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aLAP 
 

2010. március 31. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XIII. évfolyam 3. szám 
 

DICSÉRET 

 

Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter a Nemzeti Ünnep alkalmából 

szakmai elismeréseket adományozott. A Köztársaság Érdemkeresztjei, a Munkaügyért-

díj, a Pro Communitate-díj, a Pro Familiis-díj mellett Miniszteri Dicséret elismerések is 

történtek. „Elhivatottsággal végzett falugondnoki munkája, szakmai és társadalmi 

tevékenysége elismeréséért:  

Löbl Zoltán Kárász Község Önkormányzata falugondnoka miniszteri dicséretben 

részesült” 

Gratulálunk! 
 

Önkormányzati hírek 

 

- A „Közkincs” pályázat egykori egyik nyerteseként a Megyei Kulturális Központ értékelő 

kerekasztal beszélgetésén Kárász polgármestere felkért hozzászólóként ismertette az önkormányzat 

közművelődés terén elért eredményeit. 

- Megtörtént a munkaterület átadás, ezzel megkezdődtek a „fűrészüzemi” trafó bővítési munkálatai 

- A benyújtott költségvetések elfogadása előtt a polgármesterek egy utolsó egyeztetést tartottak a 

közös fenntartású intézmények tárgyában, a mázai óvodát illetően pillanatnyilag elfogadható 

eredmény született minden fél számára. 

- A március 17-i testületi ülés a költségvetést elfogadta. A feszes, de biztonságos működést szavatoló 

dokumentum az önkormányzat hirdetőjén és honlapján (www.karasz.hu) megtalálható. 

- Az országgyűlési választásokra való felkészüléssel kapcsolatban az önkormányzat minden 

adminisztratív feladatának időben eleget tett. 

- A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó Fundamenta szerződések lejártak, az önkormányzati számlára 

befizetendő 1000,-Ft-os befizetéseket azonban még folytatni kell mindenkinek. Felhívjuk a 

figyelmet, hogy új Fundamenta szerződések a helyi takarékfiókban is köthetők, azzal, hogy nem 

folyton változó, ügynöki feladatkörben dolgozó üzletkötővel kötik szerződéseiket, sok 

kellemetlenségtől kímélhetik meg magukat. 

 

Dugába dőlt „Kölyök” 

 

A postán úgy két éve gyűlik pénz az - eredetileg egy-és kétforintos -adományokból gyermek-és ifjúsági 

programok számára, azóta szép summa lett belőle: harmincezer forint. 

Nem volt gazdája a dolognak, ezért a Faluszépítő Egyesület vette gondjaiba, s szervezett egy 

színházlátogatást Pécsre, a „Kölyök” című musical-re. Nem lett belőle élmény mégsem, az érdeklődés 

annyira gyenge volt, hogy kénytelenek voltunk visszamondani a jegyeket. 

Ám a pénz itt van, változatlanul a fiatalokra akarjuk költeni, hisz a falu nekik szánta, adta. 

Várjuk a tizenévesek döntését, mire szeretnék költeni, hova szeretnének elmenni, mi tetszene nekik? 

Várjuk ezt a döntést június végéig, s várjuk utána aLap hasábjain rövid beszámolójukat! 

Ha még így sem lesz érdeklődés, a pénzt Gombafesztiválkor gyermekprogramra fordítjuk. 

Mezeiné Zsuzsa 

kárászi 

http://www.karasz.hu/
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Választás! ( választ… és?) 
 

A demokrácia drága és nagyon tökéletlen dolog, de ennél jobbat még senki sem talált. Ez 

természetesen nem az én gondolatom, Churchillre gyanakszom, de az is lehet, hogy ez egy rossz 

beidegződés. Volt idő, amikor minden ismeretlen idézetet Makarenkóra kentek…, most Churchill a 

soros… 

Hogy a Magyar Köztársaság történetében ki lesz a „soros”, az április 11-én (egy nappal a 

borverseny után…) valószínűleg eldől. 

A felelős, magyar, demokrata, jogaival élni akaró állampolgár még sokat tehet addig! 

Számolgathatja a napokat és arra gondolhat, hogy most végre nem csak előrejelzést, statisztikát 

nyerünk, hanem felhatalmazást is. 

Meditálhat azon, hogy ezt jól el… 

Törheti a fejét, hogy mi értelme a szimpatikus kis pártokat preferálni… 

Vizionálhat egy snájdig lovastengerészről, vagy egy eleinte kutyába se vett osztrák szobafestőről… 

Az is eszébe juthat, hogy hány hét alatt szedné „rendbe” kies hazánkat egy kis kopasz pasas, aki 

ugyan Mátyás, de közel sem Hunyadi… 

A demokrata, felelős, magyar, jogával élni akaró addig még ehet, ihat, alhat, örvendezhet a 

tavasznak – meg még sok egyébnek… 

Egy dolgot viszont ne tehet meg: hogy nem választ. Az ország, ahol a jogosultak (kötelezettek) fele 

nem szavaz és ezt botornál botorabb ideákkal alá is támasztja – az azt kap, amit érdemel! 

Mezei Attila 

 

Istvánok, Mátyások     
 

Választásra készül a Nép, az Istenadta. Várjuk a csodát. Istvánokat, Mátyásokat. Most aztán majd 

megmutatjuk…! Csak egyvalamit felejtesz el, Te Nép. A Nép olyan, mint a vezetői. És fordítva is 

igaz. Olyan vezetőket érdemlünk, mint amilyenek mi magunk vagyunk. Ez nem az én találmányom. 

Sokkal bölcsebb emberektől fogant a gondolat, sokkal régebbi korokból. Az idő folyamán többször 

felhasználták már e mondást. Az egyik kedvenc újkori változatom Nagy Ferótól(!) származik:  

„… azért szar ez az egész világ, mert ti emberek szarok vagytok, és én, sajnálom én is egy kicsit.” 

Az én fordításomban ez azt jelenti, hogy miért várjuk el felkent vezetőinktől, hogy „ne tegyenek 

zsebre egy egész országot”, ha én is zsebre vágom (az én szintemen) azt, ami nem az enyém?! 

Tehát a mottó: ha Te és Én, egy kicsivel nem leszünk „jobbak”, mint amilyennek idáig 

bizonyultunk, választott vezetőinktől se várjunk többet, főleg ne csodát – légyen az bármilyen oldal 

– s vele együtt az egész országtól se. Mert, „amint fent, úgy lent”, tartja az örökérvényű bölcsület, 

ha már a mondásoknál tartunk. Márpedig örökérvényű dolgok alól kibújni senkinek nem lehet, még 

nekünk, magyaroknak sem. A problémánkat nem fogja kibogozni helyettünk sem párt, sem bank, de 

még vallási vezetőink sem. Ezt csak mi magunk oldhatjuk meg. Te és Én. Hogyan? Talán egy 

másik öreg blues-énekes tudja rá a választ:  

„Bolond lett a Bölcsből, most hazug az igaz, tenni kéne valami jót, hogy találhass vigaszt!”                  

-csl- 

 

 

ÁRAMSZÜNET 
 

2010. április 12. 
 

Fűrészüzem és telep melletti lakások, Almalé-üzem 
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Március  

Lúdbõrzik nézd a tócsa, vad,  
vidám, kamaszfiús  
szellõkkel jár a fák alatt  
s zajong a március.  
A fázós rügy nem bujt ki még,  
hálót se szõ a pók,  
de futnak már a kiscsibék,  
sárgás aranygolyók.  
/Radnóti Miklós: Napló/ 

Márciusban született Budapesten, immár 100 éve Lénárd Sándor. Író, költő, fordító és orvos. Már 

az élete is kalandos: fiatalon külföldre kerül, Német-és Olaszország után Brazíliában lel otthonra, 

ott él, dolgozik – gyógyít - , ír, fordít élete végéig. 

Rendkívüli ember, tízegynéhány nyelven beszél, ír, műfaja a levél- novella, Magyarországra művei 

levelezése során Szerb Antalnénak köszönhetően jutottak el. 

Latinra fordította Milne Micimackóját – ezzel világhírnévre tett szert. (Meggyőződése volt, hogy a 

latint újra életre lehetne kelteni) 

Legismertebb műve: A völgy a világ végén, amely eredetileg németül, majd angolul íródott, csak 

később született meg magyar változata. Angol változatához Robert Graves írt előszót. Remek, 

olvasmányos, érdekes könyv, keressék a könyvtárban! 

Mné Zsuzsa 

 

Áprilisi tréfa 
 

Akár áprilisi tréfa is lehetne, de nem az! Pónya Péter kútásó barátunk a múltkori esőzések 

alkalmával – ugyan nem disznóforrázó teknőben, de – végigcsónakázott barátjával a megduzzadt 

Nagygáton, melyet az alábbi fotó is megörökített. Vadvízi evezéséhez csak gratulálni tudunk, és 

garantáljuk, hogy ezzel a teljesítményével kvalifikációt nyert a Kárászi Huncutságok közé!

 



 4 

 

Tisztelt Kárászi Klub Tagok! 

 

Szeretnénk figyelmébe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2010. április havi 

programját, melyre szeretettel várjuk. 

A (vastagon jelölt) Nyílt Napokon a kárászi iskolabusz de.  9 órakor indul a 

megszokott helyről. 

 

01. csütörtök Jeles napok, népszokások áprilisban 

02. péntek Húsvéti népszokások / Tavaszváró 

 

06. kedd  Érdekes, megható történetek I. 

07. szerda Agytorna – Memória játék 

08. csütörtök „Fején találta a szöget” Szólások / közmondások 

eredetmagyarázata 

09. péntek Április havi jövendölések 

 

12. hétfő Költészet Napja: Kedvenc verseim József Attilától 

 Étkezéstérítés befizetés du. 13 órától 14 óráig 

13. kedd Kézimunka  

14. szerda Neves kifejezések, szállóigék, mondások 

15. csütörtök Filmmúzeum 

16. péntek Az asztrológia titkai 

 

19. hétfő Egészséges életmód: (gyógyteák – kóstolóval és vetélkedővel 

egybekötve) 

20. kedd  Kézimunka 

21. szerda Találd ki! (Találós kérdések kincsestára) 

22. csütörtök A Föld Napja (Séta az egészségért) Jó idő esetén: kirándulás 

23. péntek Régi magyar népmesék  

 

26. hétfő Bibliai délelőtt Plébános Úrral 

27. kedd Kézimunka   

28. szerda Kertszépítés, növények gondozása 

29. csütörtök Társas-, memória játék 

30. péntek Zenehallgatás – nosztalgia délelőtt 

 

 

M á z a,  2010. március 25. 

         Szívélyes üdvözlettel: 

                Éva, Piroska és Andrea 

Telefonszámaink: 

 

Klub: 06/20/560-0730, Éva: 06/30/502-8260, Piroska: 06/30/305-1723, Andrea: 

06/20/944-3479 

 

 


