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aLAP 
 

2010. június 30. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XIII. évfolyam 6. szám 
 

 

Önkormányzati hírek 
Árvizek utáni helyzet 

- A védekezésre használt homokzsákokat ideiglenesen betároljuk, végül az „új temetőhöz” 

vezető önkormányzati út erősítésénél, magasításánál lesznek hasznosítva. 

- Az útmagasítás szükség védműként is szerepelhet, megtörtént a szükséges kimérés, az 

árajánlatok begyűjtése folyamatban van, a beruházás anyagi háttere biztosított. 

- A Szabó-malom előtti híd magasítására is szükség van. A megemelt híd esetén 

elengedhetetlen egy felhajtó építése is, amely a közútkezelő jóváhagyásával valósulhat csak 

meg. 

- A július 3-i rendezvény után megkezdődik a Fürdő utcai „átereszes” hidak átépítése is. 

- Az önkormányzat vételi szándékot jelent be az árvizeknél érintett földterületeket illetően, 

melyeket „békeidőben” gyümölcsösként hasznosít. 

 

Közös testületi ülés 

- Június 30-án Szászváron közös testületi ülés lesz. Két fontos napirendi pont kerül terítékre. 

Az egyik a bölcsőde létrehozásának lehetősége, a másik pedig az iskola felújítási alapja, 

ennek működtetése. 

- A közös megbeszélést követően a kárászi testület is ülésezik, aktuális feladatokat tárgyal 

majd meg. Ilyen a családsegítő feladat ellátás 2009-es beszámolója, valamint egy 

belterületbe csatolási kérelem. 

 

 

 

 

A Tourinform iroda augusztus 31-ig hétköznap 8-12 óra között tart nyitva. Önkormányzattal kapcsolatos 

dolgokat, kérelmeket, fénymásolást, faxolást ez idő alatt lehet elvégeztetni.  

 

 

Kérdezz – Felelek 
 

A múlt havi számunkban polgármester úr egy kérdezz-felelek játékot bocsátott közre, melyre észrevétel 

nem érkezett. Ez is egyfajta „vélemény”.  

(Húsvéti pofozkodó rendőr és az árvízmentésben nem túl aktív részvétel volt a két téma.)  

 

 

BARANYAI   ÉLMÉNY   MAGAZIN 
 

Megjelent a BARANYAI ÉLMÉNY MAGAZIN harmadik száma, melyben Kárász két oldalon mutatkozik 

be. A magazin turisztikai céllal jött létre, mind a vendégek, mind pedig a helyi lakosság részére szól. 

Tartalmaz többek között aktuális programajánlót, bemutatja az adott terület érdekességeit, látnivalóit. 

Akit érdekel, a Tourinformban beszerezheti.                                                                                         -csl- 

 

kárászi 
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Június  

Nézz csak körül, most dél van és csodát  
látsz,  
az ég derüs, nincs homlokán redõ,  
utak mentén virágzik mind az ákác,  
a csermelynek arany taréja nõ  
s a fényes levegõbe villogó  
jeleket ír egy lustán hõsködõ  
gyémántos testü nagy szitakötõ.  
                           /Radnóti Miklós/ 

Karinthy Frigyest már életében is úgy tartották számon, hogy ő a „hu-humorista”, a nagy nevettető, az Így 

írtok ti és a Tanár úr kérem szerzője. Ez persze így is van, képtelen ötletein, zseniális szójátékain, csapongó 

fantáziáján nevettek akkor is és most is nevetünk: humora összetéveszthetetlen volt. De ő mégsem csak 

ennyi, ő nem csak humorista, tudott ő komoly is lenni, sőt leginkább azon nevetett, azt gúnyolta, arra 

fintorgott, amin legszívesebben sírt volna… Emellett költő is és filozófus. Hihetetlenül széles az érdeklődési 

köre, mindenre figyelt, mindenre kíváncsi volt.  A XVIII. század filozófusainak utódjaként is számon tartják.  

Majdnem minden irodalmi műfajban alkotott: irodalmi paródiák, rengeteg humoreszk és szatíra és karcolat, 

gyönyörű novellák és még gyönyörűbb versek és néhány regény (a legismertebb az Utazás a koponyám 

körül, a szüntelenül önmagát is figyelő író beszámolója agyműtétjéről). Írásaiban tudomány, bölcselet, 

humor, önismeret és kimeríthetetlen, szabálytalan fantázia kavarog.  

Igazi humanista: hitt a tudományban, a művészetben, az emberben, az észben, a kultúrában, „képzelet, 

belátás és szeretet szentháromságában”, általában minden haladó eszme szövetségese.  (Az eszperantó-

mozgalom lelkes híve volt például.) Az Igazságot kereste „és nem a maga igazát.” Elkeserítette minden, ami 

embertelen, lélektelen, vagy buta. 

Június szülöttje, ebben a hónapban rá emlékezünk.                                                                                  /M.V./ 

 
Köszönet Németh Károlynak a Könyvtárnak adományozott könyvekért! 

 

Kárászi képek 
 
Új fotók készültek Kárászról, mivel a régi archívum képei egyrészt már elavultak, másodjában pedig számos 

alkalommal felhasználásra kerültek. A fotózás még az árvíz előtt történt. Így a falu teljes pompájában 

virított, amihez az éppen virágzó akácok is hozzájárultak. A több mint 500 db képet Müller Nándor fotózta, 

aki a múlt évtől Magyaregregyen lakik és több egregyi vendégfogadó katalógust készített már az elmúlt évek 

alatt. Ha valakinek szüksége van jó minőségű kárászi képekre, a Tourinformban elektronikus formában 

hozzájuthat.                                                                                                                                                    -csl- 

 

SZAVAZZ!!! 
FOTÓPÁLYÁZAT 

 
Ez E.ON fotópályázatot írt ki kistelepülések részére. A nyertes képek egy jövő évi naptárban kapnak helyet. 

Településenként 3-3 db fotót lehetett beküldeni, a szavazás Interneten keresztül történik. Akinek lehetősége 

van rá, kérjük, szavazzon! A képgaléria elérési útvonala: 

   eon.hu/fotopalyazat 
Itt a „Képgaléria, szavazás” menü pont alatt kell megkeresni a Müller Nándi által készített kárászi fotókat és 

szavazni rájuk. (Hogy egy kép mindenképpen bekerüljön a válogatásba, célszerű a legtöbb szavazattal 

rendelkezőre kattintani.)                                                                                                                                 -csl- 

 

ZENE-BONA 
 

 Elkészült a Virágpor együttes 3 db új dalt tartalmazó cd-je. A dalok meghallgathatóak, ill. 

letölthetőek a www.myspace.com/viragpor oldalon. 

 

 Stúdióba vonult a B-TERV zenekar is a vajdasági Zentán, készítik második lemezüket. A történet 

érdekessége, hogy ismét van kárászi vonatkozása a dolognak, a zenekar új basszusgitárosa Papp 

Máté lett. Reményeink szerint 3 év után talán egy nyári B-Terv koncert is összejöhet Kárászon.  -csl- 
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„A belső titkokat kutatni kell” 
 

Csille Márti a barátom. Az ország egyik legjobb nemezes iparművésze nem egy egyszerű történet. 

(No, de melyik egyszerű lélek tartozik a LEG-ek közé?) A közel egy évtizedes ismeretségünk és közös 

munkáink során sok csatánk volt. A néha, éjszakákba nyúló beszélgetések alkalmával akár ’késhegyre’ is 

mentünk egymással. Ismerve magánéletét, sokszor próbáltam megfejteni belső késztetését, hajtóerejét. Mi a 

titka? Nemrégiben kiállítása nyílt a Cella Septichorában „Leletek-Visszajáték-Lebomlás” címmel. Ennek 

kapcsán több riport is készült vele, ezekből szemezgettem egy csokorra valót.  

„Ha csak gyapjú, szappanos víz és izomerő hozza létre, akkor nemez. Ha szív és lélek gazdagítja, 

akkor művészet. De ha mindezt színek kavalkádja teszi a szemnek üdvévé; ismerősnek érzett, mégis 

újdonságként ható formákkal ébreszt gondolatokat; ősi motívumrendszert magába építve fejti ki 

varázserejét, akkor csakis Csille Márti nemez műtárgyairól lehet szó – kezdődik a beszélgetés vele, melyet 

Csató Andrea készített. 

...egymás mellett szerepelnek régi, mára tönkrement darabok, és vadonatúj alkotások. Példái annak, 

hogy a tárgy hiába alakul át, a benne rejlő energia megmarad. Akár az ember, aki megöregedvén átadja 

helyét a gyermekének, így biztosítva az élet folytonosságát. E munkák az én személyes életemről szóló leletek, 

az én hitemet, gondolkodásomat, játékaimat, örömeimet, emlékeimet, fájdalmaimat őrzik... 

...különös öröm, hogy a Cella Septichorában mutatkozhatom be velük. Valahányszor itt jártam, 

visszafojthatatlan sírás tört rám. E szent tér nagyon szomorú emlékeket: vért, sebeket, fájdalmakat rejthet. 

Nem tudom, csak érzem. Ezért lehet ilyen nagy hatással rám. E közegben látni a lelkemből kiszakadt 

munkákat, furcsa borzongással tölt el...  

...szeretném, hogy aki ott lesz, átérezze: nem szabad elfelejtenünk emlékeinket! A belső titkunkat 

kutatni kell és kiérdemelni, álmodni és elhinni. Sokszor csak egy pillanatra tűnnek elénk. Üvegbúra alá, 

homokba bújtattam az itt látható munkákat. Van, amelyik a legbelsejében rejti a titkot, s az szabad szemmel 

alig észrevehető...  

...az alkotásnak két állomása létezik számomra: az első a test-teremtés, a tárgy fizikális burkának 

létrehozása, maga a nemezelés. A második a lélek-öltés, szó szerint a hímzés általi domborítás, 

lélekformálás, a tapintható kifejeződés. Ha kellő alázattal, tudással és erővel, gondossággal használjuk az 

anyagot, különleges erőkkel és tartalmakkal telítődik. Ez nem az én érdemem, én csak szolgálom őt, tudásom 

legjavával. Hiszek abban, hogy sorsuk van a tárgyaknak is, és előbb-utóbb meglelik a maguk helyét a 

világban...” 

Én előre szóltam, hogy az iparművésznő nem egy egyszerű eset!  

Ettől függetlenül Mártikának sok kis „kütyüje” lelt nálunk otthonra, szobáink falát díszítve. 

Legutolsó ajándéka – három darab „szív-tartó” – meghozta eredményét. Egyet kapott a vőlegény, egyet a 

menyasszony és nemrégiben a harmadik is gazdára lelt. Köszönöm neki.                                                   -csl- 

 

V. GOMBAFESZTIVÁL 
Bohus Gábor emlékére 

2010. július 3. – Kárász-Faluház 

 
10.00 Konferencia 

12.00 Gombásztúra  
          Gombaszedés, szarvasgomba kereső bemutató 

14.00 Baráti társaságok főzőversenye 

14.00 Gombászdélutáni programok 

14.00-14.30 Fúvószenekari bemutató 

14.30-15.00 KOLINDA harmonika duó / I rész 

15.00-15.30 Magyaregregyi Hagyományőrző Dalkör 

15.30-16.30 TAKÁTS ESZTER duó 

16.30.17.00 Főzőverseny EREDMÉNYHIRDETÉS 

17.00-17.30 Táncok Magyarországról  

17.30-18.00 KOLINDA harmonika duó / II. rész 

Kísérőprogramok:  

Kreatív játszóház / Kézműves bemutatók: – Fazekalás – Klumpakészítés – Kosárfonás / Natúrpiac /   

Gombaszépségverseny  

B    Ü   F   É 
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Tisztelt kárászi Klub Tagunk! 
 

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

szeretettel várjuk. 

 

01. csütörtök Origami papírcsodák (gombák)  

02. péntek Kreatív műhely-munka (papír gombák készítése) 

03. szombat Kárászi Gomba Fesztivál  

 (Aki szeretne részt venni és egy kis csapattal főzni, az Idősek Klubjában június 

30-ig /szerda/ délelőtt jelezni szíveskedjék . 

 

05. hétfő Jeles napok/népszokások júliusban 

06. kedd Kézimunka 

07. szerda Szellemi vetélkedő 

08. csütörtök Kézimunka 

09. péntek Séta a temetőbe 

 

12. hétfő Étkezéstérítési díj befizetés  

13. kedd  Kézimunka  

14. szerda  Agytorna / (Szólások – közmondások) 

15. csütörtök Filmmúzeum 

16. péntek Kertszépítés 

   

19. hétfő Egészséges életmód: a nyár veszélyei 

20. kedd Szellemi vetélkedő - Activity 

21. szerda Zenehallgatás 

22. csütörtök Fürdőzés Harkányban /útiköltség + jegyár/ 

 Jelentkezni: július 9-ig 

23. péntek Érdekes, megható, meghökkentő történetek 

 

26. hétfő Kézimunka kiállítás előkészítése 

27. kedd Kézimunka  

28. szerda Origami – napraforgók készítése 

29. csütörtök Séta az egészségért 

30. péntek Kézimunka kiállítás megnyitása 

31. szombat               Kirándulás Kalocsára 

 

M á z a, 2010. június 29.    

                Szívélyes üdvözlettel:   

                                        Éva, Piroska Andrea és Veronika 

 

Telefonszámaink: 

Klub: 06/20/560-0730, Éva: 06/30/502-8260, Piroska: 06/30/305-1723, Andrea: 06/20/944-3479 

 

Kárászi Huncutságok 
Újabb kis epizóddal bővült az anekdota-kör. Az erdélyi kiránduláson Nagyszebenben elveszett az idegenvezető. 

Ráadásul kétszer is. A már sokfelé megfordult jeles világutazónkat legközelebbi útjára a felesége állítólag csak úgy 

engedi el, ha egy tábla a nyakába lesz akasztva, melyen a következő felirat szerepel: 

A szerencsés megtalálót kérjük, talált tárgyát utánvétellel az alábbi címre postázza!!! 

7332 Magyaregregy, Kossuth u. 118. 

H U N G A R Y 

 


