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 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK: 

 

 A képviselőtestület február 16-án ülésezett. A 2011-es költségvetés beterjesztésre került, azonban 

döntés még nem született. 

 Február 24-én Szászváron került sor a mikrotérségi képviselőtestületek közös tanácskozására, abból 

a célból, hogy megvitassák a közösen finanszírozott intézmények költségvetését. A közösen 

fenntartott szászvári iskola és óvoda költségeihez jelentős mértékben kell hozzájárulnia az 

önkormányzatnak. A körjegyzőség költségei is megnőttek, így a kárászi hozzájárulás is magasabb, 

mint az előző években. A körjegyzőség esetében nem született döntés. 

 A Faluszépítő Egyesület által szervezet RETRO DISCO nagyon jól sikerült! 

 Az első Kárászi Pálinkaverseny 2011. február 26-án került megrendezésre, részletek a következő 

ALap-ban olvashatóak majd. 

 A teniszpálya felújítási munkálatai a végéhez közelednek. 

 Az önkormányzat pályázat benyújtását tervezi komposztáló ládákra, a pályázatnak köszönhetően a 

lakosok ingyen juthatnának komposztáló edényekhez. A projekt benyújtásához szükség van az 

ingatlantulajdonosok részéről egy adatlap kitöltésére. Az adatlap az újság mellékleteként 

megtalálható. Tisztelettel kérek mindenkit, aki szeretne komposztáló ládát, hogy az adatlapot 2011. 

március 2-áig a kárászi Polgármesteri Hivatalban leadni szíveskedjen! 

 Az önkormányzat az 1848-as megemlékezést 2011. március 13-án, vasárnap délután 16 órakor tartja, 

helyszín a Faluház lesz. Szeretettel várunk mindenkit! 

 Polgármesteri fogadóóra: minden hónap első csütörtökjén 16:00 és 17:00 óra között a Polgármesteri 

Irodában.                                                                                              

                                                                                                             Lép Péter polgármester 

 

 EGYESÜLETI HÍREK 

 

 A Faluszépítő Egyesület február hónapban két pályázatot adott be. Az egyik működési költségeket 

támogató NCA lehetőség, a másik pedig már a nyári programok (Gombász-nap) hangosításáról, 

programjairól szól. 

 Az Egyesület tisztelettel kéri minden tagját és szimpatizánsát, hogy adója 1%-val támogassa 

elképzeléseinket. 

 Egyesületünk „védnöksége” alatt rendeződött meg a „RETRO-BULI”, sikerrel. Erről bővebben biztosan 

ír valaki, tehát én csak utalnék néhány feledhetetlen pillanatra. A nyeles fésűs „séróbelövés”-nek és a 

bekecsben való break-nek azért van valami diszkrét bája, mint a pettyes kartonrucinak és a fehér bokafix 

zokninak is… Egymásra talált az ötlet, a szorgalmas szervezés, és a kellően félbolond résztvevők hada! 

 Mivel március 15. előtt nem valószínű, hogy újra megjelenne aLap, tisztelettel invitálunk mindenkit 

ünnepi emléktúránkra, amely idén Eötvös Józsefre, az első felelős vallás-és oktatásügyi miniszterre 

emlékezik és végállomása a Balincai menedékház lesz. Kérjük tagjainkat, hogy vegyenek részt a 

faluban rendezendő ünnepi megemlékezésen is! (Indulás: március 15-én, 9 órakor a Templom elől!)     

                                                                                                                               Mezei Attila 

kárászi 



 

FEBRUÁR 

 
Próbálom folytatni valamilyen módon az éppen soron lévő hónap valamely neves szülöttjének megmutatását,  

- most talán nem éppen írókkal, inkább olyan nagyszerű emberekkel, akik egy-egy nagy célra tették fel 

életüket, valami eszmének, ideának szentelték tudásukat, tehetségüket. Nevüket tudjuk, érdemeik esetleg már 

kicsit feledésbe merültek. Fújjuk le a feledés porát… 

 
Kőrösi Csoma Sándor 1780-as évek valamelyikében született Erdélyben, a Háromszék megyéhez tartozó 
Kőrösön.  Hosszú tanulóévei közepette ismerkedett meg a magyarság őstörténetére vonatkozó különféle 
elméletekkel, melyek közül a hun-avar-magyar rokonságnak és az akkoriban népszerű ujgur eredetnek 
tanárai között is akadtak lelkes hívei. Vélhetően a tőlük szerzett történeti és földrajzi ismereteknek 
köszönhető, hogy amikor Kőrösi elindult a magyarok őshazáját és a ‘hátramaradt magyarokat’ megkeresni, 
úgy vélte, azokra valahol Közép-Ázsiában, illetve az ujgurok között bukkanhat rá. 
1819-ben kelt útra, további egész életét utazással, kereséssel, nyelvtanulással töltötte, 1842-ben, 
Dardzsiling-ben bekövetkezett haláláig. 
Kőrösi Csoma Sándor a magyar őshaza felfedezőjeként nem írhatta be magát a tudomány történetébe; úgy 
szerepel ott, mint egy ismeretlen kultúra feltárója, és egy új tudományág, a tibetisztika megalapítója. Így 
szerzett végül elismerést magának, s egy kicsit talán ezen keresztül az egész magyarságnak is. 
 

Regényt kellene írnom, ha ennél többet akarnék mesélni róla, de szerencsére ezt már megtették helyettem: 

akit érdekel, megtalálhatja. (Tudják: a Könyvtár!) Többet mondanak minden további szónál az alábbi 

idézetek…                         

 
 „A szív, mely oly erősen dobogott hónáért, idegen földben hamvad el, s maga a fű, mely pora 
fölött nő, idegen formájú; … Adja az ég, hogy életének példája állhatatosságra s férfiúi 

kitartásra serkentse e hon gyermekeit; hogy neve, mely nemzetünk emlékkönyvének egyik 
legszebb lapján áll, mennél többeket intsen arra, hogy a jövő kor csak ahhoz hű s állandó 
tiszteletében, ki híven s állandóan meg tudott maradni azon ösvényen, melyet munkásságának 
választott.” /1843. Eötvös József emlékbeszéde/ 

Robert Browning:  Dardzsilingi sír fölött  
               (Weöres Sándor fordítása) 
                         Ím itt a csúcs! A sokaság alant 
                         Él, ahol lehet. 
                         Ő hős: nem élni, de tudni akart –  
                         S lenn kap sírhelyet?  

                         Fenn a helye, hol felhő, meteor 
                         És villám lobog, 
                         Csillag jön s megy, vihar gyönyöre forr; 
                         Csend, hints harmatot! 
                         A nagy szándék a bérctetőre hág 
                         S végül elpihen, 

                         Még dicsőbben, mint hinné a világ, 
                         Él s hal odafenn, 
                         Mint ott lenn sejtenék…”  

A Széchenyi-idézet Kőrösi Csoma Sándor sírkövén: 

Kőrösi Csoma Sándor dardzsilingi síroszlopa jobb oldalán a Magyar Tudományos Akadémia emléktáblája foglal helyet, 
a szöveg közt Széchenyi István szívbemarkoló szavaival, amelyeket döblingi magányában vetett papírosra: 

„Egy szegény árva magyar, 
pénz és taps nélkül,  
de elszánt, kitartó  

hazafiságtól lelkesítve  
-KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR-  

bölcsőjét kereste a magyarnak  
és végre összeroskadt  

fáradalmai alatt.  
Távol a hazától alussza örök álmát,  

de él minden jobb magyarnak lelkében." 

                                                                       (Gróf Széchenyi István)                                                                                     

                                                                                                                                                       Mezei Zsuzsa 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Dardzsiling
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Szép számmal megjelentek a rendezvényen, aminek nagyon örültünk. Meglepetésünkre nagyon 

sokan visszarepültek a 60’-as, 70’-es és 80’-as évekbe, nagyszerű ruhák voltak. Az első óra azzal 

telt, hogy egymást csodáltuk és kacagtunk egymáson. Bár a tánc az elején nehezen indult be, de 

nem sokkal később már pörögtek a pöttyös szoknyák.  

Az est folyamán egy Retro-verseny is kihirdettetett, amire önként lehetett jelentkezni. A négytagú 

zsűri elé gyülekeztek fel a versenyzők. (Ezúton is szeretnénk megköszönni a zsűrinek, hogy 

vállalták e nemes feladatot). Először a legeredetibb női öltözetet választottuk ki Mezei Attila 

bácsival. Választásunk hosszú gondolkozás után Márton Eszterre esett. Ezután következtek a 

férfiak, akik közül Márton Vera néni és Lép-Lenhardt Ildikó Kovács Imikét választotta. Utána a 

versenyzőknek volt még egy lehetőségük, hogy egy díjat elvigyenek. A két ifjú DJ kihirdette a 

„„Táncparkett ördöge” című versenyt. Fölkeverték a zenét és megindult a tánc. A zsűri ismét nehéz 

helyzetben volt, mert mindenki nagyon jól rázta. De két ember nagyon kitűnt a sorból. Mészáros 

Gyula és Márton Tibi volt az. Ezért a zsűri azt kérte a DJ-től, hogy párbaj alapján dönthesse el, ki a 

nyertes. Viszont a Dj-k is gondolkodóba estek, hogy milyen zenei stílus legyen, amire táncol a két 

versenyző. A résztvevők segítségét kérték ebben. Amelyik stílust a legnagyobb ováció követte, arra 

táncolnak. Ismét egy vicces helyzet állt elő, mert a döntés az új generáció zenei stílusára esett, a 

technora. El is kezdődött a tánc, de itt a döntés már egyértelmű volt: Gyuszibá break-tánca 

felülmúlhatatlan volt! Így hát ő lett a táncparkett ördöge! Nagyon jól telt az este, és reméljük nem 

ez volt az utolsó ilyen a falunkban. PEACE! 

 

                                                                                                                   Dobos Attila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Tisztelt Kárászi Klubtagok!  
 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2011. MÁRCIUS havi 

programjai közül néhányat, melyre szeretettel várjuk:  

 

02.-án (szerda):        Gyógymasszázs 

03-án és 04-én          

(csütörtök-péntek):  Busójárás Pécsett 

                                 Indulás és érkezés: VOLÁN járattal 

   Útiköltség: saját költségen, egyénileg 

Részvételi szándékát kérjük, jelezze a klubban vagy az alábbi           

telefonszámon: 06/20/560-0730 

 

 

M E G H Í V Ó  

 
Szeretettel várunk minden Kedves Klubtagot  

2011. március 10-én (csütörtök) du. 14 órakor kezdődő Nőnapi rendezvényünkre! 

Zene: Nyisztor György 

Tombola-felajánlást elfogadunk! 

 

Az iskolabusz 13:30-kor indul a megszokott helyekről! 

Részvételi szándékát kérjük, szíveskedjék jelezni a klubban! 

 

 

V Á L T O Z Á S ! ! ! 

14-e helyett (mivel munkaszüneti nap) 16-án (szerdán) lesz ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI 

DÍJ BEFIZETÉS 

 

Mivel 14-e hétfő munkaszüneti nap, nem lesz szociális étkezés, helyette 19-én, szombaton 

(ami munkanap) lesz étkeztetés! 

 

Kárásziaknak az iskolabusz 14-e helyett 16-án közlekedik!!! 

 

16-án (szerda)  Ezen a napon köszöntjük a márciusi névnaposokat (Sándor) 

21-én (hétfő)  Bibliai délelőtt a kárászi Plébános Úrral 

28-án (hétfő) Közös reggeli 

   Mit tervezzünk áprilisra?  

 

M á z a , 2011. február 16. 

 

       Szívélyes üdvözlettel: 

        Éva, Piroska, Ági és Valika 

 

Telefonszámaink:  

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


