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Önkormányzat hírek 

 Március 1-én Kárász adott „otthont” 2 órában a Közös Önkormányzati Hivatal 

polgármestereinek. A baráti hangulatú megbeszélésen a résztvevők áttekintették az elmúlt 

hónap eseményeit, majd a következő hónap aktuális dolgairól tárgyaltak. 

 Március hónapban a testület nem ülésezett. 

 A Hungária Takarék és az önkormányzat szervezésében március 3-án halhattak tájékoztatót a 

megjelentek a Családok Otthonteremtési Támogatásáról. 

 Az 1848-as megemlékezésre március 12-én került sor. Ezúton is köszönöm a szereplők és a 

szervezők munkáját! 

 Elkészült a települési értéktárunk! Nagy köszönet a bizottság tagjainak, illetve Pap Judit 

Elzának a rengeteg munkájáért, valamint Nagy Évának a segítségért! 

 Március 18-án, Hetvehelyen alakult meg a Termelő Települések fóruma. A résztvevő 

polgármesterek a közfoglalkoztatás helyzetéről hasonló állásponton voltak. 

 Elkészültek a tervei a Kis Pap Lászlótól megvásárolt ház felújításnak. Nyertes pályázat esetén 

a nyílászárók cseréje, a tető cseréje, a központi fűtés kiépítése, valamit napelemes 

energiatermelő rendszer felszerelése valósul majd meg. Sajnos a pályázati önrész 25 %, de ezt 

lehetőség szerint szintén pályázatból kívánjuk előteremteni. 

 A közmunka-program március 1-től „folytatódik”. Az önkormányzat továbbra is vállal 

fűkaszálási, fűnyírási, és favágási munkákat. Az igényeket a hivatalban, vagy a Faluházban 

lehet jelezni! 

 Március 31-én került megrendezésre a HAM (részletek az ALap további hasábjain). Ezúton is 

köszönöm a szervezők munkáját! Azt gondolom, akik részt vettek az eseményen, jól érezték 

magukat, illetve sok szakmai tapasztalattal térhettek haza. 

Kárász, 2016. március 1. 

            Lép Péter 

                     polgármester 



 

Gombászköri munkálkodások 

Törekedve a teljességre felsorolnám a Gombászkör eddig lezajlott, vagy igencsak 

folyamatban lévő rendezvényeit ebben az évben. Mindegyikhez fűznék is némi 

megjegyzéseket, így lenne kerek a cikk… inkább dolgozat. 

- Január elején az ELTE által szervezett szarvasgombász képzés terepgyakorlata 

házigazdái voltunk. Az irgalmatlan… mondjuk úgy: „barátságtalan” időjárás ellenére a 

szakmai gyakorlat sikeres volt. A résztvevők helyiektől szereztek hasznosítható, speciális 

tudást és éltek a környezet adta előnyökkel. Találtak gombát, fajokkal ismerkedtek. 

Természetesen a helyi vendéglátás is fontos szerepet játszott a hétvége sikerében. A 

program önfinanszírozó volt, minden pályázati támogatás és ráfizetés nélkül zajlott le! 

- A negyedik alkalommal meghirdetett „Kucsmagomba, medvehagyma napok”hasonló 

kondícióban zajlottak. Kibővülve egy ormánsági túrával, megkoronázva a drávaiványi 

kazettás templom meglátogatásával. 

- Megkezdődött Bonyhádon egy alapfokú gombaismerői tanfolyam – még szép, hogy 

Kárászhoz köthető előadókkal! 

- A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum gombászanyagát április első napjaiban 

szállítjuk Kárászra, ahol a kiállítás hosszú ideig látogatható lesz. 

- Április végén egy taplógombász társaság szervez mecseki tanulmányutat, 

természetesen Kárászon szállnak majd meg. 

- A tavalyi Gombászünnep legnagyobb szakmai eredménye volt Schmera László 

felajánlása a  

Dr. Szántó Mária hagyatékot illetően. 

Szántó Mária erdőmérnökként a magyar mikológia egyik szervező, bonyolító, 

kapcsolatteremtő, oktató „szürke eminenciása” volt. Sajnos, nagyon hamar itt hagyott 

bennünket! Életének egy része azonban itt maradt Kárászon és alapos rendszerezés után 

a gombászház „Szántó Mária termében” látogatható is lesz. 

- Újra lesz gombafesztivál, gombászünnep is, a szokásos időben, június utolsó 

hétvégéjén. 

Remélem, gomba is lesz!       Mezei Attila 

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

KÖTELEZŐ EBOLTÁS 

2016. április 15-én, pénteken délután 5 órától az állatorvosi 

rendelőben /Kárász, Fürdő u. 14./ eboltást végzek.Oltás: 3.500 

Ft/eb, féregtelenítő tabletta 100 Ft/db 

Dr. Csősz Gyula 



Könyvtári hírek 

Már harmadik éve érkeznek folyóiratok a Könyvtárba, a kistérségi (ellátási térségi) 

támogatásból. Sokan igénybe is veszik, szeretném, ha minél többen élnének ezzel a 

lehetőséggel! Ebben az évben az eddig megszokott National Geographic, az IPM mellett 

újdonságként a Kertészet-Szőlészet kölcsönözhető a Könyvtárban, illetve a Postán. 

Kölcsönzési díj nincs. 

KönyvtárMozi és Föld Órája  

Március 19-én este vetítettük a második filmet – Vad Magyarország című természetfilm- 

utána pedig a már hagyományos gyertyafényes, beszélgetős kapcsolódás folyt a világ sok 

városában lekapcsolt fényekhez.  

Az első vetítés óta gond volt a film pixelessége, amit akkor a film korával, régiségével 

indokoltak. Hosszas gondolkodás, utánajárás és főleg Pintér Andrea ügyességének, 

hozzáértésének köszönhetően ez a probléma is megoldódott! Sokkal nyugodtabb szívvel 

invitálhatok mindenkit  

a következő alkalomra, amire április 23-án 18:30-kor kerül sor, amikor is a Hyppolit, a lakáj 

című, 1931-es filmet nézzük meg.  

A második magyar hangosfilm nagy sztárokat vonultatott fel. 

A Németországból hazatért Székely István, a slágerzeneszerző Eisemann Mihály, a 

korszak legnagyobb operatőre Eiben István és a forgatókönyvíró Nóti Károly, valamint 

mellettük három legendás színész: Csortos Gyula, Kabos Gyula és Jávor Pál 

2000-ben beválasztották az Új Budapesti Tizenkettőbe, 2012-ben pedig bekerült 

a Magyar Művészeti Akadémia tagjai által kiválasztott legjobb 53 magyar alkotás közé. 

Az első magyar vígjátékról beszélünk, amely egyben Kabos Gyula első hangosfilmje volt, 

gyártója a Kovács Emil és Társa Filmkölcsönző Vállalat, valamint a cseh Sonor Film. 

A magyarnál lényegesen nagyobb német piacra számítva, mindkét nyelven elkészítették a 

filmet. Előbb a német, majd a magyar színészek álltak be ugyanazokba a díszletekbe, így 

két, lényegében egyforma film készült, azonos cselekménnyel és párbeszédekkel. Az 

eredmény nem lett azonos: a magyar változat máig tartó sikert aratott, a német viszont 

csendben és dicstelenül megbukott. 

Nézzük együtt! Kérem, figyeljék a plakátokat!     

          Mezeiné Zsuzsa 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kely_Istv%C3%A1n_(rendez%C5%91)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eisemann_Mih%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eiben_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3ti_K%C3%A1roly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csortos_Gyula
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kabos_Gyula
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1vor_P%C3%A1l_(sz%C3%ADnm%C5%B1v%C3%A9sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapesti_tizenkett%C5%91#.C3.9Aj_Budapesti_Tizenkett.C5.91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_M%C5%B1v%C3%A9szeti_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/53_magyar_film


 

 

 

 

 

 

 

 

HAM KÁRÁSZON 

IKSZT-ék találkozója, HAM volt Kárászon. Magyarul: IKSZT – Integrált Közösségi és 

Szolgáltató Tér – így hivatalosan, kárásziasan pedig Faluház. HAM – Helyi Aktivációs 

Műhelynap – így hivatalosan, kárásziasan pedig ismerkedés, kapcsolatápolás, 

tapasztalatcsere. 

 

Az esemény ötletgazdája a budapesti Herman Ottó Intézet (régi nevén NAKVI) volt, 

amely szervezet az IKSZT program koordinálásáért felelős. Az év első felében ennek a 

napnak 6 helyszínt választottak ki; második állomás volt Kárász.  

Jeles napok alkalmával – a kárászi hagyományokhoz híven – élő népzene fogadta a 

Faluházba érkező vendégeket. Már az udvaron felállított standok (a Mecsek- Völgység- 

Hegyhát Egyesület (Finta Ildikó és Schmidt Emese), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

(Nemes Balázs), a Kereskedelmi és Iparkamara (Lép Péter), a Duna-Dráva  Nemzeti park 

(Kulcsár Péter), az Élménymagazin és más kiadványok szerkesztője és írója (Müller Nándor), 

a helyi és megyei ihletésű mesekönyvek standja (Császár Levente), és a Falukrónika 

bemutatása is utaltak a program szakmaiságára, témáira.  

Közel 50 fős közönség gyűlt össze a környék polgármestereiből, az értéktár és a 

művelődés területén dolgozókból, illetve a civil szervezetek képviselőiből. Ők voltak részesei 

az előadásoknak, melyet a Herman Ottó Intézet munkatársai, illetve a helyi szakemberek 

felváltva tartottak Lép Péter, Kárász polgármesterének köszöntője után: Pap Judit Elza (az 

IKSZT  volt vezetője) beszélt az intézmény tevékenységéről és az eddig elért eredményekről; 

Böröcz Lívia (osztályvezető, Herman Ottó Intézet - Közösségi Fejlesztésekért és Értéktárakért 

felelős Osztály) tájékoztatta a jelenlevőket az IKSZT aktualitásokról, a jogszabályi 

változásokról; Tar Gyula (osztályvezető, Herman Ottó Intézet - Tájegyüttműködésért, 

Zöldgazdaság-fejlesztésért és Ökoturizmusért felelős Osztály) Értékek a közösségekben 

címmel módszertani ajánlásokat tett értéktárakhoz, tájértékek felméréséhez; Murányi Norbert 

(referens, Herman Ottó Intézet - Közösségi Fejlesztésekért és Értéktárakért felelős Osztály) 

ismertette az értéktárak célját, küldetését; Dr. Finta István (elnök, Mecsek - Völgység - 

Hegyhát Egyesület (LEADER Helyi Akciócsoport) ) a helyi értékek vidékfejlesztésben 

betöltött szerepéről és a Helyi Fejlesztési Stratégiában (HFS) az értékorientáció 

megjelenéséről tartott előadást; Szatyor Győző (elnök, Baranya Megyei Értéktár Bizottság), 



aki bemutatta a Baranya Megyei Értéktárat; Mezei Attila (a Települési Értéktár Bizottság 

tagja) pedig a helyi értékekről mesélt a jelenlévőknek.  

 

A Faluház udvarán lévő, felújított Pajtában elfogyasztott hidegtálas ebéd után 

indultunk a hagyományos Kárászi Körsétára (az idő rövidsége miatt nem volt teljes a séta), 

melynek során a vendégek ellátogathattak a Pajtaszínházba (sőt, Judit itt még egy rövid 

játékba is bevonta őket), megnéztek egy magyar népviseleti kiállítást, megtekintették a 

Gombászházat, Borbélymúzeumot, Istállómúzeumot és a Gáti Papa Pálinkafőzdét. A 8 óra 

leforgása alatt jó volt látni a mosolygós arcokat, a régi-új szakmai/baráti kapcsolatok 

kibontakozását, hallgatni a lelkes tapasztalatcseréket és a kíváncsi érdeklődést. Új 

munkakapcsolatok is kialakultak, Juditot három település képviselője is felkérte arra, hogy 

segítsen nekik falvaik értéktárának kialakításában. 

A Nap margójára – a vendégek elmondása alapján: „számos új információ, ismeret 

birtokába jutottunk, melyek inspirációként hatottak ránk a további munkához”, „nem 

gondoltam volna, de megtörtént a mai nap folyamán: állásajánlatot kaptam”, remekül 

éreztünk magunkat, kitűnő volt a vendégfogadás, és csodálatos a környezet – ide vissza kell 

jönnünk” – jöjjenek és gyertek, mert „Itt Kárászon mindig történik valami!”   

  

Nyisztor Melinda 
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KIRÁNDULÁS PÜNKÖSDKOR 

 
Vízesések világa: Plitvice - Jajce 

Utazás módja: Busz  (Utazás azonosítószáma: 4403) 

Cél: Plitvice (Horvátország), Jajce (Bosznia-Hercegovina), Bihács (Bosznia-Hercegovina), 

Szállás: Hotel ***   Ellátás: Reggeli 

Felszállási lehetőségek: Pécs Szigetvár- Barcs (Feláras: Budapest- Dunaújváros Paks- 

Szekszárd Bonyhád)   Útvonal: Pécs Zágráb - Plitvicei 

Az utazás ára:  22.000 Ft / fő  

Következő indulás időpontja: 2016. május 14. 

További információ: http://www.kantavar.hu/utazas/4403/Punkosdkor:-Vizesesek-vilaga:-Plitvice--Jajce 

A kárászi Faluház áprilisi programjai 

 

5. kedd  14.30-15.30   Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal  

18.00-19.00    Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

6. szerda  13.00    Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele 

     - áprilisi tréfákat várják - 

8.péntek 17.00-tól  A Faluház foglalt 

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

13. szerda        Völgységi Nyugdíjasok utazása Pécsre (Havihegy, 

    Székesegyház) 

 18.30   Pálinkaverseny megbeszélése 

14-15. csütörtök és péntek Borminták leadása a Faluházban  

15. péntek 15.00-tól  Kötelező eboltás Dr. Csősz Gyula rendelőjében 

15. péntek 17.15   Nyisztor Melinda Coaching előadássorozata 

     Téma: „A pletyka” 

16. szombat XXV. Kárászi borverseny a Borbaráti egyesület 

szervezésében 

19. kedd  14.30-15.30   Agrárkamarai fogadóóra Nemes Balázzsal 

http://www.kantavar.hu/utazas/4403/Punkosdkor:-Vizesesek-vilaga:-Plitvice--Jajce
http://www.kantavar.hu/dinamic/utazasok/4403/jajce6


 18.00-19.00  Közérzet- és tartásjavító torna Bradács Máriával 

23. szombat  10.00-tól  Iskolatalálkozó a Faluházban (Öregdiákok számára, 

akiket Rónai Pista bácsi tanított) 

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

27. szerda 13.00   Völgységi Nyugdíjas Egyesület összejövetele 

30. szombat   „Jenczer Gábor Emléknap” és Majális a 

teniszpályán és a Mesekertben (részletek a plakátokon) 

 

IKSZT, Teleház nyitva tartás: Hétfő: 8.00 – 16.00    Kedd: 8.00 – 18.00     

Szerda: 8.00 – 16.00 Csütörtök: 8.00 – 16.00 Péntek: 8.00 – 14.00 

Szombat és Vasárnap: a falu programjaihoz igazodva 

 

A programok változtatási jogát fenntartjuk. 

Szeretettel várjuk programjainkra! 

IKSZT (Faluház) munkatársai: Nyisztor Melinda és Nagy Éva 

 

VÖLGYSÉGI NYUGDÍJASOK ÁPRILISI ÖSSZEJÖVETELEI 

6. (szerda)    és    27. (szerda)      13   órától 

Pécsi kirándulás időpontja: április 13. 


