     

(Okleveleiket és ajándékkönyveiket kézbesítjük.)       pje 

  

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓭+❶ 

a b a c c a b a c b b b b c 



KEDVES KÁRÁSZIAK és KÁRÁSZ KÖRNYÉKIEK!  

Megnyertük azt a bizonyos LEADER pályázatot, amely 3 részből áll: CD, amely a völgységi 

népdalokat és népzenét idézi fel, KÁRÁSZI KÖRSÉTA füzetecske, amely a jelenkori településen 

kíséri végig az épített és szellemi értékeket megőrző helyeken az utazót. Mindezek Császár Levente 

HUNCUTSÁGOS könyvének mellékletei lesznek. 

KÉRJÜK SEGÍTSÉGÉT, HA RÉGI FOTÓKKAL RENDELKEZIK, AMELYEN  

NAGYPAPÁK, ÉDESANYÁK…,  RÉGI HÁZ, UDVAR, PAJTA LÁTHATÓ,  KÜLDJÉK EL 

SZKENNELVE VAGY  HOZZÁK EL A FALUHÁZBA, HOGY EGY  MÁSOLATOT  

KÉSZÍTHESSÜNK RÓLA.   

Szeretnénk őket felhasználni a kiadvány illusztrációjaként. Előre is köszönöm!  

Pap Judit Elza (papjelza@gmail.com) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

MAGYAR EURÓPA PARK SZÖVETSÉG EGYESÜLET 

Az Európa Park kezdeményezés elsődleges célja olyan turisztikai attrakció létrehozása volt, mely 27 
települést érint a sásdi, komlói, dombóvári, kaposvári kistérségből és komplex turisztikai fejlesztést tesz 
lehetővé az ’Európa Park’-ká váló térségben. További cél volt alternatív jövedelemtermelő 
lehetőségek teremtése a térségben élők számára.   

2009. szeptember 19-én az alapító 27 önkormányzat megállapodást írt alá az együttműködésről és az 
Európa Park létrehozásáról.  A 27 településbe Kárász beletartozik. 

A kezdeményezés megvalósítására az alapítók 2010-ben egyesületet hoztak létre, Magyar Európa Park 
Szövetség Egyesület néven. Székhelyként Alsómocsoládot jelölték, elnöknek pedig Dicső Lászlót, 
Alsómocsolád polgármesterét választották meg.  

Az Egyesület céljaként és feladataiként az alábbiakat határozták meg az alapszabályban:  

„Az Egyesület célja az Európa Park létrehozása és működtetése, melyben a Dél-dunántúli Régió 27 
települése, mint egy-egy Európai Uniós tagállam „megjelenítője” az Egyesület által meghatározott 
elvek, rendszerek szerint mutatja be az általa felvállalt tagországot. A cél megvalósítása érdekében az 
Egyesület összefogja, koordinálja, összehangolja a Dél-dunántúli Régió azon településeinek települési 
önkormányzatai, kisebbségi önkormányzatai, önkormányzati intézményei, civil szervezetei, vállalkozói 
fejlesztési koncepcióinak kidolgozását, fejlesztéseinek folyamatát, a gazdasági, társadalmi és kulturális 
fejlődését, felzárkózását, az esélyegyenlőség megteremtését, turisztikai fejlesztését biztosító 
tevékenységeit, melyek az Európa Park területén működnek. Az Egyesület felkarol minden olyan 
célkitűzést, tevékenységet illetve kezdeményezést a célterületen, amely az Európa Park ügyéhez 
kapcsolódik. Az Egyesület elősegíti és támogatja tagjai szakmai munkájának fejlődését, hatékonyabbá 
tételét.” Az Egyesület közhasznú szervezet. 

A múlt héten képviseltük önkormányzatunkat a 2014-es évi közgyűlésen és szervezetfejlesztési 
tréningen. A közgyűlésen elfogadták, hogy az Egyesület megünnepli Magyarország Európai Unióhoz 
való csatlakozásának 10. évfordulóját Alsómocsoládon és EURÓPA PARK NAPOT tart, amelyen a 
lehetőség szerint minden tagtelepülés képviseleti magát és a választott Európai Uniós országot. 
Kárász ROMÁNIÁT képviseli. Várják további magánszemélyek, civil szervezetek csatlakozását az 
egyesülethez, akik ezen értékeket aktívan is képviselni szeretnék.  

További információk a Faluházban Pap Judit Elzától. 

  

mailto:papjelza@gmail.com


A Kárászi Faluház áprilisi programjai 

1. kedd   18.00-19.00   TORNA Bradács Máriával 

2. szerda 11.00 órától Cabtec Kft. tájékoztatója-munkafelvétel  

(sárga plakát) 

17.00      Háziasszony Találka 

3. csütörtök 14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal   

 18.30-19.30   Gerincjóga Bálintné Nagy Zsófiával 

8. kedd  18.00-19.00   TORNA Bradács Máriával 

9. szerda  14.00-16.00   MVHE  fogadóóra Hirt Balázzsal  

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

10. csütörtök  16.00-17.00   Kézművesség gyermekeknek és fiataloknak 

18.30-19.30   Gerincjóga Bálintné Nagy Zsófiával 

12 . szombat XXIII. Kárászi Borverseny, eredményhirdetés: 18.00-tól     

15 . kedd  8.00-19.00     TORNA Bradács Máriával 

16 . szerda  17.00    Húsvéti Háziasszony Találka 

17 . csütörtök  18.30-19.30   Gerincjóga Bálintné Nagy Zsófiával 

22 . kedd   18.00-19.00   TORNA Bradács Máriával   

24 . csütörtök  14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal 

18.30-19.30    Gerincjóga Bálintné Nagy Zsófiával    

Szombatonként zenekari próba 14.00-19.00 illetve alkalmazkodva az aznapi programokhoz 

TELEHÁZ nyitva tartás ebben a hónapban: kedden:     15.00-19.00      szerda: 12.00-20.00  csütörtökön 12.00-

18.00      péntek: 8.00-16.00 (program esetén igazodva)        

A változtatás jogát fenntartjuk.        Egyéni igények esetén lehetőség nyílik egyeztetésre is! 

Pap Judit Elza-30/523 34 04 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

MEGHÍVÓ!  
 

ROM-RKT-13 pályázat keretében, 2014. 04.12-én Roma napot rendezünk. 
A magyaregregyi Arnold-házba  várjuk családjával  együtt programjainkra. 

 
Balogh János vezető    

  
 



Klub Tagunk! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Mázai Idősek Klubjának  

2014. ÁPRILIS havi programját, melyre szeretettel várjuk! 

1. Kedd  Jeles napok, népszokások áprilisban 

2. Szerda  Húsvét története 

3. Csütörtök Masszázs Máza / Cantry tánc megbeszélés 9 órakor 

4. Péntek  Virágültetés 

7. Hétfő  Egészséges életmód / tavaszi gyógynövények 

8. Kedd  Kézimunka / húsvéti dekorációk 

9. Szerda  Nagyanyáink receptjei / „Hogyan készül a…” – tojásos ételek 

10. Csütörtök Gyógytorna 10 órától 

11. Péntek  „Fején találta a szöget” 

14. Hétfő  Térítési díj beszedés / Születés- és névnapi köszöntő  

Jakab Ernővel / Meglepetés reggeli 

15. Kedd  Kézimunka 

16. Szerda  Húsvéti TOTÓ / népszokásokból / Agytorna 

17. Csütörtök Masszázs Kárásziaknak 10 órától 

18. Péntek  Érdekes, megható történetek 

20-21  Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk 

minden kedves klubtagunknak! 

22. Kedd  Morzsa party 

23. Szerda  „Csak egy szép történet” 

24. Csütörtök Gyógytorna 10 órától 

25. Péntek  Bonyhádi piaclátogatás 

28. Hétfő  Májusi program előzetes  

29. Kedd  Kézimunka / Ajándék készítés Anyák Napjára 

30. Szerda  Kertszépítés    Szívélyes üdvözlettel: Éva, Erika és Piroska 

M á z a, 2014. március 28.    Telefonszámunk: 72/671-714,   06/20/560-0730 

 



 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             

                                                                             
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2014.április 30. 
K Á R Á S Z I 

független havilap XVII. évfolyam  5. szám 

 
 

Önkormányzati hírek: 
 

 

 

 

• Az országgyűlési választások rendben lezajlottak, Kárászon a következő eredmény született: 

Listás eredmények: FIDESZ-KDNP 74, MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 36, Jobbik 32 
szavazat, az egyéni jelöltekre leadott voksok is hasonlóképpen alakultak  

• A testület április hónapban nem ülésezett, a következő testületi ülés időpontja 2014. május 

6. kedd 17:00 óra 

• A borverseny a szokásos érdeklődés mellett, jól szervezetten került megrendezésre, a 

Borbaráti Egyesület szervezésében 125 bor értékelését végezte a Csepeli Zoltánné 

elnökségével minősítő zsűri. 

• Május 22-én kerül felszerelésre a település közbiztonságának javítása céljából a térfigyelő 

rendszer. Egyelőre 5 kamera fogja figyelemmel kísérni a település központját, további 

pályázati lehetőség esetén a település egészét, valamint a pincesort is kamerával szeretnénk 

ellátni. 

• A Jenczer Gábor emléknap május 2-án 13:00 órától kerül megrendezésre, további részletek 

az ALap belső részein 

• A IV. Kárászi Pálinkaverseny időpontja május 10 szombat, meghívó az ALap-ban 

• A közmunkások a temetőben lépcsőket alakítottak ki, kerítést építettek a Mikló Rét-en lévő 

önkormányzati terület köré, itt a burgonya mellett csemegekukorica, és uborka lesz még 

elvetve a közeljövőben. 

• Kárász képviselteti magát az Alsómocsoládon, május 1-én megrendezésre kerülő Egy ország 

Európában, Európa egy országban Fesztiválon, valamint a „10 éve az Európai Unióban”  

Konferencián 

Kárász, 2014. április 30.   

           Lép Péter 

                    polgármester 



FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLETI HÍREI 

Pályázatok 

A közelmúlt pályázati rendszere több esetben adott lehetőséget kedvezőbb finanszírozásra, megfelelő civil 

háttérrel. A Faluszépítő Egyesület két projekt esetében vállalta ezt, az egyik a Pajta színházhoz kapcsolódó 

felújítás és eszközbővítés. A munka megkezdődött, túl van az első beruházási szakaszon. 

A másik elképzelés a volt vincellér ház felújítása, itt még nem született döntés. 

Európa Park Szövetség 

Egyesületünk rész vesz a május 1-i alsómocsoládi ünnepi programon. Mivel Kárász partnerországa Románia, 

a Gombászkör az erdélyi partnereivel kapcsolatos együttműködést mutatja majd be. 

Felkészülés az új hét éves fejlesztési időszakra 

Várjuk tagjaink ötleteit, pályázati elképzeléseit! Eddig a „szelíd” gazdaság fejlesztése (amely magába foglalja 

a „zöld” turizmust is) az egyik általunk képviselt terv. 

Tisztelettel kérjük aLap minden olvasóját, hogy adója 1%-val támogassa a jövőre 25 éves, Kós Károly-díjas 

Faluszépítő Egyesületet! 

Adószámunk: 19030263-1-02 

Mezei Attila, elnök 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A hónap gombája: A tövisalja (Entoloma Clypeatum) 

Neve is utal rá, bizony az egyik ing- és nadrágszaggató gombával találkozunk most, aki jellegzetesen a 

kökényes, galagonyás, vadrózsás sűrűk lakója. 

Gyakori gombafaj, szürkés, púpos, fénylő kalapja akár 10 cm átmérőt is elérhet. Eleinte fehér, később 

rózsaszínű lemezei a tönkhöz kis foggal kapcsolódnak, spórája rózsaszínű. 

 

 

 

 

 

Ehető, de erőteljes liszt íze és szaga miatt a „nem nagy durranás” kategóriába sorolható. 

Vannak vele egyéb, komolyabb problémák is! Több mérgező fajjal összetéveszthető! Némelyikkel 

olyannyira, hogy csak május végéig gyűjtsük, így csökkenthetjük a nyáron előforduló döggombákkal való 

tévesztést (zöldesszürke döggomba). 

A dolgot bonyolítja, hogy van áprilisi döggomba is, szintén mérgező, de nagyon ritka (nem mintha idén nem 

találtunk volna…)- Ez azonban a szürkés tövisaljával ellentétben inkább barnás színű. 

Tehát, ésszel a tövisaljával!         

Mezei Attila 



KÖNYVTÁRI HÍREK 

Eltelt az első negyedév, már csaknem egy éve működünk az új könyvtári rendszerben, annak előnyeivel, 

hátrányaival. 

Februárban kaptunk székeket, igaz más egyebet – a még tavaly ígért számítógépet, nyomtatót – még nem. 

Folyamatosan kapunk tájékoztatást azokról a programokról, amelyekből válogatni lehet a falu számára az 

évi két – megyei könyvtár által finanszírozott – rendezvényhez. Az általunk szervezett két kötelező program 

már lezajlott – az egyik az elsősegély előadás. Meg is kell itt állnom egy pillanatra, hogy elmondjam 

azoknak, akik nem voltak ott – nagyon összeszedett, felkészült előadás volt, vagy inkább beszélgetés. Sok 

téma előkerült, sok kérdésre kaptunk választ, humor, nevetés is fűszerezte, annyira, hogy csaknem két 

órásra kerekedett, szinte be kellett rekeszteni. 

A Föld Órája akcióba is bekapcsolódtunk, a WWF magyar szervezetétől kaptunk is egy visszajelző e-mailt: 

2014-ben Magyarországon 74 település csatlakozott a WWF Föld Órájához, és ezzel kiállt a 

természetvédelem mellett. 

 Köszönjük, hogy az Ön települése is részt vett a világ legnagyobb civil önkéntes akciójában! 

 A WWF, a Föld Órája alapítója arra kér mindenkit, hogy az év valamennyi napján figyeljünk oda 

környezetünkre és építsük be életünkbe a tudatos fogyasztást. 
Látogasson el a WWF honlapjára, és tudjon meg többet a hazai és nemzetközi természetvédelemről!  

 

 A könyvtárba érkeztek már könyvek is: olyanok, amiket megrendeltem, ebben nincs hiba. Igaz, nem 

minden megrendelt könyv jött meg (20-25 db), de folyamatosan szedik össze, amiket kérek. Ebben most is 

kérem az olvasók segítségét, mit szeretnének olvasni? 

A beszerzés dicséretes módon rendkívül takarékosan történik, (ami számomra is nyilván kedves…), azért 

nem biztos, hogy nagyon átgondolt és kipróbált módon. A dolog lényege, hogy nem vesznek minden 

rendelésre új könyvet, hanem az ellátási térségen belül ide-oda utaztatják. Most például a kozári könyvtár 

R. Merle Francia história című, tizen-valahány kötetes művét kérte – meg is tudták szerezni mindet, kivéve 

az elsőt. A mi könyvtárunknak ez megvan, úgyhogy elvitték Kozárra. Na, most, ezzel csak az a baj, hogy most 

meg nálunk nincs meg a teljes sorozat! Visszakerül-e valaha? Jó kérdés! 

Én mindenesetre hamarosan megigényelem – és reménykedve várom! 

Ettől az évtől kezdve folyóiratok is járnak a könyvtárba: a Praktika, a National Geographic, jelenleg még a 

Nagyvilág, júniustól az Interpress magazin. Helyben olvasgatható, kölcsönözhető – mindenkit szívesen 

látok! 

Mezei Zsuzsa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

FELHÍVÁS 

A hatályos jogszabály értelmében 5000 fő alatti lakosú településeken, ahol állategészségügyi 

szolgáltató létesítmény üzemel, nem végezhető összevezetett eboltás. 

Május 9-én /péntek/  16 órától 17-ig, illetve 10-én /szombat/ 9 órakor lehetőség van a rendelőbe 

(Fürdő u. 14.) az ebeket elhozni. 

Ha valakinek ez nem felel meg, illetve házhoz kéri az oltást, az előre egyeztetett időpontban 

természetesen bármikor megoldható. 

Az oltás 3500 Ft, féregtelenítő tabletta 100 Ft/db.      

Csősz Gyula 



OLVASÓI LEVÉL 

Nem szívesen teszem közzé gondolataimat, de annyira meg vagyok bántódva, hogy úgy gondoltam közzé 

teszem, hátha más is járt így. 

Vasárnap mentünk szavazni, és az út másik oldalán találkoztunk egy szomszéddal, és a lányával. Mivel 

sokkal idősebb vagyok, átnéztem és vártam, hogy köszönjenek. Az apa rám nézett és elfordította a fejét. A 

lány az apjára nézett és ő is elfordult! Elképedtem. 

Tízen éve lakunk itt, még egy szót sem váltottunk ez alatt az idő alatt, vajon mivel érdemeltük ki a 

párommal, hogy még csak nem is biccentettek a fejükkel! 

Amúgy, amikor pár éve a kiskutyájuk kiszökött a nyitott kapun, én futottam utána és vittem vissza! 

Mondták mások, hogy itt nem nagyon fogadják be a „gyütt- menteket”. Engem a szüleim arra tanítottak, 

hogy adjuk meg másoknak a tiszteletet, hogy bennünket is tiszteljenek! 

Ez alapvető emberi norma kellene, hogy legyen! Egy ilyen kis faluban legalább köszönjenek egymásnak az 

emberek! Én nem leszek sem szegényebb, sem gazdagabb attól, hogy van egy család, aki nem köszön, mert 

mindenki más megtisztel egy „jó napot”- tal. 

Szeretünk itt lakni, és juszt is KÁRÁSZI- nak érzem már magam.     G. Ilona 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jenczer Gábor EmléknapJenczer Gábor EmléknapJenczer Gábor EmléknapJenczer Gábor Emléknap    2014. május 2. (péntek)2014. május 2. (péntek)2014. május 2. (péntek)2014. május 2. (péntek)    

(Kár(Kár(Kár(Kár----Ászok Sportegyesület szervezésében)Ászok Sportegyesület szervezésében)Ászok Sportegyesület szervezésében)Ászok Sportegyesület szervezésében)    

Programok:Programok:Programok:Programok:    

13:0013:0013:0013:00 Arcfestés, trambulin, légvár, kreatív foglalkozás, 
sportjátékok gyerekeknek, játszósarok kicsiknek. Gyümölcskosár.    

14:0014:0014:0014:00----15:0015:0015:0015:00 Vérnyomás, és vércukorszint mérés 

15:0015:0015:0015:00         Gyermekjátékok, vetélkedők, értékes ajándékokkal,      
rókavadászat, zsákbamacska 

16:0016:0016:0016:00  Családi és felnőtt sorverseny 

17:0017:0017:0017:00       Halászlé vacsora a Borbaráti Kör szervezésében 

    17:3017:3017:3017:30       Röplabda, és egyéb sportjátékok 

    Szeretettel várjuk családjával Szeretettel várjuk családjával Szeretettel várjuk családjával Szeretettel várjuk családjával     

    és barátaival együttés barátaival együttés barátaival együttés barátaival együtt::::            a  a  a  a   
 



A Kárászi Faluház májusi programjai 
2.  péntek    A Faluház foglalt.( Ballagási ünnep) 

3. szombat  A Faluház foglalt. Méhészek Találkozója 

6. kedd   18.00-19.00     GYÓGYTORNA Bradács Máriával 

VÁRJUK A GERINCPROBLÉMÁKKAL KÜZDŐ FÉRFI TAGOKAT IS! 

 7 . szerda   14.00-16.00     MVHE  fogadóóra Hirt Balázzsal  

15.00-18.00 Ingyenes teljes körű eü.- i vizsgálat (prosztata, érrendszer, 

szív, vese, máj…) 

8. csütörtök   18.30-19.30   Gerincjóga Bálintné Nagy Zsófiával 

10. szombat  IV. Kárászi Pálinkafesztivál 

13. kedd  18.00-19.00    GYÓGYTORNA Bradács Máriával 

14. szerda  16.00-17.00 Tanuljunk együtt! (Általános és középiskolások számára) 

15. csütörtök  18.30-19.30   Gerincjóga Bálintné Nagy Zsófiával 

16.00-17.00   Kézművesség gyermekeknek és fiataloknak 

17. szombat  Roma Kisebbségi Önkormányzat programja 

19. hétfő  10.00 órától  Biblia délelőtt 

20 . kedd  18.00-19.00   GYÓGYTORNA Bradács Máriával 

22 . csütörtök  14.30-15.30   Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal   

27 . kedd   18.00-19.00    GYÓGYTORNA Bradács Máriával  

 

Szombatonként zenekari próba 14.00-19.00 illetve alkalmazkodva az aznapi programokhoz 

TELEHÁZ nyitva tartás ebben a hónapban: kedden:     15.00-19.00      szerda: 12.00-18.00  

csütörtökön 12.00-18.00      péntek: 8.00-16.00       A változtatás  jogát fenntartjuk. 

Egyéni megbeszélés alapján lehetőség nyílik egyeztetésre is! 

Pap Judit Elza-30/523 34 04 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MEGHÍVÓ 
ROM-RKT-13 pályázat keretében a Kárászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2014. 05. 17-én Roma napot szervez. 
A kárászi rendezvényre várjuk az érdeklődőket a Faluházba!           Olaszi György 



Tisztelt Klub Tagunk! 

 Szeretettel várjuk a Mázai Idősek Klubjának  2014. május havi programjaira! 

05. Hétfő  Jeles napok, népszokások májusban 

06. Kedd Irodalmi Kör 10 órától / Szeretettel várunk szép történeteket, 
verseket édesanyákról, nagymamákról  klub tagjainktól is!  

/Az iskolabusz 9 órakor indul / 

07. Szerda              Memória – szójáték  

08. Csütörtök Gyógytorna (ülő) 10 órától 

09. Péntek  Zene hallgatás 

12. hétfő  Térítési díj beszedés / Névnapi köszöntő Jakab Ernővel/ 

13. kedd Kézimunka 

14. szerda Kirándulás Bajára vonattal (Jó idő esetén!!) 

 Érdeklődők jelentkezését várjuk! 

15. csütörtök Gyógymasszázs a kárásziaknak de. 

16. péntek            Kertészkedés 

19. hétfő  Bibliai délelőtt Kárászon 

20. kedd  Kártyajáték 

21. szerda Egészséges életmód / Séta a faluban - Kaszanicsékhoz  

22. csütörtök Gyógytorna (ülő) 

23. péntek Szójáték, találós kérdések gyűjteménye 

26. hétfő Origami – kézimunka (ajándékkészítés) 

27. kedd Origami – kézimunka (ajándékkészítés) 

28. szerda            Kerti party (jó idő esetén !!) – Vendégvárás! 

29. csütörtök Gyógymasszázs a mázai klubtagoknak! 

30. péntek Szólások, közmondások 

Júniusi program előzetes: 

Pünkösdi király-királyné választás, gyógyfürdőzés, Lurkó Nap 

Máza, 2014. április 22.              Szívélyes üdvözlettel: Éva, Erika és Piroska 

Telefonszámunk: 72 /671-714; 06 20/560-0730 



 



 

 
 

                                                                                                                                
 

                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              

2014. június 2. 
K Á R Á S Z I 

független havilap  XVII. évfolyam  5. szám 

 
Önkormányzati hírek: 
 

 Kárász Község Önkormányzata, mint az EURÓPA PARK SZÖVETSÉG EGYESÜLET tagja, és a 
Faluszépítő Egyesület – Gombászköre képviseltette magát Alsómocsoládon az Európai Unióba való 
belépésünk 10 évfordulója alkalmából rendezett kulturális, és gasztronómiai eseményen. Ezúton 
szeretném megköszönni magam, és a képviselő testület nevében Notheisz Anitának, Pap Juditnak, 
Mezei Attilának, Kaszanics Károlynak, Kovács Zoltánnak és Nagy Józsefnek a munkájukat, 
fáradozásukat. 

 A további sorok szintén a köszönetről szólnak, illeti mindazokat, akik az árvízi védekezés során 
önzetlenül - egyként összefogva - dolgoztak azon, hogy a veszélyeztetett házakat megóvják az víztől, 
KÖSZÖNÖM! 

 A Kárászi Borbaráti Egyesület, és a Kár-Ászok Sportegyesület szervezésében a Jenczer Gábor 
Emléknap május 2-án került megrendezésre, a délutánt nemezelés, gyerekvetélkedők, arcfestés, és 
légvár színesítette, a kora esti felnőtt vetélkedő változatos, és színvonalas volt. Köszönöm a szervezők 
munkáját! 

 Május 6-án tartotta a képviselő testület a soron következő ülését. A képviselők elfogadták a 2014-es 
közbeszerzési tervet, a 2013-as esztendő zárszámadását, és a belső ellenőrzés végrehajtását. 

 Május 10-én volt a IV. Kárászi Pálinkaverseny, a Kárászért Egyesület szervezésében 368 pálinka 
mintát értékelt a szakértő zsűri. Ezzel a minta számmal az ország ötödik legnagyobb pálinkaversenye 
lettünk, és a Dél-Dunántúli Régió Régiós versenyét is Kárászra tette a Pálinka Nemzeti Tanács, és a 
Pálinkalovagrend Egyesület is! Köszönet az ötletgazdáknak, és Mindenkinek, akik a szervezésben, 
lebonyolításban rész vettek. 

 Az előző számban a választási eredményekről tartott ismertetőből kimaradt: az LMP listán 20 
szavazatot kapott, az egyéni jelöltjük 16 voksot szerzett. 

 A térfigyelő rendszer működése hamarosan megkezdődik, a kamerák (a pletykák ellenére) NEM a 
vendéglátó egységekbe betérőket hivatottak figyelni. 

 A Novo Orahovói Gazdakör meghívására részt vettünk egy programon, amely az újvidéki agrárvásár 
meglátogatását célozta meg. Köszönet vendéglátóinknak, és Mezei Attilának a szervezésért! 

 

Kárász, 2014. május 31.   

           Lép Péter 
                    polgármester 



 

 FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLETI HÍREI 

A Magyarországi Naturpark Szövetség közgyűlésének résztvevői 05. 09‐én kárászi programon vettek részt, 

megtekintettek a Faluházhoz tartozó közösségi térben egy a Kühnel családdal foglalkozó kiállítást, amit egy 

kis gombász sarok színesített. A valódi látnivaló azonban a könyvtár Herman Ottó gyűjteménye és az 

országban egyedülálló kútásó gyűjtemény volt. A vendégek ezt követően a fazekas gyűjteményt nézték meg, 

ami szintén ritkaság számba megy. 

 

A Duna Dráva Nemzeti Park a Herman Ottó évhez kapcsolódóan hirdetett, a mostoha időjárás miatt elmaradt 

túrája május 31‐én lesz megrendezve. A fészekodú gyárról Császár Levente tart majd ismertetőt. Indulás a 

Faluháztól 10 órakor! 

Egyesületünk újabb nagy feladat előtt áll, a volt vincellér (Nagy Lajos) ház felújítása kapcsán jutottunk komoly 

lehetőséghez. Ezért kérem tagjaink megértését! Köszönöm azoknak, akik a közhasznúsághoz szükséges 

jelenléti ívet aláírták! 

A Novo Orahovói Gazdakör meghívására részt vettünk egy programon, amely az újvidéki agrárvásár 

meglátogatását célozta meg. Köszönet vendéglátóinknak (Gazdakör, Hagyományőrzők)! Polgármester úr is 

részt vett az eseményen, ezzel is erősítve a partnerséget!                      

Mezei Attila, elnök 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FELHÍVÁS 
 

Lassan elkészül a helytörténeti gyűjtemény, melyhez szükség lenne még néhány eredeti 
fotóra: 
- gyerekek fürdenek a Csörgében a régi iskola előtt, 
- Rónai tanító bácsi az utolsó évfolyammal, 
- focicsapat a 60-as, 70-es évekből. 
Ha valakinek birtokában van valamelyik kép, egy másolás erejéig szeretnénk kölcsönkérni. 
 

CsL 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   Május 1-én Alsómocsoládon Kárász és a Gombászkör képviseltette magát a 
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának 10. évfordulóját megünneplő Európa 

Park Szövetség Egyesületének programján. 
 

  
 

 

 

  

            

 



IX. GOMBÁSZ ÜNNEP KÁRÁSZON  

I.MECSEKI GOMBÁSZTÁBOR SZEMERE LÁSZLÓ EMLÉKÉRE 

Díszvendégünk a László Kálmán Gombászegyesület, Sepsiszentgyörgy 

2014. június 26‐27‐28‐29 

A rendezvény célja egyrészt az ismeretterjesztés a gombamérgezések számának csökkentése érdekében, 

másrészt a helyi gombavilág kutatása, leírása; harmadrészt a hasonló érdeklődésű emberek számára 

találkozási lehetőség teremtése; negyedrészt szeretett falunk, Kárász megmutatása barátainknak. 

A rendezvény központi tere a Faluház, itt történik a regisztráció, a tábor ideje alatt folyamatosan információs 

pont működik, ez a helyszíne az előadásoknak, a határozásnak és a kiállításnak, valamint az étkezéseknek, az 

esti beszélgetéseknek. 

A vendégek a falu minősített szálláshelyein laknak, ezek a Faluháztól gyalog elérhető távolságban vannak. 

PROGRAM:  

Június 26. csütörtök 

érkezés, regisztráció, „bemelegítő erdei séta” – Kárász környéke 

18:00 – vacsora (a szászvári Vadrózsa vendéglő aktuális menüje, kérjük, hogy a vegetáriánusok jelentkezéskor 

ezt jelezzék) 

tábornyitás, ismerkedési est 

Június 27. péntek 

8:00 –   reggeli 

9:00 – „Nagy túra”    Pásztorforrás – Lapátvár – Büdöskút – Nyárádi ház – Kárász 

18:00 – vacsora 

  Határozás, kiállítás, előadások 

  Dr. Jancsó Gábor: Érdekességek a gombák világából 

  Dr. Zsigmond Győző: Gomba és néphagyomány  

Június 28. szombat 

8:00 – reggeli 

9:00 – levezető kirándulás:       Szászvári bánya – Saskói rét – Balinca – Szászvári bánya 

15:00 – Gombász ünnep 

           helyi termék, piac, kulturális program, gasztronómiai bemutató, egészségtelen italok 

kóstolása,  gomba szépségverseny 

Június 29. vasárnap 

8:00 – „Az utolsó reggeli”, búcsúzkodás és az igazán elvetemülteknek egy lazító gombászkodás. 

INFORMÁCIÓK:    30/6646248              mezeiattila56@gmail.com                        www.karasz.hu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ÚJRA RAJZVERSENYT HIRDET A KÁRÁSZI FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET. 

Várjuk óvodáskorú és általános iskolás gyermekek, fiatalok rajzait.  

A/4‐es vagy A/3‐as nagyságban, bármilyen technikával készítheted. Téma: Az erdő gombái, növényei, 
állatai. Kérjük, a rajzokat a faluházba juttassátok el június 24‐ig. 

Név, iskola, óvoda neve, életkor, elérhetőség a lap hátuljára kerüljön, hogy nyeremény esetén értesíteni 
tudjunk Benneteket. 

mailto:mezeiattila56@gmail.com
http://www.karasz.hu/


 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

Májusban végre létrejött a könyvtári kapcsolat is vajdasági barátainkkal: a pálinkaversenyre érkezett 

vendégeink 25 könyvet vittek kölcsönzésre a zentagunarasi könyvtárba. A Megyei Könyvtárral egyeztetve, 

terveink szerint úgy negyedévente hozzuk‐visszük a könyveket, tervezünk közös programokat is, például az 

elsősegély előadás őket is érdekelné.  

Mi is kaptunk tőlük ajándékkönyveket, többek között egy ruszin‐magyar szótárt, ami azért lehet érdekes, 

mert nagyon‐nagyon sok benne a közös, vagy hasonló szó.  

A folyóirat kölcsönzés folyamatos, a régebbi példányokat kicsit hosszabb időre is el lehet vinni: a frisseket 

ugyanis csak egy hétre adom ki.  

 

KRÓNIKA 

A Krónika írása közben folyamatos volt a múlt mindenféle szintű feldolgozása is – a mindennapi események 

rögzítése mellett. Gyűjtöttünk régi dokumentumokat (mint amilyen a múlt század eleji „postatakarék” 

reklámkiadványa például – hát minden ismétlődik?), fényképeket a faluról, emberekről, eseményekről. 

Most az az ötlet támadt, hogy feldolgoznánk a mai lakóházak még fellelhető múltját: kik voltak az előző, a 

régebbi lakói, kik építették, honnan származtak, működött‐e benne valamilyen foglalkozás (bolt, 

kovácsműhely), van‐e róla régi, illetve új fotó, bármilyen dokumentum, régi szerződések, mi állt a helyén – 

egyszóval minden, amit a mai lakók még tudhatnak, felderíthetnek – és megosztják velünk a Krónika 

számára.  Várom a Könyvtárban, Postán a lelkes kárásziakat! 

Tervem az, hogy folyamatosan megjelenne aLapban, amit sikerült összegyűjteni, kideríteni, így még mindig 

kerülhet hozzá valakitől új információ ‐ s amikor teljesnek látszik a kép, akkor kerül a Krónikába.  

Mi is lehetne az első ilyen épület egy falu esetén? Nem is lehet kérdéses: a templom! Látványát megszoktuk, 

most nézzünk rá mégis más szemmel! 

1325. Ekkor már állt itt egy fazsindelyes templom, sok száz, akkoriban Szent Erzsébet tiszteletére épült 

templom egyike.  

1721. A törökdúlás miatt erősen romos állapotban, de még állt. 

1756. Erősen omladozik, 1770‐ben Klimó pécsi püspök restauráltatta. 

1850. Jankó János plébános elkezdte építtetni az új templomot, ezt a mait, amit most látunk. Falaiban őrzi a 

régi, eredeti templom faragott köveit, így mondhatjuk, hogy itt‐ott hétszáz éves… Már 1855‐ben, túl gyorsan 

lett kész, 20 év múlva már javíttatni kellett, majd 1899‐ben és 1933‐ban ismét, ekkor új tető került rá. 1971‐

ben kívülről, 1994‐ben belülről lett felújítva, freskói újrafestve. Az árvizek sem kímélték, 1999‐ben 40 cm víz 

állt benne, mert  külső szigetelés híján beszivároghatott.  A külső vakolat alja akkor le lett verve, az azóta 

eltelt évek alatt kiszáradt és idén lélegző vakolat került rá. 

32 m hosszú, tornya 32 m magas. Freskóit Gebauer Ernő pécsi festőművész festette, falait pedig Őry József 

pécsi iparművész, a főoltár és a két mellékoltár Kaufmann Gyula  pécsi aranyozó munkája. 

Helyi műemléki védelem alatt áll. 

/Az adatok a Historia Domusból származnak, de Gebauer Ernő neve alatt az interneten is fellelhetők/. 

(következik: a plébánia)                   Mezei Zsuzsa 

 



 

 

"KÁRÁSZON FORGATOTT A SZERELMES FÖLDRAJZ STÁBJA" 

Május 1-én községünkbe látogatott a Szerelmes földrajz c. műsor.  

A stáb a Bükkben vett fel képsorokat. A műsor Andrásfalvy Bertalan választott hazájáról, a Kelet-Mecsekről 
szól, Hosszúhetény, Zengővárkony, Magyaregregy és Kárász szerepel benne. A műsor címe: Kilátás a 
Zengőről. Május 18-án, délután volt látható a Duna TV-n, interneten is visszanézhető. Megelevenednek 
benne a híres völgységi gyümölcsösök, szó volt a kárászi léüzemről, a környék legelőerdeiről. Ez utóbbi 
bemutatása végett forgattak a község régi legelőjén, ahol az egész Mecsek talán legszebb legelőerdő-
maradványa látható.  
Az előző lapszámból éppen kimaradt a hír, de jó szívvel ajánlom, akinek lehetősége van rá, az internetes 
megtekintést! 
Köszönet a terület új tulajdonosainak, hogy megengedték a forgatást, Lép Petinek a közreműködést. 

Máté Gábor 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ÁPRILIS 25‐ÉN ÖSSZEÜLT PÁR EMBER, HOGY MEGVITASSA EGY KATOLIKUS BARÁTI KÖR, EGYESÜLET 

LÉTREHOZÁSÁNAK ESÉLYEIT. 

A tervek között szerepelnek a következők: 

Rendszeres programok:  

  Historia Domus megismerése, megismertetése 

  Plébánia kertjének rendbe tétele, gondozása 

  „Alapítók gyümölcsöse” – mentőkert őshonos fákból, ‐ ahány család, annyi fa 

  Szabadtéri oltár építése 

  Kálvária virágosítása 

  Passió (pécsi kórus részvételével) 

              Karácsony előtti felkészülés („szállást keres a szent család”, betlehemezés) 

              Köztéri karácsonyfa állítása, templomi karácsonyfa díszítése 

              Keresztény bál adománygyűjtéssel 

Alkalmi rendezvények: 

            Máriagyűdi templom újraszentelésére zarándoklat 

            Mátraverebély‐ szent kút (2 napos út) 

            „Szentjánosbogár tábor” 

            Ifjúsági, felnőtt programok 

            Caritas tevékenység 

            Püspöki szőlő fajtáinak újratelepítése 

            Erzsébet‐napi búcsú újragondolása 

Dr. Finta István szerint egyelőre nem kellene egyesületi formát választani (az a bonyolultabb), várjuk ki, 

mekkora lesz az érdeklődés, az igény. Az első próbálkozások a plébánia kertjének és a régi hittan teremnek az 

életre keltése lenne. 

Várjuk az érdeklődőket!                Szolnoki János 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ALBÉRLETET KERESEK  1 fő számára Kárász vonzáskörzetében. Előreláthatólag augusztus végéig. 

Kérem a következő telefonszámon értesítsenek: 06/20/351 60 22   Tönkő Gyula 



 

 

 

 

                                 

 

A JELES TERMÉSZETTUDÓS, POLIHISZTOR HERMAN OTTÓ HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA ELŐTT 

TISZTELGÜNK 2014‐BEN. 

Ebből  az  alkalomból  szervezett  Ismeretterjesztő  túrát  a  Duna‐Dráva  Nemzeti  Park  Igazgatóság  Kárászon, 

amelyen  az  erdei  madarak  rejtette  világába  nyertek  betekintést  a  látogatók.  A  program  során 

megelevenedett  hazánk  gépi  erőre  berendezkedett  fészekodú  gyára.  Kühnel Márton  1906‐ban  Kárászon 

alapította  az  Első  Magyar  Fészekodú‐  és  Madáretető‐készülékek  Gyárát,  ahol  az  egész  országot  ellátó 

mesterséges faodvakat, madáretetőket és madárvédelmi eszközöket készítettek, sőt a későbbiekben külföldi 

megrendeléseket is teljesítettek a kis gyárból. 

Az  emlékezés  perceit  követően  erdei  sétán  gyarapíthatta  ismereteit  a  résztvevők  népes  társasága,  ahol 

énekhangjaik  alapján  kerültek  azonosításra  a  környék  tollas  lakói.  Érdekes  információk  hangzottak  el  a 

szemünk elé ritkán kerülő madárfajok viselkedéséről is. Kiderült, hány éves korában válik ivaréretté a réti sas 

és milyen speciális élőhely igényei vannak a fekete gólyának. 

Érdemes  volt  figyelmesen  követni  a  vezető madárdalokkal  színesített  történeteit, hiszen  a  túrát  követően 

feladatlap  kitöltésével mérhették  össze  tudásukat  a  résztvevők,  a  gyerekek  legnagyobb  örömére. Az  első 

három helyezés mellett külön díjak is sorsolásra kerültek. 

A  program  eredményes  bonyolításáért  köszönet  illeti  Pap  Judit  Elza,  Császár  Levente  és  Mezei  Attila 

közreműködését, munkáját.       

                    Kulcsár Péter 

A fenti fotókat Maráth Klára természetjáró készítette a túrán. Köszönjük szépen! 

 



 

A KÁRÁSZI FALUHÁZ JÚNIUSI PROGRAMJAI 

3. kedd     18.00-19.00  Torna Bradács Máriával –Új tagokat is várunk! 

4. szerda   14.00-16.00  MVHE  fogadóóra Hirt Balázzsal   

5.csütörtök    14.30-15.30  Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal 

6. péntek   Borbaráti Egyesület programja 

7. szombat   A Faluház foglalt (Tolnai Tibor) 

10. kedd   18.00-19.00  Torna Bradács Máriával 

15. vasárnap   Egész napos  stúdió felvétel  (VÖLGYSÉGI CD) 

17. kedd   18.00-19.00  Torna Bradács Máriával 

19. csütörtök   14.30-15.30  Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal 

24. kedd   18.00-19.00    Torna Bradács Máriával 

26-27-28-29   Gombásztábor 

28. szombat   VIII. GOMBÁSZÜNNEP       

 Jóga Bálintné Nagy Zsófiával  EBBEN A HÓNAPBAN SZÜNETEL. 
 SZOMBATONKÉNT 14.00-17 ÓRÁIG ZENEKARI PRÓBA A NAGYTEREMBEN. 
 Június 16-tól  a TOURINFORM IRODA nyitva tart hétfőn is 8.00-16.00. 
 TELEHÁZ nyitva tartás EBBEN a hónapban:  15.-ig a megszokott időben,   

15-e után: hétfő: 8.00-16.00,  kedd: 11.00-19.00,  szerda, csütörtök, péntek: 8.00-16.00 

 Az időpontok változtatási jogát fenntartjuk.    Pap Judit Elza - 30/523 34 04 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Június 7-én 10.00-19.00 a pécsi Zsolnay Negyedben PÜNKÖSDI FESZTIVÁL várja a családokat. Ezen az 
eseményen a KÁRÁSZI HAGYOMÁNYTISZTELŐK  CSAPATA  népi gyermek játszóház programjával 

színesíti a programot. A belépés ingyenes! 

 

A Kárászi és Mázai Idősek Klubja meghívására a megyéből 4 idősek klubja érkezett május 28-án a Faluházba 
egy nagy találkozó, kulturális műsor, templomi mise, ebéd és táncmulatság közös eltöltésére. 

 

                                                                                                                                         

 

 



Tisztelt Klub Tagunk!

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Mázai Idősek Klubjának 2014. június  havi programját, melyre szeretettel 
várjuk! 

02. Hétfő    Jeles napok, népszokások  júniusban 

03. Kedd  Kézimunka / pünkösdi rózsa 

04. Szerda               Séta a faluban / Jó idő esetén! 

05. Csütörtök    Gyógytorna (ülő) 

06. Péntek  2.‐ától 13.‐áig megmérettetés ügyességi versenyekkel. Férfiaknak kugli verseny, 
nőknek babzsák dobás. 

09. hétfő  P Ü N K Ö S D – A KLUB ZÁRVA TART! 

10. kedd  Pünkösdi TOTÓ / kézi munka 

11. szerda  Találós kérdések gyűjteménye 

12. csütörtök  Hajókirándulás  Esztergomba  /  Érdeklődni  Óbertné  Marikánál  vagy  a  klubban!  
Június 04‐ig !!!!! 

      Gyógymasszázs a mázai klubtagoknak 

13. péntek    „Péntek 13.” 

16. hétfő    Térítési díj befizetés / Névnapi köszöntő 

      Pünkösdi király/királyné választás eredményhirdetése!!! 

17. kedd    Humoros történetek Klubtagok előadásában 

18. szerda  Gyógyfürdőzés Magyerhertelenden 

Jelentkezési határidő: június 5.‐éig 

Belépő + útiköltség kb.: 2000Ft 

19. csütörtök  Gyógytorna (ülő) 

20. péntek  Zenehallgatás 

23. hétfő    Egészséges életmód / Gyógyteák kóstolóval egybekötve 

24. kedd  Kézimunka 

25. szerda             Lurkó Nap / Kirándulás a Máré várhoz (Batyus) 

                                 Érdeklődés a klubban június 13‐ig !!!!!!!! 

26. csütörtök  Gyógymasszázs délelőtt a kárászi klubtagoknak 

27. péntek  Kertszépítés 

30. hétfő  Júliusi program előzetes 

M á z a, 2014. május 20.                   Szívélyes üdvözlettel: Éva, Erika és Piroska 

Telefonszámunk: 72 /671‐714;        06 20/560‐0730 

 



 

 
 

                                                                                                                                        

2014. július 1. 
K Á R Á S Z I 

független havilap XVII. évfolyam  6. szám 

 
 

Önkormányzati hírek: 
 

 A képviselőtestülettel közösen köszöntöttük Császár Zoli Bácsit 90. születésnapja alkalmából. Ezúton is 

kívánunk Neki jó egészséget és további szép éveket! 

 A képviselő testület június 3-án tartotta soron következő ülését. A testület elfogadta a Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálat beszámolóját az elmúlt esztendőről, a közös önkormányzati hivatal 2013-as 

zárszámadását, és a vízszolgáltató egyesüléséről szóló határozatokat.  

 Kárász Község Önkormányzata jelzálogot biztosít a Faluszépítő Egyesület hitelkérelméhez. A hitelkérelem egy 

pályázati megvalósítás miatt szükséges. A polgármesteri hivatallal szemben lévő épületben kerül kialakításra a 

Faluszépítő Egyesület által elnyert pályázati támogatásból a Kárászi Tájház 

 3 gyermek szociális nyári étkeztetésére nyert támogatást az önkormányzat 

 A felsős jó tanulók 5000 Ft önkormányzati jutalomban részesültek, kérjük azokat a nem Szászvárra járó 

tanulókat, és a középiskolásokat, hogy amennyiben az tanulmányi átlaguk 4,2-es feletti a bizonyítványukkal 

együtt jelentkezzenek a polgármesteri hivatalban július 10-ig! 

 A start munkások folytatták a temetői lépcsők kialakítását, felújítását, csapadékvíz elvezető árkok karbantartását 

végezték, járdalapokat gyártottak, zöldterületeket tartottak rendben 

 Készül a Kárászi Huncutságok újbóli, bővített kiadása, az ehhez kapcsolódó CD stúdió felvétele is megtörtént, 

jelenleg a sokszorosítási munkálatok zajlanak. Várhatóan az elszármazottak napján, amelyet augusztus 16-án 

rendez meg az önkormányzat, minden kárászi „háztartás” egy példány fog kapni. A megvalósítás egy Kárászért 

Egyesület által elnyert pályázati forrásból valósul meg 

 Június 28-án került megrendezésre a IX. Gombafesztivál, idén először „gombásztábor” előzte meg az eseményt. 

Gratulálunk a szervezőknek, és köszönet Mindenkinek, akik a lebonyolításban, szervezésben részt vettek!   

 Zajlik a polgármesteri hivatal tetőszerkezetének cseréje, felújítása, ide kapcsolódó hír, hogy újra sikeresen 

szerepeltünk egy pályázaton, ennek köszönhetően a polgármesteri hivatal épületében központi fűtés kerül majd 

kialakításra, az elnyert támogatás 2,8 millió Forint, és nem kell önerőt „hozzá tenni” 

 A térfigyelő rendszer megkezdte működését  

 Tisztelettel kérem, hogy akinek virágpalánta igénye van, jelezze a polgármesteri hivatalban, és ne a már 

elültetett virágokból vigye haza a szükséges mennyiséget!  

 

Kárász, 2014. július 1.   

           Lép Péter 

                    polgármester 

  



 

 FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLETI HÍREI 

„Erdély csaknem akkora, mint Magyarország és csaknem olyan szép…” 

Ezzel az – általában vitaindító – mondattal szoktak kezdődni transzilvániai útjaink. Ez a realista megközelítés 

segít abban is, hogy mindent megtegyünk a kevesek által látott helyek, dolgok, a csiszolatlan gyémántok 

felleléséért. Így volt ez most is, a Pünkösd előtti hétvégén. 

Újra átkeltünk a Partiumon, Királyhágón, Kalotaszegen. Körösfőn újra megszorult a lélek: tavaly a 

templomnyitogató néni, idén a régiséges mami költözött át egy jobb, örömtelibb világba. 

Aztán bementünk Kolozsvárra, az egész metropolisz olyan, mint a Házsongárdi temető, zsúfolt, kesze-kusza, 

nehezen kiismerhető – ez persze egy-két óra alatt lehetetlen is. 

Bonchida, az erdélyi Versailles! Válaszút, Kallós Zoli bácsival és a nap végén a megunhatatlan Torockó. 

Másnap irány a Székelyföld! Parajd sója, Korond cuccai, Farkaslakán Tamási Áron sírja, Szejkén Orbán Balázs 

kapui és a förtelmes borvíz, a szenttamási templom, sajnos, most a pap bácsi nélkül. Estefelé pedig a panziós 

Bálint István lekezelt a vendég Bálint Istvánnal. 

Az eső csak esett és esett! Elmaradt a hargitai túra és építkezés miatt a mofetás fürdőzés is – viszont a 

máréfalvi tájházban megfordultunk. 

Énlakára is eljutottunk végre! Visszafelé persze Ülkébe, a testvérfaluba is betértünk, belecsöppenve a helyi 

gyermeknapba és némi pálinkakínálásba, a kettő program nem függött össze, persze. 

Hazafelé az ezer éves Gyulafehérváron álltunk csak meg.  

Megérkeztünk, azóta csak az a gondom, hogy hova menjünk jövőre… 

Mezei Attila, elnök  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A KILENCEDIK 

Nem biztos, hogy néhány órával egy rendezvény lezárása után már össze kell foglalni a történteket. Jobb 

lenne, ha úgymond ülepednének a dolgok, mivel azért van minek letisztulnia. A lapzárta viszont nagy úr! 

Mindenképp új dolog, hogy két rendezvényről kell beszélnünk, ugyanis első alkalommal szerveztünk egy 

gombásztábort. Túl óvatosak voltunk, hiszen félve a szálláshiánytól nem hirdettük meg minden potenciális 

gombász csoport irányába, így nagyjából „félgőzzel”üzemeltünk. Öröm, hogy a díszvendég erdélyi egyesület 

elfogadta meghívásunkat, és hogy az égiek kegyesek voltak hozzánk - csak-csak találtunk vagy nyolcvan fajt, 

köztük ritkaságokat is. A „kísérleti” tábor tanulságait összefoglalva egészen biztos vagyok benne, hogy jövőre 

is helye lesz a kárászi mikológiai rendezvények sorában. Nyilvánvaló, hogy rendelkezünk mindennel, ami ezt 

az érdeklődő és fizetőképes réteget, a gombászokat falunkba vonzza. Van erdő, ész és „oly szent akarat”! 

Más eset a gombászünnephez hívott főzőverseny, amely idén már a falunap jelzőt is levetette magáról. Nagy 

gasztro rendezvényt csak nagy pénzből lehet rendezni, hiszen az önkéntes és önfinanszírozó csapatoktól nem 

várható el, hogy tömegeket etessenek. Azoknak, akik nem az evés, hanem a program, a fellépők miatt 

jönnek, szintén nem lehet fillérekből csodákat produkálni. A mostani vásári forgatagra utaló, „köztünk 

zenélő” verziót biztosan csiszolgatni kell még, de az sem járja, hogy drága fellépőket egy tucat ember 

nézeget. 

Számomra egyértelmű, hogy főzőversenyt csak megfelelő eseményhez kapcsolva, megfelelő anyagi és 

szervezői partner háttérrel fogunk ezután létrehozni. Legfontosabb, mint mindenben, a tisztánlátás: szükség 

van-e erre egyáltalán? 

Természetesen minden partnernek, támogatónak, segítőnek őszinte köszönetet mondok! 

Mezei Attila 

  

  



  

A KÁRÁSZI PLÉBÁNIA TÖRTÉNETE 

A Historia Domus 1783-tól íródott – ekkor már állnia kellett plébániaháznak. 

Klimó György pécsi püspök nevéhez kötődik a malom és szőlő adományozása, az 1700-as évek vége táján. A 

malom a ma Komjáthyék tulajdonában lévő, Szabó-malomként ismert. A szőlő a mai Nagypart, Paphegy 

néven emlegetett területen volt, amit aztán a nagy filoxérajárvány elvitt. Ide kapcsolódik a legenda, miszerint 

I. Ferenc József pécsi látogatásakor az itt termett bort találta legízletesebbnek… 

1853-ban Jankó János átépíttette, majd Kun Lajos idejében is történtek felújítások. 1968-ban nagyobb 

átalakítás – legutóbb pedig 2005 táján történt renoválás. 

Kárászi plébánosok: 

 1744-1780 Balogh András 

 1780-1788 Kereszturi László 

 1788-1796 Simon Máté 

 1796-1807 Báthory Antal 

 1807-1836 Horváth János 

 1836-1872 Jankó János 

 1872-1889 Bermüller Antal 

 1889-1906 Szekeres Ferenc 

 1906-1915 Csizmadia Alajos  

 1915-1926 Rausz Alajos 

 1926-1944 Kun Lajos 

 1944-1967 Szentes Károly 

 1968-1994 Werner Imre       Fotó: 1936 tájékáról 

 1994-  Gyurosovics Mihály     

1774-1955 között 12.168 keresztelés, 11.225 temetés, 3018 házasságkötés történt (az összes filia értendő) 

Jankó János nevéhez köthető – a már említett templom és plébánia átépítésen túl a gyümölcstermesztő 

egyesület létrehozása, amely a Gazdasági Egyesület Baranyai Fiókegyesületének kertjeként működött. Ő 

építtette saját költségén a kápolnát, valamint tudományos munkásságot is végzett, írt a porcelán 

készítéséről, a szőlőtermesztésről többek között. 

Vitéz Kun Lajos megteremtette a nyaraltatás alapjait, szorgalmazta és támogatta a villamos áram, a telefon 

bevezetését, az állomási út építését, -  a strand megépítése, parkosítás, a magyaregregyi új iskola létrehozása 

és a lengyel menekülttábor mind-mind az ő nevéhez fűződik. 

Szentes Károly festtette a freskókat Gebauer Ernő pécsi festőművésszel, készíttette a Jézus Szíve oltárt, a 

kápolnát újraépíttette a századik évfordulóra, megépíttette a magyaregregyi templomot, a szentmisébe új 

elemeket vont be a fiatalok megszólítása céljából. 

Werner Imre ideje alatt a templom külsőleg (1977-78), majd belülről is (1994) megújult, kapcsolata az 

ifjúsággal példa értékű.  

Kedves Olvasó! 

Ha van még olyan információja, fotója, amely kiegészítheti Kárász történetét, kérem, mondja el, 

hozza el, hogy a Krónika teljes lehessen. (A képeket másolás után rögtön visszajuttatom.)  

              

Mezeiné Zsuzsa 

  



  

 
90 

 
Apu június 10-én 90 éves lett. Gondoltam, az alkalomból írok néhány sort, de aztán rájöttem, nincs rám 
szükség. Néhány évvel ezelőtt Gergő a nagyapjával közösen elindult egy kitelepítésről szóló pályázaton, ahol 
az életút rögzítve lett, s amelyen másodikak lettek. Ebből idézgetek:   (-csl-) 
 
Császár Zoltán vagyok, 1924-ben születtem Magyarsókon, itt jártam a 8 elemi iskolát 1938-ig, ekkor 
szabadult fel a Felvidék, igen nagy ünnep volt ez nekünk. Ez a Pozsony környéki magyar település közel 3 ezer 
lakosú, csak a postamester és a csendőr volt tót. A 4 éves kereskedelmi középiskolát a Pápai Református 
Kollégiumban végeztem. Nagybátyáméknál laktam, itt érettségiztem 1944 májusában. Hazaértem a 
vizsgáról, mindenki összefutott az udvarban, gratuláltak. Nagybátyám felesége, Ilonka néni szólt a 
cselédlánynak: Mari, vedd tudomásul, hogy Zoló fiatalúr leérettségizett, mától ő „tekintetes úr”. Este 
összepakoltam mindent, és a reggeli vonattal hazaindultam néhány évvel a hátam mögött. Azóta is sokszor 
gondoltam: „Te jó Isten, fél napig tekintetes úr voltam”.   
 
Ekkor jött a villámcsapás. Szüleim megkapták a kitelepítési határozatot, az un. „fehér lapot”. 1947. július 28-
án jöttek a teherautók, melyekre felpakoltunk mindenünket, még a kutyánkat és a macskánkat is. Sőt, 
emlékszem, hogy a paradicsom zöld volt, anyám úgy szedte le és csomagolta el. Így vittek Tornóc állomásra a 
vagonokba. Ezek voltak a szívszorító pillanatok, itt kellett hagyni a szülőházat. Őseink mind itt éltek. 
Nagybátyám összeállította a családfát. Egyik ősöm, Császár Márton 1630. május 23-án II. Ferdinándtól 
nemességet kapott: kutyabőr latinul kézzel írott. Minden bizonnyal már ő is Sókon lakott. Az utolsó 
teherautóban voltak a szüleim, mikor az udvarból kigördültek, anyám sírt, apám hallgatott. Kivittek minket az 
állomásra. A szerelvénnyel 4 család jött, 3 Fülöp és 1 Császár, 15 fő. A családok az összes tulajdonukat 
magukkal vihették, az ékszeres doboztól a trágyáig, mindent. … Következő állomás egy budapesti 
teherpályaudvar. Értesítettek, hogy mindenki menjen az állomás elé, üdvözlés következik. Itt már több 
szerelvény is állt. Megjelent egy alak, felállt valamire és nagy hanggal elkezdte: „Kedves Elvtársak!” Erre egy 
gazda kilépett (csizma, fehér ing, fekete kalap), és ő is hangosan: „Álljon meg a menet, nem úgy van az, csak 
mi jöttünk, ők (mármint az elvtársak) otthon maradtak!”… Kaptunk Szalatnakon egy kis házat, ami két és 
félszer kisebb volt, mint a sóki, két szoba + konyha, mindegyik helység földes. A földterület is csak közel a 
harmada volt a sókinak. Ez lett az új otthonunk. Mindegyikünkben nagyon erős volt a honvágy, élvezettel 
ettük azokat a félig érett paradicsomokat, mert a szülőföldet jelentette. Apám ekkor már 70 éves volt, nem 
tudott új életet kezdeni. Még 6-8 év múlva is lehetett hallani: „mikor megyünk haza?” … Nálam bizonyára 
nem volt minden rendben, elhatároztam, hogy visszamegyek. Az első faluban csendőrök igazoltattak. Bevittek 
a megyeszékhelyre, vallattak, 7-8 oldal jegyzőkönyv, utána 6 napig az egyesbe. Összesen 92 napig voltam 
bezárva, míg kiderült, hogy ártatlan vagyok, ugyanis, mint kémet kezeltek. Elvittek Pozsonyba, kivittek a 
határra, mutatták, merre van Magyarország és otthagytak. Úgy látszott, akkor betelt a pohár, én is 
lecsillapodtam, többet nem próbálkoztam.  
 
Telt múlt az idő, az Állami Erdőgazdaság Kárászi Erdészeténél kaptam munkát, végig jártam az összes lépcsőt: 
adminisztrátor, bérelszámoló, sztk ügyintéző, könyvelő, vezető könyvelő, és végül innen mentem nyugdíjba. 
Ennek már jó néhány éve.  A dologhoz tartozik még, hogy 1966-ban az erdészettől egy olyan szolgálati lakást 
kaptam feleségemmel, amelyet annakidején államosítottak, és amelyet egy ideig megosztottunk az egykori 
tulajdonosával. Anyám rengeteget beszélgetett Emmi nénivel. Ezeken a beszélgetéseken a két „barátné” főleg 
azt boncolgatta, hogy melyikük veszített többet az életben… 
 

Tisztelettel megköszönöm polgármester úrnak, a képviselő testületnek, hogy megtiszteltek azzal, 
hogy együtt ünnepelték velem 90. születésnapomat. Jóérzés tudni így az út vége felé, hogy Kárász 
pótolta az elvesztett szülőföldet, s hogy tenni tudtam a településért először az Erdészet, majd a 
Nyugdíjas Klub színeiben.            
 

Császár Zoltán  
 

  



  

KÖZMUNKA - KÖZMUNKÁSOK!? HEJ! 

Régóta motoszkál a fejemben - és nagyon sok más fejekben- a fenti cím megfelelő értelmezése. 

  Kérem szépen! Ha már egyszer környékünkön kitalálta az emberek foglalkoztatásának javítását, minél 

több -volt- munkanélkülinek adjon munkát, az egy nagyon szép gesztus az ország lakossága felé, ami 

mellesleg nemzetközi berkekben is sokat ígérő terv. Volt. Vagy most is az? Meg lehet ítélni. 

  Mert ami egy  jó ideje a köz véleménye, erősen megoszlik. 

 Jó! Kaptak munkát a munkanélküliek. Nagyon jó! Foglalkoztatva vannak, nem segélyből élnek. 

Hivatalos melósoknak számítanak, bért - fizetést kapnak. De mennyit? 

Sok "falumunkással" beszélgettem a fentiekről, szinte senki nem panaszkodott. ("Persze, kevés a pénz, ebből 

alig lehet megélni, de jó, hogy ez is van, meg kell becsülni.") 

Hát, ez az! Ők megbecsülik azt a lehetőséget, amit kaptak. Nem panaszkodnak, elfogadják azt, ami van. 

Legalábbis itt, kicsi falunkban. 

De nem politizálni akarok! 

Itt, ebben a gyönyörű kis faluban egyre-másra, hétről- hétre szépülnek, rendeződnek, csinosodnak a 

közterületek. Nem múlik el nap, hogy ne látnék valakit seprűvel a vállán, talicskát tolva, virágföldet és 

hajtásokat cibálva (közben gazolva) szépítési tervvel nekiindulva a faluba kertészkedni, szépítgetni valahol. 

Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy kisebb csoportokban szétszéledve (beosztva) a falu több pontján is 

szorgoskodnak a lányok. Ők a virágágyásokat, köztéren kiültetett palántákat ültetik, locsolják, gondozzák.  

Csepereg az eső! Nem baj, jó a hajtásoknak, meg mi is növünk, egy kicsit - mondja Anikó és Erika. 

És közben a buszmegálló betonszegélyeit vakargatják a gaztól. Utána összesöpörnek, bedobják a műanyag 

kukába, aztán elviszik a teli műanyagot a megfelelő gyűjtőbe. És folytatják tovább. Jó kedvvel, nem 

panaszkodva, meló mellett (!) a járókelőkkel is egy picit beszélgetve. 

A fiúk sem a "bányában dolgoznak", ez alatt, ők is a falu közterületein, árokparton, megállókban, patak mellett 

"gitároznak", vagy füvet nyírnak; benzinessel, vagy néha kézi kaszával. 

Tisztelt Kárásziak! 

Önök is látják, tapasztalják, hogy ez a kis falu milyen gazdag a látványban, szépségben, kulturált 

környezetben. Ennek ellenére többször hallom, hogy a "közmunkások" már megint búgatják a gépeiket, 

zajongnak az egész faluban. 

Hát igen! Ők azok, akik helyettünk is elvégzik azt a munkát, amit néha nekünk sem esne nehezünkre 

megcsinálni. (Felvenni a járdáról egy üres falkont, nem eldobni a papír zsebkendőt, stb.) 

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban: név nélkül, minden egyes "faluért dolgozó" (közmunkás) előtt le a 

kalappal. és köszönet nekik a munkájukért! 

(Wehónak, meg köszönet és tisztelet, mert ő nem ismeri a munkaidő fogalmát!!) 

Tisztelettel: Sz. Jani 

A IX. Kárászi Gombászünnep pillanatképei 

 

 

  

 

 

 



 

A KÁRÁSZI FALUHÁZ JÚLIUSI PROGRAMJAI 

2. szerda   18.00-19.00  Torna Bradács Máriával       

5. szombat   A Faluház foglalt (Kissné Löbl Bernadett) 

8. kedd    18.00-19.00    Torna Bradács Máriával 

9. szerda   Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédelmi és Honismereti tábor 

10. csütörtök   14.30-15.30  Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal 

15. kedd   18.00-19.00  Torna Bradács Máriával 

16. szerda   14.00-16.00  MVHE  fogadóóra Hirt Balázzsal   

18-20    Dél-Dunántúli Regionális Találkozó 

22. kedd   18.00-19.00    Torna Bradács Máriával 

29. kedd   18.00-19.00    Torna Bradács Máriával 

 Jóga Bálintné Nagy Zsófiával  EBBEN A HÓNAPBAN SZÜNETEL. 

 SZOMBATONKÉNT 14.00-17 ÓRÁIG ZENEKARI PRÓBA A NAGYTEREMBEN. 

 Júliusban  a TOURINFORM IRODA nyitva tart hétfőn is 8.00-16.00. 

 TELEHÁZ nyitva tartás EBBEN a hónapban:    8.00-16.00 

Az időpontok változtatási jogát fenntartjuk.    Pap Judit Elza - 30/523 34 04 

Sikeres volt a Gombászünnepi rajzpályázat, 71 pályamunka érkezett Komlótól Kárászon át egészen Szekszárdig 

bezárólag küldtek rajzokat a gyermekek. A helyezettek között két kárászi gyermek is volt: Elmont Luca és Pap Áron. 

Köszönöm az ajándékok felajánlását! 

Támogatóink:  Mártonék, Gulyásné Erzsi, Császár Levente, a Faluszépítő Egyesület, Keleti-Mecsek Tourinform Iroda, 

Mézes Körút, Duna-Dráva Nemzeti park 

 

 



 

 
TISZTELT KLUB TAGUNK! 

 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Mázai Idősek Klubjának 2014.  július  havi programját, 
amelyre szeretettel várjuk! 

 
 

01. Kedd Jeles napok, népszokások  júliusban 
02. Szerda Nagyanyáink receptjei – Igy készül a PULISZKA! 
03. Csütörtök         Kertészkedés 
04. Péntek              Bonyhád piaclátogatás. Indulás a 7.30-as járattal 
05. Szombat  Az Ölelés Világnapja! 

 
07. hétfő Egészséges életmód: Nyári folyadékpótlás… 
                                Este 7 órakor Erdélyi kirándulással kapcsolatos megbeszélés 
08. kedd Kézimunka / Origami virágok 
09. szerda Erdélyi kirándulás: indulás 24 órakor 
10. csütörtök        Gyógytorna – ülőtorna 10 órától 
11. péntek  Logikai játékok 
 
14. hétfő  Étkezés térítési díjának befizetése/  8 órától klubos étkezés        
15. kedd  Kézimunka / Origami virágok      
16. szerda  Humoros történetek - Klubtagok előadásában 
17. csütörtök Kártya játék 
18. péntek Kirándulás Pécsre Indulás a 7.20 járattal 
 
21. hétfő Születés és névnapi köszöntők (Anna – Magdolna) 
 Kürtös kalácssütés az udvaron 
22. kedd Kézimunka 
23. szerda            Érdekes – megható történetek / klubtagok előadásában 
24. csütörtök Gyógymasszázs délelőtt a kárászi, du. a mázai klubtagoknak 
25. péntek Logikai játékok 
 
28. hétfő Egészséges életmód – séta a faluban 
29. kedd Kézimunka 
30. szerda Találós kérdések gyűjteménye 
31. csütörtök Gyógytorna / ülő torna 10 órától 
 
!!! Erdélyi kiránduló csoport megbeszélésre – biztosításkötés, pénzváltás, útiköltség 
befizetés!!! 

HIRDETÉS! 
Szobabicikli eladó. Érdeklődni a Klubban. 

 
M á z a, 2014. június 30.        
     
     Szívélyes üdvözlettel: Éva, Erika és Piroska 
 
 

Telefonszámunk: 72 /671-714;       06 20/560-0730 
 



 

 
 

 

2014. augusztus 1. 
K Á R Á S Z I 

független havilap XVII. évfolyam 7. szám 

 

Önkormányzati hírek 

 Július hónapban a képviselő testület nem ülésezett. 

 Június 30-án a polgármesterekkel Bikalon köszöntöttük az Egyházaskozári Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit, a vendégül látásukkal köszöntük meg az egész 

éves munkájukat. 

 A gombafesztiválon vendégül láttuk Novo Orahovoi testvértelepülésünk küldötteit. 

 A polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítése (központi fűtés kialakítása) augusztus 4-én 

kezdődik.  

 Egyházaskozár Önkormányzata, és Weisz Nelli polgármester Asszony felajánlásának 

köszönhetően valósulhat meg ebben az esztendőben a polgármesteri hivatal 

fűtéskorszerűsítése. Településünk több pályázatot valósít meg egyidejűleg, így nem tudta 

volna a központi fűtés kialakítását előfinanszírozni, Egyházaskozár rendelkezésünkre 

bocsájtotta a szükséges 2,3 millió Forintot, a kölcsönt 2015-ben kell visszafizetnünk, 

vagy amint a pályázati pénz megérkezik. 

 A 4,2-es tanulmányi átlagot meghaladó tanulók július hónapban kapták meg az 

önkormányzattól az 5000 Ft-os „ösztöndíjat”. Gratulálunk a teljesítményükhöz, és íme, a 

névsoruk: Csősz Bence, Füzi Csongor, Nagy Lilla, Strehle Yannick, Jakab András, Csősz 

Flóra, Csősz Gyula, Kaszanics Dávid, Mezei Anna, Nyisztor Eszter, Pirisi Julianna 

 A START munkások árkokat rendeztek, a temetői lépcsőket javították-alakították ki, a 

zöldterületeket tartották karban, a kerteket művelték.  

 2014. augusztus 16-án kerül megrendezésre az Elszármazottak találkozója, és Falunap, 

részletek az ALapban, szeretettel várunk mindenkit! A Kárásziakat meglepetéssel várjuk! 

 Magyaregregyen augusztus 9-én kerül megrendezésre a Csapjunk Össze Szomszédok 

vetélkedő, a versenyen Hosszúhetény, Magyaregregy, és Kárász csapatai mérik  össze 

tudásukat! Várjuk a jelentkezőket, érdeklődni a polgármesteri hivatalban lehet! 

 A Köztársasági Elnök október 12-re írta ki az önkormányzati választásokat. 

  

Kárász, 2014. július 31. 

          Lép Péter 

polgármester 



FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET HÍREI 

- Egyesületünk koordináló szerepet töltött be egy Kárászon zajló regionális turisztikai program 

szervezésében. A nálunk megszálló tolnai, somogyi és megyénkbeli természetbarátok 2014. 07. 18-20. 

között szervezték aktuális rendezvényüket a helyi önkormányzat – ezúton is megköszönt – 

támogatásával. 

- Folyamatban van a megváltozott civil törvénnyel (amely szorosan kapcsolódik az új PTK-hoz) 

kapcsolatos feladataink rendezése is  - egy újabb hiánypótlás határideje 2014. 08. 04. 

Mindez hatással van a már megnyert turisztikai pályázat kezdésére is. 

- Tervezzük, hogy részt veszünk egy I. világháborús fotópályázaton. 

- A 2014. 09. 20-i Kulturális Örökség Napjai rendezvény ránk vonatkozó része a „Herman Ottó nap”. A 

program csaknem teljes, jeles előadókkal és művészekkel találkozhatunk majd.  

- Kérjük tagjainkat, hogy az évi horribilis (500 Ft) tagdíjat szíveskedjenek a Postán befizetni! 

Mezei Attila 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A HÓNAP GOMBÁJA HELYETT A HÓNAP GOMBÁI 

 

Július végén megtámadtak bennünket a gombák! 

Most konkrétan nem a peronoszpórára, lisztharmatra gondolok – hanem arra, hogy bárki, bárhova lép a 

rengetegben: gombákkal találkozik. 

Csak néhány tűnődő gondolatom van ez ügyben! 

Ugye, mindenki tudja, hogy a törvény napi 2 kg  erdei gomba gyűjtését engedélyezi? Ugye, mindenki 

ismeri a védett gombákat? Találós kérdés:  a császárgalóca védett, vagy nem? (Persze, hogy védett, jár a 

hangszóró…) A gyilkos galóca kalapja piros, vagy olívzöldes? 

Tudja-e minden gombász, hogy melyik az a néhány gomba, amitől biztonsággal meg lehet halni és nem is 

akárhogyan? 

A homály oszlatására ezúton ajánlom  a kárászi Gombászkör segítségét! 

Alapszintű gombaismerői tanfolyamot kívánunk indítani és a falu fontosabb „kilépő” útjain információs 

táblákat, kártyákat fogunk elhelyezni. Ötleteket is várunk, mert azért a cél nem az, hogy nagy 

vasoszlopokon képek lógjanak! Tudjuk-e használni a már elfogadott helyeket (kocsma, IKSZT, sorompók) 

ilyen célokra? 

 Mindenkinek óvatos gombászást! 

        

 

 

 

Mezei Attila 



K R Ó N I K A  

TEMETŐ, KÁPOLNA, KŐKERESZTEK 

 

Temető 

Mayer Péter (1907-1979) egykori kárászi tanító falutörténetében azt olvashatjuk, hogy valaha az 

emberek a templom köré temetkeztek, ott lehetett a falu temetője eredetileg. Ma ezt az önkormányzat 

által nemrégiben állított „emlékkert”jelzi.  

Dr. Németh László Imre Károly (Kühnel Márton testvére lányának férje) fennmaradt soraiból a 

következőket tudhatjuk meg: 

„A Kűhnel család temetkezési helye a telep mellett húzódó hegyvonulat tetején van. A meredeken 

emelkedő hegy völgybe néző csúcsát levágták és ott sírboltot alakítottak ki az elődök. … A nagyméretű 

teremben 10-12 koporsót láttam. …” 

E sorok szerint ekkortól lehet a dombon, domboldalon tudni a temetőt. 

 

Temetői kápolna 

 

Jankó János építtette 1848-ban, javítva lett 1921-ben (Rausz Alajos), majd a tető beszakadása miatt 

1944-ben (Kun Lajos) és 1948-ban (Szentes Károly) ugyanezért. 

Benne a feszület Kiss György munkája. A temetői kápolnában nyugszik Jankó János. 

 

Templom-téri kereszt 

 

A mai Faluház (az egykori iskola) előtt álló kőkereszt a Kühnel- család adománya. 

 

Kőkereszt a falu közepén 

 

Eredetileg  a bolt (előtte Takarékszövetkezet, még előbb bolt) mellett állt a község által állított fakereszt, 

mely helyett  - a fakereszttel szembeni patakparton - Jankó János saját költségén kőkeresztet emelt, 

köré három akácfát ültetett .  

 

 

Kedves Olvasó! 

Ha van még olyan információja, fotója, amely kiegészítheti Kárász történetét, kérem, mondja el, 

hozza el, hogy a Krónika teljes lehessen. (A képeket másolás után rögtön visszajuttatom.)  

              

Mezeiné Zsuzsa 

................................................................................................................................. 

 

  



KÁRÁSZON JÁRTAK TANÍTVÁNYAIM 

 

 A tavalyi Gombafesztiválon díjat nyert tanulók élménybeszámolóján felbuzdulva az 

osztályomba járó gyerekek és szüleik már tavasszal érdeklődtek, idén is lesz-e rajzpályázat. 

Nagy igyekezettel láttak az alkotáshoz, előkerült a zsírkréta, festék, sőt még a cipőkrém is. 

A sok jó munka közül nem volt könnyű választani, a művészeti iskolánkban tanító 

kolléganőm segítségét is kértem. Végül 12 kép utazott Kárászra.  

 Nagyon örültem, amikor Judit felhívott és elújságolta, hogy két tanítványom is a 

díjazottak közé került. Azonnal értesítettem a szüleiket, és meghívtam a családokat 

szülőfalumba. Szombaton délután napközis társammal együtt érkeztek. Miután 

megkóstolták a szüleim kertjében termett gyümölcsből helyben készített almalevet, 

elindultunk felfedezni a falut. Megnéztük a templomot, elsétáltunk a strandig (bár sajnos 

az már csak az emlékeimben él). Nagyon tetszett mindenkinek az állatorvosi rendelőt jelző 

tehén, az út menti vadvirágokról remek fotók készültek, napernyőként pedig a lapulevelek 

szolgáltak. Persze kipróbáltuk az ugráló várat, a testfestést, sőt az íj használatát is. 

 Izgalommal vártuk a díjátadást, hiszen az eredményt még nem ismertük. Az alsó 

tagozatosok között Pintér-Baranyi Péter az első helyen végzett, Balogh Liliána pedig 

különdíjat kapott. Büszke vagyok a lurkókra! Mindketten az alkalomhoz illő, értékes, szép 

ajándékokkal megrakodva, családjukkal együtt élményekkel, szép emlékekkel gazdagon 

indulhattak haza. Köszönjük szépen a Kárászi Gombászkörnek, Császár Leventének, a 

Mecseki Mézes Körútnak, a Duna-Dráva Nemzeti Parknak és a Keleti Mecsek Tourinform 

Irodának a bőkezű felajánlásokat! 

            

Nagyon köszönöm Pap Judit Elzának a sok segítséget! Márton Tiborné Verát és 

Gyalogh Janest azért illeti elismerés, mert fáradságot nem kímélve lehetővé tették, hogy 

igazi helyi ajándékkal, a falu képével díszített Márton-mézzel jutalmazhassam meg a 

gyerekeket. Köszönöm szépen! 

 Két alkalommal 6 tanítványom jutott el családostul a szülőfalumba. 

Mindannyiuknak nagyon tetszett Kárász, remekül érezték magukat. Ígérjük, hogy 

amennyiben jövőre is lesz lehetőségünk, újra részt veszünk a Gombászünnep programjain. 

A szervezőknek további jó munkát és sok sikert kívánok!   

Tekucsov Ilona 

 

 

 



KÁRÁSZON RENDEZTÜK A RÉGIÓS TALÁLKOZÓT        /I. rész/ 

Háromévenként kerül sor arra, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség találkozóját 

mi, baranyai természetbarátok szervezzük. Ilyenkor igyekszünk megyénk olyan kincseit megmutatni, 

amikre mi magunk is büszkék vagyunk. Kárász és környéke természeti szépségeit magam csak jó pár 

évvel ezelőtt fedeztem fel, mivel születésemtől fogva a hegy ellenkező oldalán élek. Amikor a Szent 

Márton gyalogos zarándokút e szakaszát akartuk kijelölni, akkor jutottam el a faluba. Az erdő felől, délről 

érkeztünk, majd az északi ösvényeken hagytuk el a falut. A falu nagy hatással volt rám, számítógépem 

háttérképéül is hosszú ideig a Köblénybe vezető útról visszanézve elkattintott kép szolgált emlékeztetőül 

az ott töltött szép napra.  

Most, hogy ránk esett a feladat (a találkozó megszervezése), úgy éreztem, másnak is meg kell mutatni e 

varázslatos tájat. A gondolatot tett követte, s miután Müller Nándi túravezető társunknak, barátunknak 

(aki pár éve a szomszéd faluban él és jó ismerője e tájnak) is megemlítettem a gondolatot, beindult a 

gépezet. A gyönyörű táj adott volt, s a fogadókészség is példás. A falu vezetőivel, civil szervezeteinek 

képviselőivel való többszöri találkozásunk eredményeképpen összeállt a program. 

Július 18-án, pénteken délután a Faluház udvarán gyülekeztünk, vártuk a Somogyból, Tolnából 

érkezőket. Három órakor indultunk a Mecsekerdő Zrt „léüzemébe”, ahol alapos tájékoztatást kaptunk a 

naturalé készítés folyamatáról, s kóstolót is fogyaszthattunk az éppen raktáron lévő kínálatból Merkné 

Erőss Éva szíves vendéglátása jóvoltából. Azután Mezei Ottó fazekas műhelyét látogattuk meg. Ő 

nemcsak a –méltán elismert-fazekas tevékenységéből tartott elméleti és gyakorlati bemutatót, hanem a 

honismereti, néprajzi gyűjteményét is bemutatta ízes beszédével, bennünk is régi emlékeket felidéző 

szavaival.  Nagymamáink háztartási eszközei, ruhái, edényei sorakoztak a –Mezei Ottó saját házában 

kialakított- gyűjteményben. A Faluházhoz visszafelé sétálva megcsodáltuk a hangulatos játszóteret, majd 

betértünk az első Magyar Fészekodúgyár volt területére is, ahol mutatóban van még néhány odú, ami a 

régi idők emlékét idézi.  

Finom illatok jelezték, merre kell tartanunk, a Faluház udvarán a bográcsban rotyogott már a finom 

pörkölt. Kaszanics Károly volt a séf, a falu megye-szerte híres főzője.   

Vacsora előtt Lép Péter polgármester úr köszöntötte a találkozó résztvevőit, majd finom bodzapálinkával 

kínálta a természetbarátokat. A kiváló vacsora elfogyasztása után Mezei Attila, a Faluszépítő Egyesület 

vezetője szólt a falu múltjának, jelenének fontos állomásairól.  

Találkozónk résztvevői is mesélhetnek arról a vendégszeretetről, amellyel fogadtak bennünket 

szállásadóink. A koordináció nem egyszerű feladatát Mezei Attila vállalta, de nem volt ember, aki 

irigyelte volna, amikor még péntek este is újabb igényekkel álltunk elő.  

Pap Judit (aki egyébként mindhárom nap velünk volt szinte végig, s nem volt olyan kívánságunk, amit ne 

teljesített volna) beszélt arról is, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a környékbeliek is 

megismerjék az értékeket. Három, már országos hírű rendezvényük csábítja az embereket a faluba: az 

egyik a Gombafesztivál, a másik a Pálinkafesztivál és a hagyományőrző táborok. Hamarosan pedig az 

elszármazottak találkozója következik. Látszott egyébként, hogy a kárásziak megszokták a vendégeket, 

szívesen álltak velünk szóba az utcán is, boltban is, templomba menet is. 

Ezután Bank László, a MME Baranya megyei csoportjának alelnöke, irodavezetője tartalmas, kritikus 

hangvételű, hiteles előadása világított rá arra, hogy természeti értékeinkkel hogyan kell bánni. Képeivel 

jó és rossz példákat mutatott be megyénk helyi jelentőségű kastélyparkjainak, közparkjainak, növény 

gyűjteményeinek, füves területeinek,vizes területeinek, erdeinek gondozottságára, biztonságára, 

veszélyeztetettségére.    

Tóth Klára, a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöke 

 



Elszármazottak Találkozója  
és  

Falunap 
 

Idén augusztus 16-án várjuk vissza elszármazott ismerőseinket, 

amely találkozó egyúttal Falunap is lesz.  

 

Programok: 

12.00-14.00 Falukörséta, melynek keretein belül bemutatjuk a 

volt kárásziaknak, hogy utolsó találkozásunk óta 

mennyit szépültünk, milyen múzeumokkal 

gazdagodtunk 

14.00-14.10  Lép Péter polgármester köszöntője 

14.10-16.00  Kárásziak és elszármazottak találkozása, 

beszélgetés 

16.00-17.00  Máté Gábor előadásában hallhatjuk Kárász 

történetét, ezt követi Császár Levente "Kárászi 

Hunczutságok" című könyvének bemutatója 

17.00-18.00  A Kárászi Képek, Hangok, és Egyéb 

Hunczutságok című kiadvány CD bemutató 

koncertje a Völgységi Dalkör, Blaskó Csaba és 

Zenekara illetve Bogyai László előadásában 

18.00    Vacsora   

 

A vacsora (melynek ára 500 Ft/adag) természetesen nem 

csak hazatérő vendégeink, hanem jelenlegi lakosaink 

részére is készül. Ezért kérünk mindenkit, aki igényel ételt 

legkésőbb augusztus 8-ig jelezze szándékát a Faluházban. 

 

 

 

Hétfőtől péntekig 8.00-16.00-ig a következő telefonszámon: 

72/671-304   vagy személyesen lehet.  

 

Helyi lakosainkat is meglepetéssel várjuk… 

 

 

 

 



KÁRÁSZI HUNCUTSÁGOK 

15 évvel ezelőtt Papp Endre mutatott egy könyvet, amelyben egy település anekdotáit, érdekes 

történeteit mesélik el. Ilyet én is akarok! – volt az első gondolatom, miután kézbe vettem a kiadványt. 

Rövid időn belül összeültek Kárász nagy mesélői és egy demizson bor mellett elindult a sztorizgatás. A 

diktafon vette a vicces történeteket, nekem csak lejegyeznem kellett őket. Pár évvel később már én 

poénkodtam a kimaradt, illetve az újabb történetekkel, Drumi barátom pedig karikatúrákat készített a 

két kis füzethez.  

2000-ben nyitotta ki Judit és Fritz a Pajtaszínház kapuját az első Elszármazottak Találkozó-ja 

alkalmából, ahol Rumi Laci ezekből a kis szösszenetekből rendezett egy csokorra valót. Az előadás sikere 

minden várakozást felülmúlt. Fritzivel majd összecsináltuk magunkat, hogy le ne szakadjon a Pajta, 

annyian voltak kíváncsiak a műsorra. A KÁRÁSZI HUNCUTSÁGOK 4 „évadot” élt meg. Aztán 2013-ban a 

Kárászért Egyesület  benyújtotta azt a LEADER pályázatot, amely lehetővé tette , hogy könyv formájában 

is találkozzon velük az olvasó.  

Folyamatosan ott motoszkált bennem: ezek a történetek – ellentmondva látszólagos könnyű 

fajsúlyuknak – komolyabb megjelenést érdemelnének. Drumi fia, Andris, ezalatt az idő alatt felnőtt a 

feladathoz, hogy átvegye apjától a cerkát. A régi és az új grafikák méltó kiegészítői a bolondos 

történeteknek s egyszer még büszkék lesznek a kárásziak, hogy Papp Andris első komolyabb munkája a 

faluhoz kötődik! Jancsik Roland szerkesztő-grafikus pedig olyan köntösbe öltöztette mindezt a 80 

oldalnyi őrületet, olyan összhangba hozta a látszólagos kavalkádot, hogy elképzelni sem lehet jobbat.  

A könyv másik erőssége a fotó kiegészítés. Müller Nándi pár évvel ezelőtt lencsevégre kapta a 

települést, ebből válogattunk, valamint készültek újak képek, s természetesen gyűjtöttem a régi 

felvételeket is. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik rendelkezésünkre bocsátották ezeket a 

fotókat: 

Piller Zsoltinak és Dobos Lacinak az ősök képét; Sarkadi Irmus 

néninek és Kővári Irénke néninek, hogy végig lapozták velem a családi 

albumokat; Picének az újságcikk másolatokat; plébános úrnak, hogy 

előkereste a Kun Lajos örökséget; Mezei Zsuzsának és Attilának a 

Krónikában szereplő gyöngyszemeket; Streit tanár néninek a szüreti 

bálokat; Szeli Mártának, hogy leakasztotta a falról a focistákat; 

Horváth Öcsinek, hogy mégiscsak megkerült a „Colos féle” csapat; 

Magyari Annus néninek az esküvőt és a Tisza kutyát; Deák Attilának a 

kárászi iskola sorozatát; Máté Gábornak nem csak az archív képeket, 

hanem a legerősebb anekdotát is; Borbély Zsuzsa néninek Liponyát és 

a vasutat; Mezei Évának az enyészet felé induló képek megmentését, 

apunak, hogy fényképező-mániája folytán rengeteg kordokumentum 

közül szemezgethettem; Juditnak, hogy folyamatosan küldte a 

hiányzó láncszemeket, s ha kellett, fényképezőgépet ragadott; s végül 

Orsós Jóskának, hogy modellt állt a kedvenc portrémhoz… 

A történetekkel remélem nem sértettem meg senkit. Ha 

mégis, augusztus 16-án – miután az ELSZÁRMAZOTTAK 

TALÁLKOZÓJÁN kiosztásra kerültek a könyvek –, a sarki kistornyúban 

elégtételt adok!  

 –csl- 

  



A KÁRÁSZI FALUHÁZ AUGUSZTUSI  PROGRAMJAI 

 1. péntek   Népzenei tábor  utolsó napja  
 6. szerda   14.00-16.00  MVHE  fogadóóra Hirt Balázzsal   
5. kedd    14.15-15.00  Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal 
13. szerda   14.00-16.00 Kézműves játszóház gyermekeknek 
14. csütörtök   14.00-16.00 Kézműves játszóház gyermekeknek 
14.  csütörtök   18.00  Egészségügyi előadás   

Téma: Percek alatti fájdalomcsökkentés? Órák alatt állapotjavulás? Csak drága és erős gyógyszerek 

tudják elérni, sok kellemetlen mellékhatás mellett. Egészen mostanáig! 
Ismerjék meg azt a világraszóló magyar találmányt, amelynek csak pozitív mellékhatásai vannak, 

megdöbbentő hatékonysággal és gyorsasággal rendelkezik, és csak természetes anyagokból áll.... 

16. szombat    12.00-tól Kárászról Elszármazottak Találkozója és Falunap.  
26. kedd   14.30-15.30  Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal 
20. szerda   A Faluház zárva tart 

 Jóga Bálintné Nagy Zsófiával  EBBEN A HÓNAPBAN SZÜNETEL. 

 Augusztusban a gyógytorna szünetel. 

 SZOMBATONKÉNT 14.00-17 ÓRÁIG ZENEKARI PRÓBA A NAGYTEREMBEN. 

 Augusztusban a TOURINFORM IRODA nyitva tart hétfőn is 8.00-16.00. 

 TELEHÁZ nyitva tartás EBBEN a hónapban:    8.00-16.00 Pap Judit Elza - 30/523 34 04 

 

Tisztelt Klub Tagunk! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Mázai Idősek Klubjának 2014. augusztus havi programját, 

melyre szeretettel várjuk!    Telefonszámunk: 72 /671-714; 06 20/560-0730 

01. Péntek  Falunapi előkészületek  

02. Szombat Mázai   F A L U N A P 

04. hétfő Jeles napok, népszokások  augusztusban 

05. kedd Érdekes, megható történetek (klubtagok előadásában) 

06. szerda Kézimunka  

07. csütörtök        Gyógytorna – ülőtorna 10 órától 

08. péntek  Kártyajáték 

11. hétfő  Étkezés térítési díj befizetés    

12. kedd  Logikai játékok     

13. szerda  Találós kérdések gyűjteménye 

14. csütörtök Máriagyüdi „zarándoklat” – buszos kirándulás.   Pontos időpont  5-én.   

15. péntek Nagyanyáink receptjei – sütés nélküli sütemények 

18. hétfő Köszöntők : Zsuzsanna, Klára, Mária, Ilona, István, Lajos, Rózsa, Erika   

19. kedd Gunarasi gyógyfürdőzés. Indulás: a ½ 8 –as kaposvári VOLÁN busszal.  

Belépő:  800 ,- Ft (+útiköltség) 

20. szerda            EZEN A NAPON A KLUB ZÁRVA TART! 

21. csütörtök Gyógymasszázs délelőtt a kárászi, du. a mázai klubtagoknak 

22. péntek Társas játék 

25. hétfő Egészséges életmód – séta a faluban 

26. kedd Kertészkedés, virággondozás 

27. szerda Kézimunka 

28. csütörtök Gyógytorna, ülőtorna 

29. péntek Szeptember havi program előzetes 

 

M á z a, 2014. július 29.        

      Szívélyes üdvözlettel: Éva, Erika és Piroska 

 



  

 



 

 
 

 

2014. szeptember 1. 
K Á R Á S Z I 

független havilap XVII. évfolyam 8. szám 

Önkormányzati hírek: 
 

• A képviselő testület augusztus 12-én tartotta soron következő tanácskozását, amelyen a következő témák 
voltak: zárszámadási rendeletre érkezett törvényességi felhívás, közterületek elnevezéséről szóló rendelet, 
és a pénzkezelési rend megtárgyalása 

 
• Településünk részt vett a Magyaregregyen megrendezett Csapjunk Össze Szomszédok nevű vetélkedőn. 

A 7 csapat közül a Kárászi Válogatott 2 helyezést ért el, ezúton gratulálok, és köszönöm a résztvevőknek, 
hogy képviselték a községünket! 

 

• Befejeződött a polgármesteri hivatal épületében a központi fűtés kialakítása, a próbafűtés sikeres volt, 
remélem, hogy a téli hidegekben is megfelelő hőmérséklet lesz. A pályázati elszámolás beadásra került 

 
• Az Elszármazottak Találkozója és Falunap augusztus 16-án került megrendezésre, a teltházas 

rendezvényen a szerző bemutatta a Kárászi Hunczutságok című kiadványt, és a Völgységi Dalkör első 
CD-je is élőben volt hallható, köszönet Rieger Évának a Kárászért Egyesület elnökének, hogy pályázati 
forrásból létrehozták ezt a nagysikerű kiadványt.  

• KÖSZÖNÖM a fáradozást, és segítséget a disznóvágó csapatnak, a főzésben, és tálalásban 
segédkezőknek, és mindazoknak, akik az előkészületektől, az elpakolásig hozzájárultak a hétvége 
sikeréhez! 

 
• A nyári hónapokban Pirisi Julcsi, és Nyisztor Eszter vett részt a polgármesteri hivatal, a faluház, és 

Tourinform iroda munkájában. Kicsit bepillantást nyerhettek a színfalak mögötti dolgokba is! A 
foglalkoztatásuk pályázati forrásból valósult meg. Köszönöm a munkájukat!  

 
• Augusztus 23-án részt vettünk a Novo Orahovóban (Vajdaság) megrendezésre kerülő Új Kenyér 

Ünnepen és Főzőversenyen. Gratulálok Kaszanics Károlynak a borjúpörkölt elkészítéséhez, amellyel 
a megmérettetés I. helyezését értük el! Köszönet a résztvevőknek (Áginak külön, hogy 
hazavezetette az autót ☺☺☺☺)!  

 
• A következő testületi ülés szeptember 9-én 17:00 órától kezdődik a Faluházban 

 
 
Kárász, 2014. szeptember 1.        

Lép Péter 
                     polgármester 



 

KKKKRÓNIKARÓNIKARÓNIKARÓNIKA 

Megkezdődött a krónika digitalizálása, Pirisi Julianna végzi ezt a munkát, aki a hivatalban nyári diákmunka 

programban vesz részt. 

Az előző lapszámokban indított helytörténeti feldolgozás első szakasza lezárult: ez a templom története. A 

teljességhez hozzátartozik, hogy a Historia Domusból vett adatok mellett – melyeket közöltem – létezik egy 

Nagy Lászlóné Nyisztor Judit által írt tanulmány, dolgozat, amelyből a mintegy 10-15 éve kiadott Helytörténeti 

Füzetek egyike is készült. Judit munkája most kiegészült az azóta eltelt idő eseményeivel, egyéb szakrális helyek 

történetével, amelyeket aLapban is közöltem. 

A könyvtárban így együtt lesz megtalálható, megnézhető és persze folytatható a jövőben. 

A következő épület, intézmény, amit megnézünk: 

A KÁRÁSZI ISKOLA 

1742-ben nagy valószínűséggel már volt iskolája a falunak, az első pontos és biztos adat 1783-ból való, ahol már 

a tanító neve is ismert: Striczky József. 

További tanítók: Kiss János, Németh Elek, Futaky György, Rácz Mihály, Mocsáry Antal, Laurencsik János. Az iskola 

természetesen egyházi: római katolikus, osztatlan, egytanerős. 

1832-ben, félévi vizsgán hat kategóriába sorolták a tanulókat: Bötűzők, Tagolók, Erősebb tagolók, Olvasók 

gyöngék, Olvasók erősebbek, Olvasók tökéletesek. Tudjuk a neveket is, egy-egy kiragadva: Radó, Bentcze,  

Szakmár, Fetter, Borsos, Markó, Pora, Sánta, Vókó, Börötz, Sáska, Deák, Kovács, Papp,Tamás – amelyek még 

ismerősen csenghetnek… 

1893-ig a vékényi gyerekek is ide jártak, ekkor volt olyan év, amikor 140 iskolás volt! Mindösszesen persze egy 

tanteremben - ezt hogy oldották meg?!  A tanító mellett volt egy, vagy két segédtanító, de a helyszűkén ez nem 

segíthetett. Vékény különválása után 52-87 között mozgott a gyerekek száma. 

Az iskola eredeti helye a régi Borsos-féle ház helyén volt, talán a XIX. sz. elején került  mai helyére.  

Az államosítást követően a következő tanítók neveit tudjuk: Maukner Katalin, Ványi Gyula, Mayer Péter, Rónai 

István. 

Ekkortól  a magyaregregyi körzeti iskolához lett csatolva, s a felső tagozat már Egregyre járt. 

1964/65-ös tanévben alsó tagozatba 37 tanuló, a felsőbe 26 lett beíratva. 

A kárászi iskola a gyermek létszám drasztikus csökkenése miatt szűnt meg 1975-ben. 

„Az épület egyelőre üresen áll…” írja a templomi krónikában Werner Imre. 

A kárászi iskola történetét pályázati munkaként írta meg Nagy Lászlóné Nyisztor Judit, az 1990-es évek végén.  

Főként e munka alapján készült Balázs László szakdolgozata is 2000-ben, mindkettő megtekinthető a 

könyvtárban. 

Bár iskola azóta sem lett Kárászon, azért az épület már nem üres – erről is készül majd egy történet… 

 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

A Postán gyűlt pénzből saját tulajdonú (nem kistérségi), hiányos köteteket pótoltam, Kodolányi Julianus barát c. 

könyvének folytatását, „A vas fiai”-t, valamint Thomas Mann Varázshegyének 2. részét. A Kodolányi trilógia 3. 

része beszerzés alatt áll. A könyvek antikváriumból lettek (lesznek) beszerezve. 

Kérem kedves olvasóimat, hogy akinél már régóta (hónapok óta!) van könyvtári könyv, legyen szíves 

visszajuttatni a könyvtárba! Emlékeztetőül: a kölcsönzési idő egy hónap! 

A késedelmesen visszahozott könyvekért a jövőben késedelmi pótlékot fogok kérni, ahogyan ez régebben is 

működött. 

Kérem szíves megértésüket, szeretném, ha mindenki időben hozzáférhetne a könyvekhez! 

Mezei Attiláné 

 



 

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA ÉS KÁRÁSZI FALUNAP 2014 NYARÁN 
 
Augusztus 16-án tartottuk az Elszármazottak Találkozóját és Falunapot. Jöjjön most egy kis betekintés, ha úgy 
tetszik statisztika a rendezvényről:  
A Kárászért Egyesület egy sikeres LEADER pályázatának eredménye volt közel 600 darab „Kárászi 
Hunczutságok” című kiadvány megjelentetése. Az Egyesület azt vállalta, hogy a kárászi családok ingyen kapnak 
egy-egy példányt. Aztán úgy döntöttünk, hogy azon elszármazottaink, akik ezen a napon visszatérnek hozzánk 
szintén részesüljenek belőle.     
Meghívásunkra 47 régi kárászi tisztelt meg bennünket jelenlétével, így családjaikkal együtt körülbelül 75-en 
voltak jelen.  
Közülük valamennyien át is vették könyveiket, de a pozitív visszajelzések - melyek telefonon, e-mailben, 
közösségi oldalon érkeztek- nem csak ajándékunkat dicsérik. Többen méltatták a lebonyolítást, amely valóban 
nem volt egyszerű művelet. A Tourinform irodában segítő diákmunkásunk, Nyisztor Eszter közel másfél hónapig 
"kutatott" elszármazottak után, hogy az idejétmúlt listánkat frissítse. Így sikerült a már meglévő kb. 150 fő adatait 
tartalmazó táblázatot-ahol néha csak egy név szerepelt- kibővíteni 200 fősre. Régi lakcímek és elavult 
telefonszámok helyett pedig már naprakész adataink vannak a legközelebbi Találkozó szervezését 
megkönnyítendően.  
Említettük már a program rendhagyó mivoltát: augusztus 16-a nemcsak az újra hazatérők ünnepe volt, hanem a 
jelenlegi lakosok Falunapja is. 134 háztartásból vártunk embereket, de csupán 55 család képviseltette magát. 
További 81 fő később vette kézhez a kiadványt.   

E számokat nézve-és tekintve, hogy volt, aki Dortmundból, vagy épp Nottinghamből jött el idáig- talán jogosan 
véljük kevésnek a megjelent kárásziak létszámát. 
Vendégeink között volt 10 fő, akik névre szóló tiszteletpéldányt kaptak. Ők, bár nem kárásziak és nem is 
elszármazottak, annyit tettek és tesznek a falu közösségéért, hogy megtiszteltük őket egy-egy példánnyal 
köszönetünk jeléül. 
Örülök, hogy a nagy rohanásban voltak, akik mégiscsak vették a fáradtságot, hogy egy nap erejéig 
visszatekintsenek múltjukra, és visszajöttek közénk. A pozitív visszajelzések alapján mondhatom, hogy minden 
nehézséget megért a rendezvény, hiszen a jó programok és a kellemes időtöltés csak öregbíti Kárász hírnevét!  
Köszönöm a Körsétában közreműködőknek: Márton Tiboréknak, hogy bemutatták méhészetüket, Beának a 
szappan-mustrát, Máté Gábornak és családjának az Istállómúzeumban való körbevezetést, valamint a frissen 
sütött lángost. Komjáti Jánosnak a Vízimalom múzeum ismertetését, Piller Zsoltnak, hogy megmutatta a 
Borbélymúzeumot- amelyet először tekinthetett meg a nagyközönség-, Pap Judit Elzának pedig a Pajtaszínház 
bemutatását. 
Máté Gábornak a sok embert vonzó néprajzi előadást, Császár Leventének a könyvbemutatót. 
A Völgységi Dalkörnek, Blaskó Csabának és Zenekarának a CD bemutató koncertet. De jár a köszönet 
valamennyi Háziasszonynak és a disznóölő csapat tagjainak is, sőt, a disznónak is, valamint a tálalásban 
szorgoskodó kárászi fiataloknak. A megérkező elszármazottak fogadásáért Finta Aranka néninek, Anyukámnak 
(Lép Jánosnénak) és Mezei Attilának. A Krónikák bemutatásáért Mezei Zsuzsának, Mezei Ottónak felhozott 
termékeiért. 
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a nyári diákmunkásoknak Pirisi Julcsinak és Nyisztor Eszternek a 
szervezésben és lebonyolításban való szorgoskodást.               Lép Péter, polgármester 

  

   

                                            

 

 

 



ÓVAKODJ! 

Nagyon jó a kifejezés: Óvakodj! A gombamérgezések, a gyilkos galóca ellen nem küzdeni, harcolni kell. 

Óvakodni kell tőle! Meg kell tudni ismerni, nem túl nehéz feladat, egyszerűen elsajátítható. Biciklizni megtanulni 

nehezebb! 

Mégis, a rendezvényeinken tettünk próbákat és minden negyedik ember képes csak biztonsággal felismerni az 

utak mentén ólálkodó gyilkos galócát. A többiek azt mondták, ezért nem esznek erdei gombát! Megfosztják 

magukat az utánozhatatlan ízektől, illatoktól, a gombák gyógyító hatásaitól… 

Meggyőződésem, hogy minden iskolában ott kellene lógni a folyosón egy galócás képnek. Az iskolanapokra, 

egészségnapra, évi egy szem biológiaórára pedig be kellene invitálni egy mikológust, gombaismerőt, helyi 

gombakirályt. 

 

MI, GOMBÁSZOK, KÉSZEN ÁLLUNK ERRE!                                                      Mezei Attila  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MÉZES-TANYA 
 

Közel egy évig olyan vidékfejlesztési feladat tette ki a munkám oroszlánrészét, melynek egyik szereplője 
a méz volt. Kovács Dezső kollégámmal sokat gondolkodtunk, milyen hatásos marketingeszközzel lehetne több 
mézfogyasztásra ösztönözni a térségben élőket. A műhelymunkák alkalmával kiderült, szinte mindegyik méhész 
egyesület megkereste korábban a gyerekeket az óvodákban, iskolákban. Innen jött az ötlet: mi lehetne jobb egy 
mézet népszerűsítő kiadványnál a gyerekek körében, mint egy mesekönyv. A fent említett projekt folytatásaként 
fogant meg Dezső fejében a Mecseki Mézes Körút gondolata, melynek részét képezi ez a kiadvány. 

Valami egyszerűt akartam, olyat, mely valamilyen szinten emészthető a legkisebbek számára is. Aránylag 
kevés szöveg, sok, színes kép, szolid terjedelem. Menet közben azonban a méhész tanácsadóknak köszönhetően 
kiderült, az eredeti szövegen jócskán váltóztatni kell, s bizony kihagyhatatlan a „szakmázás”. Már a projekt 
arculattervezésénél kiviláglott, komoly szakmai viták lehetnek például abból is, hogy a méhecskéket 4 vagy 6 db 
lábbal rajzolják meg. Az előbb már említettem: ez a mesekönyv a kisgyermekek részére készült, náná, hogy a 
méheknek két lábuk és két kezük van, amivel hol nektáros bödönt, hol lándzsát, hol pedig pólyás méhecskét 
tartanak.  

Mikor írtam a mesét, véletlenül botlottam Ungvári Vera rajzaiba, aki, mikor nem az ELTE-n koptatja a 
bölcsészek iskolapadját, Baranyajenőn él és édesanyjának segít a bikali Reneszánsz Élménybirtokon. Az ő színes 
ceruzás képei tökéletesen tükrözik azt az egyszerű, tiszta, népmesékből építkező világot, melyet ehhez a 
meséhez képzeltem el.  

Nem nevesítettem a szereplőket, hogy egységesebb képet kapjanak a méhecskék. Verától ennek az 
egységnek a megjelenítését kértem. A mesekönyv mondandóját is erre hegyeztük ki: „egységben az erő”. S 
mivel ebben a témában már megjelent pár mese – nem mi vagyunk az első méhecskék –, vigyázni kellett, hogy 
valami mással rukkoljunk elő az előttünk szólókhoz képest. 
Helyi a méz, helyi a meseíró, helyi a grafikus. Talán ettől lett a MÉZES-TANYA olyan igazán „helyi termék”-es 
dolog.           

 -csl- 



 

KÁRÁSZON RENDEZTÜK A RÉGIÓS TALÁLKOZÓT /II. rész/ 

Szombaton autóbuszos kiránduláson igyekeztünk bemutatni a vidéket- Máré vártól Alsómocsoládig. Minden 
állomáson háromszor annyi időt lehetne eltölteni, mint amit mi el tudtunk tölteni. Órákat hallgattuk volna még 
dr. Varga Szabolcs mondandóját az egregyi templomnál a zarándoklatok történelmi vonatkozásairól, 
lélektanáról, az évszázadok alatt történt változásokról. De ugyanígy hallgattuk a Máré vár gondnokának 
tájékoztatóját is.  
 
Továbbutazva Szászváron a Bányászati és Helytörténeti Gyűjteményt néztük meg, majd–lazításképpen- 
megkóstoltuk a szászvári borokat hangulatos ismertetés keretében, némi zsíros kenyérrel alapozva a különféle 
hatásoknak. Autóbuszunk legközelebb Alsómocsoládon állt meg vidám csoportunkkal. Itt is a „helyi értékeket” 

kerestük, találtuk. A Tárház Foucault ingája, majd a Sztankovánszky kastély-park Tischler szobrainak 
megtekintése után a felnőttek számára készült játszótéren edzettük magunkat a kemencében sült finomságok 
elfogyasztására.  
Vacsora után visszaindultunk bázisunkra, Kárászra, a Faluházba. 
A meleg és az egész napi vándorlás után érzett fáradtság miatt nem könnyen állt össze a régiós találkozók 
hagyományos esti népdalköre, de azért kisebb jövés-menés után a Faluház udvarán, a lassan csillagokkal 
benépesülő égbolt alatt sorra kerültek kedvenc nótáink is a Somogy megyei nótafák segítségével.  A Göncöl-
szekér nagyot haladt a templom tornya körül, mire elcsendesültünk.  
 
Vasárnap reggel kénytelenek voltunk választásra késztetni vendégeinket. Mezei Attila gombakereső túrája és 
Pap Judit Falusétája között muszáj volt választani, mert egymás utánra már nem fért bele a programba minden. 
Mindkét „hadjárat” sikeres volt. A Mezei Attila vezette csapat gazdag tárházát mutatta be a hegyoldalban talált 
gombaféléknek, Pap Judittal pedig a Pajtamúzeum, a vízimalom (Komjáti János történeti és szakmai ismertetése) 
és Piller Zsolt méhészete jelentett élményteli programot. Ez utóbbi tudományos konferenciára is beillő, érdekes 
tájékoztató volt a méhek életének szervezettségéről, a méhcsalád tagjainak feladatairól, a folyamatról, amellyel 
a mézet készítik. 
A találkozó résztvevői –Mezei Attila jóvoltából-még kaptak ajándékba szárított gombát egy kis üvegben, ami 
segít továbbvinni az itteni ízeket, hangulatokat. 
 
A programokon résztvevők megnyilatkozásai alapján ki merem jelenteni, hogy az átélt élmények igazolták az 
eredeti gondolatot: Kárászra érdemes eljönni hosszabb időre is. Van annyi érték, hogy eltöltsön több napot is az 
ember itt. Arról nem beszélve, hogy az egy négyzetkilométerre jutó segítőkész, vendégszerető ember 
tekintetében biztosan dobogón, annak is a legfelső fokán van e falu helye. Vendégeink is ilyen hangulatban 
távoztak, megköszönve a szíves vendéglátást.  
 
A sok-sok köszönetet továbbítom, mindazoknak, akik a találkozó szervezésében segítségünkre voltak, így, Lép 
Péternek, Pap Juditnak, Mezei Attilának, Kaszanics Károlynak, Mezei Ottónak, Piller Zsoltnak, Ripszám Istvánnak, 
Merkné Erőss Évának, Varga Szabolcsnak és Müller Nándornak. De köszönet illeti a Baranya Megyei 
Természetbarát Szövetség képviseletében ügyködő „logisztikai csoport” tagjait is. Ők: Sipos Imréné,Szabó-
Dalecker Ibolya,Tátrai Bea,Nagy Balázs, Nagy Balázsné Terike,Potz Gábor és Császár Zsuzsa.  
 

„Hegyre fel, völgybe le. Dombon, réten át, horgosok-források mentén, kis falvakat érintve. A múlt egy törékeny 
darabja még itt fellelhető. Rakd a tarisznyádba Vándor, és őrizd meg emlékként! Búzatábla mosolyát, patak 
csörgedezését, erdők-mezők sóhaját, hegyek-völgyek bölcsességét. Jól jöhet e kincs melegsége a hideg, téli 
hónapokban…”    ( Mecsek-Völgység-Hegyhát Útikönyv)  
 

E szavakkal hívtuk vendégeinket a találkozóra. Jelentem, hogy a kincset megtaláltuk, emlékként magunkkal 

hoztuk. Megőrizzük a hidegebb napokra.  

Szeretettel gondolunk kedves vendéglátóinkra! 

       

Tóth Klára, a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöke 



EGYÜTT – ITTHON 

 Jelenleg is helybeliek valamint elszármazottak egyaránt nagy izgalommal vártuk augusztus 16-át, hiszen 
már jó pár év eltelt az utolsó találkozó óta. Gondolatban számba vettük, kik jöttek el legutóbb, találgattuk, vajon 
ismét láthatjuk-e őket.  

Mai rohanó világunkban felbecsülhetetlen értéke van a hasonló összejöveteleknek. Mi, azok a 
szerencsések, akiknek még van hová, van kihez hazajönni, sem találkozunk egymással, hiszen látogatásaink 
rövidebb-hosszabb idejét a családdal töltjük. Pedig kíváncsiak lennék egymásra, mert sok emlék köt össze 
minket. És érdekel bennünket a falu élete is, mert bár úgy hozta az élet, hogy lakóhelyet változtattunk, nem 
szűntünk meg kárászinak lenni.  

„Gyermekkorunk jelei ott maradnak  

életünk helyszínein,  

ahogy a virág illata is ott marad  

a szobában, amit díszített.” (François-René de Chateubriand) 

  

A délben kezdődő falubejárás többekkel együtt nekem is kissé korai volt. Pedig a pár száz lelkes kis 
falunkban levő látnivalók nagy száma a Gombafesztivál alkalmából tavaly és idén Kárászon vendégeskedő 
tanítványaim szüleit is meglepte. Az istállómúzeumot egy éve a gyerekekkel és családjukkal együtt megismertük, 
a pajtaszínházban több emlékezetes, szórakoztató előadást is láttam a korábbi években, a vízimalomban pedig 
egy elszármazott találkozó alkalmából jártam. Sajnáltam, hogy nem jutottam el Mártonékhoz, mert – bár évek 
óta csak az ő mézüket fogyasztom – kíváncsi lettem volna a kulisszatitkokra, amelyeket Tibi osztott meg a 
látogatókkal, és szívesen megkóstoltam volna a mézes finomságokat is. Nagyon örültem, hogy láthattam a 
frissiben megnyílt borbélymúzeumot. A berendezést nézegetve felidéződtek gyermekkori félelmeim, miközben 
az állítható magasságú forgószékben ültem, Piller Pista bácsi pedig a tőle megszokott módon tréfálkozva és az 
ollóját csattogtatva az akkoriban divatos lépcsőmintát nyírta a frufrumba. 

 Egykori tantermünkben a helytörténeti előadásra várva a volt iskolatársakkal felelevenítettük alsó 
tagozatos emlékeinket. Kifogásolható magatartásunkat Mayer tanító bácsi – gyermeki személyiségjogainkat 
erősen csorbítva – a tanítási idő meghosszabbításával, vagyis „bezárás”-sal honorálta. Persze mi ez idő alatt is 
képesek voltunk jól érezni magunkat, s ha ezt fokozott hangerővel tettük, a „túlórázás” hosszabbra nyúlt. Máté 
Gábor színes, izgalmas előadásából sok számomra új információt tudtam meg szülőfalumról. Szívesen hallgattam 
volna hosszabban is, remélem, lesz még rá alkalmam!  

A „Kárászi huncutságok” korábbi kötetei már a könyvespolcomon sorakoznak. A most ajándékba kapott 
igényes, színvonalas kiadvány azonban különösen kedves a szívemnek. Az anekdotákat unokaöcsém és fia rajzai 
illusztrálják, de emellett korabeli fotók, valamint a faluról készített gyönyörű látképek is díszítik az oldalakat. A 
CD-n szereplő dalokat már a Völgységi Dalkör előadása közben is dúdoltam, hiszen Csernavölgyi tanító nénitől és 
a Rónai házaspártól annak idején megtanultuk őket. 

Az igazi házias ízeket felvonultató vacsora fogyasztása közben felidéztük a hóvirágszedést a zobáki 
völgyben a főiskolai felvételire menet, no meg a rendőri intézkedést, amit azért foganatosítottak, mert – 
Szekszárdot még nem eléggé ismerve – az egyirányú utcában a kötelező haladási iránnyal szemben 
trabantoztunk. 

 
Egy gondosan megszervezett, jól sikerült, örömteli délután és este részesei lehettünk. Köszönöm 

mindazoknak, akik az előkészítésben és lebonyolításban idejüket és erejüket nem kímélve részt vettek! Öröm 
volt látni, amint a falu fiatalsága szüleik példáját követve lelkesen dolgozott azért, hogy a vendéglátás 
kifogástalan legyen. Bízom benne, hogy többször lesz még alkalmam sok kedves ismerőssel együtt lenni – itthon.
   

         Tekucsov Ilona 
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Pályázati támogatásokat nem nyertünk az idei Népzenei táborra. 

De úgy döntöttünk, hogy kisebb létszámmal megtartjuk, nemcsak a folyamatosság miatt, hanem mert szép 

számmal akadtak jelentkezők is. 

 Így már 18. alkalommal köszönthettünk kis falunkban néphagyományokat tisztelő és megtartani vágyó 

fiatalokat. 

A tanárok ingyen vállalták az oktatást. Az önkormányzat pedig a Faluház teljes felszerelésével és összes 

helységének használatával járult a Vácon tanuló 15 (egész Magyarország területéről érkező, sőt egy 

horvátországi és egy szlovákiai magyar) népzenész táboroztatásához.  A felsőbb éves hegedűsöket Blaskó Csaba, 

a brácsásokat és nagybőgősöket Szabó András, a klarinétost pedig Pirisi Máté tanította. Az elsős és másodikos 

vonósokat Oberhofer Csenger oktatta a Pajtaszínházban.  

A faluban is már izgatottan kérdezgették, hogy mikor lesz tábor, mert olyan jó lenne hallgatni egy hétig a szép 

magyar zenét. Mivel Magyaregregyen is ismerik a kis csapatot két estét átvittük oda is a gyerekeket muzsikálni.  

A tanárok és fiatalok falusi vendégházakban kaptak szállást. 

 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Blaskó Csaba tanár úrnak fáradhatatlan munkájáért, aki a Völgység 

népzenéjét feldolgozta. Folyamatos kapcsolattartással felkészítette a Dalkört, hogy júniusban a kiválasztott 

anyagból cd felvételre kerülhessen sor. Ez azért is nagyon fontos számunkra, mert ilyen összefoglaló megjelenés 

a Völgység népzenei és népi énekes hagyományaiból eddig még nem látott napvilágot.  

Köszönöm a Kárászért Egyesületnek, hogy ezen céljaink eléréséhez támogatott bennünket és beadta azt a 

LEADER pályázatot, amely segítségével kézzelfoghatóvá is vált ez a szellemi kincsünk! 

PJE 

 

 



 

 

 

Program               
� 12:30    Találkozás a Faluháznál /Erdészeti emlékhely és Kútásó múzeum megtekintése/

� 13:00  Indul a FALUKÖRSÉTA / Mezei Ottó Fazekasmester műhelye, nyitott pincék, 
Kálvária, Vízimalom múzeum, Borbélymúzeum, Istállómúzeum, Pajtaszínház/

� 15:30 Faluház:
Dr. Máté Gábor néprajztudós: „Herman Ottó néprajzos ténykedéséről” 
Nagy Gábor,a lillafüredi Herman Ottó Emlékház igazgatója:
„Herman Ottó (h)arcai” c. előadása

� 17:00-17:30 Herman Ottó Könyvtár: „ Miért Herman Ottó?”
Könyveink és egyéb madarász, néprajzos könyvek kiállítása, megnyitja Mezei 
Attiláné könyvtáros
- alkalmi bélyegzés; emléklap, könyvjelző vásárlási lehetőség

� 19:00 Koncert a templomban: a siklósi Dolce hegedűegyüttes előadása 

Ezen a napon Gombásztúra is indul a faluból szakavatott gombaszakértővel.
(információ: Mezei Attila-06-30/6646248)

SZERETETTEL VÁRJUK CSALÁDJÁVAL  ÉS BARÁTAIVAL   EGYÜTT!SZERETETTEL VÁRJUK CSALÁDJÁVAL  ÉS BARÁTAIVAL   EGYÜTT!SZERETETTEL VÁRJUK CSALÁDJÁVAL  ÉS BARÁTAIVAL   EGYÜTT!SZERETETTEL VÁRJUK CSALÁDJÁVAL  ÉS BARÁTAIVAL   EGYÜTT!

Kárász Község Önkormányzata,  a Herman Ottó Könyvtár
és a Kárászi Faluszépítő Egyesület Gombászköre! 

Információ:  www.karasz.hu ; www.oroksegnapok.hu

„A kertnek ismét nemcsak a virág hanem a 
madár is az ékessége; az adja meg a kert 
életét. Hát még a léleknek az a fennköltsége, 
amely a madár életéből meríti eszméinek 
szárnyalását: 
milyen gyönyörűség az!”
Herman Ottó

 



 
 

      

 

2014. október 2. 
K Á R Á S Z I 

független havilap XVII. évfolyam 9. szám 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 A képviselő testület szeptember 9-én, és 26-án tartotta soron következő tanácskozását, amelyen a 

következő dolgokban született egyhangú döntés: Kárász Községi Önkormányzat 2014. év első 

félévi gazdálkodás, Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves gazdálkodása, 

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás.  

 

 Településünk részt vett a szeptember 5-7 között megrendezett Komlóért Expón, nagyon sokan 

érdeklődtek Kárászról, a gyönyörűen feldíszített kiállító helyiségünket, a helyi méhészek tették 

még különlegesebbé. Köszönöm a szervezőknek, és a közreműködőknek, hogy népszerűsítették 

településünket. 

 

 A polgármesteri hivatal felújítását szolgáló pályázat támogatási összege megérkezett a 

számlánkra. 

 

 Az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal polgármestereivel közösen vettünk részt a 

Szentlőrincen megrendezett Lobbi partin, az eseményen az eddigi ismertségeken túl újabb fontos 

kapcsolatokat teremtettünk. Köszönöm Kaszanics Károlynak a halászlé elkészítését, a fiúknak a 

halpucolásban vállalt segítségüket! 

 

 Az idei Kulturális Örökség Napját még érdekesebbé tették, a Hermann Ottó tiszteletére tartott 

előadások, és az esti templomi hegedűkoncert! Köszönet a szervezőknek! 

 

 Mázán a polgármesteri hivatalban a vízszolgáltató képviselőjével egyeztettük a jövőbeni fejlesztési 

terveket. 

 

 Az idei közmeghallgatáson az elmúlt négy év eseményeiről kapott tájékoztatást a mintegy 20 főnyi 

hallgatóság. A négy év beszámolója az ALap további oldalain megtalálható. 

 

 Tisztelettel köszönöm a képviselőtestület tagjainak az elmúlt négy esztendőben a településért tett 

fáradozásaikat. Választás 2014. október 12-én! 

 

Kárász, 2014. október 2.        

Lép Péter 

                     polgármester 



 

KÁRÁSZI FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET HÍREI 

Szeptember harmadik hétvégéjén, a Kulturális Örökség Napjaihoz lazán kapcsolódva rendezte meg a Magyar 

Mikológiai Társaság az év egyik legjelentősebb gombász rendezvényét.  A több mint félszáz gombász túrákon 

vett részt, előadásokat hallgatott és jelentős részük élvezte a Dolce hegedűegyüttes templomi koncertjét is. A 

gombászoknak egyébként jó a viszonyuk Herman Ottóval, hiszen az utolsó polihisztor ebben a témában egy sort 

sem vetett papírra, nincsenek nézetbeli különbségek. Ahogy abban sem, hogy a Magyar Mikológiai Társaság 

ezévi őszi túrái kiválóan sikerültek. Köszönhetően a fennvalónak a gombagazdagság miatt és a segítőknek 

áldozatosságuk okán. Amit ezúton is köszönök! 

Minden akadály elhárult a „Vincellér-ház” felújítását célzó pályázat útjából. Elbírálták a hitelkérelmet és az 

egyesület közhasznúsági bejegyzésével is csak a jogerőre emelkedést kell megvárnunk. A munkálatok már 

megkezdődtek. Támogatóin ezévben adójuk 1 %-ának átadásával 83.000 Ft bevételhez juttatták egyesületünket, 

ezt tisztelettel megköszönjük. 

                                                                                                Mezei Attila 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Yehudi Menuhin (hegedűművész, karmester) 1975-ben az ENSZ Nemzetközi Zenei 

Tanácsban töltött be elnöki tisztet és így hívta életre a  

ZENEI VILÁGNAP- ot, 

amelyet azóta október 1-én ünnepel a világ. 

 

„Szavakkal már nagyon sokszor visszaéltek, különösen a korunk társadalmában egyre 

növekvő tudatlanság következtében. A zene azonban továbbra is módot ad arra, hogy az 

emberek ma is megértsék egymást, amikor az emberiségtől a múlt előítéletei távolabb állnak, 

mint valaha, de megerősödve kerülnek előtérbe azok az örök értékek, amelyek mindig részét 

képezték bármely nép minden művészi megnyilvánulásának. 

Az igazság, ami a világ minden népművészetében, zenei stílusában ezernyi színben 

mutatkozik meg, képessé tesz bennünket arra, hogy egyetértésre jussunk egymással.”  

       /Yehudi Menuhin/ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

FELHÍVÁS 

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a 
pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, 
kérjük jelezze az alábbi elérhetőségeken: 
 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384       E-mail: panasz@cchr.hu     Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!" 
  
"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a 
hiperaktivitás témájában.      Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384    
 E-mail: info@cchr.hu         Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!" 
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HERMAN OTTÓ EMLÉKNAP A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJÁN 
 

Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor halálának 100. évfordulójára emlékeztünk  a Kulturális 
Örökség Napjain. 

Ki is volt Herman Ottó? 
Határtalan kíváncsiságú, széles érdeklődési körű, tudásra szomjas, lehetetlent nem ismerő ember. 

Az iskolában, 7 évesen tanul meg magyarul - majd Herrmannról Hermanra rövidíti nevét, hogy magyarabb 
legyen,  - élete derekán pedig ő a magyar tudományos stílus mestere. Érdemes beleolvasni könyveibe: még a 
(számomra teljesen érdektelen) pókok leírása is érdekfeszítő az ő tollából. 
Tizenévesen géplakatos Bécsben (és nagyon sok iskolát később sem végez) - mégis évekkel később 
tudományos társaságok tagja, alapítója. Ugyancsak nagyon fiatalon közkatona Dalmáciában - 40 évvel később 
pedig politikus, országgyűlési képviselő. 
Még egyszer ismétlem, mert szinte felfoghatatlan, hogy mindezt iskolázottság nélkül! 
Rengeteg könyvet, cikket írt. Számunkra - főleg a kárászi hagyomány, a fészekodúgyár miatt - a legkedvesebb a 
madarakról írt könyve. Állatokkal foglalkozóknak különösen érdekes lehet az, amelyben például a ló szőrének 
színét 20 oldalon át ismerteti. Néprajz iránt érdeklődőknek számos művét lehetne ajánlani - az ősfoglalkozásoktól 
a népviseletig, a népi építészetben is járatos volt: rajzaival illusztrálva megismerkedhetünk 
lakóalkalmatosságokkal a veremlakástól a tardi üstökös házig (amiről a kárásziak egy része tudna mesélni, 
láthattuk ottjártunkban - ma ez a tájház...). 
Sok-sok politikai cikke, vitája is érdekes lehet - számomra Jókaival folytatott csatározásai tüntették fel más 
színben az írót. 
És még hosszú sorát írhatnám műveinek... 

 
Miért ünnepeljük kis falunkban a nagy Herman Ottót? 

Azt szinte minden kárászi tudja, hogy Kühnel Márton a múlt század elején Herman Ottó és Csörgey 
Titusz szakmai segítségével hozta létre fészekodúgyárát, amely az ország legkisebb és amúgy egyetlen ilyen 
jellegű gyára volt, ugyanakkor nemzetközi elismertségnek örvendett (díjak, kitüntetések, emléklapok bizonyítják 
és az a bizonyos kisfilm is, aminek épen maradt részletét már bemutattuk néhány éve, s amit annak idején 
Olaszországban is vetítettek) 
Sokáig azonban csak legendaként dédelgettük Herman Ottó kárászi látogatásait - mára azonban olyan 
dokumentumok bizonyítják ezt, amit a Könyvtárban szombaton (és ezután is) meg lehetett tekinteni. Jó lenne, ha 
gyermekeink például az iskolában is hallhatnának erről... 
Az ünnepen részt vevők két előadást hallhattak Herman Ottóról – Dr. Máté Gábor néprajztudós és Nagy Gábor a 
lillafüredi Herman Ottó Emlékház igazgatója tolmácsolásában. 

Köszönettel tartozunk mindkettőjüknek, köszönjük Tóth István Zsoltnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park 
munkatársának, hogy - a sok-sok meghívott közül szinte egyetlenként - megtisztelte rendezvényünket. 
Köszönet mindenkinek, aki segítségemre volt! 
Köszönjük a siklósi Dolce Hegedűegyüttes csodálatos műsorát, a legszebb befejezése volt a napnak - biztos 
vagyok benne, akik ott voltak, ugyanígy gondolják! Én személy szerint ismét megkaptam tőlük azt az 
elégedettséget, ami miatt az ember mindig újra szervez, tervez, gondolkodik - és elégedetten felsóhajt...  
            Mezeiné Zsuzsa 
 

A Kulturális Örökség Napját egy újabb Falukörsétával kezdtük, ahol most is kiderült, hogy a 2 és fél óra 
séta színvonalas múzeum bemutatókkal fűszerezve kevés arra, hogy mindent bemutathassunk vendégeink 
számára. Mezei Ottó műhelyét és helytörténeti szobáját ez alakommal sajnos nem tekinthettük meg, mivel a 
vendégek az előadásokra is elkötelezték magukat és az idő rövid lett. Tisztelettel megköszönöm múzeum 
tulajdonosainknak, hogy ismét rendelkezésünkre álltak a Falukörsétában: Máté Gábornak az Istállómúzeum, 
Komjáti Jánosnak a Malommúzeum, Piller Zsoltnak a Borbélymúzeum bemutatását és Ottónak, hogy az utolsó 
pillanatig várt ránk! 
A vendégek - most már hagyománynak tekinthető pálinkakóstoltatással, házi lekvárok ízlelgetésével és 
gyógyteáink elfogyasztása  után - meghallgatták Lép Péter polgármester köszöntő és köszönő szavait, amelyet 
Mezei Zsuzsa a Herman Ottó Könyvtár könyvtárosának köszöntője követett.  A faluházban tartott előadások után 
a résztvevők megtekinthették a könyvtári kiállítást.  
   Ebben az esztendőben a programunk felkerült az országos Örökségnapi rendezvények közé.  
Úgy gondolom, büszkék lehetünk kis falunk példaértékű kulturális összetartására. Aki eljött, részt vett bármely 
programban a rendezvényen belül, nem bánta meg, élményekkel, értékes információkkal gazdagodhatott.  
          

                                                                                                                                                                              Pap Judit Elza 

 

 

       

                             

                         

 

 



 

EMBERSÉGBŐL, SEGÍTŐKÉSZSÉGBŐL: Jeles 

Jó pár évtizede a kisdobos és úttörőmozgalom pontjai között (6, illetve 12 pont)jócskán 

olvasható volt a mások tisztelete, megbecsülése, segítése kapcsán megfogalmazott fogadalom, amit 

illett minden alsó és felső tagozatos diáknak elfogadni, betartani és aszerint élni, cselekedni.  

Ezt mi annakidején halálosan komolyan vettük. Mentünk az iskola után idős néniknek segíteni, 

bevásárolni, fát hordani, még udvart is takarítottunk, meg miegymást. Mindig kaptunk valami 

dicséretet, vagy éppen zsíros kenyeret, esetleg 2 forintot. 

Azóta jó pár esztendő eltelt (30-40 év) és ezek az akkor betanult (?) cselekedetek eltompultak, 

elavultak, e tettek átértékelődtek másokkal szemben-csak magával törődik mindenki. 

Persze mindig vannak- voltak- kivételek. Mindig voltak –és vannak- segítőkész, becsületes emberek, 

akik önzetlenül, köszönetet sem várva segítenek másokon.  

A minap kis falunkban, az Ady Endre utcában egy személyautó berepült a kisárokba. Sajnos, totálkáros 

lett az egész, de - Istennek hála- személyi sérülés- apró karcolásoktól eltekintve-, nem történt.  

Nem az én reszortom a fentiekről írni, nem is ezért ragadtam tollat, úgyis elterjedt a hír pillanatok alatt 

a faluban. 

De azt már kevesen vették észre, hogy a becsapódás után 2 perccel már megjelent néhány szomszéd, 

akik nem az autó állapotával, az árokparti bokor sérülésével törődött, hanem azzal, aki –szerencsére- 

épen, de sokkos állapotban kiszállt a kocsiból. 

És itt jön a Kisdobos és Úttörők pontjaiban leírt évtizedes beidegződés (és az emberben alapvetően 

megalapuló emberiesség és segítőkészség) , hogy néhányan azonnal „kezelésbe vették” a sérültet. 

Vigasztalták, biztató szavakkal illették a hölgyet: „a kocsi tropa, de nem baj, maga megúszta, ez a 

lényeg, ne foglalkozzon mással, csak azzal, hogy életben van, nem sérült meg, ne sírjon, nyugodjon 

meg…!” 

Írásom egyik lényege, hogy megjegyezzem: közel 30 (!) személykocsi, egyéb jármű haladt el az 

eset helyszíne mellett, abból ketten (2!) lassítottak le, hogy rácsodálkozzanak az „eseményre”. (Bocs, 

de még voltak ketten, akik megkérdezték, hogy „mi a baj?”, „mentő kell-e?” ) 

Másik igazán lényeges dolog, hogy kedves szomszédom, Böröcz Mari és fia Valki Robi, valamint Schnetz 

Jutka néni az első pillanattól kezdve ott voltak a sérülttel, ápolgatták, vigasztalták, „kezelgették” őt. 

- Nem sérült meg, mi fáj, kell-e segítség, hívjunk-e mentőt, hogy van?, és a többi. 

Addig, amíg Robi által hívott segítség (autómentő tréler) el nem vitte a sérült kocsit, ők végig ott voltak 

a helyszínen és mindenben segítettek.  

Ezután, mintha mi sem történt volna, közösen ellapátoltuk, összesöpörtük a törmelékeket, 

helyrekapáltuk Jutka néni árokpartját.  

Jakab Attila! Egregyi, szászvári segítők!Böröcz Marika ! Valki Robi! Jutka néni! Nem a Kisdobos vagy 

Úttörő pontok alapján cselekedtetek, hanem emberségből, segítőkészségből! 

Nyugdíjas tanárként: az osztályzat : JELES!        Sz. Jani 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ÉRTESÍTÉS 

Salamon Gábor kéri, akinek tudomása van a Kühnel- hagyaték tárgyairól, keresse meg őt az alábbi 

 e-mail címen:  gabor.salamon1949@gmail.com 

Gábor az esetlegesen még fellelhető tárgyakat szeretné visszavásárolni.  

Salamonné Kühnel Klára hamvai a kárászi temetőben leltek örök nyugalomra.  Nyugodjék békében! 

 

(Az értesítés az előző számból kimaradt, elnézést kér a szerkesztő, Pap Judit Elza!) 
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A KÁRÁSZI FALUHÁZ OKTÓBERI  PROGRAMJAI 

 

1. szerda  14.00-16.00  MVHE  fogadóóra Hirt Balázzsal   
2 csütörtök 18.00    A képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek 

bemutatkozója   
3. péntek  18.00-19.00  Felkészülés kulturális programra /gyerekek/ 
4. szombat  16 órától  Idősek Napi rendezvény 
7. kedd                  14.30-15.30  Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal  
   18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával 
14. kedd  18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával 
15. szerda  14.00-16.00  Vegyes árucikk árusítás  
   17 órától   „Háziasszony Találka” 
18. szombat  Roma Kisebbségi Önkormányzat programja 
21. kedd  14.30-15.30   Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal  

18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával 
23. csütörtök NEMZETI ÜNNEP /részletek plakátokon/ 
28. kedd  18.00-19.00    Gyógytorna Bradács Máriával 
29. szerda  17 órától  „Háziasszony Találka” 
 

 SZOMBATONKÉNT 14.00-19 ÓRÁIG ZENEKARI PRÓBA A 
NAGYTEREMBEN. 
 

 A TOURINFORM IRODA időszakos nyitva tartása ellenére a Teleház idejében 
egész évben várja az érdeklődőket. 
 

 TELEHÁZ nyitva tartás EBBEN a hónapban:   hétfő: 16.00-19.00,  kedd és 
szerda,: 12.30-19.00,  csütörtök,: 10.00-18.00; péntek: 8.00-16.00; szombaton és 
vasárnap a programokhoz igazodva .      
Az időpontok változtatási jogát fenntartjuk.  
Várjuk ötleteiket, igényeiket, amelyet a Faluházban szeretnének megvalósítani.     
          
KOMLÓÉRT  EXPÓ 2014.    Pap Judit Elza - 30/523 34 04 
 

  

 
 

 



Beszámoló a 2010-2014. közötti időszakról  

(A falugyűlésen elhangzottak alapján) 

A közmeghallgatással egybekötött falugyűlés témái a korábbi évekhez hasonlóan, az 

önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatainak teljesítéséről, a kapcsolatainkról szóló tájékoztató.  

A kötelező feladataink közül néhány szó: az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a helyi 

infrastruktúra működtetése, a helyi oktatási feladatok ellátása, a szociális és bizonyos kulturális 

feladatok működtetése. Az infrastruktúránkat megfelelően működtettük, beadás előtti szakaszában van 

egy nagy pályázat, amely az ivóvízminőség javítását, nálunk a mennyiségi javítását szolgálja majd. 

Nyertes pályázat esetén megvalósításra kerül egy új kút fúrása, egy víztisztító rendszer beszerzése, egy 

1000 m3-es tartály beépítése. Az építkezés szakaszában a vékényi vízrendszerre lennénk majd rákötve, 

ennek a vezetéknek a kiépítése is benne lesz a projektben, erre a azért van szükség, hogy a szolgáltatás 

folyamatos legyen, és bármilyen üzemzavar esetén a vékényi rendszerről tudjunk majd vizet kapni. 

Hasonlóképpen leszünk összekötve a magyaregregyi rendszerrel is, ez pedig az ő víz biztonságukat 

szolgálja majd. 

 

A közvilágításunk 2014 tavaszától LED- es rendszerű, a beruházásnak köszönhetően mintegy 75 % 

energia-megtakarítása származik a településünknek, a spóroláson kívül szolgáltatási bővítést is jelent, 

hogy plusz 2 lámpa került felszerelésre, egy darab a Hóvirág utcában, egy pedig az Ibolya utca végén. 

A gyerekeink a szászvári iskolába és óvodába járnak. Falugondnoki buszunk, illetve egy nagybusz 

szállítja a gyerekeket, ezzel gondunk nincs, Az iskolákat 2013. január 1-től az állam működteti, dologi, 

és működési költségeket egyaránt vállalva, igaz az étkeztetés továbbra is önkormányzati feladat, 2013-

ban még a normatíva fedezte a kiadásokat, de 2014-ben már 120 000 Ft-tal kell kiegészíteni a 

normatívát. A szászvári iskolában az oktatás színvonala jónak mondható.  

Az óvoda továbbra is önkormányzatok működtetésében maradt, a szünetek terén többször merültek fel 

panaszok, de írásban ezeket senki nem merte „vállalni”. 

 

Az egészségügyi ellátásról: 2012 óta a komlói ügyeleti rendszerhez tartozunk, hozzám még nem 

érkezett panasz a szolgáltatással kapcsolatban, a házi orvosi rendszer működéséről sem kaptunk 

hivatalosan panaszt. Pályázat esetén a rendelő nyílászáróinak cseréjére, fűtési korszerűsítésre, és 

tetőcserére is szükséges lenne.  

A házi gondozói rendszer működésével a szolgáltatásokat igénybe vevők, és az önkormányzat is meg 

van elégedve, igaz 2014 májusától szolgáltatási díjat kérnek az igénybevevőktől. Amennyiben túlzott 

mértékű díj kerül meghatározásra, egy esetleges szolgáltató váltás is szóba jöhet. A jelzőrendszeres 

segítségnyújtás sajnos nem kerül kiépítésre, a szolgáltató nem kívánt 500 000 Ft-ot beruházni.  

A község kulturális életének szervezését az egyesületek, (Faluszépítő Egyesület, Kárászért 

Egyesület), magukra vállalják több esetben az IKSZT-vel közösen, de 2013-ban, és 2014-ben is az 

önkormányzat jelentős összeggel járult hozzá a kulturális feladatokhoz.  

Folytattuk a korábbi hagyományok szerint a helyi újságunk az ALap havonkénti kiadását.  

Mezei Attiláné szerkesztésében a KRÓNIKA folyamatosan újabb tartalmakkal bővül.  

A nemzeti ünnepekről minden alkalommal megemlékezünk.  

Az egyesületek és az önkormányzat évente megrendezi: Jenczer Gábor emléknapot, Borversenyt, 

Gombászünnepet, és tábort, Márton napot, Regionális pálinkaversenyt, Kulturális Örökség Napját, 

Falusi disznótorost, Keleti Mecsek Hagyományőrző Táborokat, a Pajtaszínházi előadásokat. 

Az önkormányzat évente 50 000 Ft-tal támogatja az egyesületek tevékenységét. 

 

Könyvtárunk kiváló színvonalon üzemel, és bővített nyitva tartással fogadja az olvasás szerelmeseit, 

folyamatosan új könyvek érkeznek köszönhetően a kistérségi támogatásnak és Zsuzsa munkájának. A 



könyvtár új tartalommal is megjelenik a rendezvények szervezésében is részt vesznek ettől az 

esztendőtől.  

 

Az önkormányzat gazdálkodásáról: 

Az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt az elmúlt négy évben, lehetőség szerint a 

beruházásokat, fejlesztéseket pályázatokból finanszíroztuk. 

A bevételekről: lakosságtól beszedett kommunális adó az önkormányzat által fizetett szemétszállítás 

költségének kb. 1/3-át fedezi, itt is jelentős pénzzel járul hozzá az önkormányzat a lakossági terhek 

csökkentéséhez, de nem látjuk előre ezt meddig bírjuk… 2014-ben új adózókat sikerült felkutatnia a 

kollégáknak. Az önkormányzat az elmúlt négy esztendőben igyekezett a vagyonát gyarapítani 

területvásárlásokkal, és eszközbeszerzésekkel. 

Az iparűzési adóból közel 2 millió Forint bevétel származik évente. 

A Mezőőri hozzájárulást a felszólítások ellenére évek óta nagyon kevés gazdálkodó fizette meg.  

A rendelet szerint minden 1 hektárnál nagyobb földdel rendelkezőnek fizetni kellene hektáronként 1000 

Ft-ot. A be nem fizetések miatt az önkormányzatnak kell nagyobb önrésszel beszállnia a mezőőri 

költségekbe ez 2014-ben 720 000 Ft. 

  

 

A kormány 2014-ben átvállalta a csatorna beruházásból adódott hitelünket, az összege kb.: 14 M Ft 

volt, úgy hogy az önkormányzat mintegy 5 millió Forintot önerőből törlesztett.  

Az önkormányzat továbbra is takarékosan, pályázati pénzek igénybevételével kíván fejleszteni.  

A Fürdő utca végén nagyon rossz állapotban van az út, a Bajai Önkormányzat emberei 2011 

szeptemberében jártak itt, azóta nem történt előrelépés. A teljes Fürdő utca, és Kültelek utca felújításra 

szorulna, de pályázati lehetőség 2010 óta nincs ezekre a fejlesztésekre, ráadásul a Kültelek utca a 

Mecsekerdő Zrt. tulajdonában van. 

 

Start közmunka program: 

2011-ben indult, évente átlagban 11 fő foglalkoztatása valósul meg. A sikeres pályázatoknak 

köszönhetően az alábbi támogatási összegek érkezetek a település fejlesztésére, eszközök beszerzésére, 

és a munkabérekre: 

• 2011:   14 000 000 Ft 

• 2012.  14 000 000 Ft 

• 2013:  16 000 000 Ft 

• 2014:  12 000 000 Ft 

• Összesen:  56 000 000 Ft 

 

Ezekből az összegekből, és némi saját forrásból készült el a disznóól, a traktorgarázs, és terménytároló, 

ebből került beszerzésre a traktor pótkocsival, fűkaszák, motoros lyukfúró, kézi szerszámok, malacok, 

vetőmagok. 

 2013 évtől az önkormányzat gondozásába átadott, a földtulajdonosok által nem művelt területeken 

mezőgazdasági termelést folytatunk. Az itt megtermelt termékek értékesítéséből származó bevételt 

további fejlesztésre fordítjuk. 

A közmunkások a temetőben 2013-ban és 2014-ben a lépcsők kijavítását, fejlesztését, ezt majd ősszel 

fogjuk folytatni, némi árokrendszer is megújult a faluban. 2013-ban elkészült a Hóvirág utcában a 

csapadékvíz elvezetés, ez szintén önkormányzati saját erőből. 

A teniszpálya karbantartása, horgosok kitisztítása is a megvalósult dolgok közé tartoznak. 2013-

ban régi „kötelességünket” teljesítettük azzal, hogy az orvosi rendelő egésze kifestésre került, és az 

összes nyílászáró lemázolása is megtörtént. Idén eddig még a rendelőt fűtő gázkazánnal nem voltak 

gondok, remélem nem is lesznek… 



 

 

Vannak vállalt feladataink is, a falugondnoki szolgáltatás, amely minden évben teljesítette a 

költségvetésben előirányzott bevételi összeget, van egy Tourinform irodánk is, amely az IKSZT-be 

költözött. Működik nálunk az országban egyedülállóan Posta-takarék, 2012-óta már hosszabb nyitva 

tartással, annak érdekében, hogy a dolgozni járók hetente egy alkalommal tudják az ügyeiket intézni. 

Ilyen vállalt feladat még a nyári gyermekétkeztetés, a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerben 

„nyertesek” havi 4000 Ft támogatást kapnak az önkormányzattól, amelyet az állam ugyanennyivel 

kiegészít. 

Az önkormányzat a különböző kiállításokon való megjelenéssel igyekszik a települést népszerűsíteni, 

rendszeresen részt veszünk a Pécsett megrendezett Utazás Kiállításon, és a Komlóért Expón is. 

 

Közös hivatal: 

2013 januárjában megkezdte működését az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal, az ezt 

megelőző években Szászvárhoz tartoztunk. A mi esetünkben kárászi kirendeltséggel, ahol az első 

időszakban 4 órában, majd márciustól 6 órában lehet ügyeket intézni, itt jegyezném meg nem igaz az, 

hogy Egyházaskozárra, vagy Mázára kell menni bármilyen ügyintézés miatt, ha nem hiszik, 

jöjjenek és próbálják ki! 

Szinte minden dolgot Kárászon lehet intézni, ez alól kivételt képeznek azok, amelyeket a járási 

hivatal vont magához, de ezek miatt, akkor is Komlóra kellene utazni, ha a szászvári hivatalnál 

maradtunk volna, valamint az anyakönyvi ügyek. Az anyakönyvi feladatokat Magyaregregyen lehet 

végezni. A hivatal a kezdeti átállás nehézségei után jól látja el a feladatait, és elértük azt a célt, hogy ne 

kelljen sehova utazni az ügyintézések miatt. Az anyakönyvi ügyek pedig azt gondolom nem 

mindennaposak.  

Azt gondolom, hogy még soha ilyen helyzetben nem volt a település, egyrészt nincs a nagytestvér 

kistestvér viszony, amely Szászvári időszakban állt fent, a mostani rendszerben egyenrangú félként 

kezelnek minden települést, másrészt a közös hivatali hozzájárulás is megszűnt, amely a legutolsó 

szászvári évben 3,1 millió Forint volt.  

Itt jegyezném meg, hogy 2014-ben az Egyházaskozári Önkormányzattól kaptunk kölcsön 2,3 millió 

Forintot, annak érdekében, hogy a polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítését előfinanszírozzuk! 

Köszönjük nekik! 

 

Közösen fenntartott szolgáltatások, és a 2014-ben fizetendő kárászi hozzájárulási összegek: 

• Védőnői rendszer  144 000 Ft/év 

• Labor    132 000 Ft/év 

• Óvodai hozzájárulás  168 000 Ft/év 

• Óvodai étkeztetés  96 000 Ft/év  

• Iskolai étkeztetés  120 000 Ft/év 

• Mezőőrség   720 000 Ft/év 

 

 

Testvérkapcsolatok: 

 Az ülkei kapcsolatunk nem igazán működik, amikor 2013-ban nálunk jártak jelezték, hogy búcsúra 

hívnak majd, de a meghívó nem érkezett meg.  

A Novo Orahovo kapcsolatunk 2014-ben „újraéledt” nálunk jártak a Gombászünnepen, mi pedig az Új 

kenyér ünnepen képviseltük Kárászt.  

A pitteni kapcsolat gyakorlatilag nem működik 



Pályázatok 2010-2014: 

Az alábbi táblázat szemlélteti a Kárászra érkezett fejlesztési források nagyságrendjét, és a 

címüket. 

Sportpálya fejlesztése Kárászon  Kárász  2 092 375 Ft 

Jankó János Pihenőhely kialakítása 

Kárászon (templomtér)  Kárász  3 798 944 Ft 

Kamera rendszer kialakítása  Kárász  744 529 Ft 

Kálvária kialakítása  Kárász  960 788 Ft 

Polgármesteri hivatal tető, és 

nyílászáró csere  Kárász  
 9 998 109 

Sétány kialakítása parkkal a Petőfi 

utcában  Kárász  
 4 246 452 

 Ismeretterjesztés a 

Gombamérgezések Számának 

Csökkenése Érdekében   Kárász  647 950 Ft 

 Kárászi Képek, Hangok és Egyéb 

Huncutságok   Kárász  2 094 135 Ft 

Nyitott Falusi Porta és Kiállítás 

Kialakítása Kárászon  Kárász  7 137 009 Ft 

 Gombászati kiállítóhely kialakítása 

Kárászon   Kárász  14 532 761 Ft 

Központi fűtés kialakítása a 

polgármesteri hivatalban  Kárász  2 300 000 Ft 

Egészségmegőrző pályázat  Kárász  10 000 000 Ft 

Integrált Közösségi és szolgáltató Tér 

kialakítása pályázat (Faluház 

felújítása)  Kárász  17 000 000 Ft 

 Start programok támogatása Kárász  56 000 000 Ft 

 Vállalkozások pályázatai  Kárász  80 000 000 Ft 

     

Összesen:    197 308 491 Ft 
 

Jól látható, hogy az elmúlt négy esztendőben közel 200 millió Forint fejlesztési 

forrás érkezett a településünkre, ez a pályázatok ismeretének, és a megfelelő lobbi 

erőnek köszönhető. 

 

Kárász, 2014. október 2. 

Lép Péter 

                     Polgármester 



SZEPTEMBERI ESEMÉNYEK FÉNYKÉPEKBEN 

TERMÉNYSZENTELŐ A TEMPLOMBAN 
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2014. november 4. 
K Á R Á S Z I 

független havilap XVII. évfolyam 10. szám 
 

Önkormányzati hírek 
• Október 4-én a Faluházban a Kárászért Egyesület szervezésében a helyi, és környékbeli idősek kerültek 

megvendégelésre az idősek világnapja alkalmából, a vacsorát követően élőzene szórakoztatta a 
megjelenteket. Köszönet a Kárászért Egyesület tagjainak, és a szervezőknek. 

 
• Október 5-én a Kárászért Egyesület szervezésében a Kárászi fiatalok a Mecsextrém parkba kirándultak, 

ahol 4 órás aktív szórakozás várta őket. 
 

• Az október 12-es választás statisztikája: 189 szavazó jelent meg, ebből 188 érvényes szavazat volt az 
alábbi bontásban:  

Polgármester jelöltek, és a kapott szavazatok:  Dobos László  35 szavazat 
Lép Péter 153 szavazat 

  
Képviselő jelöltek, és a kapott szavazatok: Szeliné Oláh Márta   129 voks 

     Rieger Éva   127 voks 
     Lőbl Zoltánné    110 voks 
     Jakabné Mezei Gabriella  98 voks______   
     Finta Szilárd   73 voks 
     Dobos László   65 voks 
     Gajdos Csaba Zoltánné  38 voks 
     Olaszi Róbert Zoltán  28 voks 

 
• Október 15-én megtörtént a Polgármesteri hivatal felújítását lezáró műszaki átadás-átvétel, a pályázat 

záró kifizetési kérelmét benyújtottuk, a Petőfi utcai park tekintetében is megtörtén a műszaki átadás-
átvétel október 30-án, a záró kifizetési kérelem is benyújtásra került. 

 
• A képviselő testület alakuló ülésére október 21-én került sor, az ünnepélyes eskütételeket követően az 

SZMSZ felülvizsgálatára adott megbízást a grémium, és a bizottságok is megalakultak. 
 

• Az 1956-os forradalom emlékére tartott megemlékezésen közreműködött Heller Roland, Nagy Lilla, Füzi 
Csongor, Füzi Zsombor, Pap Áron, köszönet érte. Köszönöm Szemes Jánosnak, hogy Blumschein 
Dezsőt, és műalkotásait elhozta nekünk, aki megtekintette a kiállítását élményekben gazdagodott. 

 
Kárász, 2014. november 4. 
             Lép Péter 
           polgármester



 
EGYETEMRE JÁR A GOMBÁSZKÖR 

Az ELTE Természettudományi karának múzeuma és az ott nézelődő csigák, kagylók, preparátumok, valamint a 

Magyar Mikológiai Társaság tagjaiból szerveződött csaknem félszáz érdeklődő komoly esemény tanúja lehetett 

október 8-én a késő délutáni órákban. 

A Kárászi Gombászkör bemutatkozott Budapesten! 

Az első harmadban szóban és képekben a faluról (minden idegen pályán előadó, magát valamelyest 

lokálpatriótának tartó kárászinak kutya kötelessége megemlékeznie a „fészkéről”) szóltunk. Persze a gombával 

kapcsolatos programok, pályázatok, tervek ismertetése sem maradt el. Nincs ma a Kárpát-medencében 

semmilyen szervezet, amelyik gombászgyűjteményt, kutatóházat építene, újítana fel! 

A második harmadban Deák Attila barátunk a földalatti és a velük gyakran egy termőhelyen megjelenő 

nagygombák kapcsolatáról beszélt. A hallgatóság ezt nagy érdeklődéssel kísérte, ami mikológiai újszerűsége 

mellett a Kukuc mindnyájunk által ismert stílusának is köszönhető… 

Végül, kis helyi termék bemutatónk finomságai mellett lapogatta egymást az ismerősök hada és váltak 

barátainkká az újdonsült érdeklődők – ezt a programrészt már Bálint Pisti gondozta. 

A „jövőre Kárászon” fenyegetés a történtek és az elmondottak tükrében is hihetőnek tűnik! 

Mezei Attila 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  „szabad szappanozni” „szabad szappanozni” „szabad szappanozni” „szabad szappanozni” kreatív délután 

 

Nem is olyan régen, faluhelyen még szinte minden háznál készítettek 

szappant. De mi történt ezzel a nagyszerű tudással? Elveszett?…. vagy talán 

mégsem, csak egy „picit” átalakult! 

Ha kíváncsi vagyHa kíváncsi vagyHa kíváncsi vagyHa kíváncsi vagy, hogyan készülnek a mai kézmkézmkézmkézműves szappanokves szappanokves szappanokves szappanok, akkor 

szeretettel várunk egy beszélgetős, ismerkedős, kézműveskedős foglalkozásra a 

kárászi Faluházba kárászi Faluházba kárászi Faluházba kárászi Faluházba 2014. november 282014. november 282014. november 282014. november 28----ánánánán 15 órai kezdettel. Itt megtanulhatod 

az alapokat, ellesheted a fortélyokat, praktikákat.  

Mivel minőségi alapanyagokkal, eszközökkel dolgozunk, a részvétel díjarészvétel díjarészvétel díjarészvétel díja 

4.500,-Ft/fő. Amit cserébe ad a program, a hasznosan és együtt töltött 3 órán 

kívül: 

• hazavihetsz 4 db házi szappant választás szerint (remek 

karácsonyi ajándék lehet) 

• védőszemüveg, lúgálló kesztyű 

• rövid összefoglaló füzet az elhangzottakról 

• tea, pogácsa 

 

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, akkor kérlek, jelezd részvételi szándékodat 

Varga Viktóriánál személyesen vagy a  06-30/351 30 03  telefonszámon. 

 

A programra 12 év feletti érdeklődőket várunk. 
  



 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

A még szeptemberben történt megyei könyvtári ellenőrzés során ígéretet kaptam arra, hogy az általunk 

megjelölt könyvek  - ha más könyvtárba időnként kikérik is – mindig visszaérkeznek hozzánk. Ahogyan most 

visszaérkezett a Merle-sorozat első kötete is. Ez nagyon megnyugtató változás! 

Érkeztek új könyvek is, gyerekeknek szép kiadású népmesék a világ különböző tájairól, irodalmi Nobel-díjasok 

sorozata szintén nagyon szemgyönyörködtető köntösben - és egyéb kötetek.  

Szabadságom alatt a hidegségi könyvtár leselejtezett, régi állományából fillérekért jutottam hozzá néhány 

értékes könyvhöz (például egy erdélyi népballada gyűjtemény, 1935. évi reprint kiadás Ortutaytól, néhány ritka 

Tüskés Tibor-tanulmány, Kosztolányi kötet, Poe, Beauvoir, stb.) amelyek saját gyűjteményünket gyarapítják 

ezentúl. Hogy ezt ott miért nem tarthatták meg, azt azóta sem értem – minden régi könyvet ki kellett venniük a 

könyvtárukból, kötelező jelleggel. Így aztán meghirdették, legalább nem kidobva lettek…  

Mezei Attiláné 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A KÁRÁSZI POSTA TÖRTÉNETE 

Ismét csak Juditnak, Nagy Lászlónénak köszönhetően sok adatunk van ebben a témakörben is.  

A kárászi postaügynökséget 1912-ben hozták létre, az első név, akivel találkozunk: Mocsáry Antalné, az akkori 

kárászi tanító felesége. 

1926 előtt a mai Berczeli-házban működött, majd a mai Horváth-házban. 1945 előtt a postának nem volt saját 

épülete, bérelt helyiségekben dolgoztak. A háború után költözött a Fürdő utcai épületbe, ahol addig rendőrség 

működött. A Posta ezt az épületet azután megvette. 

Érdekesek a bélyegző lenyomatok - az első talán 1935-ből származik – az utolsót, a jelenlegit már én csatoltam a 

többihez. 

Az összegyűjtött jegyzőkönyvek, ellenőrzések, térképek, birtoklapok, házleírások sok érdekességet rejtenek, sok 

kérdést is felvetnek. Például jó lenne, ha jelentkezne valaki, aki tudja, ki volt a tulajdonosként említett 

Zsombolyai Péter és neje, Gorgau M. Ilona? 

Aztán egy régi telefonkönyv kimásolt lapja is megér egy misét 1912-ből: 

Kárász 

Kárászi Hitelszövetkezet                                                                                            6 

Körjegyzőség, Magyaregregy                                                                                      1 

Községi bíró                                                                                        2 

Kun Lajos vitéz, plébános                                                                                         5 

Kühnel Márton Első Magyar Fészekodugyára, gőzmalma és gőzfűrészüzeme:     4 

Pécsi Püspöki uradalom erdőgondnoksága                                                         3 

Ennyi. Egyjegyű számok, körzetszám nélkül…úgy száz éve. 

 

Bízom benne, hogy a sok összegyűjtött adatból Judit egyszer majd egy kerek egész történetet hoz létre, addig is 

megőrizzük, megtekinthetővé tesszük a könyvtárban! 

Miközben sorra feldolgozódnak a kárászi épületek, intézmények történetei, kérem, ne felejtsék el, hogy előbb-

utóbb az egyes házakra is sort szeretnék keríteni. Karcsi bácsitól már kaptam egy szép családfát – amit ezúton is 

köszönök - , és szeretném, ha a téli estéken ki-ki leírogatná azok neveit, akikre még emlékszik a családjából. 

Akinek az jobban megfelel, szívesen látom a könyvtárban, keddenként 16-19 óráig, hogy szóban mondhassa el 

emlékeit! 

Az így összegyűjtött családfák szép nagy könyvbe lesznek telepítve – remélhetőleg évek múltán erdő lesz 

belőlük…             

Mezei Zsuzsa  



 

 

ÚJABB JÓ PONT KÁRÁSZNAK! 

Tősgyökeres kárászi lakosként nagyon sok helyi rendezvényen vettem részt kis falunkban. Talán nem kell 

részleteznem, mennyi kulturális megmozdulásnak adott helyet a Faluház, a Pajtaszínház, a Könyvtár, a Hivatal 

helysége, a múzeumok- és még lehetne sorolni, hány helyszínen voltak a falu apraját-nagyját összeverbuváló 

programok. 

Én jó pár éve külföldi munkahelyemhez kötve, de időszakosan –rövidebb-hosszabb időre- itthon vagyok 

Kárászon. Mint lokálpatrióta, alig várom ezeket az alkalmakat. Hát, van is belőle bőven! 

Legutóbbi hosszabb itthon tartózkodásom alatt jó pár olyan esemény zajlott Kárászon, amin nekem is 

volt lehetőségem részt venni. Például a legutóbbi rendezvény a Kárászért Egyesület által megrendezett Idősek 

Világnapja keretén belül, megtartott összejövetel. 

Hát, ez nem semmi volt! 

Úgy érzem, nemcsak a magam nevében, hanem az egész FALU idősebb polgárai nevében is köszönettel, hálával 

tartozom az Egyesületnek, és a többi szervezőnek, hogy ezt a felejthetetlen, emlékezetes programot 

összehozták. 

Nyugdíjas, „enyhén” idősek számára lett meghirdetve ez az este, egy jó kikapcsolódás lehetőségét ígérve. 

De nemcsak a közép- és nyugdíjas korosztály képviselte magát ezen a rendezvényen, hanem a szervezők által 

meghívott kicsik-nagyok (gyerekek) is, akik a jó hangulat érdekében különféle műsort, előadást is adtak a 

résztvevőknek. Hogy még felejthetetlenebbé sikeredjen az este, arról a zene is „gondoskodott”. Nem szabad 

elfelejteni az idősek önálló műsorát sem, ami a hangulatot még tovább fokozta, késő estig jó kedvvel.  

Tisztelt Egyesület! Kedves Kárásziak! 

 A fenti esemény újabb bizonyosságot adott arról, hogy egy ilyen apró kis falu, mint Kárász, igenis lehet 

egy jól összefogó, együtt érző, egymást tisztelő-kedvelő közösség színtere.  Ez a program újból bebizonyította, 

hogy igenis nagyon jól megfér egymás mellett az óvodás-iskolás, a fiatal-, felnőtt és az idősebb korosztály, főleg, 

ha együtt, összefogva szívvel- lélekkel csinálják, amit szeretnek.  

És ez egy kulcsszó : SZERETIK, amit csinálnak! 

Végül minden résztvevő nevében szeretném megköszönni ezt a felejthetetlen estét minden közreműködőnek, 

főként a szervezőknek, a segítőknek-kicsiknek és nagyoknak egyaránt.  

 

Tisztelettel és köszönettel: Walki Róbertné (Böröc Mari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

A  K Á R Á SZ I F A L U H Á Z  N O V E M B E R I  P R O G R A M JA IA  K Á R Á SZ I F A L U H Á Z  N O V E M B E R I  P R O G R A M JA IA  K Á R Á SZ I F A L U H Á Z  N O V E M B E R I  P R O G R A M JA IA  K Á R Á SZ I F A L U H Á Z  N O V E M B E R I  P R O G R A M JA I    

4 . kedd4. kedd4. kedd4. kedd             Testületi ü lésTestületi ü lésTestületi ü lésTestületi ü lés     

18 .0018.0018.0018.00 ----19.00 19.00 19.00 19.00     G yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriával    

5 . szerda5. szerda5. szerda5. szerda          12 .00 12.00 12.00 12.00             M úzeum látogatás term észetjáróknakM úzeum látogatás term észetjáróknakM úzeum látogatás term észetjáróknakM úzeum látogatás term észetjáróknak             

7 . péntek7. péntek7. péntek7. péntek         A  F aluház foglalt.A  F aluház foglalt.A  F aluház foglalt.A  F aluház foglalt.    

8 . szom bat8. szom bat8. szom bat8. szom bat        18  órától   18  órától   18  órától   18  órától           M ártonM ártonM ártonM árton ----napi m ulatságok (B orbaráti E gyesület)napi m ulatságok (B orbaráti E gyesület)napi m ulatságok (B orbaráti E gyesület)napi m ulatságok (B orbaráti E gyesület)    

11 . kedd                14 .3011. kedd                14 .3011. kedd                14 .3011. kedd                14 .30 ----15.3015.3015.3015.30         A grárkam arai fogadóóra  N em es B alázzsal A grárkam arai fogadóóra  N em es B alázzsal A grárkam arai fogadóóra  N em es B alázzsal A grárkam arai fogadóóra  N em es B alázzsal     

            18 .0018.0018.0018.00 ----19.00 19.00 19.00 19.00     G yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriával    

12 . szerda12. szerda12. szerda12. szerda         17  órától 17  órától 17  órától 17  órától         „H áziasszony Találka” M inden  érdekl„H áziasszony Találka” M inden  érdekl„H áziasszony Találka” M inden  érdekl„H áziasszony Találka” M inden  érdeklőőőőddddőőőőt t t t várunk!várunk!várunk!várunk!    

13 . csütörtök13. csütörtök13. csütörtök13. csütörtök     17  órától 17  órától 17  órától 17  órától         F alusi vendégfogadók /tá jékoztató /                         F alusi vendégfogadók /tá jékoztató /                         F alusi vendégfogadók /tá jékoztató /                         F alusi vendégfogadók /tá jékoztató /                             

18 . kedd18. kedd18. kedd18. kedd         18 .0018.0018.0018.00 ----19.00 19.00 19.00 19.00     G yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriával    

21 . péntek21. péntek21. péntek21. péntek         B orászok találkozójaB orászok találkozójaB orászok találkozójaB orászok találkozója     

22 . szom bat22. szom bat22. szom bat22. szom bat        R om a K isebbségi Ö nkorm ányzat program jaR om a K isebbségi Ö nkorm ányzat program jaR om a K isebbségi Ö nkorm ányzat program jaR om a K isebbségi Ö nkorm ányzat program ja     

25 . kedd25. kedd25. kedd25. kedd         14 .0014.0014.0014.00 ----16.0016.0016.0016.00         V eV eV eV egyes árucikk árusítás  gyes árucikk árusítás  gyes árucikk árusítás  gyes árucikk árusítás      

14 .3014.3014.3014.30 ----15.3015.3015.3015.30             A grárkam arai fogadóóra  N em es B alázzsal A grárkam arai fogadóóra  N em es B alázzsal A grárkam arai fogadóóra  N em es B alázzsal A grárkam arai fogadóóra  N em es B alázzsal     

18 .0018.0018.0018.00 ----19.00 19.00 19.00 19.00     G yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriával    

26 . szerda26. szerda26. szerda26. szerda         17  órától17 órától17 órától17 órától        „H áziasszony Találka” M inden  érdekl„H áziasszony Találka” M inden  érdekl„H áziasszony Találka” M inden  érdekl„H áziasszony Találka” M inden  érdeklőőőőddddőőőőt várunk!t várunk!t várunk!t várunk!    

28 . péntek28. péntek28. péntek28. péntek         15 .0015.0015.0015.00 ----18.0018.0018.0018.00         SzappankészítSzappankészítSzappankészítSzappankészítőőőő tanfolyam  (inform . fenti c tanfolyam  (inform . fenti c tanfolyam  (inform . fenti c tanfolyam  (inform . fenti c ikkben )ikkben )ikkben )ikkben )    

        
• SZOMBATONKÉNT 14.00-19 ÓRÁIG ZENEKARI PRÓBA A NAGYTEREMBEN. 
• A TOURINFORM IRODA időszakos nyitva tartása ellenére a Teleház működésének idejében 

egész évben várja az érdeklődőket. 
• TELEHÁZ nyitva tartás EBBEN a hónapban:     

kedd : kedd : kedd : kedd :     14 .0014.0014.0014.00 ----19.00,  19 .00,  19 .00,  19 .00,      

szerda: szerda: szerda: szerda:     17 .0017.0017.0017.00 ----20.0020.0020.0020.00     

csütörtök,: csütörtök,: csütörtök,: csütörtök,:     10 .0010.0010.0010.00 ----18.0018.0018.0018.00     

péntek: péntek: péntek: péntek:     10 .0010.0010.0010.00 ----14.00 /abban  az esetben , ha szom baton és vasárnap nincs 14.00 /abban  az esetben , ha szom baton és vasárnap nincs 14.00 /abban  az esetben , ha szom baton és vasárnap nincs 14.00 /abban  az esetben , ha szom baton és vasárnap nincs 

program /program /program /program /    

szom baton  és vasárnap a  program okhoz igazodva .     szom baton  és vasárnap a  program okhoz igazodva .     szom baton  és vasárnap a  program okhoz igazodva .     szom baton  és vasárnap a  program okhoz igazodva .         

A z  idA z idA z idA z időőőőpontok változtatási jogát fenntartjuk. pontok változtatási jogát fenntartjuk. pontok változtatási jogát fenntartjuk. pontok változtatási jogát fenntartjuk.     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MEGHÍVÓ 

A Keleti-Mecsek Egyesület tisztelettel meghívja a falusi vendégfogadókat szakmai találkozóra egy kerekasztal 

megbeszélés keretében. A beszélgetést Császár Levente vezeti. 

Helyszín:  Kárász, Faluház (templom mellett) 

Időpont:  2014. november 13. (csütörtök) - 17 óra 

Napirendi pontok:  

• Tájékoztató a Tourinform iroda működéséről 

• Tájékoztató a MECSEK-HEGYHÁT TDM működéséről 

• Kötetlen beszélgetés a falusi vendégfogadás jelenlegi helyzetéről, lehetőségeiről.  

• Egyebek      Dr. Finta István, Keleti-Mecsek Egyesület elnöke  



 
 

        

2014. december 1. 
K Á R Á S Z I 

független havilap 
XVII. évfolyam  
11. és 12. szám 

 
Önkormányzati hírek 
 

• November 5-én, Szászváron a helyi IKSZT-ben a Közútkezelő Nonprofit Kft megyei 
vezetőivel folytattak egyeztetést a mikro térségi polgármesterek. A megbeszélésen 
megfogalmazódtak az igényeink (átereszek kitisztítása, útburkolati jelek felfestése, 
vízelvezetők helyreállítása, a Magyaregregy és Zobákpuszta közötti útszakasz 
helyrehozatala) azonban a vezetők közölték, hogy tisztában vannak a problémákkal, 
de sajnos pénzügyi forrásuk nincs ezeknek a megvalósítására… 

• November 7-én, Komlón került sor a járási közbiztonsági egyeztető fórumra, a 
Baranya megyei rendőrfőkapitány tartotta előadásból kiderült, hogy közbiztonság 
szempontjából „jól áll” a megyénk  

• November 14-én a Pécsváradi Erdészet igazgatójával folytattunk bejárást a Kültelek 
utcában, ígéretet kaptunk, amennyiben 2015-ben megfelelő mennyiségű forrásuk lesz 
az egész utca leaszfaltozásra fog kerül 

• November 16-án avattuk fel a „Central Parkot”, köszönet a Borbaráti Egyesületnek a 
szervezésben tett munkáért, a közmunkásoknak a közreműködésért, Plébános Úrnak a 
park felszenteléséért 

• November hónapban a testület több alkalommal informálisan tanácskozott 

• Választás 2014: Köszönöm mindazoknak, akik szavazatukkal megtiszteltek az 
októberi választáson, igyekszem megszolgálni a bizalmat! 

• Köszönjük Samu Imrének és Gerber Ilonának a gyönyörű fenyőfát, amelyet feldíszítve 
az új parkunkba fogunk felállítani. A díszek elkészítését köszönjük a 
„Háziasszonyoknak” 

• Mivel több ALap ebben az esztendőben már nem fog megjelenni így ezúton köszönöm 
meg mindazoknak, akik a munkámat a 2014-es esztendőben bármilyen módón is 
segítették, bízom benne, hogy a közös munkánk eredményeképpen KÁRÁSZ még 
élhetőbb település lesz, és a jó híre minél messzebbre kerül majd! 

• Kívánok minden kedves Olvasónak békés, boldog karácsonyt, és nagyon boldog új 
évet! 

 
Kárász, 2014. december 1. 
             Lép Péter 
           polgármester 



"SZÉP AZ ÉLET, CSAK TUDNI KELL VELE ÉLNI"  

- ez a kedvenc idézetem, mert ebben számomra oly sok minden benne van. 

 

Adrenalin növelő az amúgy is mosolygós napokon és vigaszom a lehangoltságban. Amikor 

először hallottam, rögtön megtetszett. Néhányan pedig nem értik, amikor ezzel próbálok lelket 

önteni beléjük. 

Mert mit jelent ez? Szép az élet! Igen, hiszem, hogy a létezésünk örömteli, hogy a cél, a magunk felé 

megfogalmazott út is a békés, nyugodt élet, a boldogság. Mert ez tartja életben az embert. 

Igen, tudom, nem egyszerű. Mindenkinél vannak hullámvölgyek, buktatók, nagy csapások, 

szenvedések. Ezek közepette is meg lehet találni az apró örömöket, melyek lelkesítenek, és egy kis 

időre felszabadulttá tesznek. Érdemes azon dolgozni, hogy ez a felszabadultság, az egész testet átjáró 

kellemes könnyedség egyre hosszabb ideig tartson, illetve egyre többször kerítsen minket hatalmába. 

Nem kell nagy dolgokra gondolni. Mert mi vigasztalja azt, akinek bizonytalan a munkahelye, 

családi dráma folyik otthonában vagy súlyos betegségben szenved? Ezek mind egyedi esetek, melyek 

lelki- szellemi- fizikai megoldásai nem lehetnek sablonosak. Viszont igenis vannak olyan lelket 

simogató, megnyugvást adó pillanatok, melyek mindenkinek megadatnak - csak nem kellene 

legyinteni rájuk, hagyva magunkat a szomorúságnak. 

Ilyen például, amikor egy rég nem látott jó barátunk integet nekünk az utca túloldaláról; 

amikor meghalljuk kedvenc dalunkat a rádióban; amikor egy bűbájos kisgyerek ránk mosolyog; a 

tavaszi, melengető napsütés; a frissen nyírt fű illata, egy korty hűsítő ital a nagy melegben, vagy forró 

ital a hidegben. 

Az érzés, amikor jóllakunk, amikor korgó gyomrunk megnyugszik. 

Amikor ki tudunk fizetni egy számlát, vagy sikerül elintéznünk valamit. 

Amikor este álomra hajtjuk a fejünket, és azt gondoljuk, ma már nem érdekel semmi, alszom, 

pihenek. 

Ilyen, amikor szeretettel megérint minket valaki; amikor kedvesen szól hozzánk a boltban az eladó; 

vagy amikor az udvariasságot fontosnak tartva előreenged minket valaki az ajtón. 

Érzelemre ható felsorolás ez, mely mindannyiunk életében megvannak. Át tudjuk érezni? Tudunk 

rajta mosolyogni?... 

Akkor gyerünk, vegyük észre ezeket a mindennapokban is. Nem kötelező hagyni, hogy az önsajnálat, 

a magány, a mártírkodás elhatalmaskodjon rajtunk, vagy bekebelezzen minket más ember 

féltékenykedése azért, mert mi jól érezzük magunkat. 

Vannak dolgok, melyeket rajtunk kívülálló okok miatt nem tudunk megváltoztatni. De a hozzáállásunk 

csak rajtunk múlik, azaz mindig vannak lehetőségek. A világ nem fehér vagy fekete, hanem színes. A 

festők pedig mi vagyunk...! 

 

BOLDOG, VIDÁM GONDOLATOKKAL TELI KARÁCSONYT KÍVÁNOK MINDEN OLVASÓNAK!  

          Nyisztor Melinda 



FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET HÍREI 

 

Egyesületünk a neve alatt futó pályázat első két ütemét teljesítette.. A „gombász bemutatóhely és 

kutatóház” jelzésű felújítás elérkezett úgymond a „látványos” szakaszba. Befejezés és elszámolás 

márciusban várható. 

Egyesületünk megújított közhasznú státusza jogerőre emelkedett. 

A lezajlott NAV vizsgálat gazdálkodásban és könyvelésben lényegi hiányosságokat nem fedett fel. 

Nyári pályázati programjainkkal elszámoltunk. Az MVH a kifizetési kérelmet jóváhagyta. 

Több tájékoztatón vettünk részt a következő uniós hétéves ciklus pályázatait illetően. Lehetőségeink 

várhatóan csökkennek, nem civilbarát időket élünk, különösen a LEADER források helyzete 

nyugtalanító. 

Várhatóan december 1-én egyesületi taggyűlést tartunk, a meghívókat hamarosan kézbesítjük 

tagjaink számára. 

Az egyesület elnökeként részt vettem a Kelet-Mecsek Egyesület és a helyi LEADER akciócsoport 

aktuális ülésein, ahol helyhatósági választásokkal kapcsolatos személyi döntések születtek. 

Gratulálok azoknak az egyesületi tagoknak, akik a következő – ötéves – ciklusban a helyi 

önkormányzatban tevékenykednek. 

Az elmúlt időszakban az erdélyi barátainkkal való kapcsolattartásban egyesületi színekben, 

önkéntesként működtem közre. A búcsúi meghívás kapcsán bebizonyosodott, hogy ez a módszer 

nem életképes. Vagy a beidegződéseim elavultak, vagy mint partner nem vagyok megfelelő. 

Ezért a továbbiakban csak magánemberként viszonyulok Erdélyországhoz! 

Elérhetőségeket és a húsz évről szóló emlékeztetőt tisztelettel átadom bárkinek! 

Mezei Attila 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A HÓNAP GOMBÁSZ HÍREI 

A budapesti TIT Gombászkör tagjai novemberben kárászi túrákon vettek részt. A parkavató vendégei  

értékelhették is a kirándulások eredményét! 

A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban nyílott lehetőségem a gombák országával 

kapcsolatban előadást tartani a biológia fakultációs diákok számára. 

A Gombászkör februári kezdéssel alapfokú gombaismerői tanfolyamot hirdet. A több, mint nyolcvan 

órás képzés száznál több fajjal ismertet meg, hétvégi elfoglaltságot jelent. Elméleti képzéseket és 

terepgyakorlatokat tartalmaz. A résztvevők jegyzetet kapnak, vizsgázniuk kell, ezért oklevelet kapnak. 

Végleges időpontról és a várható költségről hamarosan tájékoztatjuk az érdeklődőket! 

 

A Gombászkör december hónapban meghirdeti 2015 évi programját, az alábbi 

programokat tervezzük: 

 

� Téli gombászat, könyvbemutatóval egybekötve (2015. január) 

  

� Kucsmagomba, medvehagyma túrák (április) 

  

� Mecseki gombásztábor, díszvendég a Gyöngyösi Egyesület lenne (június) 

  

� Részvétel az erdélyiek csíkkarcfalvi táborában (augusztus) 

  

� Első magyarországi szarvasgomba aukció megszervezése (szeptember) 

  

� Gombakiállítás (november)        Mezei Attila 



 

KÁRÁSZI BESZÁMOLÓ 

 
A pécsi székhelyű Mecsek Egyesület rendszeresen szervez túrákat a Mecsekre és a 

Baranyai dombságra. Ezek 15-20 km közöttiek. Biki Endre a túraosztály vezetője 5 évvel 
ezelőtt gondolt arra, hogy az idősebb túrázóknak is kellene rövid túrákat szervezni, egy-egy 
falu nevezetességinek megtekintésével. Így jött létre az ún." falujáró túra". Én vállaltam, hogy 
havonta egy túrát vezetek. Ez elég sok munkával jár: megkeresni a látnivalókat, bejárni, 
telefonszámokat megszerezni, stb. Kivéve akkor, ha sikerül a faluban találni egy olyan 
személyt, aki mindent tud a faluról és szívesen segít a program összeállításában. Nagy 
szerencsémre Kárászon találtam egy ilyen embert Pap Judit személyében. Csak néhány e-
mailt kellett írnom, és segítségével minden megoldódott. 

November 4.-én, egy szép őszi napon meglepetésemre pontosan 50 ember 
gyülekezett a pécsi autóbusz pályaudvaron. (Ez a túra a honlapon és a Dunántúli Naplóban 
van meghirdetve.)  
Először Mezei Ottó fazekashoz mentünk. Élvezetes volt számunkra, ahogy előttünk készített, 
korongozott egy szép tálat. Megnéztük a gyűjteményét is.  
Utána az erdészeti telephelyre mentünk, Merkné Éva elmagyarázta az ivólé elkészítésének 
menetét, majd be is mutatta azt. A Mesekert padjain fogyasztottuk el szendvicseinket.  
A római katolikus templomot a plébános úr ismertette. A továbbiakban Pap Judit vezetett 
bennünket, a Faluház és a Pajtaszínház következett.  
Végül nagyon érdekesen beszélt Pillér Zsolt méhész a méhek életéről. Többféle mézet 
megkóstolhattunk és vásárolhattunk is. Sok látnivalóban elfáradva, de élményekben 
gazdagon indultunk haza. 

Többen megjegyezték, hogy nem is gondolták, hogy ennyi minden van ebben a 
faluban. - Pedig az idő szűke miatt nem is láttunk mindent… 

Lakatosné Novotny Sarolta 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
SZAKMAI TALÁLKOZÓ 

November elején közös szakmai találkozót szervezett Kárászon a Keleti-Mecsek Egyesület 
(KME) és a komlói székhelyű Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM). A találkozó célja kettős 
volt: egyrészt a KME szeretett volna képet kapni a vendégfogadás jelenlegi helyzetéről, mivel az 
utolsó ilyen jellegű találkozóra 2012-ben került sor. Másodjában a komlói szervezet az iránt 
érdeklődött, milyen feltételek mellett válna tagjává a KME, a TOURINFORM Iroda s néhány 
vendégfogadó.  

A találkozón részt vett Szeledi Katalin, Magyarhertelend újonnan megválasztott 
polgármestere (és egyben a TDM elnökségi tagja), aki többek között a hertelendi vendégfogadókat is 
összefogja. 

A fórumon megállapításra került, hogy a TDM működése elmúlt 2 évében nem tudta 
maradéktalanul beváltani a felé támasztott reményeket. Ennek egyik fő oka, hogy a pályázat 
megírását – s ebben a marketingcélok meghatározását – egy olyan külsős cég végezte, amely 
minimális helyismerettel rendelkezett.  

A KME vezetősége már korábban megfogalmazta, hogy csak abban az esetben lehet szó a 
csatlakozásról, amennyiben a következő pályázat elkészítésében szervesen közre tudnak működni, 
valamint – szintén ebben a pályázatban – sikerül olyan közös célokat megfogalmazni, amellyel a 
TOURINFORM Iroda fenntartása részben megoldott lehetne.  

Sajnos, a vendégfogadók körében olyan nagy a kilátástalanság, hogy a rendezvényre csak 
néhányan jöttek el közülük, így csak a megjelent 15 fő egyharmadát képviselték.   

Mivel a LEADER program jelenlegi állása minimális esélyt hordoz, hogy abból a szolgáltatók 
fejleszteni tudjanak, szinte nem maradt más remény, mint a tervezett TDM pályázat, amiből egy 
szelet talán a Keleti-Mecseknek is juthat. 

csl- 
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KÖNYVTÁRI HÍREK 

Könyvtári ez évi utolsó rendezvény a Mikulás-est lesz,  

amit az önkormányzattal együtt rendezünk. 

Új könyvek: 

Ishiguro: A lebegő világ művésze, Sibley: Árnyékország, Makos: Felettünk a csillagos ég, Parsons: Apa 

és fia,  - afrikai, indiai, zsidó, arab, orosz, székely, indián népmesék, Horgolás a patchwork jegyében.  

Így Karácsony előtt szívesen ajánlom a „Karácsonyi ötletek bibliája” című, bár nem új, de díszítéssel, 

receptekkel teli vaskos kötetet. 

Az új könyvek között van kettő, amire külön is felhívnám a figyelmet: a Mesélnek a gombák és a 

Mesélnek a fák című, gyermekeknek szóló, a soproni egyetem által kiadott kötetekre gondolok. 

Kedves történetek, rajzok mellett valódi fényképeken ismertetik a gombákat – fákat, a gombásból 

megtudhatják a gyerekek, mitől lett gyilkos a galóca, hogyan került a csillaggomba Bugacra, mitől lila 

a pereszke…  A fás könyv mottója: 

„Soha ne feledjétek: a fák a mi legigazibb barátaink és segítőtársaink! A barátaitokat pedig név 

szerint kell, hogy ismerjétek!” 

Roráte 

Ahogy már évek óta, idén is szeretném, ha egy iskolabusznyian elmennénk egy pénteken a pécsi 

székesegyházba, hajnali misére.  

Nehéz fél ötkor felkelni, hideg is van, álmosak is vagyunk. 

Ahogy a templomba gyűlnek az emberek, és lassan megtelik, a félhomályban felgyulladnak a fények, 

felcsendül az ének, a gitár, a fuvola hangja – a szívünk lassan felmelegszik, enyhül a karácsony előtti 

háziasszonyi szorongás – helyén béke, nyugalom támad. És ez kitart az ünnepig. Nálam 

bevált…December 19. péntek, hajnali öt órakor a bolt előtt várunk! 

Jelentkezés, útiköltség befizetése: nálam, a postán.          Mezeiné Zsuzsa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

KEDVES GYEREKEK! 

A Mikulás bácsit idén is biztosan mindenki nagyon várja: úgy tudom, jönni is fog. Mi mindenesetre 

készülünk és várjuk: december 14-én vasárnap, 17 órakor a Faluházban. Addigra már 

minden kisgyermek  - a jók is meg a nem annyira jók is – otthon, az oviban vagy az iskolában már 

találkozik vele: hozzánk, a faluba kicsit később jön – hát hiába, sok-sok kicsi várja sok-sok házban, 

faluban, városban, országban szerte a világon…  

Nem baj, megvárjuk! Addig akár ki is színezhetitek a rajzokat, kigondolhatjátok közben, mit mondtok 

majd neki, mit énekeltek, mit ígértek… 

A Mikulás bácsi távozása után úgy, mint tavaly, most is lesz karácsonyi készülődés, kreatív kézműves 

foglalkozás – oda is várunk benneteket!     Önkormányzat és a Könyvtár 

 

 

                                                                                   

 

  

 

 



A  K Á R Á SZ I F A L U H Á Z  D E C E M B E R I  P R O G R A M JA IA  K Á R Á SZ I F A L U H Á Z  D E C E M B E R I  P R O G R A M JA IA  K Á R Á SZ I F A L U H Á Z  D E C E M B E R I  P R O G R A M JA IA  K Á R Á SZ I F A L U H Á Z  D E C E M B E R I  P R O G R A M JA I    

2 . kedd2. kedd2. kedd2. kedd         18 .0018.0018.0018.00 ----19.00 19.00 19.00 19.00     G yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriával    

2222 ----3333 ----4444             A  Teleház szünetelA  Teleház szünetelA  Teleház szünetelA  Teleház szünetel    

5 . péntek5. péntek5. péntek5. péntek     16  órától K arácsonyfadísz  készítés a  falu  K arácsonyfájára. 16  órától K arácsonyfadísz  készítés a  falu  K arácsonyfájára. 16  órától K arácsonyfadísz  készítés a  falu  K arácsonyfájára. 16  órától K arácsonyfadísz  készítés a  falu  K arácsonyfájára. 

M indenkit várunk . A lapanyagokat hozzanak m agukkal!M indenkit várunk . A lapanyagokat hozzanak m agukkal!M indenkit várunk . A lapanyagokat hozzanak m agukkal!M indenkit várunk . A lapanyagokat hozzanak m agukkal!     

9 . kedd                9 . kedd                9 . kedd                9 . kedd                    14 .3014.3014.3014.30 ----15.3015.3015.3015.30         A grárkam arai fogadóóra  N em es B alázzsal A grárkam arai fogadóóra  N em es B alázzsal A grárkam arai fogadóóra  N em es B alázzsal A grárkam arai fogadóóra  N em es B alázzsal     

            18 .0018.0018.0018.00 ----19.00 19.00 19.00 19.00     G yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriávalG yógytorna B radács M áriával    

10 . szerda10. szerda10. szerda10. szerda         17  órától 17  órától 17  órától 17  órától         „„„„H áziasszony Találka” H áziasszony Találka” H áziasszony Találka” H áziasszony Találka”     

12 . péntek12. péntek12. péntek12. péntek         13 .0013.0013.0013.00 ----19.0019.0019.0019.00         Szeretet délután adventi vásárralSzeretet délután adventi vásárralSzeretet délután adventi vásárralSzeretet délután adventi vásárral    

14 .vasárnap14.vasárnap14.vasárnap14.vasárnap         17 .0017.0017.0017.00       M ikulásünnepség és karácsonyi kézm  M ikulásünnepség és karácsonyi kézm  M ikulásünnepség és karácsonyi kézm  M ikulásünnepség és karácsonyi kézműűűűves játszóházves játszóházves játszóházves játszóház     

16 . kedd16. kedd16. kedd16. kedd         14 .3014.3014.3014.30 ----15.3015.3015.3015.30             A grárkam arai fogadóóra  N em es B alázzsalA grárkam arai fogadóóra  N em es B alázzsalA grárkam arai fogadóóra  N em es B alázzsalA grárkam arai fogadóóra  N em es B alázzsal    

                18 .0018.0018.0018.00 ----19.00 19.00 19.00 19.00     G yógytorna B radács M áriávG yógytorna B radács M áriávG yógytorna B radács M áriávG yógytorna B radács M áriáv alalalal    

18 . csütörtök18. csütörtök18. csütörtök18. csütörtök     14 .0014.0014.0014.00 ----16.0016.0016.0016.00         V egyes árucikk vásárV egyes árucikk vásárV egyes árucikk vásárV egyes árucikk vásár    

A  F aluház 22A  F aluház 22A  F aluház 22A  F aluház 22 ----28282828 ----ig zárva tart.ig zárva tart.ig zárva tart.ig zárva tart.    
• SZOMBATONKÉNT 14.00-19 ÓRÁIG ZENEKARI PRÓBA A NAGYTEREMBEN. 
• A TOURINFORM IRODA időszakos nyitva tartása ellenére a Teleház működésének 

idejében egész évben várja az érdeklődőket. 
• TELEHÁZ nyitva tartás EBBEN a hónapban:     

kedd : kedd : kedd : kedd :     14.0014.0014.0014.00 ----19.00,  szerda: 19.00,  szerda: 19.00,  szerda: 19.00,  szerda:     17.0017.0017.0017.00 ----20.00  csütörtök,: 20.00  csütörtök,: 20.00  csütörtök,: 20.00  csütörtök,:     8 .00.008.00.008.00.008.00.00 ----16 .0016 .0016 .0016 .00     

péntek: péntek: péntek: péntek:     8 .008.008.008.00 ----16.00  /abban az esetben, ha szom baton és vasárnap nincs program /szom baton és vasárnap a 16.00  /abban az esetben, ha szom baton és vasárnap n incs program /szom baton és vasárnap a 16.00  /abban az esetben, ha szom baton és vasárnap n incs program /szom baton és vasárnap a 16.00  /abban az esetben, ha szom baton és vasárnap n incs program /szom baton és vasárnap a 

program okhoz igazodva .     program okhoz igazodva .     program okhoz igazodva .     program okhoz igazodva .         

A z idA z idA z idA z időőőőpontok változtatási jogát fenntartjuk. pontok változtatási jogát fenntartjuk. pontok változtatási jogát fenntartjuk. pontok változtatási jogát fenntartjuk.     

V árjuk ötleteiket, igényeiket, am elyet a F aluházban szeretnének m egvalósítani. E lérhetV árjuk ötleteiket, igényeiket, am elyet a F aluházban szeretnének m egvalósítani. E lérhetV árjuk ötleteiket, igényeiket, am elyet a F aluházban szeretnének m egvalósítani. E lérhetV árjuk ötleteiket, igényeiket, am elyet a F aluházban szeretnének m egvalósítani. E lérhetőőőőségek: ségek: ségek: ségek: 

karasz@tourinform.hu, telefonon:(30/5233404)  vagy szem élyesen, telefonon:(30/5233404)  vagy szem élyesen, telefonon:(30/5233404)  vagy szem élyesen, telefonon:(30/5233404)  vagy szem élyesen ....     
P ap Judit E lzaP ap Judit E lzaP ap Judit E lzaP ap Judit E lza     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

D ecem ber 12D ecem ber 12D ecem ber 12D ecem ber 12 ----én pénteken én pénteken én pénteken én pénteken 13 órától13 órától13 órától13 órától Szeretet délutánt tartunk, kézm Szeretet délutánt tartunk, kézm Szeretet délutánt tartunk, kézm Szeretet délutánt tartunk, kézműűűűves ves ves ves 

foglalkozással egybekötve, m ajd  foglalkozással egybekötve, m ajd  foglalkozással egybekötve, m ajd  foglalkozással egybekötve, m ajd  15 órától15 órától15 órától15 órától A D V E N TI V Á SÁ R  vár m inden  A D V E N TI V Á SÁ R  vár m inden  A D V E N TI V Á SÁ R  vár m inden  A D V E N TI V Á SÁ R  vár m inden 

érdeklérdeklérdeklérdeklőőőőddddőőőőt. t. t. t.     

Szervezi: a  V ölgységi N yugdíSzervezi: a  V ölgységi N yugdíSzervezi: a  V ölgységi N yugdíSzervezi: a  V ölgységi N yugdíjas E gyesület és az  Ö nkorm ányzatjas E gyesület és az  Ö nkorm ányzatjas E gyesület és az  Ö nkorm ányzatjas E gyesület és az  Ö nkorm ányzat    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
MEGALAKULTUNK! 

 

November 24-én harminckét fővel- Lőbl Zoltánné Évi vezetésével- megalakult a 
Völgységi Nyugdíjas Egyesület. 
Székhelyünk Kárász, de a szomszédos településekről is csatlakoztak hozzánk tagok, 
ezért választottuk a falvainkat összekötő patakról a nevünket. 
Várjuk azokat az 50 év feletti, nyugdíjas törzsszámmal rendelkezőket, akik csatlakozni 
szeretnének hozzánk! 
Ahogy a patak összekapcsol bennünket, úgy szeretnénk mi is kapcsolódni más 
egyesületekhez, csoportokhoz, hogy egymást segítve, támogatva hatékonyabban 
szolgálhassuk szűkebb és tágabb környezetünket. 
Advent és az Egyesület megalakulása reménnyel teli várakozással tölti el szívünket! 

 Borbély Zsuzsanna 



 

ALAPFOKÚ GOMBAISMERŐI TANFOLYAM 

 

A KÁRÁSZI FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET GOMBÁSZKÖRÉNEK 

SZERVEZÉSÉBEN ALAPFOKÚ GOMBAISMERŐI TANFOLYAM INDUL 

110 FAJ BEMUTATÁSÁVAL                                                            

TANFOLYAM IDEJE : 2015. FEBRUÁR 23. és 2015. november 7. 

KÖZÖTT 

32 ÓRA ELMÉLET 

54 ÓRA GYAKORLAT  

Az elméleti foglalkozások péntek délután és vasárnap kerülnek 

megrendezésre a kárászi faluházban. 

A gyakorlati kirándulásokra a Kárász környéki erdőkben kerül sor szombati 

és vasárnapi napokon, rugalmasan alkalmazkodva a természethez. 

A tanfolyam végzettséget nem ad, ám segíti a hallgatók eligazodását a gombák 

világában. A végén igény szerint vizsga tehető, melyről oklevelet állítunk ki. 

Részvételi díj 28.000 forint/fő, mely tartalmazza az elméleti 

felkészüléshez a fénymásolt anyagot. 

Ajánlott irodalom : Locsmándi-Vasas : Gyűjtsünk gombát erdőn , 

mezőn ! Cser Kiadó 2013 

Oktatók : Mezei Attila erdésztechnikus, gombaszakellenőr 

                Deák Attila erdésztechnikus, gombaszakellenőr, szarvasgombász 

 

Várjuk jelentezésüket  a 06-30-6646248 telefonszámon ! 

 



G Y E R M E K E K N E K 

KÉSZÜLŐDÉS, VÁRAKOZÁS 

 

Hidegek a nappalok, didergősek az éjszakák, 

füstölnek a kémények, és mindenhol égnek a lámpák. 

A friss hó, mint tiszta fehér selyem borítja az utcákat, 

az ablakokban gyerekek nézelődnek, mint akik valamire várnak. 

Sugdolóznak, izgatottak, és hiába álmosak, 

lefeküdni nem akarnak, hisz van ennél most fontosabb! 

De hah: mi ez a nesz? Jé, a Mikulás ajándékot tesz 

az ablakba állított tiszta csizmádba! De máris visszaül a szánra, és vágta! 

Álom ez vagy valóság? – A télapó eljött hozzád! 

Úgy látszik, jó gyerek voltál ez évben, 

s mivel hiszel a mesében, 

vár még rád számos csoda, elhiheted nékem. 

Nézzük csak, mit hozott a nagyszakállú: virgácsot is kaptál? 

Jaj, ne légy szomorú! 

A Télapó vidám egy apó, és a csizmádba van még sok apró, 

vagy tán egy nagyobb ajándék, ami megható. 

És ez még nem minden: a télben az is jó, hogy még más vendég is hívható. 

A Jézuskára gondolok, akit körbetáncolnak az angyalok. 

Ő is igyekszik már hozzád, akit az egész család örömmel vár. 

Hetekkel előtte készülünk a jöttére: mindenki figyel a viselkedésére, 

mert ha a Messiás megneszeli, hogy túl sok a hiszti 

és a rosszasság, az ajándékosztástól hamar elmegy a kedve ám! 

Öltöztessük inkább a lelkünket is ünneplőbe, hangolódjunk rá az adventre! 

Takarítás, gyertyagyújtás, sütés-főzés, csillagszórás remek program, 

de azt kell, hogy mondjam: az egészben az a legjobb, ha a család 

szeretete körbefog. 

Bárhogy is él a család, a Karácsony a legszebb alkalom rá, 

hogy egymással békében, a szeretet nevében 

lépjünk tovább, s így éljünk az új évben! 

 

 

 

 



NOVEMBERI PROGRAMOK KÉPEKBEN 

                     A Völgységi Nyugdíjas Egyesület első, alakuló összejövetele.  

     

 

 

 

 

 

 

              

 

                Baranya Megyei Természetjárók kirándulása  

        

 

 

 

 

 

 

             

              

             

             

             

             

             

     „Háziasszony Találka”  

     

    

 

 

 

 

 

 

 



                    

                                                                            A CENTRAL Park felavatása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Előadás és bemutató a szappankészítésről  
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