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KÁRÁSZ BEMUTATKOZIK

A Ke le t-Me csek ka pu ja

z iga zi cso dák min dig a
fõ út vo na lak tól, au tó pá -
lyák tól mes  sze, egy-egy
el du gott völgy ben, kis,
ka nyar gós he gyi utak
men tén vár ják az uta -
zót. Nem sze ret nénk el -
ven ni az ol va só tól a fel -
fe de zés örö mét, hi szen
a leg cso dá la to sabb él -
mény egye dül rá ta lál ni
a kincs re. Irány mu ta -
tás, tit kos tér kép azért
nem árt, ha van a tar -
so lyunk ban. 

Aki sze re ti a ro man ti kát, a csen -
det, az er dei pa ta kok cso bo gá sát, an -
nak ajánl juk, hogy in dul jon el Pécs
vá ro sá ból Kom ló irá nyá ba, Ká rász
fe lé. Már ma ga az út is le nyû gö zõ
lát vá nyos sá go kat kí nál a Ke let-Me -
csek er de in ke resz tül. A va ló sze rût -
lenül ha tal mas la pu le ve lek, a pá rá tól
sej tel mes, sû rû ve ge tá ció jel zi: itt
már a tör té nel mi me sék, a dél vi dék
eg zo ti ku ma, me di ter rán il la tok vi lá -
ga a hát tér. 

Ká rász, ez az ap rócs ka te le pü lés
szin te a fõ vá ro sa en nek a cso dá la tos
ré gi ó nak. „A már Tol na fe lé sze lí dü lõ
ba ra nyai he gyek kö zé szo rult fa lu úgy
buk kan elõ a dom bok és er dõk kö zül,
mint ha egye ne sen sze líd nép me sék
ölé ben ül ne. … A Ma gyar or szág ol va -
sói azt kí ván ják, hogy a ba ra nyai kis
Ká rász köz ség bõl csi nál ják meg a ma -
gyar Salz bur got.” – ír ja Ká rász ról
egy ko ra be li na pi lap a '30-as évek
de re ká ról. 

A fa lu a rég múlt ban és a je len kor -
ban is gyak ran töl tött be kez de mé -
nye zõ sze re pet. Itt mû kö dött a ma -
gyar ter mé szet vé de lem egyik kez -

de ti meg nyil vá nu lá sa, a bar ce lo nai
vi lág ki ál lí tás arany ér mé vel büsz kél -
ked he tõ El sõ Ma gyar Fé szek odú -
gyár. E szá zad har min cas éve i ben itt
rin gott a ma gyar fa lu si ven dég fo ga -
dás böl csõ je, mely nek kö szön he tõ en
ma is hét ma gán- és egy if jú sá gi

szál lás hely vár ja a szál lás ke re sõ ket.
Nap ja ink ban a he lyi Ke le ti-Me csek
Tourinform Iro da szol gál irány tû -
ként eb ben a zöld ren ge teg ben az
ide utaz ni vá gyók ré szé re, va la mint
in nen in dul ki a te le pü lést be mu ta tó
FA LU SÉ TA is.

A

Ko lozs vá ri gom ba ra gu
Hoz zá va lók: 
10 dkg füs tölt sza lon na 
vagy fõtt-füs tölt son ka bõ re/kö vér je
15 dkg fõtt-füs tölt son ka szín hús
40 dkg gom ba
1-2 szál fõtt sár ga ré pa, fe hér ré pa
2 dl tej föl, 1 kis ka nál liszt
só, bors ízlés szerint

A sza lon nát vagy a son ka kö vér jét meg süt jük. A ki sült zsí ron a son ka
szín húst meg pi rít juk, és hoz zá ad juk a gom bát. Eny hén meg bor soz zuk, és ha
kell, sóz zuk. Le fed ve ad dig pá rol juk, amíg a gom ba a le vét el nem fõt te. Az
elõ ze te sen meg fõtt (vagy az elõ zõ na pi hús le ves bõl meg ma radt) fe hér- és
sár ga ré pá kat át pas  szí roz zuk és a pá rolt gom bá hoz ad juk. A tej fölt a liszt tel
cso mó men tes re ke ver jük, és be sû rít jük ve le a ra gut. Ha nem len ne elég le -
ve, a son ka fõ zõ vi zé vel, vagy hús le ves sel pó tol hat juk. Tá la lás kor friss pet -
re zse lyem mel szór juk meg. 


