
 
 

      

2015. január 5. 
K Á R Á S Z I 

független havilap 
XVIII. évfolyam  

1. szám 

Önkormányzat hírek: 

 December 3-án Szászváron a Borházban tartotta közgyűlését a Keleti-Mecsek Egyesület, a 

2014-es évről történt beszámoló után tisztújításra került sor. Az egyesület alelnöke Mezei 

Attila lett, akinek ezúton gratulálok, jó, és eredményes munkát kívánok. 

 December 18-án zárult le a „Energetikai fejlesztések a Mecsek-Völgység-Hegyháton” című 

LEADER Nemzetközi együttműködési pályázat, amelynek keretében a Kárászi Polgármesteri 

hivatal központi fűtést „kapott”, sajnos a pénz még nem érkezett meg, a hiánypótlások 

zajlanak 

 A testület decemberben több alkalommal formálisan, és informálisan is tanácskozott, témák 

voltak: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok értékelése, szociális tűzifa igényléshez 

kapcsolódó rendelet megalkotása, gazdálkodásokkal kapcsolatos döntések. 

 A testületi tanácskozásokon Szászvár Nagyközség felvetése miatt több alkalommal a 

mezőőrség helyzetéről tanácskozott a grémium, a döntés értelmében továbbra is működtetői 

leszünk a mezőőri szolgálatnak, viszont a technikai dolgairól egyeztetések szükségesek a 

gazdák, és az önkormányzat között, erre január hónapban szeretnénk sort keríteni 

 Kárász Község Önkormányzata 32 köbméter szociális tűzifára nyert forrást, a beérkezett 

igények kimerítették a keretet, a családok karácsony előtt megkapták az 1 köbméter tűzifát. 

 Köszönjük a Jáhn családnak, hogy a Central Parkban lévő karácsonyfa díszvilágításához 

áramot szolgáltatnak. 

Kárász, 2015. január 6. 

             Lép Péter 

           polgármester 

 

Új év, új remények 

Az új esztendő elérkezett, tervek, elképzelések is vannak, de a remények egyre borúsabbak. Sajnos a 

kormány egyre nehezebb helyzetbe „hozza„ a vidéki településeket, és nemcsak az önkormányzatokat. 

Kevesebb pályázati lehetőség lesz, kevesebb állami forrást kapunk, a feladatokat pedig csak részben 

veszik le az önkormányzatok válláról. Természetesen nem lehet egy vállrándítással elintézni a dolgot. 

Meg kell keresni minden lehetőséget, amellyel a településünk még élhetőbb lehet! Kérek minden 

KÁRÁSZÉRT tenni akarót, hogy egy együtt gondolkodásra még a téli hónapokban üljünk össze, és 

mondják el elképzeléseiket! Hiszem, hogy közös munkával KÁRÁSZ továbbra is egy jól működő, 

élhető település lesz. 

           Lép Péter 



 

2015-ÖS CIVIL KURÁZSI 

 

Meggyőződésem, hogy a vadonatúj év a modern kori Magyarország nagyon érdekes éve lesz. Talán 

nem mérhető 1990-hez, vagy az uniós csatlakozás évéhez – bár ki tudja. 

Nem bontogatom ki, hogy mire gondolok, hiszen a továbbiakban a civil önkéntes munkával 

foglalkoznék talán egy kicsit többet. 

Ebben a kirívóan egyedi helyzetben, amikor a hatalomnak gyakorlatilag nincs hiteles politikai 

ellenfele – a színes, állást ritkán foglaló, kiszámíthatatlan és a szabad, önkéntes tevékenységből 

fakadóan bizonyos liberalizmust hordozó civilek komoly bizonytalanságot jelenhetnek. 

Természetesen nem a hatalom által kreált civilekre gondolok, neveket pedig főleg ne várjon senki… 

Ez indokolja a civilek „szépen sorba állítását” a civiltörvény, a közhasznúság, a LEADER források 

várható minimalizálása által. 

Ne gondoljuk, hogy csak az állam teszi ezt. 

Kisebb és nagyobb önkormányzatok is elkapnak egy-két elcsellengő bárányt, faragnak a civil 

kedvezményekből. Gondolván, ezeket úgyis ellehetetlenítik most, mentsük, ami menthető. Elfeledve, 

hogy sokszor csak a civil csatornákon áramlottak források olyan beruházásokra, amelyek az élhető 

települések számára fontosak. 

Ebben e helyzetben ünnepli Egyesületünk a negyedszázados születésnapját. Nem huszárfelvonulásos, 

ökörsütéses karneválra gondolunk, de akik mozdítottak valamit jó irányba, megérdemelnek egy 

baráti hátbacsapkodást. 

Húsz éves az Ülke - Kárász partnerség is! Nagyobb érték ez annál, hogy egy öregedő fazon (én) 

sértettsége miatt ne foglalkozzon vele ezután senki. Talán, egy civil szervezet. 

Persze, nemcsak ünnepnapok lesznek, be kell fejeznünk futó pályázatainkat. Attól a pillanattól lesz 

egy ház, amit működtetni kell. Ha van még elán bennünk, akkor tevékenyen részt kell vennünk a 

„helyi értéktáras” pályázatban. Nem akarom aprózni, hiszen ez inkább egy új év köszöntő, nem 

munkaterv! 

Tehát: mindenkinek tevékenységben, eredményekben és jó egészségben gazdag évet kívánok! 

Mezei Attila 
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Faluszépítő Egyesület  

Gombászkörének 2015. évi  tervezett programja 

Január 11. (vasárnap) – Téli fülőkéző túra, megbeszélés 

Február 13.   - Gombaismerői tanfolyamunk kezdete 

Április    - Kucsmagombás hétvége 

Június 28.  - Gombász Ünnep, gombász gyűjtemény helyének bemutatása, időszaki 

kiállítás megnyitása, gombász tábor. (Nyitott, országosan meghirdetett 

program. Díszvendég a Gyöngyösi Gombászegyesület) 

Augusztus   - Részvétel az erdélyi táborban (Csíkkarcfalva) 

Szeptember 15. - Első Magyarországi Szarvasgomba Aukció 

(Nyitott, nemzetközileg meghirdetett program) 

Október    - Gombakiállítás  

 Mezei Attila  

 



 

KÖNYVTÁR 

Az éppen elmúlt 2014-es évben folyamatosan beszámoltam könyvtári történésekről, programokról, 

fejlesztésekről – így most igazán csak címszavakban foglalom össze az elmúlt időszakot. 

A könyvtár berendezésében történt változás –gázkonvektor helyett két radiátort kapott, így ott most 

folyamatosan meleg van. Gazdagodtunk számítógéppel – nyomtatóval (internet hozzáférés 

folyamatban), valamint laminálóval, amit szintén a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár, mint 

ellátási központ szerzett be éves keretből. Ez utóbbit jól tudom hasznosítani a Krónika 

fotódokumentációjához. Magyarán: a faluról, a rendezvényekről készült képek laminálva kerülnek a 

Krónikába – amúgy jöjjenek és nézzék meg! 

Könyveket folyamatosan kapunk, folyamatosabban, mint eddig és olyan könyveket kapunk, amilyet 

rendelünk – igaz, néha időbe telik, míg beszerzik – de kevesebbe, mint régebben. A rendszer is 

barátságosabbá vált. Minden, általunk meghatározott könyv Kárászon maradhat végleg – ha 

valahonnan átkérik, használat után hozzánk kerül vissza. Azaz: a mi polcunkon van a helye!  

Jelenleg kissé foghíjasak a sorok, és egy darabig hol itt, hol ott azok is lesznek. Ennek az az oka, hogy a 

kóddal még el nem látott ellátási térségi könyveinket erre az eljárásra be kell küldenem, ezután 

visszahozzák. 

Rendezvényeinkről most nem írnék, talán emlékeznek a Herman Ottó napra, a koncertre, Mikulás-

estre. A jövőben is valamilyen partnerrel közösen fogunk készülni a finanszírozott programokra, Föld 

Órája idén is lesz, előadás is, az elsősegélyeshez hasonlóan. 

A szokásos könyvtári tevékenységen kívül folyamatos a már említett Krónika írása – ezúton kérem a 

civil szervezeteket, ha bővebb információkat, képeket szeretnének önmagukról közölni, a Krónikába 

betenni – kérem, juttassák el hozzám! 

A könyvtárban helytörténeti dokumentumok is helyet kapnak, igyekszem őket rendezni, gondozni – 

ahogy már erről is írtam. 

Olvasóban sincs hiány, amilyen kicsi a falunk, szerintem a hatvanon felüli beiratkozott olvasói szám 

nem rossz. 

Várok ebben az esztendőben is minden olvasót, kicsiket és nagyokat, régieket és újakat, - mindenki 

találni fog kedvére valót, ígérem! 

Köszönjük az elmúlt évben könyvtárunknak  adományozott könyveket! Több 

alkalommal, kárászi és nem kárászi gondolt ránk, amikor feleslegessé vált 

könyveinek helyet keresett. Köszönjük! 

BÉKÉS, EGÉSZSÉGES, EREDMÉNYES ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!              Mné Zsuzsa 

 

 

 

 

                    



 



 

„szabad 
szappanozni” 
kreatív délután… 
szombaton is! 
 

 

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 vagy, hogyan készülnek a mai kézműves 
szappanok, akkor szeretettel várunk egy beszélgetős, ismerkedős, 
kézműves foglalkozásra a kárászi Faluházba 2015. január 24-
én 15 órai kezdettel. Itt megtanulhatod az alapokat, ellesheted a 
fortélyokat, praktikákat.  
 
Mivel minőségi alapanyagokkal, eszközökkel dolgozunk, a részvétel 
díja 4.500,- Ft/fő*. Amit cserébe ad a program, a hasznosan, 
együtt töltött 3 órán kívül: 

 hazavihetsz 4 db házi szappant választás szerint  
 védőszemüveg, lúgálló kesztyű 
 rövid összefoglaló füzet az elhangzottakról 
 tea, pogácsa 

*(díjkedvezményt tudunk biztosítani előzetes megbeszélés alapján együtt érkező családtagoknak!) 

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, akkor kérlek, jelezd részvételi 
szándékodat Varga Viktóriánál személyesen vagy a 30/3513003-as 
telefonszámon.  
 
A program csak 12 év felettiek számára nyitott! 
 
 

 



A kárászi Faluház januári programjai 
 

6. kedd   14.45-15.45    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal   

18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

7. szerda  14.00-16.00     MVHE  fogadóóra Hirt Balázzsal  

13. kedd  18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

14. szerda  17.00    Háziasszony Találka 

16. péntek  12.30-16.00   Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele 

20. kedd  14.45-15.45   Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal   

18.00-19.00    Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával  

24. szombat  15.00-19.00   Szappankészítő bemutató (részletek a plakáton) 

27. kedd   18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

28. szerda  17.00    Háziasszony Találka 

30. péntek     12.30-16.00   Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele 

Szombatonként ZENEKARI PRÓBA 14.00-17.00, illetve alkalmazkodva az aznapi 

programokhoz. A JÓGA februártól újra indul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

TELEHÁZ nyitva tartás ebben a hónapban: kedden:     14.00-19.00      szerda: 12.00-19.00  

csütörtökön 10.00-18.00      péntek: 9.00-17.00       A változtatás  jogát fenntartjuk. 

Egyéni megbeszélés alapján lehetőség nyílik más időpontok egyeztetésére is! 

Pap Judit Elza-30/523 34 04 

 Január 16-án és 30-án (péntek) 12.30-16.00 

Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele 

 

 

Képek a Mikulásünnepi 

 játszóházból 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      MEGBOCSÁTÁS 

 

 

Megbocsátás – szép szó, de ennek hallatán néha görcsbe rándul a gyomrunk, és máris  

szirénázik fejünkben a „na azt már nem…” kezdetű, makacsságra utaló, erőteljes kifejezés.  

Eszünkbe jut valaki és egy kellemetlen helyzet: amikor megbántottak, leszóltak, megaláztak,  

szégyenbe hoztak… 

Megtörtént, kísért az emlék még most is – de hát látjuk, az élet azóta is megy tovább.  

Telnek-múlnak a napok, hetek, hónapok és évek; nem hivatkozhatunk állandóan a múltra.  

 

Nem tudjuk visszacsinálni. És ha siránkozunk rajta, akkor fog változni valami? Nem, semmi!  

Legalábbis érdemben nem. Az egészségünk viszont rámehet lelkileg- szellemileg-fizikailag.  

A megbocsátani nem tudó emberben ugyanolyan folyamatok zajlanak, mint az állandó  

stresszben élőben, hiszen egyik sem kezeli a helyzetet.  

 

Mit jelent a megbocsátás? Amikor már nincsenek érzelmek. Nem érzünk dühöt, haragot sem  

az elkövető, sem a szituáció iránt. Amikor már nem fáj, amit tettek velünk.  

Miért jó, ha megbocsátunk? Hogy ne cipeljük egy életen át ezt a lelki terhet. Amúgy is vannak  

kisebb- nagyobb problémáink, miért tetézzük még a régi sérelmekkel?  

Ne legyünk a saját magunk ellensége. Számoljon el a lelkiismeretével az, aki a másikat taccsra  

vágta! Ja, hogy nála nem szólal meg az a bizonyos belső hang? Nem baj, az élettől mindenki  

azt kapja, amit megérdemel. Ez már nem a mi dolgunk.  

 

Nem kell nekünk szeretni azt, aki megbántott minket. Magunkat és az életünket szeressük  

annyira, hogy a kínzó emlékeket elengedjük, hogy ne mérgezzék tovább napjainkat, és minket. 

 

Adjunk helyet az új élményeknek!  

A fájdalmat beszéljük ki, tomboljuk ki, írjuk ki magunkból. Foglalkozzunk vele, sajnáljuk magunkat  

nyugodtan – ez is kell a feldolgozáshoz. Tegyük fel a kérdéseket magunkban, magunknak, vagy  

akiben megbízunk, esetleg pont annak, akiről szól a történet: Miért?...Miért tette(d) ezt? 

Aztán tudatosan távolodjunk el a történtektől. Koncentráljunk inkább a „hogyan” és a „mit” 

kérdésekre.  

Mit tanultam az esetből, és mit csináljak legközelebb másképp, hasonló szituációban? Hogy oldjam 

meg? 

Tegyük ezt meg önmagunkért. Azért, hogy a lebilincselt energiáktól megszabaduljunk.  

Hogy ne legyen bennünk fájdalom, se testileg, se lelkileg. Hogy őszinte legyen a mosolyunk. 

          Nyisztor Melinda 



 
 

   
 

2015. február 3. K Á R Á S Z I 
független havilap 

XVIII. évfolyam  
2. szám 

Önkormányzat hírek: 

• A testület januárban több alkalommal informálisan tanácskozott. 

• Megvoltak az első körös egyeztetések a közösen fenntartott intézmények (labor, iskolai-

óvodai étkeztetés, óvoda, mezőőrség) 2015-ös költségvetésével kapcsolatban, jelenleg úgy 

tűnik, hogy a 2014-es állami finanszírozásánál valamivel több forrás érkezik ezen 

szolgáltatásokra 

• Január 15-én került sor a helyi civil vezetőkkel Kárász 2015-ös programjainak egyeztetésére, a 

tervezet hamarosan felkerül a weboldalra 

• Január 20-án kilencvenedik születésnapja alkalmából a képviselő testülettel köszöntöttük 

Wéber Jani Bácsit. Isten éltesse sokáig, erőben, egészségben! 

• A II. „Falusi” Disznóvágás február 21-én kerül megrendezésre, a közreműködőknek a 

megbeszélés február 6-án, pénteken este 6 órakor lesz a Faluházban, tisztelettel megkérem, aki 

segítségével hozzájárulna a nap sikerességéhez, az jöjjön el a megbeszélésre. A vacsorára 

február 6 péntek 15:00 óráig lehet jelentkezni a polgármesteri hivatalban, illetve 

délutánonként a Faluházban. 

• Lezajlott a polgármesteri hivatal pályázatának helyszíni ellenőrzése, az MVH szakemberei 

mindent rendben találtak. 

Kárász, 2015. február 3. 

             Lép Péter 

           polgármester 

   

 
Tisztelt Kárásziak!   Polgármesteri Hivatal! 

Az alábbiakban köszönetet mondok mindazoknak, akik megtiszteltek jelenlétükkel a 90. 

születésnapomon! 

Bár nem a pontos dátumon köszöntöttek meg, de ez semmit sem jelent. Felemelő érzés volt, 

hogy a helyi Önkormányzat, a Polgármester úrral - Lép Péterrel és a Képviselőtestülettel 

együtt teljes létszámmal megtiszteltek jelenlétükkel. Köszönöm a születésnapi köszöntőt és a 

jókívánságokat, a sok-sok ajándékot meg a beszélgetéseket. 

Emlékezetes marad számomra a Polgármester Úr ama kérése, hogy a 100. születésnapomon 

is itt köszönthetnek-e. 

További eredményes munkát, sok sikert kívánok: Wéber János 



Negyedszázados a Faluszépítő Egyesület 

1990 április 6.  

Fortyogott a nagy magyar katyvasz, már állt a sátor Lakitelken, még álltak a szovjet csapatok „sátrai”, 

pártok kerültek elő a feledettségből, újak alakultak. 

Várakozás és reménykedés, na… most megszületik a demokratikus, a szabad, a jóléti magyar 

köztársaság! 

Sorra alakultak a civil szerveződések is, alapok, szövetségek, egyesületek. 

Április 6-án volt a mai könyvtárban egy megbeszélés – ezzel kezdetét vette a bejegyeztetéssel 

kapcsolatos munka, ez a nap tehát születésünk napja. 

2015. április 4-én a 25 éves, Kós Károly-díjas Kárászi Faluszépítő Egyesület meghívja tagjait egy szolid 

vacsorára a Faluházba, ahol a gyarló technika és az éles emlékezet segítségével felidézzük az elmúlt 

25 év nagy pillanatait. 

Addig is, aLap esedékes számaiban adnánk támpontokat, eseményeket, hangulatokat, történeteket – 

mintegy segítségül a majdani ünnepléshez!       Mezei Attila   

 

 

 

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 28000 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 jelentkezésüket a 06-30-6646248 telefonszámon! 



Krónika 

Eddig is sok, régi és új fénykép került a Krónikába, hiszen mit néznek főleg az emberek, ha 

beletekintenek? Most, hogy van internet a könyvtárban, lehetőség lesz arra is, hogy neten 

küldhessen, aki szeretne! Gondolok itt például esküvői, babafotókra, kárászi tájképekre, óvodai, 

iskolai tablóképekre. Ha már a színeknél tartunk: mivel a könyvtárban fekete-fehér nyomtató van, a 

jövőben a kinyomtatott képek is ilyenek lesznek.  

Várjuk a Faluszépítő Egyesület 25 évéről is az itt-ott fellelhető képeket, sőt sztorikat– ebből, és a 

fénykorban íródott naplóból esetleg egy helytörténeti füzet is összeállhat! 

Köszönöm azoknak a kárásziaknak és volt kárásziaknak, akik komolyan vették családtörténeti 

ábrándjaimat és nagyon értékes anyagokat küldtek! 

Könyvtár 

Folyamatosan érkeznek a megrendelt folyóiratok: IPM, National Geographic, Élet és Irodalom, 

Praktika. Bárki kölcsönözheti, az ezzel járó könyvtári tagság ingyenes! 

Kultúra  

Január 22 a magyar kultúra napja. Most mégsem a magyar kultúráról emlékezem meg, hanem „A” 

kultúráról. Bízom benne, hogy minden integrálódás, globalizáció ellenére minden nép, népcsoport 

meg fogja/tudja őrizni saját kultúráját – ettől ilyen szép színes a világ. Normális esetben.  

Attól, hogy a világunk nem normális, mi még azok maradhatunk! Nem kell nekünk átvenni a 

nagypolitika szólamait, például nem kellett volna engednünk, hogy országunkat „magyarokra” és 

„nemmagyarokra” szabdalják, ez a mi hibánk is. Most a bevándorlókkal ijesztgetnek, fura dolog lenne 

félni tőlük úgy általában, hiszen a „mieink” is idegenek valahol… –mostanában láttam a „Gran 

Torino”című Clint Easwood-filmet, erre találták ki… 

Normális ember elítéli az erőszakot, a terrort. Normális ember tiszteli a másik ember hitét, kultúráját. 

És nem ártana megismerni sem a másfajta kultúrákat – erre jó alkalmat nyújt a könyvtár: 

Kardos G. György „Avraham bogatir hét napja” című könyvének arab-zsidó konfliktusában azt 

látnánk, hogyan él ebben a helyzetben egy normális ember. A másikban az embert látja, a jó, vagy 

rossz embert, nem az arabot/zsidót. Neki salommal köszönnek, ő arabul köszön vissza. Ez a tisztelet.. 

Hogy végül elbukik? Na igen, ez a nem normális világ. 

Khaled Hosseini afgán író gyönyörű regénye is egy ismeretlen, vad kultúrába visz el. Hogy Hosseini 

Amerikában és nem hazájában él és ír? Hmmm… 

Vagy a szíriai származású „árvízi hajósról”szőlő történet, aki a 2005-os Katrina hurrikán pusztításakor 

New Orleansban életeket mentett – aztán „hálából” hónapokat töltött tálib-szimpatizáns gyanúval 

pusztán idegen mivolta miatt. De ha nem akarunk ilyen drámai dolgokat olvasni, csak idegen vizeken 

evezni  - ott van Sendker könyve, ami Burmába (is) vezet és egy olyan szerelem történetét meséli el, 

ami nyugati szemmel felfoghatatlan, de gyönyörű… 

Vagy Kipling Kimje, a varázslatos India regénye. Ishiguro könyve Japánról. 

A másság más oldalairól pedig – és akkor már Afrikába, Dél-Afrikába is eljutunk – Nadine Gordimer 

könyve, amely egyébként szülőként is elgondolkodtató. 

És hogy visszaérjünk – Lakatos Menyhért csodaszép és nem kevésbé sokat tudó Saint-Exupérys 

meséje is megér egy-két órát. 

A magyar kultúra kapcsán jól elkalandoztam mindenfelé – de a mindenféle kultúra nélkül nem lenne 

magyar kultúra sem. 

Végezetül egy gondolat a szabadságról. 

A szabadság nem az, amikor mindent megtehetek.  

Az ÉN szabadságom a TE határaidig tart.       Mné Zsuzsa 



A kárászi Faluház februári programjai 

 

3. kedd   14.45-15.45    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal  

4. szerda  17.00     Háziasszony Találka  

5. csütörtök  17.00-18.00    Gerincjóga Nagy Zsófiával 

6. péntek  Teleház  nyitva: 11.00-19.00 

18.00      Megbeszélés-falusi disznótoros (érintettek) 

10. kedd  18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

11. szerda  14.00-16.00     MVHE  fogadóóra Hirt Balázzsal 

   12.30-16.00    Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele 

12. csütörtök  17.00-18.00    Gerincjóga Nagy Zsófiával 

14. szombat  ZENEKARI próba 

17. kedd  14.45-15.45    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal 

18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

18. szerda  17.00     Háziasszony Találka 

19. csütörtök  17.00-18.00    Gerincjóga Nagy Zsófiával 

20. péntek 18.00     KárÁSZok és Kárászért Egyesület megbeszélése       

Disznótoros előkészületek 

21. szombat  Falusi disznótoros és bál /részletek a plakátokon/ 

23. hétfő  17.00    Gombászkör megbeszélés 

24. kedd   18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

25 szerda    12.30-16.00   Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele 

TELEHÁZ kedd: 14.00-19.00; szerda: 12.00-19.00; csütörtök 10.00-18.00; péntek: 8.00-16.00       

A változtatás  jogát fenntartjuk.                                                          Pap Judit Elza-30/523 34 04 

A Völgységi Nyugdíjas Egyesület hírei 

� Az egyesület kirándulásokat szervez, amelyekre korlátozott számban 

várunk –nem nyugdíjas –jelentkezőket is. 

      2015. július 15-19  ERDÉLY 

2015. augusztus 19-20 HAJDÚSZOBOSZLÓ-DEBRECEN 

További információk: Lőbl Zoltánné 30/502 8260 

� Február 11-én és 25-én (szerda) 12.30-16.00 Völgységi Nyugdíjas 

Egyesület összejövetele 



„EGY KIS PATAK MINDIG ROHAN…” 

 A fenti című Máté Péter által népszerűvé vált sláger jutott eszembe, amikor Falunkban (így 

nagybetűvel!) újabb egyesület indult meg, Völgységi Nyugdíjas Egyesület néven. 

Megragadta a lelkem, amikor az aLap egyik számában Borbély Zsuzsa által írott cikkében azt 

olvastam: „ahogy a falunkban keresztülfolyó patak vize, úgy fogja össze a környező 

települések apraját-nagyját az összetartozás és a szeretet ereje.” Lehet, hogy nem volt 

pontos az idézet, de a lényegét rengetegen megértették. És, hogy nemcsak lelkileg 

azonosultak a fenti idézettel, mi sem bizonyítja jobban, mint a január 3-án megtartott BULI! 

Ezen az összejövetelen az Egyesület eddigi és leendő tagjain kívül helyet és lehetőséget 

kapott mindenki, aki nyugdíjas és az is, aki majd csak nem sokára lesz nyugdíjas. Függetlenül 

attól, hogy kárászi, vékényi, szalatnaki, mázai vagy egregyi, netán hetényi. 

A csekély összegű belépődíj „leperkálása” után senki sem gondolta, hogy ekkora élményben 

lesz része (többet is adtak volna…). Úgy alakult az egész összejövetel, mint régebben a 

szilveszteri batyus bálok: mindenki hozott magával ezt-azt; kis harapnivalót, egy kis itókát, 

ami jókedvet, hangulatot indít, majd fokoz. 

A szervezőket dicséri, hogy nem maradt éhen az sem, aki „batyu” nélkül jött el, mert 

rengeteg szendvics, sütemény, innivaló akadt az asztalokon. A dekoratív, ízléses terítés előtt 

le a kalappal! (Meg persze, azok előtt, akik megcsinálták.) 

Engedtessék meg egy nagyon személyes véleményem: rendkívül jólesett, hogy egy-egy újabb 

vendég érkezésekor Lőbl Évi személyesen köszöntötte és kínálta hellyel őket, felvilágosítva 

mindenkit az este további programjairól –kellemes időtöltést kívánva. 

A kellemes időtöltéshez természetesen hozzájárult Nyisztor Gyuri zenéje, aki fáradhatatlanul 

„húzta a vonót”, még kívánságokat is teljesített. (zeneit!) Ropta is a táncot az ötvenes, 

hatvanas, de még a hetvenes korosztály is, önfeledten, jókedvűen. Volt tangó, csárdás, 

keringő, cepedli, még tviszt is. (Volt, akinek a derekát vagy egyéb mozgásbeli nyavalyáját 

„hozta rendbe” ez az este-Terike. 

Nagyon jó érzés volt tapasztalni, hogy rég nem látott, ritkán találkozó emberek szinte 

„véletlenül” itt összejöttek egymással, lehetőséget kapott a nosztalgiára és a baráti 

beszélgetésre is. 

Itt kanyarodom vissza írásom elejére: Máté Péter rohanó patakja talán lecsillapodik itt, a 

Völgységben és a környező települések szelíd összekapcsolódását eredményezi, ami a 

Völgységi Nyugdíjas Egyesület fő célja. 

Kívánok az egyesületnek sok sikert a céljaik eléréséhez, hasonló emlékezetes programokat, 

eredményes munkát és sok szeretetet egymás felé!   Szemes János 

  

 

 

 



 

Amikor hajt a vágy, hogy valamit megtegyél, magadért, a jövődért… 

 

Amikor a lelkesedés a zsigereidet hatja át, és örömmámor úszik át 

az egész lényeden: mert itt a lehetőség, tegyed, amit tenned kell.. 

Amiért éveket vártál és éjjeleket áldoztál… 

Amit mindig is magadnak éreztél, de még nem volt a tiéd, mert kiforratlan 

volt az egész… 

Most itt van egy alkalom, a tudás hatalom – ezzel mindenki egyetért, 

mégis van, aki inkább lebeszél… vagy a hátad mögött kibeszél. 

Mit tegyél? Hallgass a „reálisan látókra”: minek változtatni, jó volt eddig is! 

Tudod, hol a helyed, mi a feladatod – a szádat befoghatod.  Ne kavard meg 

az állóvizet, mert nem tudhatod, hogy mi lesz. 

Veszélyes a változás, nehogy feleslegesen áldozz rá! 

Ez így mind igaz!  De a mostani állóvíz is úgy lett, hogy hoztál egy döntést, és 

úgy lett. Talán akkor is voltak ellenszurkolók és drukkerek, akik a helyzetedet 

nem könnyítették meg. Három napig csámcsogtak az ügyeden, ma meg már 

megy minden tovább a mókuskerékben. 

Elcsitíthatod magadban az érzéseidet, megfelelhetsz, ha akarsz a 

környezetednek. 

Ám a vágyak kívánságok maradnak, és mindig benned lappanganak. 

Alkalomadtán elő fognak jönni, nem lehet tőlük pihenni. 

Elcsitítani őket és bólogatni a népnek ugyanannyi energia, 

mintha kiállnál magadért és nem hatna rád a vita. 

Szabad neked tenned magadért! 

Ha megvan az úti cél, az erő legyen veled, hogy megvalósítsd a saját tervedet! 

 

Nyisztor Melinda 



 
 

   

2015. március 2. 
K Á R Á S Z I 

független havilap 

XVIII. évfolyam  

3. szám 

Önkormányzat hírek 

 A képviselő testület februárban több alkalommal is tanácskozott, egyhangúlag lett elfogadva 

az Egyházaskozári Közös önkormányzati Hivatal költségvetése, amely a 2014-es szinten 

maradt, jól látható, hogy ezt a rendszert jól finanszírozza az állam, hasonlóan döntött a 

testület a „saját” költségvetésünkről, a közösen ellátott feladatok(labor, óvodai-iskolai 

étkeztetés) idén több központi forrást kaptak az államtól, a mezőőri feladatok a 2014-es 

szinten maradtak.  

 A február 26-ai testületi ülésen döntött a grémium a települési támogatásról és egyéb 

szociális ellátásokról szóló rendeletről, a különböző segélyek (lakásfenntartási támogatás, 

stb) megszűnnek, illetve az önkormányzatnak a saját forrásaiból kellene finanszíroznia 

ezeket. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás pedig átkerült a járásokhoz.  

 Lezajlott a „Central Park” záró ellenőrzése, az MVH szakembere mindent rendben talált, 

várjuk, hogy a pénz „megérkezzen” a számlánkra 

 Február 18-án a helyi gazdákkal folytattunk egyeztetést a mezőőri szolgálati további 

működéséről, a megbeszélésen részt vett a mezőőri szolgálat képviselője is. 

 Tisztelettel köszönöm mindazoknak, akik a 2. Falusi Disznóvágáson segédkeztek, mind az 

előkészületekben, mind a megvalósításban. Remélem mindenki jól érezte magát! 

 Február 23-án a Közútkezelő Nonprofit Kft., és a Vízügyi Igazgatóság szakemberei 

megtekintették a leszakadt, a patak által alámosott útszakaszokat, reméljük valamilyen 

megoldás is születik a rendbehozatalukra. 

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

 

Kárász, 2015. február 3. 

             Lép Péter 

           polgármester 



FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET HÍREI 

- Elkészült az egykori vincellér-ház, leendő kiállítóhely felújítása. Az építési hatóság használatba 

vételi engedélye is megérkezett, „csak” az MVH- ellenőrzés van vissza az elképzelés első 

szakaszából. 

Számítunk tagjaink együttműködésére a második szakaszban, ami egy aprólékos takarítást, 

tereprendezést és kerítésfestést jelentene. 

A harmadik –nem lebecsülendő – fázis pedig az épület hasznos, a programhoz illeszkedő és 

esztétikus berendezése lesz. Több lehetséges partnerrel felvettük már a kapcsolatot, 

múzeumokkal, tudományos intézményekkel… Természetesen feszült figyelemmel várjuk már 

azt a pályázati lehetőséget, amely bizonyos – nélkülözhetetlen – forrásokat teremt terveinkhez. 

 

- Elszámolási szakaszba érkezett a tavalyi működési pályázatunk és előkészültünk az idei 

benyújtására. 

 

 

- Folynak a negyedszázados jubileumi rendezvény előkészületei is. Nem kívánok visszaélni 

tagjaink segítőkészségével, pedig tudom, hogy imádnak sütni-főzni, mosogatni – de most egy 

felhőtlen, kötelezettségektől mentes időtöltést javaslok. Megérdemeljük! 

Mezei Attila 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Adó 1 % 

Kérjük, támogassa adója 1 %-val a 25 éves, Kós Károly-díjas, közhasznú Kárászi 

Faluszépítő Egyesületet! 

Az egyesület adószáma: 19030263-1-02 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Teleki Blanka emléktúra indul március 14-én 9 órakor a Faluháztól az 

ünnepi megemlékezés után! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Mezei Attila egyesületi elnök 



KÖNYVTÁRI HÍREK 

 2007, Sidney óta évente megtartják a Föld Óráját szerte a világban. Március utolsó 

szombatján, 28-án 20:30 és 21:30 között mi is összegyűlünk egy gyertyafényes órára. Igaz, 

most nem a könyvtárban!  

A Faluházba várunk szeretettel minden jövőnkért aggódó embert, hogy 60 perc 

félhomályban hallgassuk meg Kulcsár Pétert a Duna-Dráva Nemzeti Parkból, utána pedig 

gondoljuk kicsit végig, mi itt, egy kis faluban vajon mit tehetünk, tehetünk-e valamit 

egyáltalán tágabb értelemben vett otthonunkért? 

(kérlek, hozzatok mécsest, biztonságos tartóban, ha kedvetek van, egy kis süteményt is…) 

 Köszönjük a legutóbbi könyvtárnak ajándékozott könyveket is! Mindig öröm, ha ránk 

gondolnak és kellemes izgalom, lesz-e közte igazi kincs? És mindig van… 

 A horgolás alapjait megismertető foglalkozás indul március harmadik keddjétől a 

Könyvtárban, 18 órakor. Tájékoztatás minden kérdésről 03.17-én! 

 

Mezeiné Zsuzsa 

 

 

 

 

2015 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 

Meghívó 

 Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 

 2015. március 7-én /szombaton/ 16 órától 

 A Völgységi Nyugdíjas Egyesület 

TAVASZVÁRÓ/ Nőnapi rendezvényére 

 

Zene: Nyisztor György 

Helyszín: Kárász Faluház 

A vacsorához 1000Ft / fő támogatást elfogadunk. 

 

Kérjük, hogy részvétele szándékát jelezze március 4-ig a következő telefonszámon 

délután 15.00-20.00 között : 30/523 3404 



 



Zöldségek 

 

Már 25 éve is tudtuk, hogy egyesületként a kulturálódás segítésén túl a szelíd 

turizmussal és az épített, mellette a természetes, a kulturális értékek védelmével kell 

foglalkoznunk. 

             Különböző „életszakaszainkban” más-más alapfeladatunk volt a domináns, mára 

egyértelművé vált, hogy a természetes környezetünk védelme felé kell fordulnunk. Persze, 

azért eddig sem tétlenkedtünk ez ügyben – a feléledt túramozgalom, az erdészeti 

emlékhely, a Herman Ottó-nap, a Gombászkör működése, az egyszervolt pataktakarítások 

egyesületi kezdeményezések voltak. Amik hoztak örömöket és csalódásokat. Az erdészeti 

emlékhellyel kapcsolatban vannak elképzeléseim a probléma megoldására, a Völgységi-

patak állapotára gondolva viszont nincsenek. Az a tény, hogy minden árvíz, magasabb 

vízállás után fóliadarabok, műanyag palackok ezrei lepik el a medret, csak egy dolgot 

bizonyít. Nem tudom, miért mondjuk mi, hogy Közép-Európában vagyunk! Ez földrajzilag is 

több sebből vérzik, emberileg pedig… 

Az önkéntes, civil munkának kell lenni olyan kicsengésének, hogy értelmes, előre vivő, 

örömteli. A patak sokadszori kiganézása nem örömteli! 

Akkor hogyan is kell a helyi természetes értékek védelme felé fordulnunk? Miért is kell? 

Az utóbbira könnyebb a válasz, sőt, több is van. A leggyakorlatiasabb talán az, hogy sok 

példa létezik arra, egy lassan elnéptelenedő, fiatal generációitól megfosztott falu (Kárász is 

ilyen!) környezettudatos cselekedetekkel képes megállítani a lakosságfogyást. Persze más 

lehetőségek is vannak, városi hajléktalanok vagy egykori Guantánamói foglyok befogadása, 

de ezek – valljuk be, némely veszélyeket is hordoznak! Ennél a betelepülés ösztönzése a 

lényeg, de a környezet háborítatlansága miatt betelepülők azért más minőséget 

képviselnek, mint az előbb említett csoportok. 

             De miért is írok civilként erről, hiszen a népességfogyás megállítása egyértelmű 

önkormányzati feladat és minden magára valamit adó helyi hatóság hosszú távú leírt, 

kimondott, vagy elgondolt terveinek alapeleme. 

Visszatérek az eredeti gondolatra: hogyan kell a civileknek a környezettel foglalkozniuk? 

Civil szinten dolgozniuk kell, kapcsolatokat kell építeniük, forrásokat kell keresniük. Ebből az 

állapotból kitekintve pedig együtt kell működniük minden lehetséges partnerrel, ötletelniük 

kell a természetes energiák használatáról, a légvezetékek földbe telepítésén át akár a 

temetői kolumbáriumig, vagy vésztározók létesítéséig a Völgységi-patak mentén, helyi 

termékekről, mentőkertekről… vagy bármiről, ami ide kapcsolódhat. 

               Ez eddig – úgymond – szabadon választott, viszont nagyon hamarosan tudni illik, 

merre is igyekszünk. Mindenki ismeri az ismereteim szerint már fűnek-fának tulajdonított 

mondást, miszerint, nagyon szabadon idézve: aki nem ismeri melyik kikötőbe tart, annak 

nincs jó szél!           Mezei Attila 



Munka, Összetartás, Bohémkodás, Szeretet 

=KÁRÁSZ! 

Mindig nehéz cikknek címet adni, mert annak  

ki kell fejeznie  az egész írás mondanivalóját, lényegét. 

 A fenti cím szokatlanul hosszúnak tűnik, de nem lehet 

 csak egy szóval kifejezni mondanivalóm lényegét.  

Aki esetleg ismeri cikkeim stílusát, rájöhet, hogy igazam van.  

Nem is kell talán töprengeni, hogy ismét mi a téma.  

A II. Falusi Disznóvágást már jó előre megelőzte egy megbeszélés, ahol nagyjából felvázoltuk a feladatokat, 

teendőket, kinek mi lesz a dolga, mihez ért, mit csinálna szívesen-vagy éppen, amit „parancsolnak” neki. 

Jellemző a résztvevőkre, hogy mindenki azt vállalt, amit éppen kellett. (netán éppen sárgarépa pucolást vagy 

vízhordást). A mosogatásra feltűnően sok „vállalkozó” volt. 

A Faluházban már reggel 7 óra előtt ment a sürgés-forgás, legalább 10-15 fehér- és férfinép jóvoltából. 

Cipelték az edényeket, hordták az asztalokat, helyére kerültek a hastokok, böllérszerszámok. 

De disznó- a délelőtt „főszereplője” még nem volt sehol! 

Természetesen arra sem kellett sokat várni. Na, ettől a perctől kezdve megindult a roham. Szaporodtunk 

még 10-12 fővel. Eleinte sokan azt sem tudták, mit csináljanak, hol segédkezzenek. Néhány „segítő” 

rikkantás - na, hol vagy már?, hozza valaki a pörzsölőt!, mit ólálkodtok?, ide a forró vizet! stb. - 

egybekovácsolta  pillanatok alatt a dolgozókat. Mint az otthoni disznóvágásokon, mindjárt mindenkinek lett 

elfoglaltsága. 

Persze, mindezek közepette senki sem volt híján a bolondozásnak, viccelődésnek, egymás „cikizésének”. A 

jókedvhez természetesen hozzájárult némi „hidegűző folyadék” is. (Volt, aki egész délelőtt „fázott”!?) A 

munka menetét semmi „energiaital” nem befolyásolta negatívan, sőt! 

Itt kell utalnom a címben szereplő szavakra: mindenki tudta a munkáját, nem volt linkelés, mászkálás, 

összetartott az egész brigád, miközben felszabadult jókedvvel bohémkodtak egymással. És az egész reggelt 

áthatotta az egymás iránti tisztelet, megbecsülés és szeretet érzése. 

Újra –és már sokadszor- megmutatta párszáz fős falunk lakossága, hogy igenis lehet egymással, egymásért 

önzetlenül, belülről jövő pozitív érzésekkel közeledni embertársainkhoz, barátainkhoz, ismerőseinkhez. Mi 

sem bizonyítja a fentieket, mint az esti kiváló vacsora, itóka, remek talpalávalós zene és a sok jókedvű 

résztvevő!  Hogy vót’!!? 

Minden segítő nevében szeretettel: Sz. Jani 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torkos szombat a Faluházban 

A Magyar Néprajzi Lexikon azt írja: a néphagyomány szerint a hamvazószerdát 

követő napon a böjtöt megszakítják annak céljából, hogy a farsangi ünnepségek után 

megmaradt húsételek elfogyasztásra kerüljenek.  Ennek a napnak torkos csütörtök a 

neve. 

Maradékokról ugyan szó sem volt, így semmi problémát nem jelentett, hogy kis 

falunkban két nap csúszással, szombaton lehetett torkoskodni. Kárászi állandó 

lakcímmel nem rendelkezőként némileg vívódtam, hogy elfogadhatom-e a világhálón 

valamint a helyi médiumban közzétett invitálást. A helyszínre érkezve aztán örömmel 

tapasztaltam, hogy több régi ismerőst is hazahúzott a szíve erre az alkalomra.  

Nagy élményt jelentett, hogy az ízletes, bőséges vacsora mellett lehetőség nyílt 

hosszabb beszélgetésre kedves szomszéddal, de távolról ideutazott, eddig számomra 

ismeretlen emberekkel is. Annak ellenére, hogy jómagam sosem voltam a parkett ördöge, 

élvezettel figyeltem, ahogy a remek talpalávalóra együtt ropja az ötéves a 

nyolcvanévessel. Úgy gondolom, ezt az estét a két áldozatul esett élőlényen kívül 

mindenki nagyon élvezte. A mai elidegenedett, rohanó világban felbecsülhetetlen 

értékűek a hasonló összejövetelek. A mindennapok során is lenne igényünk az emberi 

kapcsolatok ápolására, de sajnos munkánk és más kötelezettségeink miatt alig van rá 

módunk. 

Elismerés illeti az ötletgazdát, aki 2014-ben először kezdeményezte a rendezvényt. 

Hálás köszönetet mondok annak a népes csapatnak, akik a hétvégén mindkét 

pihenőnapjukat rááldozták az esti program előkészítésére és gördülékeny 

lebonyolítására, valamint a vasárnap délelőtti „romeltakarítás”-ra. Bízom abban, hogy 

mondhatom: „Jövőre Veletek ugyanitt!” 

                                                                                                      Tekucsov Ilona 

 



A kárászi Faluház márciusi programjai 
 

3. kedd   14.30-15.30  Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal   

18.00-19.00   Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

4. szerda  14.00-16.00   MVHE  fogadóóra Hirt Balázzsal  

17.00   Háziasszony Találka 

5. csütörtök  17.00 - 18.30  Gerincjóga Nagy Zsófiával 

6. péntek  11.00-19.00  Teleház szolgáltatás /változás!/ 

17.00   Gombászköri megbeszélés 

7. szombat  16.00   Völgységi Nyugdíjas Egyesület Nőnapi rendezvénye 

10. kedd  14.30-17.30  TAB gyűlés /agrárkamara/   

18.00-19.00   Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

11. szerda 15.00-17.00  Olasz használtruha vásár /ruhák minden korosztálynak és 

más textíliák/ 

12. csütörtök  17.00 - 18.30  Gerincjóga Nagy Zsófiával 

13. péntek  Teleház szünetel 

14. szombat  9.00   Nemzeti ünnepi megemlékezés utána emléktúra 

17. kedd  14.30-15.30  Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal   

18.00-19.00   Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

18. szerda  13.00-16.00  Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele 

   16.30-tól Keleti- Mecsek Egyesület Közgyűlése 

19. csütörtök  9.00-11.30  Vegyes árucikkek vására 

17.00 - 18.30  Gerincjóga Nagy Zsófiával 

24. kedd  18.00-19.00   Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával  

26. csütörtök  17.00 - 18.30  Gerincjóga Nagy Zsófiával   

28. szombat 20.30-21.30 A Föld Órája- Kulcsár Péter  a Duna-Dráva Nemzeti Park 

munkatársának előadásával egybekötve 

31. kedd   18.00-19.00   Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

ÁPRILIS 1. szerda    13.00-16.00  Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele 

 

Szombatonként ZENEKARI PRÓBA 14.00-17.00, illetve alkalmazkodva az aznapi programokhoz. 

 

TELEHÁZ nyitva tartás ebben a hónapban: 

 kedd:     14.00-19.00      szerda: 12.00-19.00  csütörtök  11.00-19.00      péntek: 8.00-16.00        

A változtatás  jogát fenntartjuk. 

Egyéni megbeszélés alapján lehetőség nyílik más időpontok egyeztetésére is! 

Pap Judit Elza-30/523 34 04 

 

 Március 18-án és  április 1-én (szerda) 13.00-16.00 

Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele 



 

REND  

A LELKE  

MINDENNEK 

 

 

 

 

Az ember egyik legfontosabb kincse a lelki béke. Ha ez megvan, mindenünk megvan.  

Ez a boldog élet magja, melyet nem elég, ha csak elvetünk.  

Ápolni, gondozni kell – rendszeresen. 

Úgy érdemes élni, hogy törekszünk ennek megteremtésére és megtartására. Tisztuljunk meg lelkileg, 

hogy önmagunkkal, érzelmeink felelősségteljes világával - és így másokkal is – bánni tudjunk. 

Halljuk meg lelkünk hangjait. Figyeljünk oda rá, hogy mire van szüksége. Mert bár az anyagban meglehet 

mindenünk, de mit ér mindez, ha nem vagyunk boldogok?... 

Kérdezhetnénk: mi a boldogság? Nehéz megfogalmazni, de könnyű érezni. A belső hang jelez, ha valami 

nincs rendben. És akkor kezdődhet a munka: önmagunkkal, önmagunkban. 

Senki sem teheti meg ezt helyettünk, ezt a játszmát nekünk kell végigvinni.        

Álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel a kérdést: Mi valójában a célom? Milyen lépéseket kell 

megtennem érte? Vágyaim és tetteim összhangban vannak?  

Ha a válasz nem, kezdjünk el dolgozni! Lássunk hozzá a belső munkához. Találjuk meg a módját, hogyan 

érezhetjük magunkat jobban. Az érzelmekkel nem lehet vitatkozni, nem tehetünk arról, ahogy éppen az 

adott dolgok, történések iránt viseltetünk. De azért, hogy ez megváltozzon, azért tehetünk. Mert a 

gondolatok irányíthatóak, a vágyak realizálhatóak és rangsorolhatóak.  Ebben mi más vezérelhetne leginkább 

minket, mint a szeretet. Azt viszont, hogy egyes helyzetekben a szívünkre vagy az eszünkre hallgatunk-e, 

nem másnak, saját magunknak kell eldöntenünk. Mindenesetre érdemes úgy cselekedni, hogy esténként 

nyugodt szívvel hajthassuk álomra a fejünket. 

Kérj, és megadatik! Nem kell félni az önmagunkkal való beszélgetéstől. Segíteni csak azon lehet, aki 

akarja és hagyja. Engedjük, hogy működjön a párbeszéd, hogy feltárjuk valamennyi érzésünket, 

gondolatainkat, szokásainkat azért, hogy a megfelelő helyre juttassuk őket. Adjuk meg magunknak a 

lehetőséget, a belső, az egyéni szabadság eléréséhez. Bízzunk a Gondviselésbe, mely szolgálja javunkat és 

fejlődésünket. 

„ Légy a fűszálon egy pici él, hogy nagyobb legyél a világ tengelyénél. „   Nyisztor Melinda 



 
 

   

2015. április 1. K Á R Á S Z I 
független havilap 

XVIII. évfolyam  
4. szám 

Önkormányzat hírek 

• A képviselő testület márciusban nem ülésezett.  

• Megérkeztek a számlánkra a két még ki nem fizetett pályázat végső támogatásai, a „Central 
Park”, és a polgármesteri hivatal felújítását szolgáló projekt is hibátlanul, hiánypótlás nélkül 
lettek kifizetve 

• Lezajlott a Pannon Medicina ZRt. felszámolása, az önkormányzatunk (szerencsére) nem adta 
el a részvényeit, így most a névérték dupláját kaptuk meg a felszámolótól 

• Március 12-én, Szászváron az óvoda fenntartó társulás döntött, hogy Mázán ún.: vegyes 
bölcsődei csoportot indít szeptembertől, a kialakítás finanszírozását Máza Önkormányzata 
saját erőből vállalta, Szászvár legkorábban 2016-tól tudta volna vállalni ilyen csoport 
indítását. 

• Március 27-én, Kárászon tartotta kihelyezett ülését a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és 
Iparkamara Komló Városi elnöksége, az elnökségi tagok megtekintették az új fejlesztéseket, 
ezt követően a megye gazdasági dolgairól tanácskoztak. 

• Május 1-én rendezzük a Kárászi Borbaráti Egyesülettel, és a Kár-Ászok Sportegyesülettel 
közösen a Jenczer Gábor emléknapot, további részletek a plakátokon 

• Az V. Kárászi pálinkaverseny május 9-én kerül megrendezésre, a mintákat május 4-én, és 5-
én lehet leadni a Faluházban reggel 9-től, este 6 óráig. Ugyanebben az időszakban lehet 
vacsorát is rendelni. 

• Az önkormányzat gyűjtést rendez a Kárpátaljai kapcsolatunk lakosai részére, várjuk a 
felajánlásokat a Faluházban, a megadott nyitvatartási időben. Elsősorban tartós élelmiszer 
felajánlásokat várunk, majd ezeket, a tervek szerint személyesen jutatjuk el a részükre. 

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

Kárász, 2015. március 31. 

             Lép Péter 
           polgármester 
 



Faluszépítő Egyesület hírei 

Persze hogy elmehettünk volna kirándulni március 14-én, hiszen nem zuhogott az eső, nem 

dühöngtek a szovjet mínuszok… 

Nem mentünk! Nem hiszem, hogy emiatt nyimnyám alakok lennénk, elvégre nem vagyunk turista 

szakosztály! A legutóbbi lapban megjelent zsengémben is – ugye, mindenki olvasta – írtam, hogy a 

civil megmozdulásoknak, mivel önzetlenek – kell pozitívumokat tartalmazniuk. 

Magunk, gyermekeink, unokáink végigrángatása egy sáros úton, párás időben, hűvösben… nem sok 

vidám kilátással kecsegtet! 

Pünkösdkor újra kísérletet teszünk! 

Adó 1 % 

Kérjük, támogassa adója 1 %-val a 25 éves, Kós Károly-díjas, közhasznú Kárászi Faluszépítő 

Egyesületet! 

Az egyesület adószáma: 19030263-1-02 

Gombászkör hírei 

Javában zajlik az alapfokú gombaismerői tanfolyam a Faluházban, a tucatnyi résztvevő egyelőre 

elméleti képzésben részesül. 

Zempléni Gombász Egyesületes, Mikológiai Társaságos, TIT-es résztvevőkkel „kucsmagomba- 

medvehagyma” túrákat szervezünk március utolsó hétvégéjén.    Mezei Attila 

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

KÖNYV AZ EGREGYI BÚCSÚRÓL 

Megjelent Dr. Varga Szabolcs munkája a szentkúti búcsúk százhetven évéről. 

A könyvbemutatón is ott voltam, de az ott elhangzottak nem tudtak meggyőzni – ez a könyv (annak ellenére, 

hogy sokadik a Magyaregregyről írtak között) igenis egyedi. A többi Egregyről íródott munka számomra 

versengés, nem áldozat! 

Ez a könyv egy „gyüttment” áldozata, sok ráfordított óra, kilométer, tudás! 

Örülök, hogy részese lehettem az előkészítésnek, adatgyűjtésnek is. 

A könyv a kárászi Herman Ottó Könyvtárban elérhető. 

A szerzőnek, a mögötte állóknak (család, egyesület) sok sikert kívánok az elkövetkezendőkben! 

Mezei Attila 

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

Kedves kárászi földtulajdonosok! 

Az önkormányzat a Start-program keretein belül az eddigieken túl több földterület 

megművelésére is képes, így szívesen fogadná felajánlásaikat azon földterületeiket 

illetően, amelyeket nem tudnak, vagy nem szeretnének saját maguk megművelni.   

Amennyiben élnének ezzel a lehetőséggel, kérjük jelezzék a Polgármesteri Hivatalban! 

    Tisztelettel: Lép Péter polgármester 



VÉDETT ÉRTÉKEINK 

Kárászon 1994-ben született rendelet a természetes és épített környezet védelméről a Faluszépítő Egyesület 

kezdeményezésére,– amire igazán büszkék lehetünk, hiszen az elsők között hoztuk ezt létre az országban! 

Szeretném megismertetni az olvasókkal, mely épületek, tárgyak, területek lettek megjelölve ekkor, mi lett 

velük azóta – szeretném több, mint 20 év elmúltával megújítani is a rendelet alapján létrejött jegyzéket, új 

képekkel bővíteni, a hiányosságokat pótolni. Egyáltalán: élővé tenni! 

Segítőm is van már a tervezett munkához Nagy Lilla személyében, aki fotózni fogja a falu ezen részeit – 

kérem, segítsék, ha látják a faluban barangolni, masinával a nyakában!  

Lilla fotóit eddig is felhasználtam, a Krónika képei egyre inkább az ő szép munkái. 

Akinek saját, még régebbi fényképei lennének, kérem, hozzák el a Könyvtárba egy fénymásolás erejéig! 

A védelmi rendelet lakóházakat, kovácsoltvas kerítéseket, gazdasági épületeket, kútházat, hidat, természeti 

értékeket jelöl meg, erdőt, patakot, fákat. 

I. Természeti értékek:  

1. A FALU KÖZVETLEN KÖZELÉBEN LÉVŐ – FALUKÉP ALKOTÓ ERDŐK 

2. NAGYRÉT  

3. VÖLGYSÉGI PATAK 

4. TEMPLOM-TÉRI HÁRSFA 

5. VADKÖRTEFA – A Fürdő utcában, a régi postával szemben. 

 

Fénykép nélkül is mindenki maga előtt látja a minket körülvevő erdőinket, a rétet, a patakot, a fákat - 

vigyázzunk rájuk! 

(folytatása következik!)                                                                                                                      Mné Zsuzsa 

MEGHÍVÓ 

A Kár- Ászok Sportegyesület idén is megrendezi a 

 „Jenczer Gábor Emléknapot”,  

2015. május 1-jén. 

 A korábban megszokottakhoz hasonlóan idén is sorversenyek, 
arcfestés, ugrálóvár, illetve a Borbaráti Kör által készített 

halászlé várja az érdeklődőket.  

További részleteket kérjük, keressék a plakátokon! 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy-két lapszámmal ezelőtt írtam, hogy a Faluszépítő Egyesület veszélyes hulladék gyűjtését 

kezdeményezi. Valódi modern faluvédésnek tartom, mert nem szerencsés, ha elektronikus 

hulladékainkat, nyomtatópatronokat, elromlott elemlámpákat, miegymást csak úgy a szemétbe, 

vagy mindjárt a természet lágy ölére dobáljuk– nagyon sokan, szakemberek sem veszik ezt igazán 

komolyan, gondolom azért, mert nemigen tudjuk, közvetlenül, vagy közvetve mit is okozhat.  

Létezik Pécsett erre alkalmas lerakóhely, de számunkra nehézkes, ha ugyan nem lehetetlen volt 

odajuttatni ilyen hulladékainkat, próbáltuk már… 

Időközben Szászváron lehetővé vált veszélyes hulladék lerakása is, éljünk a lehetőséggel, védjük 

környezetünket ezzel is!                                                                                  Mné Zsuzsa 

 



MEGHÍVÓ 

KEDVES GYEREKEK ÉS SZÜLŐK! 

2015. április 3-án, pénteken 16 órától szeretettel várunk Benneteket a  kárászi Faluházban egy kis húsvéti 

kézműveskedésre, nyusziváró készülődésre. Lesz tojásfestés hagyományos technikával, ehhez főtt és kihűlt 

tojást hozzatok! Készítünk még apróbb díszeket, papírkosárkát is! 

 

 

 

 

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

MEGHÍVÓ 

2015. április 3-án, Nagypénteken a pécsi  Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának Laudate kórusa 

előadásában hallgathatjuk meg a Passió éneket 17 órai kezdettel a kárászi templomban.  

Az előadás csak Kárászon lesz megtartva!   Szeretettel várunk minden hívőt és nem hívőt! 

(A programot Szolnoki János szervezi, valamint elmondta, az is megjelenhetne, de már csak múlt időben, 

hogy szombaton (03.28.) őshonos körte-és almafák lettek ültetve a plébániakertben, a március 25-i 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napjához kapcsolódóan.) 

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

XXIV. KÁRÁSZI BORVERSENY 

Tisztelt Borbarátok! 

Újra várjuk bormintáitokat április 9-én a kárászi Faluházban 8.00-12.00 és 14.00-18.00 óráig. 

Borbírálat április 10-én, pénteken lesz. 

A borverseny értékelése eredmény hirdetéssel  április 11-én, szombaton este 18 órától lesz, amelyet vacsora 

és zenés táncmulatság követ. 

Szeretettel várunk Benneteket!      Kárászi Borbarátok Egyesülete 

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

EBOLTÁS 

2015. április 10-én pénteken az állatorvosi rendelőben  /Kárász, Fürdő u. 14./ eboltást végzek. 

Oltás: 3.500 Ft/eb, féregtelenítő tabletta 100 Ft/db 

Dr. Csősz Gyula 



A kárászi Faluház áprilisi programjai 

1. szerda  13.00 -16.00    Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele  

2. csütörtök  18.00-19.30    Gerincjóga Nagy Zsófiával 

3. péntek  16.00-18.00    Húsvéti készülődés GYERMEKEKNEK 

7. kedd  18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

9. csütörtök  18.00-19.30    Gerincjóga Nagy Zsófiával 

11. szombat  XXIV. Borverseny  

18 órától    Értékelés, eredményhirdetés, vacsora, bál 

14. kedd  14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal 

18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

15. szerda  9.00      Megyei Vadgazdálkodási Tanácsülés 

17.00     Háziasszony Találka 

16. csütörtök  18.00-19.30    Gerincjóga Nagy Zsófiával 

17. péntek  17.00-20.00    Gombaismereti tanfolyam   

18. szombat  A Faluház foglalt 

21. kedd   14.00-16.00    Vegyes árucikkek vására 

18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

22. szerda  14.00-16.00     MVHE  fogadóóra Hirt Balázzsal  

13.00 -16.00    Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele 

23. csütörtök  18.00-19.30    Gerincjóga Nagy Zsófiával 

 24. péntek  17.00-20.00    Gombaismereti tanfolyam  

25. szombat  14.00-19.00    Zenekari próba             

 28. kedd  14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal  

18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

30. csütörtök  18.00-19.30    Gerincjóga Nagy Zsófiával 

 

 

TELEHÁZ BŐVÍTETT NYITVATARTÁSA 

HÉTFŐ: 8.00-16.00;  KEDD: 8.00-19.00;  SZERDA: 8.00-18.00;  CSÜTÖRTÖK: 8.00-17.00;  

PÉNTEK: 8.00-16.00       A változtatás  jogát fenntartjuk. 

 

A Völgységi Nyugdíjas Egyesület hírei 

� Április 1-én és 22-én 13.00 -16.00 Völgységi Nyugdíjas Egyesület 

összejövetele. 

� Nyugdíjas Majálist tartunk április utolsó hetében, pontos 

időpontjáról és a részletekről később adunk tájékoztatást. 
 

FELHÍVÁS 

Dr. Salamon Gábor, Kühnel Márton unokája kéri, akinek valamilyen tárgy, dokumentum 

lenne birtokában nagyapja hagyatékából, keresse meg őt megvétel céljából. 

E-mail-cím: gabor.salamon1949@gmail.com 



Köszönjük a kárászi gyermekeknek,  

(Blanka, Lilla, Áron, Olivér, Csongor, Zsombor)  

hogy szabadidejüket nem sajnálva felkészültek  

a falu számára tartott MÁRCIUS 15-i  

megemlékezésre, és szombaton korán reggel  

ünnepi ruhába öltözve felelevenítették 

 a régmúlt eseményeit.  

 

 

 

Tisztelettel megköszönjük a Völgységi Dalkör tagjainak is, hogy együtt ünnepeltek velünk! 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

VÖLGYSÉGI NYUGDÍJAS EGYESÜLET NŐNAPI MULATSÁGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      FÖLD ÓRÁJA 2015. 03. 28. 

 



ROHANÁS 

Nem tudsz szólni már, csak dermedten állsz… 

Zakatol az agy, a tested majd megfagy, szóra nyitnád a szád,  

de a hangod megtréfál. A torkodban gombóc, és rögtön arra gondolsz: 

futni, menekülni, innen messzire elkerülni.  

A hirtelen jött ötlet jót tett, rohansz az utcán, a fejed kába  

és a sírás mint a láva tör fel… 

Nincs gondolat, csak a fájdalom fojtogat, szaladni kell… 

Körülötted minden homályos, és igazán az sem világos,  

mi van most veled?! Csak nyeled a könnyeid,  

és várod, hogy kitisztít, hogy végre tudatosan is lélegezz.  

 

Aztán egyszercsak a láb nem bírja tovább! 

Ziháltam megtorpansz, térdre rogyva a földre huppansz. 

Fejed a fáradtságtól lehanyatlik, aztán tekinteted az égre emeled 

és csak egy kérdés van benned: miért tette ezt veled? 

Ismét szóra nyitnád a szád, de nincs erőd már ahhoz, hogy vitatkozz.  

Egy sóhajtással felismered, hogy ez sem hoz megoldást. 

 

Kuporogsz a földön, az agyad most egy börtön. Úgy érzed,  

elakadtál, nincs tovább! Mi mást tehetnél aztán? 

Elered az eső, a cseppek ütemesen hullnak alá, de te nem fázol,  

sőt, hidegségük kijózanítóan hatnak rád. 

 

Újra felemeled a fejed, hogy az éggel farkasszemet nézz,  

és inkább csak nevetsz… 

Esőben a sírás nem egy látható dolog, és mit tehetsz akkor,  

ha utolért a sorsod? Meg nem történté tenni nem tudod már,  

de egy valamit tehetsz: válaszolsz rá! 

 

Egy hirtelen mozdulattal felállsz, nagyot szívsz a friss levegőből,  

s tudattalan felvértezed magad. 

Mint aki lelki terhét itt letette, úgy futsz vissza, energiával telve. 

És bár zakatol az agy, nyugodni nem hagy, de tested már nem fagy 

– melegít a szív és az érzés: bármilyen nagy a kísértés, hogy feladd, 

 te nem teszed, mert tudod, hogy a megoldás is te vagy…  

Nyisztor Melinda 

 

 

 

 

 



 

 

   

2015. április 30. K Á R Á S Z I 
független havilap 

XVIII. évfolyam  
4. szám 

Önkormányzat hírek 

• Április 15-én a Faluházban tartotta tanácskozását a Baranya Megyei Vadgazdálkodási 
Tanács  

• A képviselő testület április 21-én tartotta soron következő megbeszélését, a képviselők 
döntöttek többek között: az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről(részletek az 
ALap-ban), a helyi népszavazásról szóló rendeletről, a 2015-2019. évekre vonatkozó 
gazdasági programról, és a 2014-es zárszámadásról is. 

• Az önkormányzat pályázatot nyújt be új falugondnoki busz beszerzésére, a pályázatok 
beadási sorrendben kerülnek elbírálásra, reményeink szerint a mostani 8 éves 
buszunkat egy új korszerű buszra cserélhetjük majd. 

• A képviselő testület Mecseknádasdon, és Kisvejkén volt szakmai „kiránduláson”, 
Mecseknádasdon a „Kredenc” nevű helyi termék boltot néztük meg, ahol Kárászi 
termékeket is láttunk, és sok jó ötletet is megismerhettünk, Kisvejkén egy 
gyümölcsfeldolgozó-értékesítő vállalkozást látogattunk meg. A Kisvejkei emberek 
összefogása a növénytermesztésben, és értékesítésben példa értékű, nagyon jól 
működő. 

•  Május 1-én rendezzük a Kárászi Borbaráti Egyesülettel, és a Kár-Ászok 
Sportegyesülettel közösen a Jenczer Gábor emléknapot, további részletek a 
plakátokon, és az ALapban 

• Az V. Kárászi pálinkaverseny május 9-én kerül megrendezésre, a mintákat május 4-
én, és 5-én lehet leadni a Faluházban reggel 9-től, este 6 óráig. Ugyanebben az 
időszakban lehet vacsorát is rendelni 

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

Kárász, 2015. április 30. 

           Lép Péter
           polgármester 
 



 

T Á J É K O Z T A T Á S  

2015. március 5-én lépett hatályba az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 
5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ). Az OTSZ 225. § (1) bekezdése előírja, hogy „Ha 
jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel 
összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri 
égetése tilos. 
 
Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati 
rendelet lehetővé teszi, bármilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot 
tartalmazó hulladék égetése tilos. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet 
nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen 
nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát 
folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a 
szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. 

A külterületi égetésre eltérő szabályok vonatkoznak, amelyről bővebb tájékoztatás a honlapon 
(www.karasz.hu) tekinthető meg. 

Az Önkormányzat megalkotta az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendeletét, amelyet 
mellékelek. A szabályok megszegése bírság kiszabását vonja maga után. 

Kárász Községben az alábbi időszakban és napokon lehetséges az égetés: 
 

Március 1-től november 30-ig 
hétfőn, szerdán és pénteken 7 órától 20 óráig, illetve szombaton 7 órától 20 óráig 

Ünnepnapon az égetés tilos! 

Kárász, 2015. április 29.      Lép Péter     

                                                                                                  polgármester 



 

Kárász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2015. (IV.27.) sz. rendelete 

 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 

 

Kárász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32.cikk 
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva  és a környezet védelmének  általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában  kapott 
felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  következőket rendeli el.  
1.§ A rendelet hatálya Kárász község közigazgatási területen a belterületi és zártkerti 
ingatlanokra terjed ki. 
2.§ A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: a kert használata során 
keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, 
nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok:továbbiakban együtt 
kerti hulladék). 

A kerti hulladék égetésének szabályai 

3.§ (1) A kerti hulladékot vagy helyben történő komposztálással hasznosítani kell vagy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató által el kell szállíttatni. 
(2) A kerti hulladéknak az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - indokolt esetben - e 
rendeletben foglaltak betartásával történő égetése megengedett. 
(3) A (2) bekezdésben foglalt égetés kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi jogszabályok 
szigorú betartásával, nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti 
hulladék száraz állapotában, a környezet, illetve a környezetben élő lakók kismértékű 
zavarása mellett végezhető. 
(4) Nagy mennyiségű, füstöt termelő, nedves kerti hulladék égetése tilos. 
(5) Égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és 
kerti hulladék semmisíthető meg. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. 
benzin, gázolaj stb.), légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható. 
 (6) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes 
hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket vagy ezek maradékait). 
(7) Az égetés helyszínén eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a 
tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

Az égetés időpontja 

4.§ (1) A kerti hulladék nyílt téri égetése kizárólag március 1-től november 30-ig 
hétköznapokon hétfőn, szerdán és pénteken 7 órától 20 óráig, illetve szombaton 7 órától 20 
óráig (amennyiben ez nem ünnepnap) megengedett, más napon és időpontban az égetés tilos. 
 (2) Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén. 
(3) Az (1) bekezdésben szabályozott égetés sem végezhető az elrendelt tűzgyújtási tilalom 
időtartama alatt. 

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai 

5.§ A szabadban tűzgyújtás, tűzberendezés használata kizárólag a jogszabályokban 
meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú 
betartásával történhet. 



 

FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET HÍREI 

Legfontosabb hírünk az, hogy április 29-én – sok adminisztratív bukkanó után – sor kerül a 

„gombászház”pályázati ellenőrzésére.  

Ezt követően, így, vagy úgy – de tisztán látunk, vége lesz a tetszhalott állapotnak. 

Időpontokat tűzünk ki, már korábban átbeszélt programokat (kirándulások, jubileum, 

taggyűlés) valósítunk meg. 

Invitáljuk tagjainkat egy közös tevékenykedésre a „gombászház” kapcsán is, aprólékos 

takarítás, környezetrendezés, kerítés felújítás lenne a dolgunk. Az egész torkollhat egy kis 

bulizásba is, hogy a munka elnyerje méltó jutalmát. 

Mindezek mellett eltörpül, hogy idén is jelentkeztünk az úgynevezett civil működési 

pályázatra, sőt ebből az alapból várjuk a gombásztábor támogatását is. 

Foglalkoztatunk egy középiskolás önkéntest is, aki a Gerhardt-féle gombáskönyvből már az 

őszi kiállításra gyártja az azonosító kártyákat. 

Pályázati lehetőséget keresünk a „gombászház” és a borbélyműhely kútházának felújítására. 

Adó 1 % 

Kérjük, támogassa adója 1 %-val a 25 éves, Kós Károly-díjas, közhasznú Kárászi Faluszépítő 

Egyesületet! 

Az egyesület adószáma: 19030263-1-02   Mezei Attila 

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

VÉDETT ÉRTÉKEINK                           

Kárászon 1994-ben született rendelet a természetes és épített környezet védelméről a Faluszépítő 

Egyesüket kezdeményezésére,– amire igazán büszkék lehetünk, hiszen az elsők között hoztuk ezt 

létre az országban! Most itt folytatódik az ott felsorolt értékek ismertetése: 

Védett épített értékeink  :         Petőfi u. 21. „Vincellér-ház” 

Siker-történettel lehet kezdeni, már csak azért is, mert ez volt az első lakóház, ami bekerült a 

védendő értékek közé.    

Néhai Nagy Ferenc vincellér háza ez, aki a pécsi Püspökség szőlőit, gyümölcsöseit – a Pap-helyen és a 

Pap-kertben - gondozta családjával együtt. A Nagy család kihalása, illetve elköltözése után a lakóház 

mintegy tíz évig volt Rák József tulajdona, 2013-ban Dr. Csősz Gyula vette meg, majd a Kárászi 

Faluszépítő Egyesülettel kötött szerződés értelmében az egyesület pályázati pénzből felújíttatta és 

bizonyos ideig használhatja.  

                                                
Ilyen  volt…                                                                          ilyen is volt….                                                                    

amilyen lett,  - azt meg láthatjuk nap, mint nap – és jó látni, ha egy szép régi ház ismét feléled!        Mné Zsuzsa 



 

TISZTELT KÁRÁSZIAK! 

Önkormányzatunk úgy döntött, él a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. A hatályos 
jogszabály alapján  „a helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott 
nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az 
adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei 
közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában.”.  

A javaslatnak tartalmaznia kell: 
a) a javaslattevő adatait, 
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait, 
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját, 

      d) a Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint 
(A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontja szerint: „nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési 

kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, 

valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi 

érték, vagy termék, amely 
           ja)hazai szempontból meghatározó jelentőségő, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység  

               lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el, 

          jb) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti önbecsülésünket az Európai Unióban 

és szerte a világon, 

         jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának 

kialakításához, megerősítéséhez.”) 
e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét. 
 

 A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái 
1. § A nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati 

értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok 
Gyűjteményében a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni: 

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az 
erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták; 

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat 
szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású 
készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra; 

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt 
épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését 
szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - 
szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és 
műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás; 

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a 
tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, 
táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe 
tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, 
világörökségi helyszínek; 

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a 
szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés 
vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és 
csúcsteljesítmények; 

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és 
biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, 
természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert 
körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, 
különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás 
körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások. 
A javaslattételhez szükséges formanyomtatványt megtalálják az aLap ezen száma mellékleteként, 
illetve elérhető a Teleházban, ahol a javaslattételhez szükség esetén segítséget is nyújtunk. Várjuk 
ötleteiket, javaslataikat.       Jakabné Mezei Gabriella 
 



A kárászi Faluház májusi programjai 

 

1.péntek  14.00    Majális a Mesekertben 

5. kedd  18.00-19.00   Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

6. szerda   13.00-16.00  Egészségmegőrző program (Völgységi nyugdíjasok) 

7. csütörtök  18.00-19.30  Gerincjóga Nagy Zsófiával 

9. szombat  V. Kárászi Pálinkaverseny /részletek a plakáton/ 

12. kedd  14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal 

18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

14. csütörtök 18.00-19.30    Gerincjóga Nagy Zsófiával 

15. péntek  17.00-20.00    Gombaismereti tanfolyam   

16. szombat  A Faluház foglalt 

19. kedd   14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal 

18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

20. szerda  14.00-16.00     MVHE  fogadóóra Hirt Balázzsal  

13.00 -16.00    Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele 

14.00-16.00    Használtruha kereskedés (lakástextil, 

gyermekruha, felnőtt ruházat)- faluház udvara 

21. csütörtök 18.00-19.30    Gerincjóga Nagy Zsófiával 

26. kedd   18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

27. szerda  A Faluház foglalt 

28. csütörtök 18.00-19.30    Gerincjóga Nagy Zsófiával 

 
 

TELEHÁZ BŐVÍTETT NYITVATARTÁSA 

HÉTFŐ: 8.00-16.00;  KEDD: 8.00-19.00;  SZERDA: 8.00-16.00; 

 CSÜTÖRTÖK: 8.00-16.00; PÉNTEK: 8.00-16.00       A változtatás  jogát 

fenntartjuk. 

 

 

A Völgységi nyugdíjasok  májusi összejövetelei 

Május 6 (szerda)   13.00 -16.00  Egészségmegőrző program 

Május 20. (szerda)  13.00 -16.00   

 

 

 



HÁLA 

Köszönöm Istenem, az életemet! 
Köszönöm a napjaimat, az érzéseimet, a gondolataimat, a történéseimet.  
Köszönöm a családomat, a barátaimat, az embereket, akikkel összehozol.  
 
Hálás vagyok.  
 
Mit adhatnék cserébe Neked, akinek mindene megvan? 
Neked nem kell ajándék, pénz, semmi olyan, ami kézzelfogható.  
Mit nyújthatnék akkor, hogy ne csak én érezzem, hanem számodra  
kifejezhessem a hálát? 
 
Talán tudom a választ: azt mutathatom meg Neked, hogy mindent,  
amit nekem szolgáltattál: megbecsülöm és a javamra, illetve a többi  
ember javára fordítom.  
Kihasználom az időt, amikor a szeretteimmel lehetek. Számomra hasznosan 
töltöm az időt, amikor magam lehetek. Megbecsülöm az embereket, a szavaikat,  
a tekintetüket, a köztünk lévő beszédes csendet. Az érzést, hogy együtt vagyunk,  
a perceket, az energiát, amit egymásra fordítunk. Elraktározom a szép pillanatokat,  
hogy szűkebb időkben legyen miből merítkezni. 
Köszönetet érzek az iránt, ami történik velem: ha kellemes, azért, ha fáj, azért,  
mert tudom, hogy a kellemetlenségek is tanítanak, nem ok nélkül vannak.  
Majd ha elmúlik a fájdalom, akkor valamiben meg fogom érezni  
annak a szükségességét.  
Örülök mindennek, amit tárgyi javakban kapok, megvásárolhatok. 
 
Sokan félnek a hálálkodástól, mert azt gondolják, hogy az azt jelenti,  
hogy ők valamivel tartoznak, és adósnak lenni nem jó dolog.  
Mondjuk a földi dolgokban bizonyára így van.  
De a Mindenhatónak erre nincs szüksége: ő nem akar mást hálánk jeléül,  
minthogy alapvetően boldognak lásson bennünket.  
Hogy megéljük a pillanatok érzéseit, legyen az bármilyen is  
– hiszen előbb-utóbb minden a helyére kerül.  
De akkor már – ezekkel a tapasztalatokkal – többek leszünk. 
 

Nyisztor Melinda 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Jenczer     Gábor     Emléknap” 

2015. május 01. péntek 

Helyszín: A KÁRÁSZI MESEKERT 

Program:  

Gyermekeknek: 

• 14-17 óráig arcfestés 

• 15-16 óráig sorverseny 

• Játszóház  14.00-15.00 („Kopasz disznó”- ügyességi 

és szellemi mókák gyerekeknek és felnőtteknek) 

majd  15.00-17.00 kézművesség 

• Ugrálóvár 

• Zsákbamacska 

Felnőtteknek: 

• 16 órától sorverseny 

• 18 órától szabad sportolási lehetőség, röplabda 

 

 

A rendezvényen résztvevőket büfé és a Borbaráti Kör halászleve 

várja 16 órától – 18 óráig! 

Hozza el családját, barátait, szomszédjait! 

 

Szeretettel várja a Kár-Ászok Sportegyesület , a Borbaráti Kör 

és a Kárász Község Önkormányzata 

 



 
 

   

2015. június 1. 
K Á R Á S Z I 

független havilap 

XVIII. évfolyam  

6. szám 

 

Önkormányzat hírek 

 A Jenczer Gábor Emléknap, és Majális szerény érdeklődés mellett, de nagyon jó hangulatban 

zajlott le, köszönjük a szervezők munkáját. 

 Az V. Kárászi Pálinkaversenyre leadott pálinkaminták száma kevesebb volt, mint a 2014-es. A 

párlatok/pálinkák minősége azonban a zsűri elmondása szerint szépen fejlődnek. 

 Az önkormányzat pályázatot nyújt be az orvosi rendelő felújítására, nyertes pályázat esetén 

fűtéskorszerűsítés, nyílászáró, és tető csere, külső szigetelés, belső járófelületek cseréje, valamint 

egy napelemes energiatermelő rendszer kerül felszerelésre 

 Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Hóvirág utca, a Petőfi utca végi szakasz, a temető útjának 

leaszfaltozására, és a Fürdő utca kátyúinak megszüntetésére 

 A Mecsekerdő Zrt. elvégeztette a Kültelek utca kátyúinak megszüntetését, köszönjük!  

 Az önkormányzati közmunkások a Kültelek utca végén lévő átereszt újították fel, új 

betongyűrűk, és árkok kerültek kialakításra 

 Meghívást kaptunk Ülkére a búcsúra, és a 20 éves testvérkapcsolat megünneplésére, az utaszás 

ténye eldöntött, már csak a „delegációban” résztvevők száma a kérdéses  

 Május 26-án tartotta soron következő ülését a testület, napirendek voltak, amelyekről egyhangú 

döntések születtek: a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014-es esztendőről szóló 

beszámolója, a közös önkormányzati hivatal 2014-es zárszámadása 

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

 

 

Kárász, 2015. április 30. 

           Lép Péter  

                   polgármester 

 



 

FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET HÍREI 

- Teljesítettük a „Gombászházas” pályázat utolsó hiánypótlását, várjuk a pénzt. 

- A beadott két NEA pályázatot befogadták, az elbírálásról értesítést még nem kaptunk. 

- A március 15-i, Pünkösdre eltolt kirándulást a mostoha időjárás miatt egy újabb, még egyeztetés alatt álló 

időpontra tettük át. 

- A Gombászkör szervezésében zajló alapfokú gombaismerői képzés elméleti részével végeztünk, sőt az első 

terepgyakorlaton is túl vagyunk. A május 23-i kirándulás tízet meghaladó fajlistája átlagosnak mondható. 

Mezei Attila 

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

Dr. Winkler Gábor halálára 

Ahogy idősödik az ember, egyre több örök búcsút kell megérnie, megélnie. Természetesen a közeliek távozása a 

legmegrázóbb, de a baráti, szakmai körökből elmenők is nagy űrt hagynak maguk után. 

Így vannak az építészek és civil értékvédők Dr. Winkler Gáborral is.  

Elhunyt a Falu- és Városvédők alelnöke, Europa Nostra képviselője, az egyetemi tanár, a főépítész és még 

sorolhatnám az életmű titulusait. 

Elment egy csillogóan okos, klasszikus értelemben művelt, emellett őszinte és szerény ember, egy barát. 

Nyugodj békében Gábor! 

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

 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

Köszönet mindenkinek, aki könyveket adományozott a könyvtárnak! 

Mint már sokszor elmondtam: minden alkalommal találok közte kincseket, egy-egy hiányzó, régóta keresett 

könyvet, vagy olyat, amivel kiválthatok kistérségi, tehát nem saját példányt. Most is így van! Mintegy nyolcvan 

kötettel gazdagodtunk, sok kézimunkakönyv került ily módon birtokunkba (népi hímzések, szőttesek, - igazi 

ínyencségek az ez iránt érdeklődőknek!) néhány szépirodalmi kötet is a polcokra kerül , kertészettel foglalkozó 

kiadvány is akad, egy-két neves íróval fémjelzett sci-fi (Lem, Lewis, Szepes Mária). Nagyon sok ifjúsági könyv és 

sci-fi viszont gazdára vár, néhány száz forintért a Könyvtárban megvehető. Ez a bevétel szintén növelhetné a 

könyvtár saját állományát… 

Folytatva védett értékeink felsorolását, a másik sikertörténet a borbélymúzeum. Pályázat útján szépen felújítva, 

berendezve, látogathatóvá téve igazi érdekesség, helyieknek idelátogatóknak egyaránt.  

         Mné Zsuzsa 

 

 

 

 

 



 

 

A kárászi Faluház JÚNIUSI programjai 

 

2. kedd  14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal  

   Képviselőtestületi ülés 

18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

3. szerda  13.00 -16.00    Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele 

4. csütörtök  15.00     Erdei iskola program 

7. vasárnap  12.00    Völgységi Nyugdíjas Egyesület kerti-partija 

9. kedd  18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

11. csütörtök  18.00-19.30    Gerincjóga Nagy Zsófiával 

16. kedd  14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal 

17. szerda  13.00 -16.00    Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele  

14.00-16.00    Használt ruha és lakástextil vásár  

18. csütörtök  18.00-19.30    Gerincjóga Nagy Zsófiával 

20. szombat  A Faluház foglalt 

23. kedd   18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

25-26-27-28  Gombásztábor 

24. p  27. szombat   X. Gombaünnep és Falunap             

28. ke  30. kedd  14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal  

18.00-19.00     Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

    

  

Június 15-től a Keleti-Mecsek Tourinform iroda hivatalosan is nyitva tart. 
 

TELEHÁZ ÉS TOURINFORM IRODA  NYITVATARTÁSA 

HÉTFŐ: 8.00-16.00;  KEDD: 8.00-19.00;  SZERDA: 8.00-16.00;  CSÜTÖRTÖK: 8.00-17.00;  

PÉNTEK: 8.00-16.00       A változtatás  jogát fenntartjuk. 

 

 

A Völgységi Nyugdíjas Egyesület hírei 

 

 Június 3-án és 17-én 13.00 -16.00 Völgységi Nyugdíjas Egyesület 

összejövetele. 

  A június 7-én tartandó kerti partira kérjük, jelezze étkezési igényét 

június 3-ig Lőblné Évánál! 30/568 895 

 



 

                     X.                                                         

KÁRÁSZI GOMBAÜNNEP 

             ÉS     

      FALUNAP 

          Gombásztábor Szántó Mária emlékére 

Dr. Vass Anna Gombászati Kiállítóhely és Kutatóház   avató 

   Díszvendégünk a MÁTRAi Gombászegyesület 
 

GOMBÁSZTÁBOR PROGRAM 

2015. 06. 25.   14.00-18.00  Regisztráció, szállásfoglalás  - Faluház 

                            18.00    Vacsora                                    - Faluház 

                            20.00          Tábornyitó, ismerkedés        - Faluház 

2015. 06. 26.   8.00         Reggeli                                 - Faluház 

                            9.00-15.00  Dr. Szántó Mária Emléktúra (Büdöskút /Máza, Balinca /Szászvár, Kárász) 

                            17.00     Vacsora                                   - Faluház 

                            19.00   „Mikoferencia”                              - Faluház                  

                                                - Dr. Szántó Máriára emlékezünk 

                                                - Gyöngyösiek bemutatkozása 

                                                - Dr. Vass Anna életműve 

                                                -„Egy negyedszázados egyesület árnyékában” -A Kárászi Gombászkör 

X.GOMBAÜNNEP ÉS FALUNAP 

2015. 06. 27.   8.00     Reggeli – Faluház/gombásztábor résztvevői számára/ 

            9-12.00  Dr. Vass Anna-gombásztúra (Kárász – Somosi kút –Nagykaszáló – 

Kárász) 

            12.00-15.00 Falunap, kulturális programok, gasztronómiai bemutatók, 

főzőverseny 

            16.00  Gombászati Kiállítóhely avatása és a ”Nyitott Porta és Kiállítás” 

megnyitója, Gomba-rajzpályázat eredményhirdetése  

            20.00              Vacsora– Faluház/gombásztábor résztvevői számára/ 

2015. 06. 28.   08.00   Reggeli                                -Faluház 

                             09.00     Levezető gombásztúra 

 

További információk: 

Gombásztábor: Mezei Attila- 30/664 6248, Falunap: Pap Judit Elza- 30/523 3404, Főzőverseny: Jakabné Mezei 

Gabriella-30/650 2315 

SZERETETTEL VÁRJUK CSALÁDJÁVAL EGYÜTT! 

Kárász Község Önkormányzata  és a Kárászi Gombászkör 



 

A KÖZMUNKA PROGRAMRÓL 

Idén  március 16-án indult kis falunkban a közmunka program. Azt a feladatot kaptam, hogy 

Wehóval közösen irányítsuk a munkavégzést. Őszintén szólva szívesen –nem szívesen, de elvállaltam. A 

megbízást vegyes érzelmekkel fogadták a kollégák. Szerintem féltünk egymástól- Ők is, de én biztosan 

– mindenkinek furcsa volt, hogy eddig „együtt” dolgoztunk, most meg én lettem a „főnök”. Az első 

héten „próbálgattuk egymást”, a második héttől pedig mindenki tette a dolgát: belejöttünk, mint az a 

bizonyos kiskutya az ugatásba. Szétosztottuk az állandó takarítási feladatokat, minden helyiségnek van  

„gazdája”, olyan, aki azt a bizonyos feladatot önként és szívesen vállalta.  

           Az elmúlt két és fél hónapban mindent kitakarítottak a lányok, rendbe tettük a köztereket, 

parkosítottunk, virágokat ültettünk, felkerültek a virágtartókra is a petúniák. Összeszedtük a szemetet 

a faluban- bizonyára nincs szemetes edény sehol kitéve közterületre.  A fiúk levágták a villanyvezetékek 

körül a faágakat, mielőtt a szolgáltató ismét barbár módon ezt elvégezné. Kigazoltuk a teniszpályát, a 

Mesekert és a buszmegállók megszépültek. A lenti buszmegálló festése még várat magára, mert ott 

asztalos munkát is kell végezni. 

 A fenti buszmegállóba új polikarbonát lap került- remélhetőleg nem ezen fogják a kedves várakozók 

elnyomkodni a csikkeket. Az orvosi rendelő bejáratánál megcsináltuk a járdát és a vízlefolyót, a belső 

rész felújítása a későbbiekben lesz. Gyártjuk a betonlapokat is, mert a kültelki részen elkészült 

átfolyóhoz a vízelvezető árkot  szeretnénk vele kirakni, valamint a temetőben az utakat felújítani. A 

temetői bejárót aszfalt törmelékkel leszórtuk, így talán könnyebb a közlekedés. A fiúk az Ady utcai 

árkot teljes hosszában kitisztították. Természetesen a fűnyírás is megy folyamatosan mind a faluban, 

mind a temetőben-bár ott kicsit elmaradtunk a kedvezőtlen időjárás miatt. 

Az önkormányzat művelésében lévő kertekben elvetettük a krumplit, a takarmány és 

csemegekukoricát, de van paradicsom, paprika, hagyma, tök, cukkini, bab, uborka és cékla is, 

amelyekhez a palántákat mi nevelgettük. A kapálás-gazolás szintén folyamatos feladat. Ezermesterünk 

folyamatosan javít, karban tart. 

Az állatállomány is bővült: a disznók mellé lesz két üsző is. Az ő helyük kialakítása is folyamatban van: 

oszlopokat vágtunk, deszkát és cserepet hoztunk hozzá, a villanypásztorhoz is megvan a hozzávaló, 

csak megint az időjárás… Persze, ha esik az eső, akkor nem tudunk kint dolgozni. 

Bérmunkában  szántottunk, talajmaróztunk, fát vágtunk-vágunk… 

Szerintem sokkal jobban és szívesebben dolgozik mindenki, mint eddig. A „közmunkások” többször 

mondták, hogy inkább tovább maradnak, de ezt vagy azt szeretnék befejezni, ne maradjon máskorra, 

vagy rendezvények alkalmával önként bejönnek pl. este mosdót takarítani, mert mégiscsak sok ember 

használja, legyen kulturált a program végig.  

A lányok és a fiúk lelkesek, ötleteik vannak. A Képviselő Testület elfogadta a javaslatainkat: az őszi-téli 

időszakban a Faluház székei új ruhát kapnának, új terítőket varrnánk, lábtörlőket, szőnyegeket, 

használati tárgyakat készítenénk. Az alapanyagokról az Önkormányzat gondoskodik, de szívesen 

fogadunk feleslegessé vált ruhát a feldolgozáshoz. 

             Én úgy látom, hogy valami jó elindult. Ne csak a hibákat lássuk, nézzük az eredményeket! 

 A közmunkás is EMBER, csak jelenleg nem tud máshol elhelyezkedni. EMBER akkor is, ha mindenki 

számára természetes, hogy mások szemetét takarítja, pedig nem ez az a feladata elsősorban. És akkor 

is EMBER, amikor a munkáját mindössze havi 50 ezer forinttal és évi 20 nap szabadsággal jutalmazzák. 

Örülök, hogy együtt dolgozhatok Veletek! A magam - és remélem, hogy a falu - nevében 

megköszönöm az eddigi hozzáállásotokat!       Andrea 

 



ÉLNI ÉS ÉLNI HAGYNI 

Annyiféle ember van a világon, és mi magunk is annyiféleképpen viselkedhetünk. 

Magatartásunk, kommunikációnk függ attól, éppen milyen a kedvünk, ki áll velünk szembe, milyen a viszonyunk 

az adott témához, illetve hogy egyáltalán melyik szerepünket játsszuk: lehetünk pl. odaadó férj/feleség, 

ugyanakkor szigorú szülő, elégedetlen munkatárs, vagy segítőkész barát.  

Mindenkinek megvannak az alapvető jellemvonásai, de ettől még nem minden helyzetet kezelünk ugyanúgy. 

Éppen ezért másként ítélnek, ítélhetnek meg bennünket az emberek - és mi, saját magunkat is - attól függően, 

hogy mikor, mire, hogyan reagálunk. 

Érdemes időként felülvizsgálni önmagunkat, énképünket: Ki vagyok én? Milyen vagyok én? Mit mondanak, 

mutatnak mások, ők milyennek látnak/gondolnak engem? Mi alapján mondják ezt? Mennyire, miben hagyjam 

magam befolyásolni, terelgetni – melyik lesz jó nekem? Miben, mennyit, miként szeretnék fejlődni? stb.  

Azt senki nem kívánhatja tőlünk, hogy egyik napról a másikra megújuljunk – a változás, változtatás egy folyamat. 

Gyakorolhatjuk a kis lépések művészetét, miközben türelmesek vagyunk magunkkal szemben is. 

Az esetenkénti megbotlás nem ok arra, hogy visszatáncoljunk. Gondoljunk csak arra, hogy akkor most senki sem 

tudna járni. 

A jó társas kapcsolatok, a kellemes beszélgetések azt üzenik számunkra, hogy vannak, akik 

szeretnek/elfogadnak/fontosnak tartanak minket. Vannak, akikhez tartozhatunk, és jó közöttük lenni. Ez örömet, 

egyfajta elégedettséget ad a mindennapok kiszínezéséhez. Mert bár szép szín a szürke, de hosszú távon 

unalmas… 

 

AKI KEDVET ÉREZ EGY ÖNISMERETI JÁTÉKHOZ, AZ FOGJON EGY PAPÍRT ÉS HAJTSA KETTÉ! 

1.) Írjon a lap egyik oldalára 30 olyan jó és belső tulajdonságot, amelyek megvannak önben, amit szeret magában.  

2.) Írjon a lap másik oldalára olyan negatív, rossz tulajdonságot, melyek megvannak önben. (Nem kell megmutatni 

senkinek, úgyhogy fő az őszinteség! Így van értelme a „játéknak”). 

3.) Most a jó tulajdonságokkal szemben szedje össze azokat a tulajdonságait, amelyeket mások szeretnek önben. 

Lehet újakat is írni, vagy olyat is, amelyek a másik listán is rajta vannak. 

4.) Ugyanígy a rossz tulajdonságokkal. Azokat is írja le, amelyekkel nem ért egyet, mégis mondják, mondták már 

önről azok az emberek, akiknek fontos a véleménye.  

5.) Most hasonlítsa össze, hogy a tulajdonságok között melyek a hasonlóak. 

6.) Melyiket volt könnyebb előszedni a tudata mélyéről? A jót vagy a rosszat? Ebből kiderül, mennyire szereti magát, 

mennyire van jóban önmagával. 

Elkeseredésre nincs ok, az önelfogadás fejleszthető…                                 

 

 

 

Nyisztor Melinda 
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Önkormányzati hírek 

 A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, 

tanácskozott. 

 A 20 éves testvérkapcsolat megünneplése, valamint az ülkei búcsú apropóján 

„kirándultunk” Erdélybe, ahol szíves vendéglátásban volt részünk. Ezúton köszönünk 

mindent, és várjuk az ülkeieket a kárászi búcsúra. Köszönöm mindenkinek, akik részt 

vettek az „úton”, és bármilyen formában színesítették az ülkei rendezvényeket! 

 Az önkormányzat idén is díjazza a jó tanulókat. Kérem, hogy a bizonyítványokkal a 

polgármesteri hivatalban július 15-éig jelentkezzenek a 4,2 átlag felettiek! 

 Máza osztrák testvérfaluja képviseltette magát a magyar településen. Ígéretet kaptunk, 

hogy segítenek Kárásznak is egy ausztriai „testvért” találni. 

 Ebben az esztendőben a nyári szociális gyermekétkeztetési pályázaton 3 fő számára 

kaptunk támogatást. Részükre 40 napon keresztül biztosítanunk meleg ételt. 

 A X. Gombaünnepen és Falunapon 5 főző csapat méretette meg magát. Az első 

helyezett a Magyaregregyi Hagyományőrző Néptánccsoport lett. Gratulálunk nekik! 

Köszönet a rendezvény szervezőinek. 

 A Gombaünnep keretében felavatásra került a „Dr. Vass Anna Gombászház”. Az 

épületben nagyon színvonalas kiállítások tekinthetők meg, és nem mellesleg az épület 

visszanyerte régi „fényét”!  

A „Gombászház” megálmodóinak sok sikert kívánok!  Nagyon fontosnak tartom, 

hogy megtudják megtölteni „élettel” az épületet. Jó munkát! 

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

címeken. 

Kárász, 2015. július 3.       Lép Péter 
                     polgármester 



A „GOMBÁSZHÁZ” 

A X. Kárászi Gombászünnepről, a hozzá kapcsolódó Falunapról, a II. (vagy III.) gombász táborról a 

megfelelő színtereken biztosan elkészülnek majd az értékelések, ezzel én most nem is kísérleteznék, 

hiszen túl friss az élmény! 

A „Dr. Vass Anna Gombászházzal” kapcsolatos gondolataimat viszont megosztom!  

A cél: a háznak élnie kell! A háznak mutatnia kell valamit, a háznak szerveznie kell, nem sodródni, 

csapódni ide-oda. A háznak egy bizonyos közeg, közösség központjává kell válnia. A háznak fenn kell 

tartania önmagát. Ez nem is elég, hiszen a civilek az egész közösség lehetőségeit bővítik. 

Na, de hogyan? 

Nem elég, ha a nagy turizmus-tortából kivágott szelet, a gombászok céljainak felel meg. A most 

látható Janus Pannonius Múzeum kiállítása nyitás az egész erdő, az egész természet felé. Az őszi 

szarvasgombász program nyitás a gasztronómia irányába, aukció Magyarországon még nem volt! Az 

októberi gombakiállítás kapcsolódást jelent a tudománnyal, a mikológiával. 

A házba ember kell (minden az embereken, egy-két emberen múlik), aki látja a célt, szorgalmas és 

ennek arányában anyagilag is elismert, megismétlem: ennek arányában… 

A háznak koordinálnia is lehet, hiszen Kárászon több a bemutató, gyűjtemény, mint a néző, eddig… 

A ház egy motor lehet! Valószínűleg senki nem fogja „Dr. Vass Anna Gombászház”-nak hívni, de 

bízom benne, hogy szarvasgombászok, nagygombászok, taplósok, csillaggombászok, 

gyógynövényesek, orchideások (kosborosok), rovarászok, szentjánosbogár nézegetők, 

vegyszermentes kert iránt érdeklődők, néprajzosok, aranyrög keresők, zarándokok, pálinka és sehol 

máshol nem iható családi borok barátai, disznóvágás megszállottak ezrei vesznek majd részt az 

„Annuskás” szervezésű programokon és ami talán még fontosabb, kárásziak is be-benéznek majd, 

leülni egy percre, beszélgetni, kíváncsiskodni. 

Ennyi elég is!           Mezei Attila 

 

 

 

 

 

 

                              Fotó: Pap Áron 

 

 

    

 

                                                 Fotó: Nagy Lilla 



KÖNYVTÁRI HÍREK 

Könyvadományok 

Mint már sokszor elmondtam: minden alkalommal találok a könyvtárnak ajándékozott könyvek 

között kincseket, egy-egy hiányzó, régóta keresett könyvet, vagy olyat, amivel kiválthatok kistérségi, 

tehát nem saját példányt. Most is így van! Mintegy nyolcvan kötettel gazdagodtunk, sok 

kézimunkakönyv került ily módon birtokunkba (népi hímzések, szőttesek, - igazi ínyencségek az ez 

iránt érdeklődőknek…), néhány szépirodalmi kötet is a polcokra kerül, kertészettel foglalkozó 

kiadvány is akad, egy-két neves íróval fémjelzett sci-fi (Lem, Lewis, Szepes Mária). Nagyon sok ifjúsági 

könyv és sci-fi viszont gazdára vár, néhány száz forintért a Könyvtárban megvehető. Ez a bevétel 

szintén növelhetné a könyvtár saját állományát 

Köszönet érte Fábrics Ibolyának! 

Mások is a könyvtárnak adományozták felesleges, vagy örökölt könyveiket, vagy olyanokat, amelyek 

esetleg két példányban is megvannak otthon a polcon. Szép számú könyvről van szó és nehéz a 

döntés: aki jár a könyvtárba, tudja, nincs felesleges hely. Mégsem mondok soha nemet, ha könyvről 

van szó! Egy kicsit így raktárhoz hasonlít szép könyvtárunk, de remélem, hamarosan uralni fogom a 

káoszt, és szét tudom válogatni a könyveket – mi kerül polcra, mi esetleg eladásra, Erdélybe, 

Zentagunarasra…   

Mindenkinek köszönöm, hogy a kárászi könyvtárnak ajánlotta fel könyveit! 

Mné Zsuzsa 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

KÉPEK A X. GOMBAÜNNEPRŐL ÉS FALUNAPRÓL 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 



ÜLKE-KÁRÁSZ 20 ÉV… 
 

Testvérfalunkban, Ülkén, júniusban van a búcsú, amire szokásukhoz híven, idén is meghívtak 
minket, kárásziakat. Idén azonban más apropója is volt a közös ünneplésnek: testvérkapcsolatunk 
idén éppen húsz éve kezdődött. Gyors és intenzív szervezkedés után útnak indultunk hát egy 
„iskolabusznyian”, hogy sok év után újra eleget tegyünk a meghívásnak, mindannyian más érzésekkel, 
hiszen voltak köztünk, akik a kezdetekkor is jártak Ülkén, voltak, akik most először, és voltak, mint én 
is, akik csak pár éve voltunk először, és akkor is csak átutazóban, még a mostani látogatásnál is 
rövidebb időre.  

Kirándulásunk során részt vettünk az ülkei búcsúi szentmisén, nagyon megható és szép élmény volt 
a két kárászi kisgyermek által vitt kárászi és a magyar zászló után bevonulni a templomba, azt hiszem, 
a gyerekek is érezték kicsit ennek a jelentőségét, és talán azt is, hogy az, hogy ez a kapcsolat 
megmaradjon, és újabb húsz év múlva is ott állhassunk, már rajtuk is múlik.  

A nap a szentmise után  hatalmas búcsúi ebéddel folytatódott, majd este  reggelig tartó bállal 
zárult, amire mi kis meglepetéssel készültünk erdélyi barátaink számára, elvittük nekik Kárász ízeit 
lekvár-, méz-, almalé-, szalámi-kóstoltatás és nagy derültséget okozó műsorszámaink és kézműves-
bemutatónk formájában (amikért ezúton is köszönet delegációnk tagjainak: Óbert Marika néninek, 
Imrőné Erzsi néninek, Dobos Lacinak, Karsai Tibornak, Mezei Ottónak), vegyítve  gyönyörű versekkel, 
illetve ünnepi beszédekkel, melyek során mi is kaptunk meglepetést, egy gyönyörű fafaragást a húsz 
év elmékére, amit még egyszer köszönünk!  

Nekem nincs viszonyítási alapom, milyen volt Ülke húsz éve, és csak azt az egyet tudom, hogy 
milyen most, hogy minden alkalommal elvarázsol, ahogy a tehenek hazatalálnak, hogy minden 
alkalommal elvarázsol a táj, de legfőképp minden alkalommal elvarázsol az ottani emberek 
kedvessége, vendégszeretete, az az érzés, hogy bár ritkán találkozunk és sok száz kilométer van 
közöttünk, de kedves barátként várnak és hatalmas szeretettel fogadnak bennünket, hogy érezni, 
hogy bár mindenkinek vannak gondjai, mindenhol van súrlódás, nézeteltérés, ezekre az alkalmakra 
leteszik, és csak a pillanat számít, nem az egyes ember nyűge, hanem a közösség érdeke, az, hogy a 
dolgokat előbbre vigyük.  Ezt egyébként a saját delegációnknak is köszönöm! 

Vannak az ember életében pillanatok, amikor érzi, hogy valami fontosnál van jelen, hogy amit 
éppen megél, annak jelentősége van, számomra sok ilyen pillanat sorozata volt ez az ülkei látogatás. 
Jelen lenni egy húsz éves testvérkapcsolat ünneplésén, megtisztelő, búcsúi szentmisén részt venni 
egy őszintén hívő közösségben szintén, tenni ezt úgy, hogy a folytatás már a mi felelősségünk is, 
szintén. Látni, hogy amúgy nagyon eltérő természetű és életritmusú emberek félszavakból is értik 
egymást ennyi év után, megható. Hallani, hogy mennyi emlék, kaland, élmény kötődik ehhez a húsz 
évhez, melegséggel eltöltő. 

Őszintén remélem, hogy viszonozhatjuk a kedves vendéglátást idén novemberben a kárászi 
búcsúkor, amire ezúton is: szeretettel várunk Benneteket, kedves Barátaink! 

 
                                                                                                                                         Jakabné Mezei Gabriella 
 

 

 

 

 

 

 

 



A kárászi Faluház júliusi programjai 

 

1.szerda  15.00-16.00     MVHE  fogadóóra Barabás Barnával. 

Információk a várható pályázatokról, pályázatírási tanácsok 

13.00-16.00  Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele-

Gombászház és népviseleti kiállítás megtekintése 

4. szombat  A Faluház foglalt 

7. kedd  14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal 

9. csütörtök   Honismereti és Környezetvédelmi Nemzetközi Tábor 

10. péntek  A Faluház foglalt   

15. szerda 13.00-16.00  Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele - 

Gyógynövények ismerete, receptek Ladányi Líviával   

17. péntek                 14.00-16.00    Használtruha kereskedés (lakástextil, 

gyermekruha, felnőtt ruházat)- faluház udvara 

19. vasárnap  A Faluház foglalt 

21 . kedd   14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal 

26. vasárnap-31. péntek 

 XIX. Keleti Mecsek Hagyományőrző Táborok  

/népzene, népi ének/ 

Esténként táncházzal várjuk az érdeklődőket! 

 

TELEHÁZ  és TOURINFORM IRODA NYITVATARTÁSA 

HÉTFŐTŐL   PÉNTEKIG : 8.00-16.00 

 A változtatás  jogát fenntartjuk. 

 

 Július és augusztus hónapban a gyógytorna és gerincjóga foglalkozásait 

szüneteltetjük. Szeptember közepétől mindkettő újraindul a kárászi faluházban. 

 

A Völgységi nyugdíjasok  júliusi összejövetelei, hírei 

Július 1. (szerda)   13.00 -16.00  (Fél 3-tól Gombászház)  

Július 15. (szerda)  13.00 -16.00  Gyógynövény ismertető (előadás) 

Július második felére gyógyfürdős programot szervezünk a kaposvári 

Virág fürdőbe.  Jelentkezés: Lőbl Évánál:30/56 88 958  

Kárászi programokról tájékozódhatnak és eseményeinkről bővebben 

olvashatnak honlapunkon: www.karasz.hu és a facebook: I love Kárász oldalon. 

http://www.karasz.hu/


KISFIAMHOZ 

 

Nézem, ahogy alszol békésen, formás kis tested megpihen. 

Veled együtt alszik a tűz, ami benned ég, a dal, 

amit te zenélsz a lelked húrjain, csodaszép! 

  

Oly tiszta vagy és őszinte, bárkit leveszel a lábáról – örökre. 

Hallgatom a csendet, ami most körbevesz… 

jólesik, de mégiscsak üres. 

  

Nem így volt ez, míg meg nem születtél: beszélt a némaság, 

és zenélt a lét. Anyukád, Apukád boldogan élt, de most, 

hogy itt vagy, szebb tartalmat ad a fény. 

Pezseg benned az élet, örökmozgó játszótárs a léted, 

s nem is érted a felnőtteket, akik ebből nem kérnek. 

Mosoly és csillogás az arcodon suhan át; 

nagy az élni akarás, a vidámság-habzsolás! 

  

Így van ez jól, könnyű még Neked, 

nekünk is könnyebb, ahogy tanítod az életet! 

 

 

Nyisztor Melinda 
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Önkormányzat hírek 
 A testület július hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 

 Az önkormányzat 8 millió forint támogatás nyert egy új busz beszerzésére, az új gépjármű 

bekerülési költsége és a támogatás közötti részt a régi busz eladásával finanszírozzuk. 

 Augusztus elején településünkre érkeznek Novo Orahovo újonnan megválasztott vezetői. A 

hónap végén mi is egy küldöttséggel képviseltetjük magunkat az „Új kenyér ünnepen” a 

vajdasági községben. 

 Az önkormányzat megkezdte a közmunkások által termelt termények értékesítését, 

részletekről a hirdető helyeken tájékozódhatnak. 

  A védő kerítés ellenére a szarvasok szinte teljes egészében elpusztították a Mikló rétben lévő 

kukorica ültetvényeinket. 

 A XIX. Keleti Mecsek Hagyományőrző Táborok „telt házzal” és nagyszerű hangulatban 

lezajlott, a folytatáshoz kitartást, és sok sikert kívánunk a szervezőknek! 

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

 

Kárász, 2015. augusztus 3.      Lép Péter   polgármester 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

               



MULTIKULTI A NÉPZENE JEGYÉBEN 

Ismerős és ismeretlen dallamok, szólamok kerekítettek még barátságosabb hangulatot a 

héten kicsiny falunkban. Kárászon immár a XIX. alkalommal került megrendezésre a Keleti 

Mecsek Hagyományőrző népzenei és népi ének tábor.  

A 42 tanítványt ezúttal is olyan neves művésztanárok oktatták, mint:  

Szabó Kocsis Zsuzsanna népdalénekes, néprajzkutató, a népművészet mestere (a 2006-os 

színházi tábor Szaszuni Dávid történetének angyala…). 

Blaskó Csaba, a váci Zeneművészeti Szakközépiskola népzenei tanszakának vezetője, népi 

hegedű tanár (2006 óta a színházi táborok zenekarvezetője és a népzenei táborok szakmai 

vezetője). 

Havasréti Pál, Bartók Béla emlékdíjas népi-bőgő tanár, a Téka együttes és a Táncházi Kamara 

alapító tagja. 

Nagy Zsolt, a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola népzenei tanára, a DŰVŐ zenekar 

brácsása. 

Oberhofer Csenger és Pirisi Máté.  

A hét elején kezdetben kívülállóként és egyúttal közvetve résztvevőként is azt gondolom, van 

ennek a tábornak egy sajátos hangulata, egyedisége, az biztos. Ha egy szóval kellene 

jellemezni, akkor azt mondanám: szabadság.   

Miért? Egyrészt mert a táborlakók, rendezők, segítők rugalmassága, kreativitása határtalan. 

A spontán, ad hoc jelleggel megszületett ötletek és azok megvalósítása felszabadultsággal 

tölti el az embert: minden helyzet, probléma igenis megoldható! Közben pedig 

természetesen nem marad el a humorizálás sem.   

Másrészt pedig mert a részvétel nyilván nem kötelező, mindenki önként és dalolva, zenélve 

érkezik – szinte szó szerint is. Ahány ember, annyiféle stílus, természet, viselkedés-és 

gondolkodásmód, színes forgatag. Mégis van bennük egy közös vonás, ami összefogásra, el-

és befogadásra ösztönöz mindenkit: ez a népzene szeretete. 

Ez a kötődés adja meg azt az elhivatottság-tudatot, mellyel egyértelműen rendelkeznek a 

lelkes fiatalok. Sokan szabadidejükben is próbáltak, és a választott helyszínekkel szinte végig 

is járták a falut: a bajai tábortól kezdve, a faluház összes helyiségén át, a pajtaszínházon 

keresztül, a Gáti papa fogadón túl, az egregyi Véndiófa presszóig bezárólag találkozhattunk 

velük. Nem röstellték a vacsoraidő után sem húzni a talpalávalót, egyúttal szórakoztatva is az 

arra járókat.  

Ez is érdekes jelenség, hogy sok ember magától nem hallgatna népzenét, viszont így, hogy 

megteremtődik a kínálat, mégiscsak betér arra a helyre, hallgatja, és élvezi, feltölti.  

Hogy is van ez? 

Talán mert ebben a műfajban nincs semmi művi, mesterkélt, hanem mert a maga sajátos, 

természetes közegében él. „A magyar népdal – olvassuk Kodály Zoltánnál – az egész magyar 

lélek tükre… A népzene olyan dallamokból tevődik össze, amelyeket sokan és sokáig 

énekeltek… a nyelvvel, a táncművészettel, 

a hiedelemvilággal, a mesevilággal és a viselkedési formáinkkal bennünk élt, hozzánk 

kötődött és ma is magyarságunk szerves részét alkotja…”  Nyisztor Melinda 



K Ö S Z Ö N E T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KELETI-MECSEK EGYESÜLET és KÁRÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL   

TÁMOGATOTT  

XIX. KELETI MECSEK HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOROKBAN RÉSZTVEVŐ NAGYON SOK KEDVES 

BARÁTOMNAK MEGKÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGÉT! 

 

Finta Arankának a gyümölcsöt, Mihály Erzsébetnek a süteményt, Lép Péternek a finom 

vaddisznópörköltet és egyéb jóltartást, segítségeinek, Ginder Rolandnak és Norbinak, Szeli 

Mártának a langallót, Plaszauer Gabinak a reggeli készítésében való segítséget, Tíberné Pap 

Csillának, aki  gyorsan felmérte, hogy maradnia kell, mert elkél a segítsége,  Kovács 

Józsefnek, Lép Péternek és Kaló Vikinek az esti táncházak alatti jóltartást, Dobos Lászlónak a 

völgységi adatközlést és tanítást, Mezei Attilának a Gombászházi előadását, Piller Zsoltnak a 

múzeumi körbevezetést és a másnapi méhészeti előadást, Ladányi Líviának az 1 délután 

helyetti 3 napos ittlétét, Gyenis Gábornak a bajai tábor áramproblémájának megoldását, 

Nyisztor Melinának és Nyisztor Eszternek a sokszor munkaidőn kívüli rengeteg óráját, 

jótéteményeit, Pap Áron háttérmunkáját, amelyet minden színtéren figyelmesen és 

önfeláldozó szeretettel tett, a közmunkás lányoknak a mindennapi rendet és tisztaságot, az 

önkormányzatnak a vacsorához való megtermelt uborkát, hagymát, krumplit. 

Egyikőtök nélkül sem lehetett volna ilyen magas szintű oktatást végezni. 

 

Köszönöm a tanároknak: 

Szabó Kocsis Zsuzsannának (népi ének), Blaskó Csabának (népi hegedű), Oberhofer 

Csengernek (népi hegedű), Nagy Zsoltnak (népi brácsa), Havasréti Palinak (népi bőgő és 

kobza), Pirisi Máténak (népi klarinét), Ladányi Líviának (üvegékszer készítés és nemezelés) 

Dobos Lászlónak a völgységi dalok tanítását! 

Ez a hét újra öregbíti Kárász és a környék jó hírnevét! Jó volt veletek együtt 

dolgozni!!!         Pap Judit Elza 

 

 

 



SZÉGYEN 

Éppen „pipacsot éget a kövér határra a lángoló magyar nyár tűzvarázsa”, - nem hiszem, hogy a 

Faluszépítő Egyesület pályázatairól olvasván lázasan kapkodnák el egymás elől a lapokat a kedves 

olvasók. 

Kivételt teszek! Talán máskor is lesz ez így, kapcsolódva az aktualitásokhoz. 

Mostanában a leggyakrabban hallott kifejezés a bevándorlás, a migráció. Özönlenek felénk – állítólag 

- az utolsó szalmaszálba kapaszkodók, a mindenüket otthon eladók, a családjuk biztonságát is 

kockáztatók, a szegények, a betegek, a barnák, sárgák, feketék, a muzulmánok, buddhisták, 

hitetlenek… , talán terroristák, szélsőségesek, mi lesz velünk? Jézusom! 

Gyorsan kieszelünk mindent, műszaki zárat (hívhatjuk kerítésnek is), propagandát, a bevándorlók 

leminősítését (a fiatalok fikázásnak nyomják). Mindezt azért tesszük, mert ezek a megtépázott, 

szerencsétlen, más kultúrából érkező, esetleg primitív emberek nem akarnak itt maradni nálunk, 

tovább akarnak jutni, oda, ahol vihetik valamire. 

Szégyellhetjük magunkat! 

Magyarország még egy bangladesi parasztnak sem kihívás, tudja, hogy itt bajos az élet, pénz nincs, 

korrupció van. Mint otthon! Akkor meg mi a frásznak maradna itt?! Ilyenek elől menekült, pofátlan 

kiskirályok, úrhatnám senkiháziak, adók tömkelege… 

Éppen háború, az nincs! Mert békések vagyunk. Igen, békések és akinek egy csepp esze van, tudja, 

hogy ezek közül  a most kerítéssel kirekesztett emberek közül százezrekre szükségünk lenne, 

szükségünk van… Olcsó mutatvány lenne, ha most példákkal állnék elő, hogy hova kellene a 

munkáskéz, ami a magyar – amúgy is, ugyebár, dübörgő – gazdaságot tovább feszítené. (Persze nem 

menedzseri munkákról van szó és igazgatókat sem Szomáliából várnánk.) Mindenesetre a 

felsorolással nem kell foglalkozni, hiszen senki ne szeretne itt maradni! Előbb-utóbb el is jutnak 

álmaik földjére, Németországba, Skandináviába, ahol megdöbbenve tapasztalják majd, hogy az 

őszinte, a büszke, a kerítésépítő magyarok százezrei robotolnak, s lesznek a kollégáik! 

Az idegenek gyűlölete mindig valami más, valami fontos, a hatalom számára kínos, szégyenletes 

dologról való elterelés. Most sok ilyen van, ezért talán tanácstalanok vagyunk! 

Majdcsak mondja már végre valaki, hogy ebből aztán elég legyen!                            Mezei Attila 

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

Könyvtári hírek, Krónika 

Könyvadományok 

Folytatódik az adományozási kedv, sorra érkeznek könyvek az emberektől – köszönet Nagy Lillának, 

Szitó Marikának és azoknak, akik névtelenek akarnak maradni!  

A postán lehet érdeklődni a megvásárolható könyvekről, amelyeket 100-200-, Ft-os áron kínálok. 

A Krónikához szívesen várom a régi vagy új fotókat a hermanottokonyvtar@gmail.com e-mail-címre! 

Esküvői, babafotók  - amit szívesen nézegetünk mindannyian. A Krónikát színesítő fénykép nagy része 

egyébként Nagy Lilla műve, mondhatnám olykor: alkotása – ez itt a kedvencem: 

 

                                                                                                                             Köszönjük, Lilla! 

         

                      

  Mné Zsuzsa 

mailto:hermanottokonyvtar@gmail.com


Dupla büszkeség 

 Az idei Gombászünnepen harmadik alkalommal büszkélkedhettem 

tanítványaim kiállított alkotásaival, és fotózhattam meghatottan, amint a gyerekek 

átveszik a megérdemelt jutalmakat. 

 Harmadikosaim számon tartják ezt az eseményt: már télen érdeklődtek, lehet-

e ismét „gombás” képeket készíteni? Mégis komoly csapatmunkára volt szükség, 

hogy a pályaművek határidőre megérkezzenek Kárászra. Sem a rajzok, sem a 

kisplasztikák nem szállíthatók biztonságban a buszon, így egy hétvégén Orsimék 

fuvarozták el azokat. Én éppen bizonyítványokat írtam, ezért Mezei Évit kértem meg, 

hogy juttassa el a csomagot Pap Jutkának. Nagy köszönet érte!  

A díjazottak névsorát megkapva örömmel számoltam össze: öt lurkót 

invitálhatok családjával együtt vendégségbe. A gyerekek izgatott készülődése 

abból is lemérhető, hogy az elsőként érkező csapat a déli harangszót már Kárászon 

hallgatta.  

Ez a szombat délután aztán minden várakozásukat felülmúlta. Nagyon 

élvezték a templom körül elhelyezett fajátékokat: jártak farönkökön és gólyalábon, 

malmoztak, célba dobtak, szakajtóból teniszlabdát lőttek. A fő kedvenc a 

vesszőkosaras körhinta volt. A vigadozás a felújított Mesekertben folytatódott, ahol 

szintén a körhinta nyerte el leginkább a tetszésüket. Az uzsonna mellé idén is saját 

gyümölcsből helyben készült almalé került a poharakba. A Gombászház avatója 

után nem csak a „Természet ízei” című kiállítást láthattuk, de megízlelhettük – akár 

többször is – a Mátrai Gombászegyesület gyönyörű, és nem mellékesen nagyon 

finom pörkölt cukor gombáit is. Az Istállómúzeumot az a két fiú is szívesen megnézte 

újra, akik már visszatérő vendégek a faluban. Két éve a felhőszakadás 

megakadályozta, hogy a Pajtaszínházba eljussunk, most nagy örömünkre ez is 

sikerült. A két kislány kedves népdalcsokra és a Völgységi Dalkör szereplése mellett 

különleges élményt jelentett az az árnyjáték, amelyet a pajta padlásáról nézhettünk 

végig. Az aztán már tényleg „hab volt a tortán”, hogy a gazdag anyagot 

felsorakoztató népviseleti kiállításon a fejrevalókat fel is lehetett próbálni.  

A számos program közben szinte észrevétlenül elrepült az idő. Hogy szülőfalum 

képét kézzel foghatóan is hazavihessék tanítványaim, kárászi látképpel felcímkézett 

Márton-mézzel ajándékoztam meg őket. Búcsúzáskor büszkén hallgattam, amint a 

vendégek a falu festői szépségű fekvését, rendezettségét, az itt élők közvetlenségét, 

vendégszeretetét dicsérték. Elismeréssel beszéltek arról, hogy ez a kiterjedésében és 

lélekszámában kicsi település milyen nagy kínálatot tud nyújtani látnivalókban és 

programokban az ide látogatók számára. 

Magam és tanítványaim nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik a 

Gombászünnep előkészítésében és lebonyolításában dolgoztak. További 

munkájukhoz sok sikert, kitartást és hasonló lendületet kívánok. 

         Tekucsov Ilona 

 



Kisplanetárium Alsómocsoládon 

  

2015. július 3-án egy újabb település írta be nevét a hazai csillagászati intézmények sorába: 

Alsómocsolád, ahol kisplanetáriumot avattak. 

A település már eddig is sokféle kínálattal várta az ide érkezőket. Sőt, 

természettudományos bemutató, interaktív tárház is működik, állandó kiállításokkal, csillagászati 

észlelőterasszal, távcsővel, napórával, sokféle érdekes foglalkoztató helyiséggel. 

   

Az ismeretterjesztés szolgálatában immáron jó néhány éves múltra tekintő tudományos 

játszóházat több más turisztikai létesítménnyel az Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató 

Nonprofit Kft. működteti, amelynek vezetője Kmettyné Győri Szilvia, aki a csillagászati 

ismeretterjesztés lelkes helyi letéteményese is. Néhány merész álmodozó mellett az ő álma is 

megvalósult, amikor a község új turisztikai látvány-kínálataként megépült Boeing 737 repülőgép-

szimulátor mellett helyet kaphatott egy 5 méteres kupola-átmérőjű, digitális vetítős planetárium is. 

Az ácsolt favázon kialakított vakolt vetítőfelület környékbeli mesterek munkája, mint ahogy a 

szimulátor és a planetáriumi vetítő berendezés is hazai cégek által készült – tehát ízig-vérig 

magyar. Abból is példát mutatott ez a kis település, hogy a megszokottnál sokkal kisebb 

pénzügyi keretből is lehet hasznos és látványos dolgokat alkotni. Dicső László polgármester a 

falunapok rendezvénysorozata keretében adta át a planetáriumot és a Boeing szimulátort az 

érdeklődő nagyközönségnek, és már az első két napon is több vetítésre került sor, amelyeken 

nagyon sokan megtapasztalhatták az új lehetőséget: a mesterséges égbolt csodáit.  

 

A fennkölt pillanatok után itt is dolgos időszak köszönt be: augusztus 3-7-ig tartandó 

csillagászati táborra várnak jelentkezőket, nemcsak a környező térségből, hanem az ország 

bármely más pontjáról is!  

További bővebb információk:  http://turizmus.alsomocsolad.hu/  honlapon találhatnak az 

érdeklődők, de a szervezők a turizmus@alsomocsolad.hu e-mail címen is szívesen várják a 

jelentkezőket.  

Természetesen a turista szezon múltával sem lanyhul a lendület: ősztől iskolás és 

óvodás csoportoktól kezdve nyugdíjas klubokig mindenféle korosztály számára változatos vetítési 

programot kínálnak. Feltétlenül ajánljuk a hazai csillagászati intézmények szerelmeseinek, hogy 

mielőbb látogassanak el családjukkal, barátaikkal ide is és ismerjék meg az itteni kis centrumot! 

 

Keleti-Mecsek Tourinform Iroda 
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A kárászi Faluház augusztusi programjai 

 

1-2 szombat-vasárnap-hétfő   Nemeztábor és bábkészítés felnőtteknek 

5. szerda  15.00-16.00     MVHE  fogadóóra Sebestyénné L. Melindával. 

Információk a várható pályázatokról, pályázatírási tanácsok 

6. csütörtök               13.00-14.00    Használtruha kereskedés (lakástextil, 

gyermekruha, felnőtt ruházat) - Faluház udvara  

11 . kedd 14.30-15.30    Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal  

12. szerda 13.00-16.00  Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele –  

 „A méhek életéről” tart előadást Rónai István méhész.  

15. szombat  8.00-16.00 Teleház  és Tourinform Iroda szolgáltatás  

18. kedd   14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal 

20. csütörtök A Faluház zárva  

21.péntek  8.00-16.00  Tourinform és Teleház szolgáltatások    

22.szombat   8.00-16.00 Tourinform és Teleház  szolgáltatások 

26. szerda   13.00-16.00  Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele 

 

Szeptember 1. kedd 14.30-15.30    Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal  

 

TELEHÁZ  és TOURINFORM IRODA NYITVATARTÁSA 

HÉTFŐTŐL   PÉNTEKIG : 8.00-16.00 

 A változtatás  jogát fenntartjuk. 

 

 Július és augusztus hónapban a gyógytorna és gerincjóga foglalkozásait 

szüneteltetjük. Szeptember közepétől mindkettő újraindul a kárászi faluházban. 

 

A Völgységi nyugdíjasok  augusztusi összejövetelei 

Augusztus 12. (szerda)   13.00 -16.00  (méhészeti előadás)  

Augusztus 26. (szerda)  13.00 -16.00      

Kárászi programokról tájékozódhatnak és eseményeinkről bővebben 

olvashatnak honlapunkon: www.karasz.hu és a facebook: I love Kárász oldalon. 

Ötleteiket és egyéb programokra vonatkozó  

igényeiket várjuk az ikszt@karasz.hu email címre.  

Telefonszám: 72/671-304 

http://www.karasz.hu/
mailto:ikszt@karasz.hu


 

Mese a borbélyról 

 

Egyszer bement egy virágárus a borbélyhoz nyiratkozni. Amikor a fizetésre 

került sor, a borbély azt mondta: „Én nem vehetek el tőled pénzt, mert ezen a 

héten én ingyen, társadalmi alapon nyírok”. A virágárus megköszönte neki és 

elment. Másnap reggel, amikor a borbély sietett kinyitni az üzletét, az ajtó előtt 

talált egy köszönő levelet és egy tucat rózsát. 

 

Azután betért nyiratkozni a pék, de amikor fizetésre került sor, a borbély azt 

mondta: „Én nem vehetek el tőled pénzt, mert ezen a héten én ingyen, társadalmi 

alapon nyírok”. A pék megköszönte neki és megelégedetten elment. Másnap 

reggel a borbély talált az üzlet ajtaja előtt egy köszönő levelet és egy tucat 

süteményt. 

 

Eljött nyiratkozni a képviselő is, és amikor fizetni készült a borbély ismét csak 

azt mondta: „Én nem vehetem el a pénzt, mert ezen a héten én társadalmi alapon 

nyírok”. A képviselő megörült és elment. 

 

Másnap, amikor a borbély megérkezett az üzletébe, az ajtó előtt egy tucat 

képviselő, tíz kormánytag, tizenöt tanácsos, a polgármester és több miniszter, a 

polgármester felesége és hat gyermeke – mind az ingyenes nyiratkozásra várt. 

Hát ebben, kedves barátom, rejtőzik a különbség az egyszerű emberek, és 

a „becsületes” emberek csoportja között, akik minket irányítanak... 

 

Kérlek, a legközelebbi választásokon figyelmesebben és tiszta lelkiismeretedből 

szavazz. Te döntesz! 

 

1.  Az egyszerű tolvaj tárgyakat lop: pénzt, órát, ékszereket, autókat, 

mobiltelefonokat, és számtalan más ostobaságot. 

2.  A politikus tolvaj többet lop: egészséget, tetőt a fejed felől, az oktatást, a 

nyugdíjadat, pihenésedet, munkádat, sőt, a lelkiismeretedet. 

 

            1.         Az első tolvaj téged választ. 

            2.         A másikat te választod. 

 

Gondolkodj el ezen! Minden jót! 

 

A BORBÉLY 
 



 
 

   

 

 

                                                  

 

  

Zentagunaras - Novo Orahovo 

2015. szeptember 1. 
K Á R Á S Z I 

független havilap 

XVIII. évfolyam  

9. szám 

 

Önkormányzat hírek 

 A testület augusztus hónapban több alkalommal informális keretek között 
ülésezett, tanácskozott. 

 Megkezdődött az új busz közbeszerzése. A gépjármű várhatóan október elején 
érkezik. 

 Augusztus 23-án részt vettünk a vajdasági Novo Orahovo község „Új kenyér” 
ünnepén. A nap folyamán aláírásra került a két település testvérvárosi 
szerződése, amelyet a beszámolóval együtt az aLap további oldalain 
olvashatnak. 

 Hosszúhetényben került megrendezésre a „Csapjunk össze szomszédok” 
vetélkedő, sajnos az augusztus 1-ei dátum nem kedvezett a csapat 
összeállításának, így ezen a „megmérettetésén” nem vettünk részt. 

 Augusztus 24-én ülésezett a Szászvári Hársvirág Óvoda Intézményfenntartó 
Társulás, a megbeszélésen Szászvár polgármestere jelezte, hogy 2016. 
szeptember 1-ével kilépnek a társulásból, és önállóan, illetve vélhetően 
Vékénnyel közösen kívánják a szászvári óvodát „üzemeltetni”. 

 Az aLap-ba várjuk a cikkeket az aktuális hónap 25. napjáig a szokásos e-mail 
címeken:papjelza@gmail.com, titkarsag@karasz.hu 

 

Kárász, 2015. szeptember 1.     Lép Péter 

         polgármester 
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Hivatalosan is megköttetett 

11 fős kárászi delegáció utazott Szerbiába, Zentagunaras (Novo Orahovo) községbe 2015. augusztus 

23-án. Az utazás célja a két település közötti testvérvárosi szerződés megkötése volt. Megköttetett. 

De előtte… 

 Fekecs József, a település tanácselnöke, és Sipos Hajnalka, a helyi közösség tanácstagja várt 

bennünket nagy szeretettel, és vezettek el minket egy csodálatos környezetben található 

Vadászházba. A vendégházként is funkcionáló épület vizuális illúzióként hatott ránk: kívülről bár kis 

takaros faépületnek tűnt, befelé haladva viszont mintha egy labirintusba kerültünk volna. Főleg, hogy 

nem annyira a menetirányra figyeltünk, sokkal inkább a berendezésre fókuszáltunk: a ház jellegéhez 

igazodó enteriőr, a falfestmények, a faragott, mintás szekrények, székek, a hatalmas búbos kemence 

az ismerkedős, összecsiszolódós beszélgetés folyamatos témája volt. Dél előtt már tálalták is a finom, 

ízletes ebédet… és innentől kezdve a közös evés! – és nem is annyira az ivás, ahogy az lenni szokott – 

volt a főszerepben. Jól kitettek magukért vendéglátóink; kedvességből, kiszolgálásból, 

szórakoztatásból ötös! 

Ebéd után a zentagunarasi sportpálya volt az egész napos letelepedésünk színhelye. Itt került 

megrendezésre a XIV. Új Kenyér Ünnepe. Ahogy odaértünk, gyors mozdulatokkal nekiláttunk a 

birkapörköltünk elkészítéséhez (Kaszanics Karcsi  vezető séfünk irányításával, az ő receptje és 

előkészületei alapján), ugyanis a főzőverseny többi csapatának bográcsában már rotyogott az étel! 

Volt olyan lelkes gárda is, akik „két vasat tartottak tűzben”, azaz kétféle ételt is készítettek. Mikor 

már mi is megnyugodtunk, hogy délutánra lesz mit tálalnunk a zsűri elé, belevetettük magunkat az 

árusok és a nép színes forgatagába, majd sétakocsikáztunk a falu utcáin. Most ez így leírva sokkal 

egyszerűbbnek tűnik, mint akkor, ott, benevezni eme remek programra. Annyi jelentkező volt 

ugyanis, hogy nem volt elég lovaskocsi! És, hogy a kocsira várakozás közben se haljunk éhen - amíg 

elkészül az ételünk - frissen sült, ropogós mini lángosozás vette kezdetét. És hogy azért ne is 

száradjunk ki, „ma még alig ittunk!” felkiáltással elkaptuk a pálinkás, boros, sörös és ásványvizes 

poharakat is, ki mit kívánt. Volt is borulás, kétszer is!  Nem az elfogyasztott alkoholmennyiség miatt, 

hanem mert labilisan állt a pad a füves területen, és a rajta ülő két ember valahogy sosem volt rajta 

ellensúlyban, de tényleg! Majd a 17 órakor kezdődő kultúrműsort kulturáltan végignéztük: volt 

néptánc, hallgattunk népi énekeket, és hegedűművészt. Vidám volt a hangulat! Utána a főzőverseny 

eredményhirdetése következett: vajon ki hozhatta el a helyi pék által sütött, különdíjként felajánlott 

hatalmas kenyeret? Természetesen a kárászi csapat. Aztán hogy biztos legyen, hogy senki ne 

maradjon éhen, a sportpálya melletti vadászházba invitáltak bennünket vendégfogadóink, kétfogásos 

vacsorára. Isteni finom volt, de ekkor már mindenki Döbröginek érezte magát. Sietni kellett viszont, 

mert folytatódott a délután megkezdett kultúrműsor, melynek záróakkordjaként 20 órakor 2 nyelven 

is megkötetett a testvérvárosi megállapodás Zentagunaras és Kárász között. Örülünk, büszkék 

vagyunk kis falunkra, a hivatalosan is elismert barátságunkra, és az ezzel nyíló új lehetőségekre! 

 

Ui.: Címszavakban emlékeztetés a delegáció tagjai számára az utazás pillanataira:  

- határátkelés félelmei kétszer is           - borulások       - mappacsere            - főzőverseny helyezettjei        

-  tévés    főzőműsor szereplője             - Mária Terézia  -Kalkuttai Teréz anya 

-a hirtelen jött felkiáltások: „Otthon hagytam!” „Kedves vagy, csak ne nézz olyan csúnyán!”,  „Hogy-

hogy józanok vagyunk?!”, és végül, de nem utolsósorban: „apja…”, azaz AFT!”  

Nyisztor Melinda 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CARTA 
 

Carta, Csíkkarcfalva román neve! Itt volt az idei erdélyi gombásztábor, itt, a csíki havasok lábánál, 
Erdély legszebb templomerődjétől száz méterre, a felcsíki jégstadion szomszédságában, ahol 
egyébként ottlétünk idején edzőmeccset játszott a román hoki válogatott, - csak magyar nevekkel 
találkoztunk… 
Írhatnék a gombákról, dicsekedhetnék, hogy Koch Balázs találta a tábor legszebb gombáját, 
megemlíthetném, hogy beszámolhattam a kárászi programokról. Kötelességem szólni, hogy 
táborzárás után csak bementünk Székelyszenttamásra (a testvérfalunk, Ülke szomszédja) a Falunapra 
és lekaszáltunk egy különdíjat (Bálint István és Kocs Balázs) a főzőversenyen. Elmesélhetném, hogy 
Ülkén esküvő volt, egy gyönyörű menyasszonyt néztünk meg, Gál Ernő lányát – megjegyzem, négy-öt 
éves volt, amikor először láttam… 
Azért azt elmesélem, hogy amikor szedték a pénzt az esküvői misén, akkor az ember (Szász Géza) azt 
mondta: „no, maga is itthon van?” 
Nem! Én Kárászon vagyok itthon! Mindenesetre megdöbbentő, hogy Szenttamáson tízszer annyi új 
ház épült, mint nálunk, kiépült az infrastruktúra, kicserélődött az autópark és a fiatalok visszatérnek 
Nyugatról. 
Mi itt valamit nagyon el… rontottunk! 
Tudom, mit! Az épeszűek, ahelyett, hogy helyi szinten maradtak volna, odaálltak különböző 
bandériumokhoz, lengessenek azok akár vörös, sárga, zöld zászlókat… vagy kéket. 
Ott megszenvedték a rendszerváltást – mi meg itt azt hittük, egyenesben vagyunk, de a bajok csak 
most kezdődnek. Bajban vagyunk! 
Más van a sajtóban, a plakátokon, különösen azokon, amiket magyarul írtunk a szíreknek, hogy ne 
vegyék el a magyarok, amúgy nem létező munkáját… 
Rendet kéne tenni! Nem rábízni ezt egy újabb csapatra, zászlólengetőre… hanem legalul kezdve. A 
takarító takarítson, olyan munkát végezzünk, ami jövedelmező, falvainkat a vállalkozások éltessék, ne 
a közmunka. Ne legyenek rabszolgák és kiskirályok! 
Egyébként több, mint kettőszáz gombafajt találtunk Csíkkarcfalván!    Mezei Attila 

 
 

A kárászi Faluház szeptemberi programjai 
1.kedd  14.30-15.30    Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal    

5.szombat  A Faluház foglalt 

4-5-6   Kárász bemutatkozik a KOMLÓÉRT EXPÓ-n a sportcsarnokban 

9.szerda  13.00-16.00  Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele  

12-13 I. Országos Szarvasgomba Aukció /részletes program a 

plakátokon 

15.kedd  14.30-15.30  Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal 

   18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával 

17.csütörtök  18.00-19.30  Gerincjóga Nagy Zsófiával 

22.kedd   18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával 

23.szerda   13.00-16.00  Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele 

15.00-16.00    MVHE  fogadóóra Sebestyénné L. Melindával 

Információk a várható pályázatokról, pályázatírási tanácsok 

24.csütörtök  18.00-19.30 Gerincjóga Nagy Zsófiával 

29.kedd   14.30-15.30  Agrárkamarai  fogadóóra Nemes Balázzsal 

   18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával 

TELEHÁZ  és TOURINFORM IRODA NYITVATARTÁSA:  hétfő, kedd, szerda:  8.00-18.00 

csütörtök, péntek: 8.00-16.00        A változtatás  jogát fenntartjuk.    



KÖNYVTÁRI HÍREK 
 

Kárász szerencsés helyzetben van, mert van olyan "fia", akitől első kézből tud információt 
kapni a manapság nagyon első helyen álló témában. Mi ezt ki is használtuk és aug. 24-én a 
könyvtárban meghallgattuk Ifj. Dobos László nagyon érdekes, nagyon gondolatébresztő 
beszámolóját munkájáról, a repülőtéri életről és főként: a menekült-helyzetről. 
Nagyszerű előadót hallhattuk (persze, volt kitől örökölnie...) ! Néha jót mulattunk, néha 
elszörnyedtünk..., de végig ébren tartotta a figyelmünket. Nem szándékozom elmesélni, nem 
is lehet – de a facebook szörnyűségeihez képest korrekt tájékoztatásban volt részünk.  
 
Az est végére tájékozottabbak lettünk. Okosabbak? Aligha, senki nem látja végét a 
folyamatnak, mire számíthatunk, mivel kell szembenéznünk. Nyugodtabbak? Talán – 
részemről - annyiban, hogy olyan emberrel beszélhettünk végre, aki találkozott 
menekültekkel, többel, ilyennel is, olyannal is persze, de tudja embernek látni őket, 
megrendül a sorsok hallatán, együtt érez. 
 
Hogy mi lesz, mi ez az egész, miért van? A kérdésekre nincs válasz. Vagy több is van. 
Hadat üzentek a terroristák? (de hiszen ők eddig is megtalálták az utakat és nem valószínű, 
hogy a legkockázatosabbakat választják maguknak) 
A történelem ismétli önmagát? (a mi 56-osaink is elárasztották Európát és Amerikát, aztán 
meg kicsit korábban mi is csak betörtünk valahonnan, nem kis rémületet keltve…) 
Visszaüt a civilizáció? (a technika mindenütt ott van és láttatja, milyen az élet más 
vidékeken. Csoda-e, ha mindenki jól, jobban szeretne élni?) 
Jön az igazságtétel? (mit művelt Európa a gyarmatosítás során? Ugye, azt nem gondolhatjuk 
komolyan, hogy a kultúrát vittük el Keletre, vagy Afrikába? Mert az azért főleg nem erről 
szólt, még akkor sem, ha ott is voltak jó szándékú emberek.  
Szerintem sokkal jobb lenne, ha először emberségesen próbálnánk meg hozzájuk 
viszonyulni, átérezni gondjaikat. Senki sem „jódolgában” hagyja ott a hazáját. Ha elkezdünk 
félni, rettegni, gyűlölködni – előbb-utóbb be is fogják váltani hozzájuk fűzött „reményeinket”.  
Vagy ne nevezze magát kereszténynek ez az ország, mert ami itt van, az pont szembemegy 
vele. Esetleg ki lehetne nyitni a templomokat… 
 

Mné Zsuzsa 

 
 

 

A Völgységi nyugdíjasok  augusztusi összejövetelei 

 szeptember 9. (szerda)   13.00 -16.00  

(csokonyavisontai út megbeszélése) 

 szeptember 23. (szerda)  13.00 -16.00 

 

 

Kárászi programokról tájékozódhatnak és eseményeinkről bővebben 

olvashatnak honlapunkon: www.karasz.hu és a facebook: I love Kárász oldalon. 

Telefonszám: 72/671-304 

Ötleteiket és egyéb programokra vonatkozó igényeiket várjuk az ikszt@karasz.hu 

email címre. 

 

 

http://www.karasz.hu/
mailto:ikszt@karasz.hu


 

       KÖSZIKÁVÉ NAP 

     - családi délután -  

  2015. szeptember 27. vasárnap 15:30, Gáti Papa Fogadó 

Kávézzon együtt a család, szomszédok, barátok  

apraja - nagyja egy nemes ügy érdekében! 

 

A fogadó egész nap, 7:30 – 22:00 óráig várja az éhes-szomjas vendégeket. 

A családi délután 15:30-tól kezdődik a fogadó udvarán (eső esetén bent). 

 

Délutáni szórakozás: kézműves foglalkozás, viking sakk, gólyalábak, 

mocsárjárók, darts, csocsó, ping-pong, tollas, kártya, színezők 

18:00 – 18:20  Pécsi Szín-Tér Egyesület gyerekelőadása:  A varázslatos  út  

Étkezési lehetőség: melegszendvics,  hamburger, wimpi 

Kávéválaszték: eszpresszó  és  hosszú kávé, latte, cappuccino 

Gyerekbarát kávék: koffeinmentes kávé, forró csoki, tejeskávé, macikávé 

Italválaszték: teák, üdítők, felnőttitalok 

 

Sütemény felajánlásokat elfogadunk a helyszínen, az adott napon 9 – 18 óra között. A sütik 

szabadárasak, az abból befolyt összeggel is gyarapítjuk a támogatást.  

A Köszikávé Nap a Szemem Fénye Alapítvány országos szintű sikerkampánya a Dóri Ház 

segítésére. A Dóri Ház országunk első gyermekhospice háza, ahol gyógyíthatatlan gyermekek 

és fiatal felnőttek, valamint családtagjaik részesülnek térítésmentes ellátásban. A Gáti Papa 

Fogadó – sok más vendéglátóegységhez hasonlóan – az aznap nála elfogyasztott kávék 

árának egészét felajánlja támogatásra. 

 

„Az ember lelke nem kávéra vágyik… az emberbarátra vágyik, a kávé 

csupán ürügy.” (török közmondás) 
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XVIII. évfolyam  

10. szám 

 

ÖNKORMÁNYZAT HÍREK 

  A testület szeptember 22-én tartotta soron következő ülését. Egyhangú döntéssel lett   
elfogadva az önkormányzat és a közös hivatal I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a  
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás. 

 

 Az önkormányzat pályázatot nyújt be szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
állami támogatásra. Kárász 34 m3 tűzifára pályázhat, amelyhez köbméterenként 1000 Ft önerőt 
kell biztosítania. 

 

 Településünk részt vett a szeptember 4-6 között megrendezett Komlóért Expón. Nagyon 
sokan érdeklődtek Kárászról. A gyönyörűen feldíszített kiállító standunkat Piller Zsolt helyi 
méhész tette még különlegesebbé. Köszönöm a szervezőknek (Pap Judit, Nyisztor Melinda) és a 
közreműködőknek, hogy népszerűsítették településünket. 

 

 Részt vettünk a Komlói Napok keretében megrendezett Ízek Utcája főzőversenyen, sajnos 
az idő nem volt kegyes az érdeklődőkhöz, így mi is a Faluházban készítettük el az ételeket. 
Szárnyas kategóriában a második helyezést sikerült „elhoznunk”.  

   Köszönet Kaszanics Karcsinak és a képviselőknek! 
 

 Az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal polgármestereivel közösen részt vettünk 
a Szentlőrincen megrendezett Lobbi partin. Az eseményen az eddigi ismertségeken túl újabb 
fontos kapcsolatokat teremtettünk, hasznos rendezvény volt. 
 

 Településünkön került megrendezésre az I. Országos Szarvasgomba Aukció.  
   A szakmai és kulináris programok magas színvonalúak voltak, sajnos az érdeklődők száma     

elmaradt a megszokott nagyobb rendezvényeinktől.  
      Köszönöm mindenkinek, akik a szervezésben, kivitelezésben részt vettek! 

 

 Sajnos nem nyertünk az orvosi rendelő felújítását, illetve a belterületi utak 
rendbehozatalát támogató pályázaton. Ez állami forrás volt, az ígéretek szerint tavasszal 
mindkét fejlesztésre lesznek EU-s támogatások. Várjuk! 
 

 Az ALap-ba várjuk a cikkeket az aktuális hónap 25-ig a szokásos e-mail címeken: 
papjelza@gmail.com, ikszt@karasz.hu 

 

Kárász, 2015. szeptember 30.     Lép Péter 

         polgármester 

mailto:papjelza@gmail.com
mailto:ikszt@karasz.hu


 

FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET HÍREI 

Kérem azokat a tagjainkat, akik ez évi tagdíjukat eddig nem rendezték, tegyék meg ezt! 

Értesítem a tagságot, hogy az SZJA 1%-os felajánlásokból  119.430,- Ft érkezett a számlánkra. 

Köszönjük mindenkinek, aki adója 1 %-át az Egyesületnek ajánlotta fel!  

Az összeget- reményeink szerint- pályázati önerőként kívánjuk felhasználni. 

 

Kedves Tagtársaink!  Október 24-én 18 órakor ünnepi közgyűlést tartunk a Faluházban, melyet 

szerény fogadás követ. Tagjaink és vendégeink személyre szóló meghívót is kapnak! 

Mezei Attila elnök 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KONCERT 

Pécs, tömve a pazar akusztikájú Kodály Központ koncertterme. Mindenféle emberek, farmerosak, 

öltönyösek, dámák és ajakpiercinges csajocskák. 

Egy cigányzenekar játszik zsidó zenét, klezmert. A Dohány utcai zsinagóga kántora, Fekete László 

és maga Bangó Margit énekelnek. 

Kinek érdekes ez? A cigányzenészek évszázadokkal ezelőtt is játszottak ilyet, a kántornak meg az 

énekesnőnek pedig ez a dolga. Akkor? 

Magyarországon vagyunk! Már a teremből kifelé jövet megfogalmazódott, hogy néhány meleg, 

pár migráns és egy-két amerikai kellett volna csak a zsidók és cigányok mellé. Együtt lett volna 

mindenki, akiket egyesek sugallatára utálnunk kellene! Persze, együtt azokkal, akik nem utálják 

őket, a liberálisokkal, pfuj… 

Kit érdekel, hogy a zsidó zene szórakoztató és igenis szép, hogy a cigány csávók bravúrosan 

játszanak. Nem a mi ősi magyar kultúránk, idegen.  

A hazám miniszterelnöke azt mondta, hogy ránk sosem volt jellemző az idegen kultúrák 

befogadása. Mi tősgyökeres szittyák vagyunk! Szittya volt a román Hunyadi, a szlovák Petőfi, 

Dembinszky, Damjanich, Knézich, Leiningen-Westerburg, Purczeld (Puskás) Ferenc, napjaink 

„nagyjai” közül Glattfelder Béla, sorolhatnám tovább… Még négyoldalnyi nevet tudnék írni, de 

úgyis hiábavaló! Megmondták és kész! A gondolkodás a kazettás magnóval és a nyeles fésűvel 

együtt kiment a divatból! 

Különben is, most a migráció a rákfene! Tudom, hogy hatalmas és ma még nem látható 

következményekkel is járhat a probléma. Tehetetlenül áll előtte hónapok óta az öreg kontinens, 

mi legalább következetesen megyünk, igaz, nem a jó irányba… 

A migráció jótékony lepel is! Profi módon eltakarja a Questor-ügyet, a föld eladásokat, a 

bérplafon eltörlését, a vagyonnyilatkozatokat…  

A kormányzó pártok visszanyerték a közelmúltban elpártolt támogatóik egy részét, de a Jobbik 

még így is tönkreverte őket Tapolcán. Lehet, hogy hiába vették fel ezt a migrációs izompólót? 

A koncerten izompólóban nem volt senki! 

Mezei Attila 



 

MAGYAR MEDITÁCIÓ 

 

Októbertől ismét indul a horgoló tanfolyam a Könyvtárban! 

Köszönöm horgoló társamnak a fenti címet – amikor először hallottam, kicsit értetlenül forgattam a 

szavakat, ízlelgettem, rácsodálkoztam… milyen igaz! 

Mit is teszünk?(Persze, ha már megtanultuk, tudjuk az alapokat…) Otthagyjuk otthoni teendőinket, 

belemélyedünk egy egyszerű, vagy bonyolultabb mintába, megnyugszunk, nem feszítenek megoldatlan 

problémák, arra az egy órácskára kimosunk fejünkből minden mást, csak az marad, ami fölé hajolunk: egy 

ráhajtás, két láncszem, rövidpálca, pikó… 

Ezen túl más haszna is van: az alkotás öröme. Meg is vehetnénk készen, de milyen más azt felvenni, ráadni 

a gyerekre, vagy csak egy horgolt virággal eltakarni akár egy makacs foltot, vagy lyukacskát… olyan ez, 

mint az első szem eper, amit a kertből beviszünk, teljesen más, mintha úgy vettük volna…  

Alkotás, ha mégoly aprócska is, talán még művészet is… 

 

„… a művészet elemi lelki szükségletek kielégítésére jött létre, nem ráadás, fényűzés, a szabadidő 

értelmes eltöltésének módja, hanem az egész társadalom „mentálhigiéniás technikája” 

(Konrad Lorenz) 

Várunk tehát kezdőket és haladókat októbertől keddenként a Könyvtárba! 

Első alkalom: október 13, kedd, 19 óra.  

 

(Hozzatok horgolótűt, fonalat, lelkesedést!)     Mezeiné Zsuzsa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

Köszönöm az e hónapban a könyvtárnak adományozott könyveket – Süléné Andinak, Ruppl 

Zsuzsának, Kuizs Zolinak!       Mezeiné Zsuzsa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉN ELM ENTEM  A VÁSÁRBA… 

XVII. alkalommal került megrendezésre a Komlóért Expo 2015. szeptember 4-6-án.  Immár 

negyedik alkalommal képviseltette magát a nagyszabású rendezvényen kis falunk és a 

Keleti- Mecsek Tourinform Iroda is.  

Egy nagyobb standot foglaltunk birtokba, melynek berendezés-irányelve ezúttal a pályázatok által 

fejlődő falu bemutatása volt. Így elsősorban a legutóbbi LEADER pályázatos eredményeinket 

vettük górcső alá és kínáltuk szemrevételezésre. 

Vannak értékeink, melyekre mások is kíváncsiak, s melyeket mintegy mementóként tudtunk csak 

bemutatni, hiába a nagyobb hely: A standunk szélén elhelyezett hétköznapi kalotaszegi 

népviseletbe öltözött „család” állította meg a legtöbb érdeklődőt.  A szülők előtti bölcsőbe fekvő, 

szintén korhű „kellékekkel” ellátott baba kivétel nélkül mindenkinek mosolyt csalt az arcára. Egy 

őszintén mosolygós emberrel pedig könnyű szóba elegyedni, számára kínálni településünk és a 

Kelet-Mecsek látnivalóit, programjait. Legújabb büszkeségünk, a Dr. Vass Anna Gombászati 

Kiállítóhely és Kutatóház szimbólumaként vittünk egy kosár gombát, és az ott helyet kapott 

faragott fa szobrokat. Pajtaszínházunk és Hagyományőrző Táboraink vidám, tartalmas életét 

fényképekkel is bizonyítottuk; a magyaregregyi Dicső Piroska néni által készített völgységi 

népviseletes babák pedig nem véletlen lettek elhelyezve standunk közepén. Meghatározói voltak 

a hangulatnak, az üzenetnek, melyet közvetíteni kívántunk Kárász nevében: fontos számunkra a 

hagyományok megőrzése, a szép, az örök értékek befogadása, az ezzel együtt járó életérzés, 

gondolkodásmód, és mindezek továbbadása.  

Szintén sokakat megállított, és jókedvre derített Gáti papa fényképe; gondolatban biztos 

mindenkivel koccintott is az öreg, mint ahogy standunk vendégei is a pálinkafőző fotói láttán… és 

ha valakinek ez még nem lett volna elég - vagy más irányú érdeklődése volt - annak Piller Zsolt 

ízlésesen berendezett „mézes kuckója” láttán csillant fel a szeme.  Hát, még amikor megkóstolták 

az édes nektárt, miközben Zsolt érdekes előadást tartott a méz gyógyító hatásairól, és a róla 

alkotott tévhitekről. A fiatalember pedig újabb „huncutságra” készül: a tavaly – szintén LEADER 

forrásból - megvalósult borbély múzeum sikerén felbuzdulva ezúttal a régi méhészeti 

eszközökből álmodott meg egy állandó kiállítást. Drukkolunk neki, hogy sikerüljön! 

Volt tehát megint egy lehetőség, mellyel 3 napon keresztül öregbítettük Kárász hírnevét… mert 

mára már a szájmarketing a leghatásosabb reklám.     Nyisztor Melinda  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                                       



Köszi a kávét…! 

 

…meg a sütit! …és a jólelkűséget, a patronálást! …na meg a rendezkedést, 

szervezkedést, intézkedést! Azt is, hogy eljöttél!     - kiáltottuk mindenki után szept. 27-

én, vasárnap délután/este, a Gáti Papa Fogadó udvarán megrendezett Köszikávé 

Napon.  

 A Szemem Fénye Alapítvány II. országos sikerkampányához idén Kárász is 

csatlakozott, hogy az aznap elfogyasztott kávék árának egészét és a szabadáras 

süteményekből befolyt összeggel támogassuk a pécsi Dóri Házat, Magyarország első 

gyermekhospice házát. 

Mennyien voltak? Elfértek volna többen is, de pont elegen ahhoz, hogy a „Mennyi 

adomány gyűlt össze?” kérdésre csillogó szemmel és hatalmas örömmel mondjuk a 

választ: 53.625 Ft!  

Kiváló eredmény önmagában is, hát még egy 350 fős faluban!  

Összefogás volt ez a javából, kérem szépen!  

Mikor kivel, kint vagy bent, de együtt beszélgettünk, kortyolgattuk a kávévariációkat, 

majszoltuk a finom süteményeket, kézműveskedtünk, játszottunk a szabadtéri játékokkal 

és néztük a Pécsi Szín-Tér Egyesület lelkes önkénteseinek kedves gyermekelőadását.  

Köszönet: 

 a süteményekért: Ginder Józsefné Nellinek, Mihály Erzsinek, Kovács Imréné 

Áginak, Lép-Lenhardt Ildikónak, Lőbl Zoltánné Évinek, Márton Tiborné Verának, 

Mezei Évának, Lakatos Anikónak 

 a mézért: Piller Zsoltnak  

 a szervezésért, lebonyolításért: Pap Judit Elzának 

 a helyszínért, a szervezésben és támogatásban nyújtott segítségért: Lép 

Péternek 

 A lényeg megvolt: jó hangulat!, miközben… 

 A cél: teljesítve - segítés mindenki az erőforrásaihoz mérten. Gondoltuk a nap 

végén, legyen kerek a végösszeg is (akárcsak a program), kipótoltuk… aztán már 

licitáltunk is egymásra… majd Mezei Éva proaktív közbenjárására még csak gyűlt 

és gyűlt a doboz tartalma...egy nemes ügy érdekében.  

Köszönjük még egyszer mindenkinek a jótéteményét a beteg gyerekek és 

családtagjaik nevében is! 

Nyisztor Melinda 



A kárászi Faluház októberi programjai 

 

1. csütörtök  18.00-19.30  Gerincjóga Nagy Zsófiával 

6. kedd  18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával   

8. csütörtök  18.00-19.30  Gerincjóga Nagy Zsófiával 

9. péntek  16  órától  Idősek napja    

10. szombat  14.00-18.00  Szellemtani előadás 

11. vasárnap  10.00-14.00  Szellemtani előadás 

13. kedd   14.30-15.30     Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal 

   18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával   

14. szerda  15.00-16.00  MVHE fogadóóra  

Információk a várható pályázatokról, pályázatírási tanácsok 

15. csütörtök 18.00-19.30  Gerincjóga Nagy Zsófiával 

20. kedd  18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával   

   14.30-15.30     Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal 

21. szerda 17 órától  Szezonnyitó HÁZIASSZONY TALÁLKA  

Nagy szeretettel VÁRUNK MINDENKIT! 

22. csütörtök 18.00-19.30  Gerincjóga Nagy Zsófiával 

23. péntek  A Faluház zárva 

   18.00   Nemzeti ünnep-megemlékezés 

24. szombat 18.00   A Kárászi Faluszépítő Egyesület ünnepi 

közgyűlése 

27. kedd  18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával   

29. csütörtök 18.00-19.30  Gerincjóga Nagy Zsófiával 

 

TELEHÁZ  és TOURINFORM IRODA NYITVATARTÁSA 

hétfő, kedd, szerda:  8.00-18.00 csütörtök, péntek: 8.00-16.00  

A változtatás  jogát fenntartjuk. 

A Faluház telefonszáma: 72/671-304 

 

A Völgységi Nyugdíjasok  október hónapban szüneteltetik 

összejöveteleiket. 

Kárászi programokról tájékozódhatnak és eseményeinkről bővebben 

olvashatnak hivatalos honlapunkon: www.karasz.hu és a facebook: I love Kárász 

oldalon. 

Mivel novemberben a 2016. esztendő I. féléves programjait be kell nyújtanom a 

Herman Ottó Intézet számára, kérem ötleteikkel és egyéb programokra vonatkozó 

igényeikkel keressenek személyesen a Faluházban vagy írják meg az ikszt@karasz.hu 

email címre. 

Köszönöm: Pap Judit Elza 

http://www.karasz.hu/
mailto:ikszt@karasz.hu


 

 

 



M   E  G  H  Í  V  Ó      

Idősek Napjára  

 

Szeretettel meghívjuk minden kedves 60. életévét betöltött kárászi és Kárász 

környéki hölgyet, urat és párjukat az Idősek Napi rendezvényünkre 2015. október 

9-én (péntek) 16 órára. 

Helyszín: kárászi Faluház 

Program: 16:00 Piller Zsolt előadása mézkóstolóval egybekötve 

                  17:00 ünnepi műsor 

                  17:30 vacsora 

                  18:00 zenés, táncos mulatság (zene: Nyisztor György) 

Belépő: 1000 Ft/fő, amely a helyszínen fizetendő  

A rendezvény a falunkbéli szépkorúaknak és párjuknak ingyenes! Jelentkezést 

azonban mindenkitől kérnénk 2015. október 6-ig (kedd) személyesen a kárászi 

Faluházban vagy telefonon a 72/671-304  számon (az elkészítendő 

vacsoramennyiség miatt).                 

                                                                                        Kárász Község Önkormányzata 

NÉHÁNY     Szeptemberi     rendezvény   képekben 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       



 
 

   

 

 

                                                  

 

  

  

2015. november 2. 
K Á R Á S Z I 

független havilap 

XVIII. évfolyam  

11. szám 

 

 

Önkormányzat hírek 

 A testület október hónapban formálisan nem ülésezett. Nem hivatalos keretek között 
azonban több alkalommal tartottunk megbeszélést. 

 Az önkormányzat 28 m3 tűzifa vásárlására nyert forrást a szociális célú tüzelőanyag 
beszerzéshez kapcsolódó állami támogatáson. Az igénylőlapokat a hivatalban lehet 
kitölteni. 

 A kormány döntése értelmében megszűnik (már egyes estekben meg is szűnt) a 
lakásfenntartási támogatás! A megváltozott törvény értelmében az önkormányzat 
saját forrásból továbbra is biztosíthatná ezt, viszont ehhez akkor már állami 
támogatást nem kapnánk; így ezt a költségvetésünk sajnos nem tudja finanszírozni. 

 Október 30-án este fél 6-kor vettük át az új „iskolabuszt”. A pályázati részre a lehívás 
már beadásra került. 

 Köszöntjük a 25 éves Faluszépítő Egyesületet, köszönjük KÁRÁSZÉRT tett eddigi és az 
ezt követő munkát! További sok sikert kívánunk! 

 AZ 1956-os megemlékezésen (kellemes meglepetésként) nagyszámú érdeklődő 
tekintette meg a színvonalas műsort. Köszönet a szereplőknek, és a szervezőknek! 

 Az önkormányzat megvásárolta Dr. Kis Pap László házát, présházát (a földekkel 
együtt). A szerződés aláírására október 30-án került sor. 

 A búcsú hétvégéjére szóló meghívót küldtünk Ülkére; várjuk a visszajelzést! 
 Nagy örömünkre a „Gombászházba” költözik a LEADER egyesület. 

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

címeken: papjelza@gmail.com, titkarsag@karasz.hu 

    Kárász, 2015. október 30. 

                                                                                                                          Lép Péter 
                                                                                                                                polgármester                                          
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NEGYEDSZÁZAD 

2015-ben 25 éves a Kárászi Faluszépítő Egyesület! Sokat gondolkodtam, miként is ünnepeljük 

ezt meg, mert azért léteznek variációk. Például a „modern”: sajtóval, internetes nagy 

megjelenésekkel, nyakkendős meghívottakkal. Lehetett volna „szakmai” is, a kerekasztalnál 

építészek, turisztikai ászok, kultúrosok. Rámozdulhattunk volna a határon túli civil 

barátainkra is, vagy pályázatos eseményt alkothattunk volna. 

Végül is, nem tettük! 

Ilyen koros, mégis újszerű (hiszen közhasznúak vagyunk), helyi és régiós, sőt országos 

viszonylatban is ismert civil szervezet nincs a közelünkben. Persze, kövekkel megrakott 

hátizsákként hurcoljuk bajainkat! Öregszünk, a beszűkült mozgástérben tétovák vagyunk, az 

aktív embereket teljesen leköti a „forrásgyűjtés”, a pályázati tevékenység. 

Egy nagy, óriási kincs van csak a kezünkben! Az összeszokott, egymással toleráns, egymást 

ismerő, és ha baj van, egymásnak kezet nyújtó generáció, a tagjaink! Őket kértük meg, hogy 

segítsenek, velük ültünk le régi képeket nézegetni, eszegetni, iszogatni, együtt ünnepelni. 

Köszönöm mindenki segítségét, persze, elsősorban a lányok munkáján nyugodott minden, 

nem először… 

Komoly kihívások várnak ránk, a Gombászházba költözik a Leader stáb, jövőre új vezetőséget 

kell választanunk, célszerű lenne, ha fiatalítani is tudnánk! Még egyszer össze kellene szedni 

magunkat. 

A következő huszonöt év érdekében!      Mezei Attila elnök 

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

 

                                           HALOTTAK NAPJÁRA 

 

 

 

 

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 

/Juhász Gyula/ 

 

  



KÁRÁSZ ÉSZAKI HATÁRA 1325-BEN 

Kárász első említése egy 1325. március 24-én kelt okiratból való. Ekkor már plébániával 

rendelkező település, a pécsi püspök birtoka. A falualapítás idejéről és körülményeiről sajnos 

nincsenek ismereteink, és ez az 1325-ös okirat is igen kevés adatot tartalmaz a faluval kapcsolatban. 

Mindössze azt a szűkszavú utalást olvashatjuk benne, hogy községünk Boldától délre található, 

birtokosa a pécsi püspök. A bonyhádi Pompeiihez és egyéb történeti szenzációkhoz szokott 

olvasóközönség most talán csalódott, de higgyék el, az 1325-ös határvonal képzeletbeli végigjárása is 

tartogathat érdekességeket! 

Még mielőtt a forrás segítségével megtennénk képzeletbeli utazásunkat a kárászi határ 

mentén, essen néhány szó magáról az iratról. Az említett forrás, ami az igen becses „terram 

episcopalis Karaz vocatam” említést, vagyis Kárász első írásos emlékét tartalmazza, egy mai szóval 

élve adásvételi szerződésnek tekinthető, amit a pécsváradi konvent (korabeli közjegyzői hivatal) előtt 

állítottak ki az eladó és a vevő jelenlétében. Köbli (a mai Köblény) birtokosa Miklós pozsonyi főispán 

megvásárolta szomszédjától, Köbli Péter fia Jánostól Bolda települést. A Köbli család tehát érdekes 

módon ettől kezdve nem birtokolta tovább Köblényt, amiről nemesi előnevük származott, és Boldát 

sem. Az okiratban Bolda és Boldva falunév szerepel, de használjuk inkább a Bóda nevet. Egyrészt 

azért, mert a név így könnyebben kiejthető (a valóságban is ezért rövidülhetett), másrészt pedig a 

Bóda névváltozat a kárásziaknak is ismerősebb lehet, hiszen Kárász egyik határrészét hívják így, az 

idősebbek még kaszáltak a Bódában, sőt a gyerekek még fürödtek is a felduzzasztott Bódai-csörge 

vizében. De bátran mondhatom, hogy nincs ember Kárászon, aki ne járt volna Bódában, hiszen a 

faluhely valahol a mai állomás közelében lehetett. Nem a megállónál, hanem a felső állomásépület 

tájékán, talán ott, ahol a régi, Kárászról Köblénybe tartó út keresztezi a síneket. Az állomásnál folyó 

patakocska neve a kárásziak körében ma is Bódai-csörge, hivatalosan Izmény-Györei vízfolyás. Sajnos 

Bóda házainak fekvéséről nem szól az irat, szerencsénkre azonban a falu déli határának főbb 

határpontjait ismerteti. A történeti hitelesség kedvéért említsük meg, hogy a következőkben nem 

Kárász, hanem Bóda déli és nyugati határait pásztázzuk végig. Vagyis az okirat Bódáról szól, és csak 

egyszer említik Kárászt, viszont így is bizonyosak lehetünk abban, hogy délről Kárásszal határos, 

hiszen más falunak ott nem volt hely! 

Hogy hol húzódott ez a határ? Röviden azt mondhatjuk, hogy az Izmény-Györei- vízfolyás 

vonalában, egészen a patak forrásáig. Minekután Bóda a török időkben elpusztult, a falu beolvadt a 

tőle keletre és északra fekvő Köbli határába, de elképzelhető, hogy a két község már a török előtt 

egybeolvadt, hiszen birtokosuk ugyanaz volt és feltehetően egy anyatemplomhoz (a köblihez) is 

tartoztak. Akárhogy is volt, Kárász és Köblény egymásnak szomszédai lettek. A régi Bóda és Kárász 

közötti határvonal tehát átöröklődött és egészen a 19. század elejéig ez maradt a határ. Ez igazán 

érdekes fejlemény! A mai határ egyébként egy kicsit eltér ettől a régi határvonaltól, mert az állomás 

tájékán felhág a völgy feletti szántókra, vagyis a szemközti dombok alja idetartozik. Ezt a 19. 

században megszerzett részt hívják Osztályoknak, mivel az új szerzeményt a falu lakosai felosztották 

egymás közt („osztályra került sor”).  

A területre ragyogó kilátás nyílik, ha a Liponya- tetőn megállunk a műúton és Köblény felé tekintünk. 

Varga Ervin szép és tisztán tartott legelője szerencsére jó kilátást enged a területre.  

 

 



Az „adásvételi szerződéseknél” határjárást végeztek, hogy mindkét fél megbizonyosodjon az 

eladni vagy örökíteni kívánt terület kiterjedéséről. A határjárás Bóda esetében is megelőzte a 

Pécsváradra való elutazást. Kövessük most végig a határjárókat a bódai határ mentén! A határjárást 

Köbli és Himesd határánál kezdik, ott ahol a Mérgespataka beleömlik a Bóda-patakába.  

Vajon melyik lehetett a rettenetes nevű Mérgespataka? A kárászi szeméttelepről északra folyó 

patakocskát (Berétei-csörge) vagy annak a szemközti párját, a mai Köblény határából lefolyó vizet 

hívhatták így. Ugyanarra a helyre futnak. A határjárás kezdőpontjától keletre Himesd falu feküdt. Aki 

ismerős Vékényben, az tudhatja, hogy a falu északi határrészét Himesdnek hívják. Bármilyen 

meglepő, ez is egy kis falu volt a középkorban. A határ azonban nem Himesd irányában, hanem 

nyugatnak tart, az első határponttól a Bódai-víz közepén halad és érintkezik a püspök birtokával, 

majd elér egy bizonyos Hársmál-patakához, ahonnan nyugatra Bóda, délre Kárász és keletre Köblény 

van. Hársmál-pataka a mai Liponya és az állomás területén folyik át. Ennek a határrésznek a keleti 

felét (ahol ma akácos van) ma is Hársmai-oldalnak hívják. Kárász határa tehát még egy értékes 

múltdarabkát őriz! A Hársma kifejezés mai megfelelője Hárs-oldal, Hársas-oldal lenne, mivel a mál szó 

régen domboldalt jelentett. Egyébként maga a Liponya szó is a hársra vezethető vissza. A korábban 

itt élt szláv nyelvű népesség nevezhette el így, a magyarság pedig – a növényzet változatlansága miatt 

– saját nyelvén a hársoldal nevet adta ugyanannak az oromnak és völgynek. 

Határjáróinkat tovább követve északnak fordulunk a Boldapataka mentén, mígnem elérjük a 

patak fejezetét, vagyis főjét. Innen hirtelen nyugatnak tér ki a határ, ahol a Boldauta nevű útszakasz 

két oldalán határhalmok látszanak. Ezt a helyet is beazonosíthatjuk a terepen. Ahogy az állomásról 

Szalatnak irányába tartunk, jobb kéz felől feltűnik egy akácos erdősáv, ami megközelíti a műutat. Aki 

szeret nézelődni, az erre járva tekintsen be az erdősávba és félelmetes látványban lesz része! Az 

öregek Ördöngösgödrének hívták ezt a „horrorisztikus helyet”. Nem véletlenül, hiszen 6-7 méter 

mély löszszakadék tátong az úttól néhány méterre. Ez a hely Kárász határának híres/hírhedt 

kiszögellési pontja volt. A 18. századi, tehát a török utáni határjárások rendre említik az Ördög- vagy 

Ördöngösgödröt. Sarkadi Géza bácsitól tudom, hogy a gyerekeket azzal ijesztgették, hogy aki 

beleesik, az ördögé lesz! A szakadék mélységét látva volt is ebben némi alap! 

Az Ördöggödrénél (ami ilyenformán nem szerepel az 1325-ös leírásban) északnak fordulva a határ 

tovább folytatódik az említett Boldauta meghosszabbításaként. Régi határjáró eleink a 14. században 

itt egy mélyedésbe jutottak, mocsárfélébe. Lehet, hogy ekkorra már jól elázott a bocskoruk (és talán 

más is), hiszen ekkor már kb. 4 km hosszan tartott a testet-lelket kimerítő határjárás. Bóda itt már 

nem Kárásszal érintkezett, hanem vagy Szalatnával (Szalatnakkal) vagy Hillyével. Bár erről nem közölt 

információkat az irat. Az utolsó határpont a nyugati szomszéd és Köbli között húzódó út mellett van. 

A határjárás tehát a mai Köblény körül félkör alakban haladt, az Izmény-Györei vízfolyás völgyéből 

egy másik völgyecskébe ment, amíg elérte a köbli utat. A határ Boldauta után már feltehetően nem a 

kárászi földek mentén haladt, hanem Petrőc, Szalatnak vagy Hillye határán. 

Hozzávetőlegesen tehát a mai vasút vonalát követte (kisebb-nagyobb eltérésekkel). A 

határjárás tehát nemcsak Kárász első említését tartalmazza, hanem arra az összefüggésre is rávilágít, 

hogy a község északi határvonala az Ördöggödörig kisebb változásoktól eltekintve ugyanaz maradt. 

Mindez azért lehetséges, mert Kárász a török időkben nem néptelenedett el, mindig volt ki földjét 

művelje, határát észben tartsa és határjeleit gondozza.  

Vajon hányan tudnák most megmutatni Kárász határait? 

 



Az írás forrásai: 

Anjou-kori okmánytár II. 181-182. p. (az oklevél eredetiről leírt latin változata) 

Géczi Lajos: Anjou kori Oklevéltár IX. 1325. Budapest – Szeged, 1997. 71–72.  

MNL Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, Kammerer Ernő hagyatéka (az oklevél jegyzetelt anyaga) 

Timár György: Márévár és környékének története a középkorban. In Füzes Miklós (szerk.): Márévár és 

környéke. Magyaregregy, Magyaregregyi Baráti Kör, 1997. 7-106. 

 

 

Az oklevélben említett határpontok a Google Earth műholdfelvételén   /Dr. Máté Gábor/ 

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

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE – HATÁRIDŐS FELADAT 

Tisztelt gazdálkodók! 

A 2008 évben megjelent „Nitrát rendelet” előírásai szerint minden olyan gazdaságnak, amelyik 

nitrátérzékeny területen gazdálkodik, illetve 3 állategységnél nagyobb állománnyal rendelkezik, 

december 31-ig nitrát adatszolgáltatást kell benyújtani a NÉBIH Talaj- és Növényvédelmi 

Igazgatóságához. Az adatszolgáltatást kizárólag elektronikus felületen lehet teljesíteni. 

Mivel környékünkön szinte valamennyi terület nitrátérzékenynek minősül, szinte valamennyi 

támogatást igénylő gazdálkodót érinti ez a kötelezettség.  

Amennyiben az adatlap kitöltéséhez segítséget igényelnek, kérem, keressenek fel 

ügyfélfogadásomon, vagy az alábbi telefonszámon: 0630/3292881.   

Nemes Balázs    

       falugazdász  



A kárászi Faluház novemberi programjai 
3. kedd  18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával   

14.30-15.30     Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal 

4. szerda  17 órától   HÁZIASSZONY TALÁLKA  

Nagy szeretettel VÁRUNK MINDENKIT! 

5. csütörtök  18.00-19.30  Gerincjóga Nagy Zsófiával 

10. kedd   18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával    

14. szombat  Márton napi újbor mustra  (zártkörű rendezvény)  

17. kedd  18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával   

   14.30-15.30     Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal 

18. szerda 13.00-16.00  Völgységi Nyugdíjasok összejövetele 

17 órától   HÁZIASSZONY TALÁLKA  

 Szeretettel  VÁRUNK MINDENKIT! 

19. csütörtök 18.00-19.30  Gerincjóga Nagy Zsófiával 

21. szombat  Erzsébet napi búcsú-részletek a plakátokon  

15 órakor Újbor szentelésre várunk minden kedves érdeklődőt a 

Szent Antal szoborhoz! 

24. kedd  18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával   

26. csütörtök 18.00-19.30  Gerincjóga Nagy Zsófiával 

28. szombat   A Faluház foglalt 

29. csütörtök 18.00-19.30  Gerincjóga Nagy Zsófiával 

 

TELEHÁZ  és TOURINFORM IRODA NYITVATARTÁSA 

hétfő, kedd: 8.00-18.00    szerda, csütörtök, péntek: 8.00-16.00  

A változtatás jogát fenntartjuk. 

A Faluház telefonszáma: 72/671-304 

 

A Völgységi Nyugdíjasok  november 18-án tartják következő 

összejövetelüket. 

Kárászi programokról tájékozódhatnak és eseményeinkről bővebben olvashatnak hivatalos 

honlapunkon: www.karasz.hu és a facebook: I love Kárász oldalon. 

Mivel november 30-ig a következő esztendő I. féléves programjait be kell nyújtanom a Herman Ottó 

Intézet számára, kérem ötleteikkel és egyéb programokra vonatkozó igényeikkel keressenek 

személyesen a Faluházban vagy írják meg az ikszt@karasz.hu email címre.  

Előre is megköszönöm együttműködésüket.       Pap Judit Elza 

   

A szervezők nevében is köszönetet mondunk az Idősek Napja – ünnepi műsor   

szereplőinek a lelkes, talpraesett fellépésükért:  

Szemes Jánosnak, Szilágyi Blankának és Füzi Csongornak. 

http://www.karasz.hu/
mailto:ikszt@karasz.hu


ELMEGY A BUSZ? JÖN A TRANSZFER!        HA NEM JÖN ÖSSZE, HÍVUNK TAXIT! 

A fenti – akár címnek is beillő kérdés és felkiáltás – kifejezheti a Völgységi Nyugdíjas 
Egyesület e hónap 9-én megtartott közös buliról alkotott véleményét is, melyet a kárászi 
önkormányzat rendezett ezen a napon, immár nem először. 

Az Idősek Napját ünneplő alkalom ismét majdnem telt házat produkált a Faluházban. Amikor 
kissé késve – de jó hangulat reményében – beestem a helyszínre, már igencsak élénk idős (?) 
résztvevő jókedvét nyugtázhattam. 

Az időre kiírt program kissé eltolódott, de ez a kis csúszás egyáltalán nem kedvetlenítette el a 
résztvevőket, - sőt! – hangolódtak a zenére, és az azzal járó táncra. Zsolti előadása a mézről 
jó indítás volt! 

Közben a gangon fortyogott a pörkölt, amit Karcsi igen nagy áhítattal és hozzáértéssel 
kavargatott – egy csomó szaglászó, szimatoló, nyálcsorgató között.  A hangolódás után – és 
közben – nemsokára már fizikálisan is élvezhettük a remek vacsorát. Mellesleg 
megjegyezném, hogy több fiatalos matróna nemcsak hogy kétszer merített, de némi 
ujjnyalogatást is elleshetett bárki, aki épp nem a saját bendője tömésével volt elfoglalva. A 
képviselő- testület gondoskodott arról is, hogy megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló 
„csúsztató vegyület” is fokozza az étvágyat – és persze a remek – egyre fokozódó – jó 
hangulatot, ami Gyuri zenészünk jóvoltából jutott el a talpakig. (Mint mindig, újból 
köszönjük!) 

Mindezek persze nem jöhettek volna létre, ha nincs az az előkészítő, gondoskodó team, akik 
egész nap, már reggeltől kezdve lábaltak a konyhában, segítettek a terítésben, 
felszolgálásban, később az elpakolásban. Dicsérhető a figyelmességük, kedvességük, 
hozzáállásuk. 

Később – talán pihentetésként – dúzsolás kezdődött. Nem tudom, spontán alakult-e így, vagy 
betervezve, de a magam részéről is csak dicsérni tudom az ötletet. 

A régi lakodalmak elengedhetetlen velejárója a résztvevők kedvenc nótájának elhúzása, 
illetve közös eléneklése. Itt is nagy sikere volt. 

„Na, elég!” – bekiabálással temperamentumosabb lépésre kényszerítette valaki a zenészt, 
jelezve, hogy az igazi mulatozás is jöhetne! 

Ettől kezdve a táncparkett szinte az est végéig foglalt volt. Lötyöghettünk tangóra, keringőre, 
szvingre, de bokázhattunk csárdásra, cigánytáncra, de még twisztre is. 

Tulajdonképpen ez az írásom dupla köszöntet az Önkormányzat felé. Egyrészt köszönöm a 
magam nevében, és az összes résztvevő nevében ezt az új közösségteremtő alkalmat. 
Másrészt a Völgységi Nyugdíjas Egyesület tagjai és vezetője nevében is elmondhatom, hogy 
felejthetetlen élményben volt részünk! 

T. Önkormányzat és Testületi tagok, segítők, szervezők, lebonyolítók:   KÖSZÖNJÜK! 

Folyt. köv.? 

Tisztelettel:  Sz. Jani 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

NE DOBJA KI RÉGI RONGYAIT! 

Felajánlva azokat a közmunkaprogram dolgozóinak, rongyszőnyegek készülnek belőlük a téli 

időszakban.  A textíliákat hétfőtől- péntekig  8-16 óra között leadhatják a Faluházban. Köszönjük! 

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

CIPŐSDOBOZ AKCIÓ  

Karácsonyi ajándékgyűjtést szervezünk a Baptista Szeretetszolgálat közreműködésével. A 
felajánlott ajándékok kizárólag a kárászi rászorulók között kerülnek kiosztásra a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat és a kárászi önkormányzat segítségével. 

Keressen egy jó állapotban lévő cipősdobozt! Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak 
szánja az ajándékát! A dobozt töltse meg ajándékokkal az alábbi szempontok szerint:  

 játékok: kisautók, babák, plüssök, világító vagy hangot adó játékok stb. 

 iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, kifestők stb.    

 higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, tusfürdő stb. 

 egyéb: cukorkák, nyalókák, csokoládé, rágó, pólók, gyermekékszerek, hajgumi, óra 

 családoknak szánt ajándék: tartós élelmiszerek, cukor, tészta, kávé, liszt, étolaj, tisztálkodási 
szerek, konzervek (ezekből egy-egy darabot is elfogadunk és összeállítjuk családonként) 

 A dobozba NE TEGYEN: Agresszivitásra késztető képeket, játékokat (pl. játékpisztoly, kés), 
gyógyszereket, törékeny tárgyakat, romlandó élelmiszert. 

 

 Az elkészült ajándékcsomagot csomagolja be színes csomagolópapírral, (lehetőleg külön a tetejét és 
külön az alját), majd kösse át zsineggel, vagy egyszer ragassza le átlátszó cellux ragasztóval, hogy 
könnyen kinyitható és visszazárható legyen, ami elengedhetetlen a biztonsági átnézések 
elvégzésekor. Ha anyagi helyzete nem engedi meg, hogy egy egész dobozt elkészítsen, egy dologgal is 
hozzájárulhat  az ajándékozáshoz, amit kérjük tegyen egy tasakba vagy reklámszatyorba!  A dobozra 
jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak szánja ajándékát pl. így: „fiú 12” vagy 
„lány 8” (0-14 éves korig készíthet ajándékot) 

 Az elkészült csomagot legkésőbb december 14-ig juttassa el a kárászi faluházba!  
Kérdés esetén hívja a 0620/3186058-as telefonszámot! 



MEGHÍVÓ         

A KÁRÁSZI BORBARÁTI EGYESÜLET TAGJAI SZÁMÁRA 

2015. november 14-én 13 órakor szeretettel várunk  

az idei ÚJBOR MUSTRÁRA! 

 Találkozás a szalatnaki elágazónál a bolt előtt. 

A mustrát a Faluházban vacsora és zenés, nótázó est zárja. 

FELVÉGIEK 

 



 
 

   

 

 

 

2015. december 2. 
K Á R Á S Z I 

független havilap 

XVIII. évfolyam  

12. szám 

 

 Önkormányzat hírek 

 A testület november hónapban több alkalommal is ülésezett, tárgyaltunk a szociális 

célú tüzelőanyag elosztásáról, a Bursa Hunagrica ösztöndíjakról, az önkormányzat, és 

az Egyházaskozári Közös Hivatal III. negyedéves gazdálkodásáról. A napirendek 

tárgyalása során egyhangú pozitív döntések születtek. 

 Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a HUNG 2015 kódnevű kiírásra, a cél a 

meglévő helyi (települési - beleértve fővárosi kerületi-, tájegységi) értéktárakban 

szereplő értékek bemutatása és népszerűsítése kiadványok készítésével, helyi értékeket 

bemutató rendezvény megvalósításával. A projektben a 20 éves Keleti-Mecsek 

Hagyományőrző táborok rendezvényei (kibővített formában) szerepelnek.  

 A zentagunarasi testvértelepüléssel közösen a Kárászért Egyesület szintén pályázatot 

nyújtott be a fent említett kiírásra, a projektben a zentagunarasiak Mezei Ottónál 

tanulnák ki a szövés „fogásait”. 

 Nagy örömünkre az ülkei testvértelepülésünkről 21 fő részt vett a búcsúnk 

megünneplésén. Reméljük jól érezték magukat, az itt töltött két napban! Köszönöm a 

segítségét minden közreműködnek! 

 A közmeghallgatás, és falugyűlés a „szokásos” érdeklődés mellett, nyugodt 

hangulatban zajlott le november 26-án.  

 Kívánok minden Kedves Olvasónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepet, és 

Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet!  

 Köszönetemet fejezem ki az önkormányzat minden dolgozójának, a képviselő testület 

tagjainak, az egyesületeknek, és mindazoknak, akik a 2015-ös évben bármilyen módón 

KÁRÁSZÉRT dolgoztak, tevékenykedtek! 

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

címeken: papjelza@gmail.com, titkarsag@karasz.hu  

Kárász, 2015. november 30. 

           Lép Péter

                      polgármester 

 

mailto:papjelza@gmail.com
mailto:titkarsag@karasz.hu


  

HUNGARIKUM, KARASZIKUM 

Önkormányzati határozattal végre felvértezve megalakult a helyi értéktár bizottság!  

Az apropó természetesen egy pályázat, amely mentén látványosan megindulhat a tevékenykedés. 

Ez jól is van így, de ettől függetlenül egy másik, nem annyira csillogó helyszínen is végre 

munkálkodni kell. 

Épített, természetes, kulturális értékeink listáját dokumentálnunk kell, ezt láttatni kell helyben és 

idegenben. Kiadvány formájában és persze a honlapon is. Ez az első lépcső, az első stáció. 

A készülő leltárnak a pontos leíráson, történelmi háttéren kívül egy cselekvési tervet is kell 

tartalmaznia. Csak egy-két példát említek a könnyebb érthetőség végett! Kárász komoly értéke a 

helyi gyümölcs-, szőlőtermesztés, a családi borászkodás, hiszen itt alakult a Dunántúl egyik első ilyen 

jellegű szövetkezete. Milyen szinten kívánunk ennek emléket állítani? Borház, memoriál pince, 

kiadvány, kiállítás, bortrezorok, mentőkert? 

Hasonló, agráriumhoz kapcsolható drágaköveink az erdészeti hagyományok. Akarjuk-e a Péterfay 

József Emlékhelyet kiaknázni, hozzá programokat rendelni (erdők hete, madarak és fák napja)? 

Tervezzük-e, hogy építészeti értékeinket csokorba rendezve, egyes közös vonásaikat kiragadva, 

ezeket pályázatba illesztve támogatjuk fenntartóikat, tulajdonosaikat, például felújítjuk a védett 

lakóházak kútházait? 

Szeretnénk-e egy monográfiát? Nagy előnyünk, hogy helyi értékeink nagy általánosságban 

feldolgozottak, helyi kiadványainkon kívül a könyvtár több, rólunk szóló szakdolgozatot is őriz, 

értékes fotóanyagunk van! 

Nem szeretnénk-e egy kis kiadványt Pro Communitate – díjasainkról, Jankó Jánostól Márta Jánosig? 

Talán legnagyobb értékünk az egyedi elhelyezkedésből adódó falukép. Nem tervezzük-e, 

hogy megszabadulunk az ezt szinte elnyomó kábel és oszloperdőtől? 

Mi a véleményünk egy helyi receptes füzetkéről? Egy helyi gombaatlaszról, gyógynövényes 

könyvecskéről? 

Gondoljuk át, beszéljük meg – és tegyük meg!     Mezei Attila 

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

BÚCSÚ KÁRÁSZI MÓDRA 

A hagyományokhoz híven idén is az erdélyi testvérvárosunkból érkező delegációval (21 fő) 

ünnepeltük a Kárászi Búcsút. 

A mondásból kiindulva tényleg jobban esett, hogy itt voltak nálunk vendégségbe az ülkei testvéreink, 

mintha kaptam volna két pofont a búcsúba. Szombat reggel jöttek, vasárnap este mentek, de amilyen 

rövid volt a látogatás, olyan ingergazdag volt az együttlét! „Ember tervez, Isten végez” – olykor azért 

újratervezés kellett a programokat illetően az esős időjárás miatt. Na de ez sem szegte kedvünket és 

lelkesedésünket, nem olyan fából faragták ám a kárásziakat, sem az ülkeieket! Volt itt minden kérem 

szépen, ami az ünnepléshez kell: meleg reggeli, látogatás Pécsre (Zsolnay Negyed, Székesegyház), 

ebéd, kulturális műsor (vendégeink kedveskedtek ezzel nekünk), bál, mise, és a „kárászi művek” 

néhány színhelyére látogatás: Gáti Papa Pálinkafőzde, Kis Papp Nándi és Lép Péter pincéje. Miközben 

folyt a sör, bor, pálinka (ennyi evés mellett azért inni is kell!), addig folytattuk egymással az 

ismerkedős- szórakozós-élményeket felelevenítő- kulturális-tudományos ismereteket cserélő 

beszélgetéseket, ki-ki kedvének és hangulatának megfelelően. Lazán, vidáman telt ez a másfél nap. 

Az újabb közös kellemes élmények pedig arra sarkalnak minket – a külhoniak elmondása szerint őket 

is – hogy mielőbb ismételjük meg a találkozást, mint ahogy egy jó testvérkapcsolathoz illik. Az biztos, 

rajtunk nem múlik!                              

Nyisztor Melinda 



 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

Érkeztek új könyvek a könyvtárba! Igaz, kicsit több telt el negyedévnél, de annyival jobban örülünk 

neki! Csak címszavakban: Boldizsár Ildikó, Benkő László, Szepes Mária, Andrássy Ilona, Lányi Zoltán, 

Bornai Tibor, Buda László, N. Roberts, M. Albom, J. R. dos Santos, J. Archer, J. Picoult, J.R.R Tolkien – 

és a sor nem teljes. 

Amikor új könyvek érkeznek – bár hát tudjuk, ezek nem teljesen és nem véglegesen a sajátunk – 

mindig gond az elhelyezés. Sok saját könyvünk is van, a polcok meg nem tágulnak. Nagyon sok olyan 

gyermekkönyvet találtam, ami sok év óta nem volt kézben, ezt pedig a könyvek nem szeretik… Nem is 

igen járnak kisgyermekekkel könyvtárba, csak nagyon-nagyon kevesen. Arra gondoltam, ezek a régi, 

nem csillogó borítású, de esetleg tartalmilag szép mesék, versek nem érdemlik meg, hogy kidobjuk 

őket. Kérem az anyukákat, apukákat, jöjjenek el a könyvtárba, válogassanak a könyvek között, 

jelképes összegért (néhány száz forint) vigyék őket haza és olvassanak belőle a kicsiknek! Éééés, 

hátha ők maguk is találnak olvasnivalót esetleg… 

Még egy köszönettel tartozom: Varga Viktóriának a könyvtárnak adományozott könyvekért! 

Kedves Gyerekek! 

A Faluházba is ellátogat a Mikulás – most már pontosan tudja az utat, évek óta mindig meglátogatja 

a kárászi gyerekeket is! Várunk benneteket szüleitekkel, nagyszüleitekkel 

december 12-én szombaton! 

Program: 

15:30 – adventi játszóház 

    17:00 – Dékány Ágnes bábművész műsora, utána a Mikulás érkezése 

 

A z eseményt Kárász Község Önkormányzata, az IKSZT és a Herman Ottó 

Könyvtár közösen rendezi. 

Közeleg Advent is, a készülődés ideje. Gondolkodunk az ajándékokon, az ünnepi étkeken, számolunk, 

tervezünk és várunk.   

December 17-én csütörtökön kora reggel pedig ismét útra kelünk, ahogy évek óta szoktuk, az 

iskolabusszal Pécsre, hajnali misére. Várunk a bolt előtt pontban 5 órakor… de előtte várom a 

jelentkezést a létszám miatt a Postán!                                                            Mezeiné Zsuzsa 

Adventi éjszaka 

 

Fehér takaró, ezüst fénytartó,  

valót eltakaró. 

Mintha nem volna más,  

csak ez a ragyogás: titokzatos, 

csodás. 

Nincsen se hang, se zaj,  

nincsen se seb, se baj,  

se sóhajtás, se jaj… 

se bűn, se szenny, se sár, 

 se szín, se könny, se kár,  

csak hó és holdsugár.  

Hiszen így volna jó.  

De nem ez a való.  

Csal a fénytakaró. 

Alatta szenvedés, szenny, sár,…  

elfödni és elrejteni kevés 

a hó és holdsugár. 

De Valakire vár a holdfényes határ. 

S ez az adventi, mély, havas holdas éj,  

titkot tud: Jön! ... Ne félj!        /Turmezei Erzsébet/ 



KÁRÁSZ ŐSI SZENTEGYHÁZA (? – 1855) 

Advent idején, karácsonyra készülődve tekintsünk bele a történetét hallgatagon őrző kárászi 

templom históriájába. Az épület ugyan kívülről nézve nem tűnik igazán különlegesnek, a 

plébániatörténet (historia domus) és az egyházlátogatási jegyzőkönyvek (canonica visitatio) 

megsárgult lapjai a templom izgalmas történetét és föld alatt megbújó titkait tárják elénk. 

A kárászi szentegyház első említése óta (1333) folyamatosan működik, a törökdúlást is 

átvészelte, ami kevés baranyai templomról mondható el. A templom a jelenlegi formáját és külsejét 

1855-ben nyerte el, amikor is a régi templomot elbontották és a helyén felépítették a ma is látható 

épületet. Erre azért volt szükség, mert a plébánia népe kinőtte a régi kicsi, szűk istenházát. A régi 

templom alapjai a mai templom belsejében találhatók. Ez sem szokványos eset, hiszen a 18. 

században vidékünkön az volt a szokás, hogy teljesen elbontották a régit és új, jobban szem előtt levő 

helyet kerestek a csigavonalakkal ékeskedő barokk templom számára. Legközelebbi „kivétel” a 

nádasdi Szent István templom, ami meglepően épen őrzi középkori formáját. A Tolnában fekvő Apar 

temploma a gótika szép emléke, azonban itt csak a szentélyt hagyták meg az épület újjáépítői.  

Vizsgáljuk meg most a kárászi templomot is! Aki a temetőből vagy még inkább a szalatnaki 

„nagykanyar” pincéitől tekint le a Szent Erzsébet templomra (ezt a pincébe menet előtt javaslom) 

számos érdekességre figyelhet fel. Például arra, hogy a torony a templomhajóhoz mérten kicsi, a 

szentély pedig nagy. Az arányokat (aránytalanságokat) látva már sejthetjük, hogy az alkotó nem 

asztal mellett tervezte meg az épület átépítését, hiszen ez esetben kínosan ügyelt volna a templom 

tömegarányának kidolgozására. A templomot Jankó János plébános „tervezte”, aki nagyrabecsült 

püspökétől Scitovszky Jánostól a régi templom renoválására kapott pénzzel „partizánakcióba” 

kezdett. „Szenvedélyes építő lévén” mindez nem ált távol jellemétől. Lapozzuk fel a historia domus 

1850. évét, ahol erről ír: „Eszemben sem volt az említett összeget a régi templomra fordítani, vagy 

inkább annak foltozására pazarlani, hanem azonnal elhatároztam magamat egy új, sokkal tágasabb, 

s díszesebb templom építésére”. Később, amikor elfogyott a felújításra szánt pénz a császári és királyi 

kamarához fordult segítségért, a plébános visszaemlékezése szerint az alábbi válasz kapta: „ha bele 

kaptam az építésbe magam fejétől, hát folytassam azt bár honnét szerzendő pénzzel, vagy várjam 

meg az új püspök kinevezését, s ennél tapogassak”. Mindebből érzékelhető, hogy Jankó pénz nélkül, 

de elhatározással telve vág bele az építkezésbe, ami egyébként a kárásziak szándékaival nem állt 

összhangban. Többen voltak, akiknek nem tetszett a terv „s mondogatták, ha őseik beelégedtek 

templomukkal, nekik is elég jó az”.  

Jankó a plébániatörténet 1849-1855-ig terjedő szakaszában részletesen leírja a történéseket. 

Tekintsük át, hogy hogyan haladt az építkezés és próbáljuk meg rekonstruálni az ősi szentegyházat. 

A plébános először a templom hajóját bontatja le. Az új templomnak alapokat ásat, ami 

helyenként másfél öl mélységig is leér, vagyis 2,85 méter mélyre. Ez egy kicsit túlzónak tűnik, de 

mindenképpen mély alapok kellettek, hiszen a régi templom környékét hosszú évszázadokon át 

temetőnek használták és a föld nem tömörödött, hanem átforgatott, üreges lehetett. Bizonyosan 

gyakori volt az egymásra temetkezés, hiszen a temetőnek határt szabtak a templom körül álló házak 

és a szentegyházat övező kerítés is, ami korábban talán kőből épülhetett, Jankó idejében azonban 

már csinos léckerítés ölelte körbe a templomot. Az alapok ásásakor sok csont került elő. A földet a 

plébános az új templom járószintje alá tömöríttette. A feltöltésre azért volt szükség, mert 

visszaemlékezése szerint a régi templomba 3 lépcső vezetett le. Vagyis az árvizek, a járás-kelés és a 

temetkezések évszázadok alatt feltöltögették a templom környékét, ezért járószintje a felszín alatt 

volt már. Az új templom hajójának a falát 1,5 – 1,5 öllel kijjebb húzatta fel, vagyis az új szentegyház 



5,7 méterrel szélesebb lett. Egy 1829-es egyházlátogatási jegyzőkönyvben (és 1756-ban) is megadták 

a régi templom méreteit. E szerint 3 öl széles és 10 öl hosszú volt (vagyis 5,7 x 19 m). Az új templom 

hajójának hosszúsága minimálisan változott, a szélessége viszont jelentősen!  

A régi szentegyház stílusjegyeinek (és építési korának) meghatározása szempontjából fontos 

kérdés, hogy vajon az épület milyen tetővel és mennyezettel rendelkezett. Jankó megemlíti, hogy a 

templom padozata (mennyezete) a korhadt zsindelytető miatt ázott és a rá tapasztott vakolat a hívek 

fejére potyogott. A beázás nyilván kellemetlen volt a sorok közt ülőknek, számunkra azonban egy 

építészettörténeti csemegét hozott felszínre! A deszkamennyezet alapján kétséget kizáróan 

állíthatjuk, hogy a templom román stílusú volt, tehát a gótikában nem építették át a szerkezetet, 

máskülönben hálóboltozatról, oszlopokról és oldalhajókról tett volna említést a plébános.  

A templomok korának eldöntésében fontos szerepe van a szentély kialakításnak is. A kárászi 

szentegyház boltozatos szentéllyel rendelkezett. Ha szétnézünk a Mecsek más templomaiban 

láthatjuk, hogy a kis falusi plébániatemplomok általános szentélykialakítása ez volt. Hetvehelyen, 

Komlón, Nádasdon, Oroszlón, Patacson is ilyet találunk. A dongaboltozat bizonyosan egyenes 

szentélyzáródással járt, vagyis a szentély végfala egyenes volt (ahogy ma is). Összegezve az eddigieket 

úgy vélhetjük, hogy a templom a lebontása előtt alapvetően a 13-14 századi állapotokat mutathatta. 

Ugyanakkor mindez nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a gótikában kisebb átalakításokat 

foganatosítottak rajta. Jankó sokáig megtartotta a szentélyt. Azzal a gondolattal is kacérkodott, hogy 

nem bontja le, hanem összeköti az új hajóval. Kósza ötletét azonban hamar elvetette, mert a régi 

szentély túl pici volt az új hajó méreteihez mérten. Elragadtatással írt a régi szentély szívósságáról, 

amit vas nélkül, csak malterral építettek és még mindig állta az idő vasfogát.  

A templom másik érdekes részlete a torony. Jankó nem volt kibékülve vele, mivel keleti 

oldalán végigrepedt. A hajó átépítése után ezt is alapjáig lebontatta és újjáépíttette. Feltételezhető, 

hogy a mai templomtorony a régi alapokra épült, de lehet, hogy ezt is kissé megnagyíttatta. A torony 

méreteit illetően eredendő korlátokat szabott, hogy azt kőből építették. A mesterek csóválták is a 

fejüket, mivel terméskőből nem volt szokás ilyen magas tornyot építeni. Tégla után áhítoztak, 

eredménytelenül, mivel nem volt elég pénz téglavásárlásra. Egy érdekes anekdota is kapcsolódik a 

régi templomtoronyhoz. Jankó feljegyzi, hogy annyira elaggott állapotban volt, hogy a harangozó félt 

felmenni a toronyba és harangozáskor a 3 mázsás harangoktól kilengett a torony. Ennek ellenére igen 

szívósan ellenállt a bontók kalapácsütéseinek.  

Jankó kétszer ír elragadtatással a régi épületről. Először a szentély, másodszor a torony 

szívóssága láttán. Egyébiránt nem táplált iránta különösebb érzelmeket. Olyanokra gondolok, amiket 

a mai kor embere a régmúlt idők emlékeivel kapcsolatosan érez. Bár plébánosunk kifejezettem 

művelt, történelem iránt érdeklődő, tudós alkatú ember volt (számos publikációja ismert) mai 

műemlékvédelmi, régészeti alapelveket badarság lenne számon kérni rajta. Sajnálhatjuk azonban, 

hogy ez egyszer nem a „maradi” kárásziakra hallgatott, akik amellett, hogy morogtak, a püspökhöz 

írt, új templom iránti kérvényét sem írták alá. Jankó az egregyi és vékényi faluvezetőket „győzte meg” 

a templomépítés szükségességéről. Korteskedése abból a felismerésből táplálkozott, hogy a 

bíróválasztáskor az övé volt az utolsó szó, vagyis „ezek tőlem függtek, s akaratomat támogatták, s 

teljesítették”.  

Számos nagyon érdekes részletet lehetne még elmondani a régi templomról. Jankó feljegyzi 

például hogy egy plébános sírjára leltek a szentély előtt, amit nem háborgattak. Szerinte a falu első 

török utáni plébánosa feküdt ott. Valójában nem tudjuk, hogy ki az eltemetett személy. Jankó előtt 

Kereszturi László plébános (a falu második török utáni papja) renováltatta a templomot, aki a 



renoválás évét a szentély diadalívén örökíttette meg (1784). Lehet, hogy épp ő alussza örök álmát 

ezen a helyen. Jankó feljegyezte az építés pontos költségeit is. Mindezekből és az egyházlátogatási 

jegyzőkönyvek adataiból egy jóval nagyobb lélegzetvételű írás is kikerekedhetne, ám most nem a 

részletek a fontosak.  

A templom nemcsak Istennel való kapcsolatunk és családi eseményeink legfontosabb 

színtere, hanem önazonosságunk, múltunk egyik legfontosabb hordozója is. Nagy haszonnal járna, ha 

egy – mára aktuálissá vált – felújítás keretén belül sor kerülhetne a régi templom megkutatására. A 

régészek gyakorta végeznek álló és működő épületek belsejében kutatásokat. Falvizsgálatokkal és a 

mai járószint alatti rétegek felásásával tisztázható lenne, hogy milyen alaprajzú volt az ősi 

szentegyház, abban milyen átépítések voltak, és kit rejt a szentély előtti sír. Az elvégzett mérések 

alapján a régi templom hiteles, tömegarányos képe is megalkotható lenne. Amíg erre nem kerül sor 

gyönyörködjünk Ginder Roland fantáziarajzában, aki az öreg templomot és az épület előtt sétáló 

Jankó plébánost is rajzpapírjára álmodta.  

Álmodjuk mi is magunkat néhány pillanatra a régi templom falai közé! 

Áldott ünnepeket mindenkinek! 

 

 
Az ősi szentegyház 

Ginder Roland vázlata 

A rajz a mánfai és a nádasdi templom alapján, továbbá Jankó jegyzeteinek segítségével készült. 

Források: 

Historia Domus, Kárász 

PPL Egyházlátogatási jegyzőkönyv, 1829 

K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai. Pécs, IDResearch Kft / Publikon Kiadó, 2011.  

Köszönöm Gyurosovics Mihály plébánosnak, hogy a kárászi plébánia anyagait a rendelkezésemre 

bocsátotta! 

Dr. Máté Gábor 



A kárászi Faluház decemberi programjai 
 

1. kedd  18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával   

2. szerda  17 órától   HÁZIASSZONY TALÁLKA  

Nagy szeretettel VÁRUNK MINDENKIT! 

4. péntek  Teleház nyitva tartás: 8.00-14.00 

7. hétfő  13.00-15.00  Vegyes árucikkek vására  

8. kedd   14.30-15.30  Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal 

9. szerda 13 órától SZERETETDÉLUTÁN- Mindenkit szeretettel várunk! 

11. péntek  Teleház nyitva tartás: 8.00-14.00 

12. szombat  15 órától Adventi vásár a Faluház udvarán 

15.30-tól  Adventi kézműves foglalkozások gyermekeknek 

17 órától Mikulás!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

15. kedd  18.00-19.00  Gyógytorna Bradács Máriával   

   14.30-15.30     Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal 

18. péntek  Teleház nyitva tartás: 8.00-14.00 

22. kedd   14.30-15.30  Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal 

   (Gyógytorna-megbeszélés alapján) 

23-27.   A Faluház zárva 

28-29-30  Teleház nyitva: 8.00-16.00 

29. kedd  17.00   A Faluház foglalt 

31-én   A Faluház zárva 

TELEHÁZ  és TOURINFORM IRODA NYITVATARTÁSA 

hétfő, kedd: 8.00-18.00    szerda, csütörtök: 8.00-16.00, péntek: 8.00-14.00 

A változtatás jogát fenntartjuk. 

A Faluház telefonszáma: 72/671-304 

2016. január 12-én   kezdjük a gyógytornát! 

 

A Völgységi Nyugdíjasok  december 9-én tartják következő 

összejövetelüket. 
      Kárászi programokról tájékozódhatnak és eseményeinkről bővebben olvashatnak 

hivatalos honlapunkon: www.karasz.hu és a facebook: I love Kárász oldalon. 

 

A Faluház munkatársai nevében kívánok minden KEDVES 

KÁRÁSZI és KÁRÁSZBARÁT ismerősömnek áldott karácsonyi 

ünnepeket és egészségben bővelkedő új esztendőt! 
Pap Judit Elza 

 

http://www.karasz.hu/


 

MEGHÍVÓ 

2015. DECEMBER 9-én 13 órától  

SZERETETDÉLUTÁNT  

tartanak  

a Völgységi Nyugdíjasok,  

amelyre minden kedves kárászi lakóst is várnak! 

  

 

 

KÖSZÖNJÜK! 

 Mezei Évának és a Csősz családnak a sok-sok játékot, amelyet versenydíjakra és 

jótékonysági célokra használunk fel!    

(Kárász/IKSZT nevében Pap Judit Elza) 

 Tóth Samunak és Kis Papp Nándornak a búcsú előtti templomban való magaslati 

takarítást! 

 A közmunkásoknak a templom környéki takarítást!   (A FALU) 

 

 

 

Kárászi ADVENTI VÁSÁR-ra  

hívunk szeretettel 

 minden kedves kárászi  és Kárász környéki ismerőst! 

2015. december 12-én  

15.00-17.00 óráig a Faluház udvarára. 


