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aLAP 
 

2010. április 30. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XIII. évfolyam 4. szám 
 

 

Mit várok… 
/Választások/ 

 

A győztestől azt várom, hogy éljen győzelmével és emeljen egy nagyot ezen az országon, ahogy ígérte 

is… Nemcsak messziről drukkolok, hanem teszek is ezért. 

A győztes emellett legyen igazságos, határolódjon el egyértelműen a szélsőségektől. Ezzel a néhány 

tőmondattal jellemezhetőek is elvárásaim! 

Mit várok a vesztestől?  

A kérdés megválaszolása nagyságrendekkel nehezebb. Pattoghatnak a felsorolás szavai: önvizsgálatot, 

beismerést, átalakulást, személycseréket – ezek azonban, mondhatni, belső ügyek. Aki épeszű, most 

gyorsan megteszi ezeket és nekivág az építkezésnek… A korrupció és a nemzetietlenség bélyegét kell 

csupán levakarni; véres lesz a köröm… A korrupció lesz a könnyebb, hiszen az, hogy ezek az ügyek 

egyáltalán kiderültek, már valami… 

A magyarságtudat hiánya! A vesztes ezzel nem tudott mit kezdeni: amatőr módon kezelt egy 

népszavazást ez ügyben (ennél csak az államfő választása volt balgább dolog), pedig mindenki előtt 

világos volt, hogy – sok más helyett – a józan magyarságtudatot igenis erősíteni kell, mert különben 

nem lesz elég a kokárda, jön az Árpád-sáv! (HVG) 

Megjött! 

Várom, hogy másfajta ellenzék legyen (érdekes, hogy az államfő is ezt feszegette újévi beszédében, 

eddig különösebb baja nem volt a történtekkel), ne csak fröcsögjön, adjon alternatívát, határozott legyen 

és elfogadóan  magyar. Nehogy megkeresse a Bösztörpuszta porában gyócsgatyában, nemezsüvegben 

izzadó magyar ellentétét, az európai embert. Lássa meg, hogy van, aki így demonstrálja magyarságát, 

van aki úgy, van, aki sehogy! Ne tűzessen szalagokat az autókra – az utakon, utcákon közlekedni, sétálni 

kell, nem politizálni. 

Remélem, a csöndes munka ideje következik… 

Mezei Attila 

 

TÁJÉKOZTATÓ LOMTALANÍTÁSRÓL 

MÁJUS 4. KEDD 
 

A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a tisztaság 

megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozokba, vagy zsákokba kerüljenek. 

 

Az akció során nem helyezhetők ki a következő anyagok: 

 Építési törmelék 

 Állati tetem 

 Zöldhulladék 

 Veszélyes hulladék 

(akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes doboz, stb.) 

 Elektronikai hulladék 

(TV, hűtőszekrény, stb.) 

kárászi 
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VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK 

K Á R Á S Z 

 
I. FORDULÓ 

Fidesz-KDNP 108 

Jobbik 33 

MSZP 33 

LMP 16 

MDF 5 

Összesen  195  
  

Polics József 100 

Dr. Szakács László 34 

Talált Tímea 32 

Ladányi Attila 18 

Stéger Róbert 10 

Ordas Miklós 3 

Összesen 197  

288 fő választásra jogosult polgár 

68 %-os részvételi arány 

 

Április  

Egy szellõ felsikolt, apró üvegre lép  
s féllábon elszalad.  
Ó április, ó április,  
a nap se süt, nem bomlanak  
a folyton nedvesorru kis rügyek se még  
a füttyös ég alatt.  

/Radnóti Miklós/ 
 
Rendhagyó módon most nem e hónapban született íróról, költőről, nagy emberről írok, hanem 

olyanról, aki áprilisban hunyt el, mégpedig ez év áprilisában, s így aktuális, s szinte kötelez a 

tisztelet. 

2010 április 16-án, 77 évesen fejezte be életét Popper Péter pszichológus, tartalmas és alkotó élet 

után. Tanított magyar és külföldi egyetemeken, kiemelkedőt alkotott a gyermekpszichológia 

területén, több, mint ötven könyvet írt. 

Számomra lenyűgöző volt humora, műveltsége, szerénysége, őszintesége. 

Mindennél jobban csodáltam benne azt a hihetetlen elfogadást, amellyel a legszörnyűbb 

történetekben is meg tudta érteni az embert, soha el nem ítélve. 

Könyveiben foglalkozott természetesen pszichológiával, vallástudománnyal (az is figyelemre méltó, 

hogy mélységében ismerte a zsidó vallás mellett a keleti tanokat, s a keresztény ideológiát is, s „Az 

Írás” című bibliamagyarázatában akkora tisztelettel szól Jézusról, ami példa értékű lehetne sok-sok 

ember számára). Folytatott szépirodalmi tevékenységet is– s mindegyiket érdemes keresni, forgatni, 

továbbgondolni. 

Április 16-án, amikor halálhírét meghallottam, gyertyát gyújtottam halhatatlan lelkének, mintha 

közeli ismerősöm lett volna. De hát az is volt: sok-sok könyvén át, amelyet olvastam - tanított, 

segített, gondolkodtatott, közel állt hozzám. 

S most szeretettel, tisztelettel emlékezem rá.             Mné Zsuzsa 
 

ÁRAMSZÜNET 
2010. május 14-én, 8-16 óráig 

Petőfi u. 1-9., 1/a-1/b., 2-28., 2/a., Hóvirág u., Fűrészüzem és a telep melletti lakások, Almalé üzem 

 

Polics József:            102 

Fidesz-KDNP 

 

Dr. Szakács László:   43 

MSZP 

 

Talált Tímea:              22 

Jobbik 

 

Összesen:                   167 

58 %-os részvételi arány 

  II. FORDULÓ 
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Köszönet 
 

Április 17-én, szombaton a Faluszépítő Egyesület szervezésében valódi „faluszépítés”, 

pataktakarítás, virágültetés zajlott. Mintegy harminc fő vett benne részt különböző korosztályokból, 

az önkormányzati virágládákba friss virágok kerültek, s többen a patakban is megfürödtek… A 

munka végeztével ebéd várta az emberkéket. 

Minden lelkes résztvevőnek, pataktakarítónak, virágültetőnek, ebédfőzőnek köszönet! 

 

Mezei Attila 

Munkahelyteremtés, vagy …? 
 

A választások alkalmával az egyik legkeresettebb hívó szó minden pártra vonatkozóan a 

munkahelyteremtés. Szavazz rám, és munkahelyet adok neked! Statisztikák, kimutatások támasztják 

alá, hogy melyik párt hány, új munkahelyet teremtett. Nagyberuházások vezetői dicsekednek 

ugyanezzel újságok hasábjain, ki hány új munkahelyet valósított meg. Nyertes pályázatok 

„menőznek”, hány új munkahelyet hoztak létre. A dicsekvésekből és a kimutatásokból egy dolog 

marad ki rendre. Mégpedig szerintem egy elég fontos tényező. A munkavállalónak milyen 

kompromisszumot kell kötnie, hogy megkapja az adott munkát. Ha ez nem egy hivatalos havi lap 

lenne, akkor írhatnám azt is, hogy húgyért-fosért hova lehet elmenni dolgozni. Gályázni, szó 

szerint. Tesco. Elcoteq, és sorolhatnám a többi rabszolgagályát. De nem biztos, hogy csak a multik 

jöhetnek szóba. És lehet, hogy nem is kell ilyen messzire menni. Elég, ha csak szétnézünk szűkebb 

házunk táján, és nagyító alá vesszük a környék „szuper” beruházásait. Az újkor legális 

rabszolgapiacait. Még jó, ha a fogadat nem nézik meg. Egyébként minden a régi. Tamás bátyák, 

Kuntakinték, Isaurák kizsigerelve, minimálbérért. És kénytelen elvállalni a melót a szerencsétlen, 

ha nem akar éhen veszni. Ha mégis bedobja a törülközőt, semmi gond. Máris tízen állnak a helyére. 

Szóval, munkahelyteremtés. Vagy inkább rabszolgapiac?                       -csl- 

 

Húsvéti (tapsi)fülesek 
 

Locsolnak a helyi vitézek. A sokadik locsolóhely után sokasodnak a mozgáskoordinációs 

problémák. Hiába, sok a söraborapálinka. Vidámak a vitézek. Hangosak. A jó kedély felső határát 

súrolják. Az állapotuk talán már nem is nagyon fér bele a „jó kedély” kategóriába. Rendőrautó jön. 

A vitézek hangos üdvrivalgással fogadják. Némileg átértelmezett „nemzetközi” forgalomirányító 

jelekkel jelzik véleményüket a honi közbiztonsággal kapcsolatban a hívatlan vendégeknek. Autó 

fékez, megfordul, rendőr kiszáll, pofon csattan. Kérdés nincs, nem is volt. Még néhány keresetlen 

megnyilvánulás az egyik vitéz bőrszínét illetően, majd, amilyen gyors az érkezés, olyan sebes a 

távozás. Szirénára nincs szükség, a vitézek továbbra is hangosabbak bármelyik megkülönböztető 

jelzésnél.  

Vélemény: az egyoldalú adok-kapok teljesen jogos. Mindenki azt kapta, amit megérdemelt. 

Hülyegyereknek nyakleves. Hülyerendőrnek teljes megelégedettség, hogy igen, így kell megoldani 

egy problémát. Lehet, hogy ők talán csak meg akartak felelni az egyre jobban előre törő 

szélsőjobbnak? (Ne feledjük, a választási kampány kellős közepén tartunk.)  

Kérdés: mi lett volna, ha a vitézek közül legalább egy olyan állapotban van, hogy az egészet fel 

tudja venni a mobiltelefonjára és az akció este már közmegelégedésre megy a Neten, s Komló 

rendőrkapitánya a szomszédjától szerez az akcióról tudomást?! Vagy mi van, ha valamelyik vitéz 

valami nagy-vezér kis-valakije? 

A felvetés költői, egyik vitéz sem volt olyan állapotban, hogy rögzítse az ankétot, és egyik sem volt 

senkinek a senkije. Csak egyszerű falusi hülyegyerekek. Akiket bármilyen hülyerendőr büntetlenül 

megpofozhat fényes nappal, nagyközönség előtt. Elismerésem nekik és feljebbvalóiknak. És 

irigylem a bátorságukat. Ilyen vitéz rendőrökkel nincs is mitől félni. Őriznek és védenek. Hajrá 

Magyarország!                                             -csl- 
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Tisztelt Kárászi Klub Tagok! 
 

Szeretnénk figyelmébe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2010. május havi programját, melyre 

szeretettel várjuk. 

 

A (vastagon jelölt) napokon a kárászi iskolabusz de.  9 órakor indul a megszokott helyről. 

 

03. hétfő  Irodalmi kör - Anyák napi köszöntő 

Szeretettel meghívunk minden Kedves Klub Tagunkat (Édesanyát, Nagymamát, Dédi 

mamát) a de. 10 órakor tartandó Anyák Napi délelőttünkre. 

04. kedd Kézimunka 

05. szerda A felolvasás folytatódik: „Akit a villámcsapás ért” 

06. csütörtök Agytorna – társasjáték 

07. péntek Piaci séta Bonyhádon 

 

10. Hétfő Érdekes történetek Pápai Istvánnal: Pávay Vajna a mázai remete 

 Étkezéstérítési díj befizetés 13-tól 14 óráig 

11. kedd Séta az egészségért - Pávay Vajna emlékművéhez 

12. szerda Fagyosszentek, népszokások 

13. csütörtök Nagyanyáink receptjei 

14. péntek Kertszépítés 

 

17. hétfő Bibliai délelőtt a kárászi Plébános Úrral 

18. kedd Ügyességi versenyek, találós kérdések  

19. szerda Pünkösdi népszokások – pünkösdi király választás: Ki lesz az idei év pünkösdi 

királya, királynéja?  
20. csütörtök Neves kifejezések, szállóigék, mondások: „Sziszifuszi munka”, Júdáspénz, 

Júdáscsók”… 

21. péntek Piaci látogatás Bonyhádon 

 

23-24. P Ü N K Ö S D 

 

25. kedd  Egészséges életmód: Gyógynövények, gyógyteák 

26. szerda  Kézimunka 

27. csütörtök  Gyermeknapi ajándék készítés 

28. péntek  Gyermeknapi ajándék készítés 

31. hétfő  Filmmúzeum 

 

Májusban tervezünk egy Püspökszentlászló-i kirándulást. Az időpont egyeztetés még folyik. Az 

érdeklődők jelentkezését május 7.-ig várjuk telefonon, vagy személyesen a Klubban” 

 

M á z a,  2010. április 26. 

         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 

 

 

 


