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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK: 

 

 A képviselőtestület januárban nem ülésezetett. A költségvetés előkészítése zajlik, várhatóan február 

14-én fog összeülni a testület. 

 A költségvetés előkészítése során már látható, hogy idén kevesebb pénzből kell gazdálkodnia az 

önkormányzatnak. 

 Február 8-án kerül sor egy mikrotérségi egyeztetésre, abból a célból, hogy megvitassuk a közösen 

finanszírozott intézmények költségvetését, reményeink szerint a normatíván kívül nem kell 

hozzájárulnunk a költségekhez. 

 Január hónapban több kutyatulajdonos kapott figyelmeztetést, mert a kutyákat nem megfelelőn 

tartották, és több lakót is megtámadtak az utcán. A figyelmeztetés után az önkormányzat 30 000 Ft-

os bírsággal is sújthatja az ebtulajdonosokat, ha a feltételeken nem változtatnak.  

 Az Új Széchenyi Terv pályázati kiírásai megjelentek, az önkormányzat a polgármesteri hivatal 

felújítására, fűtéskorszerűsítésére tervezi pályázat beadását.  

 A közvilágítás korszerűsítésére is pályázni fog az önkormányzat, a tervezetten beszerzésre kerülő 

eszközök 50-60 % költségmegtakarítást eredményeznek. 

 Február 14-én az egész településen áramszünet lesz, a szolgáltató hálózatot korszerűsít, és gallyazási 

munkálatokat folytat. 

 Az ALap szerkesztését januártól Jakabné Mezei Gabriella vette át. 

 

Lép Péter 

          polgármester 

 

 

 

EGYESÜLETEK HÍREI 

 
→A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület  2011. 

jan. 31-én, hétfőn 16 órakor közgyűlést tart a Német 

Kisebbségi Önkormányzat klubhelyiségében, 

Magyarszéken. 

 

→A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2011. 

február 2-án 15 órára elnökségi ülést hívott össze a 

mánfai polgármesteri hivatalba. 

→A kárászi Borbarát Egyesület 2011. február 4-én 

17 órakor tartja közgyűlését. 

→Az NCA pályázat iránt érdeklődő szervezetek 

figyelmét felhívjuk, hogy mielőbb adják be 

igényeiket, mivel itt is változások várhatók, és a 

források – finoman szólva – végesek. 

 

→A Dél- Dunántúli Falusi Turizmus klaszter 2011. 

jan. 21-én sajtótájékoztatón ismertette elképzeléseit, 

bemutatta a Pécs, Vince u. 912. sz. alatti székhelyét 

és alkalmazottait.

 

kárászi 



A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

 
Január 22. 

Minek köszönhető az, hogy ezt a napot ünnepeljük, 

jegyezzük, megtartjuk vagy elfelejtjük, de ilyen nap 

egyáltalán van?  

Minek köszönhető, hogy van magyar kultúra? 

Semmiben sem különböztünk a népvándorlás kor többi 

népétől, sőt talán mindenkinél keletebbről jöttünk, 

aztán igyekeztünk végigrabolni Európát, ahogy a 

többiek…A többiek eltűntek, beolvadtak, mi pedig 

joggal büszkélkedhetünk azzal a hatalmas, évszázadok 

során gyűlt, alakult értékkel, amit nemzeti kultúrának 

hívunk. 

Az egyik pillér a zűrzavaros, szenvedélyes kelet-

európai (felejtsük el Közép-Európát!) történelem, 

amikor gyakran csak egy-egy kóbor lantos, vagy 

végvári szoborfaragó jelentették a kapaszkodót – 

megtanultuk, hogy milyen fontosak ők. 

Befogadóak voltunk (remélem, vagyunk is), boldogan 

fogadtuk a velünk, köztünk, körülöttünk élők 

kapcsolódását, ezáltal értünk és színesedtünk. A 

Száztagú Cigányzenekar bizony a világ szemében a 

magyar kultúra unikuma, így a Budapest Klezmer 

Band, de a sváb rézfúvós együttesek is. 

Aztán szerencsére mindig születtek lángelmék és 

varázskezű, vagy aranylábú tehetséges emberek, akik 

csodákat tudtak teremteni, Tinódi Lantos Sebestyéntől 

Puskás Ferencen át Kocsis Zoltánig. 

A kultúrának fontos pontjai azok is, akik megőrizték a 

hagyományt. Lemásolták, lerajzolták-festették, 

fotózták, gramofonra vették, újra megépítették, 

modernizálták, áthangszerelték - koreografálták, 

filmesítették, ahogy a kódexmásoló Sövényházi Márta, 

Kodály, Kós Károly, vagy éppen Csík Jani. 

Szervezők nélkül sem ment, ez nem mai találmány, 

mindig kellettek szürke eminenciások, akik kijártak, 

összefogtak, rábeszéltek, megmentettek, 

népszerűsítettek, tanítottak. A valóság iránt gyakran 

kevésbé érzékeny művészek, tudósok számára 

végvárak voltak ők - így van ez ma is. 

A mecénások! A kultúra művelői is a piacon 

vásárolnak – nem mehetünk el e mellett! A 

rendszernek számos szereplője van a régi gyakorlatnak 

megfelelően, de a fő mecénás az állam, aki adó 

formájában elveszi polgáraitól, amit esetleg a kultúrára 

költhetnének, de szervezett keretek között vissza is 

forgatja azt. Elvileg, a gyakorlat azonban több sebből 

vérzik. A kisebbik rossz: visszaforgatja, de saját 

„csókos” embereinek adja (a balról, vagy jobbról 

csókolókról egyaránt szól a történet). A nagyobbik 

rossz: nem forgatja vissza, - itt spórol a hiánycél, az 

infláció vagy valami egyéb istenverte fogalom 

kipipálása érdekében, lelkiismeretlenül becsapva így 

polgárait, megvonva a már kifizetett lehetőségét  a 

művelődésnek és hozzájárulva az alsó néprétegek 

funkcionális  analfabetizmusához. 

Talán ott kellene hagyni ezt a pénzt, ahol keletkezik! 

Kiderülne, kire, mire van szükség – tiszta víz lenne a 

pohárban! 

Valóban az lenne?! Ne feledkezzünk meg a kultúra egy 

nagyon fontos tényezőjéről, az olvasóról, nézőről, 

hallgatóról, a kulturálódni vágyóról, az együtt 

éneklőről, kiállításra menőről, az együtt táncolóról, a 

hagyományőrző tábor lakójáról, a színházba öltözőről. 

Aki vagy a családjában, vagy az iskolában jutott el 

addig, hogy vágyik az érdekesre, mozgalmasra, 

újszerűre, nosztalgikusra, a valóságra – valamire, ami 

kiemeli hétköznapjaiból; a szépre. Ez az igény a 

barlangrajzok óta a sajátunk! 

     Január 22-e a mi napunk! 

                                                  Mezei Attila

                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                 2011 -  AZ  ÖNKÉNTESSÉG  ÉVE 

 

Aggódunk, mérgelődünk, panaszkodunk. Drága minden, a fizetés kevés, a hitelek kamatai 

elviselhetetlenek, a szolgáltatók időnként arcátlan módon számítják áraikat, a munkahelyi elvárások egyre 

nyomasztóbbak, soha ilyen rossz nem volt, élhetetlen a világ… ilyeneket hallunk lépten-nyomon. 

Akkor döbbenünk csak rá, gondjaink mennyire földhöz ragadtak, mennyire kicsinyesek, banálisak, ha 

mondjuk, természetes állapotunk megbillen, szerencsétlenség ér, egészségünk megromlik. S van még 

rosszabb is. Amikor gyermekünk, unokánk betegen születik, megbetegszik, gyógyíthatatlanná válik, 

távozni készül… amikor utódunkat kell túlélnünk.  

Még hallani sem szeretünk erről! Pedig vannak, akiknek ilyen kereszt adatott. De ilyenkor támad a segítő 

szándék is. Pécsett működik az ország egyetlen gyermek-hospice háza, a Dóri-ház. 

(Itt meg kell emlékeznem Polcz Alaine-ról, aki a magyarországi hospice létrehozója, harcosa, lelke volt, 

amíg élt. Nem mindennapi életéről, munkásságáról több könyvet is találhat a Könyvtárban az érdeklődő). 

A Dóri-házban segítenek a beteg gyermekeknek minél élhetőbb, elviselhetőbb napokat biztosítani, 

szüleiknek vigaszt, támaszt nyújtanak. Akit érdekel a Szemem Fénye Alapítvány kiadványa, nálam a 

Postán megnézheti, s ha tud, segíthet, többféle módon. 

2011 az önkéntesség éve lesz. 

A Postán már gyűjtöttünk pénzt a fiataloknak, a kolontári iszapkárosultaknak, arra gondoltam, erre a 

célra is lehetne. Lehetőség van például arra, hogy színes üvegtéglát vegyen bárki, ami a ház kertjében 

épülő fal része, arra felirat kerül az adományozó részéről. Egy téglával mi is hozzájárulhatnánk ehhez az 

ügyhöz!                

                                                                                                           Mezeiné Zsuzsa                                                                                                                                                                                     
 

                                                                                                                         



                                                     TISZTELT KÁRÁSZI KLUBTAGOK!   

 

Szeretnénk figyelmébe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2011. FEBRUÁR havi programját, melyre 

szeretettel várjuk. 

Az iskolabusz minden hétfőn 9 órakor indul a megszokott helyekről. 

 

01. kedd Jeles napok, népszokások februárban 

02. szerda de. 9.30 órától gyógymasszázs – születésnapi köszöntő 

03. csütörtök Kézimunka – képeslapok készítése 

04. péntek Zenehallgatás   

07. hétfő Egészséges életmód / Fortélyok a szellemi frissesség megőrzéséhez 

08. kedd Szellemi vetélkedő 

09.-11. Farsangi népszokások felelevenítése és kellékek készítése 

 

13. vasárnap FARSANGI BÁL K Á R Á S Z O N 

 Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt és klubtagot a Faluházban 15 

órakor kezdődő batyus Farsangi Bálunkra!                           

Tombola-felajánlást elfogadunk!    Zene: Nyisztor György 

 Részvételi szándékát Arankánál vagy a Klubban jelezni szíveskedjék!                                                

  

14. hétfő Étkezéstérítési-díj befizetése 

  Köszöntjük a februári névnaposokat (Aranka, Julianna, Zsuzsanna, Mátyás) 

15. kedd Nagyanyáink receptjei: hogyan készül a farsangi fánk?  

16. szerda Memória-játék  

17. csütörtök Kézimunka / 

18. péntek  „Fején találta a szöget” – Szólások és közmondások 

21. hétfő  Bibliai délelőtt Plébános Úrral 

22. kedd Agytorna, társas-memória játék 

23. szerda Érdekes, megható történetek   

24. csütörtök Mátyás napi szokások, időjóslás 

25. péntek Filmmúzeum 

28. hétfő Mit tervezzünk márciusra? 

 

M á z a, 2011. január 24.                              Szívélyes üdvözlettel: 

           Éva, Piroska, Ági és Valika 

 

              Telefonszámaink: 

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

 

 

 

 

 

Új rovatot indítunk, várunk mindenkit szeretettel várunk:  RECEPT CSEREBERE 

 

Biztosan mindenkinek van egy-egy jól bevált receptje, legyen az sütemény, vagy bármilyen étel, osszuk meg 

ezeket egymással! 

Az én receptem:                        

                                                           Mazsolás szelet 

Hozzávalók: 40 dkg liszt, 1csomag sütőpor, 22 dkg margarin, 28 dkg porcukor, késhegynyi fahéj, 1evőkanál 

rum, baracklekvár,  15-20 dkg mazsola (vagy mindenféle aszalt gyümölcs), 4 tojás fehérje. 

A lisztet a sütőporral, 8 dkg porcukorral, a margarinnal, a rummal és a fahéjjal összekeverjük, közepes 

sütőben (kb. 180 fokon) félig megsütjük. Míg sül, a 4 tojás fehérjéből és a 20 dkg porcukorból kemény habot 

verünk. A tésztát kivesszük, baracklekvárral megkenjük, megszórjuk mazsolával vagy aszalt gyümölccsel, és 

elsimítjuk rajta a tojásfehérje-habot. A sütőbe visszatéve tovább sütjük, de már alacsonyabb hőfokon. Az 

összes sütési idő kb. 45 perc.  



 
 

 

Ez a plakát már megjelent az októberi aLapban is, de akkor a meghirdetett buli elmaradt. A bulihoz 

kapcsolódó cikk az októberi lapban olvasható. Jelentkezni lehet Dobos Attilánál vagy Dobos 

Lászlónénál (Erika, 0630/4074109). 
 
 
Kedves Kárásziak! 
Szeretnénk az aLap-ot  kicsit színesebbé, többeket érdeklővé tenni, ezért örömmel vennénk, ha jeleznék, 
jeleznétek, milyen témák érdekelnék Önöket, Titeket, miről olvasnának, olvasnátok szívesen. Annak is 
örülnénk, ha a faluban élő fiatal generáció is sajátjának érezné a lapot, várjuk a gyerekek és fiatalok írásait 
is. (Ötletek, cikkek bedobhatók a Könyvtárban kihelyezett dobozba, illetve a jamegabi@gmail.com címre is 
elküldhetők!) 

mailto:jamegabi@gmail.com

