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 A képviselőtestület április 27-én ülésezett.  

 A teniszpálya felújítási munkálatai elkészültek, a hivatalos pályaavató ünnepség április 

30-án lesz. 

 A fiókgyógyszertár bezárásának elkerülése érdekében kérem a lakosokat, hogy 

lehetőség szerint a szükséges gyógyszereket helyben váltsák ki. 

 A „pataktisztításra”április 16-án került sor, ezen a napon a közterületen lévő 

virágosládákba új növények kerültek, valamint a faluközpontban a buszmegálló 

melletti terület is megszépült. Ezúton köszönöm mindenkinek a munkáját! Kérem 

azokat, akik nem vettek részt a munkában, ne kritizáljanak, hanem máskor aktívan 

vegyék ki a részüket a feladatokból, a település szebbé tétele mindenkinek közös 

érdeke! 

 A Faluház felújítására kiírt közbeszerzési eljárás győztese a komlói Gerle Kft lett, a 

szerződéskötés május 9-én lesz, a munkák várhatóan május 10-től kezdődnek 

 Elindult a településen a szelektív hulladékgyűjtés, lehetőség szerint kérem a 

szolgáltatás használatát.  

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

Polgármesteri Irodában. 

 

2011. április 27. 

 

Lép Péter 

          polgármester 

 

 

kárászi 



EGYESÜLETI HÍREK  

 

 A budapesti Történeti Múzeum barokk udvara adott otthont a Város-és Faluszépítők 

Szövetsége által meghirdetett „Fiatalok az épített és természetes környezet 

védelméért” pályázat díjkiosztójának. A szerte Európából érkező fiatal díjazottak a 

Szövetség nyári táborának vendégei lesznek – ilyen tábor volt Kárászon 1999-ben. 

A díjkiosztót a Szövetség tisztújító közgyűlése követte, a választmányi tagok listáján 

szerepelt a kárászi Faluszépítő Egyesület elnöke is. 

 Az Egyesület végre elszámolási szakaszba került a múlt évi Gombafesztivált illetően 

és nagy meglepetésre a nyertes pályázatok között fedeztük fel a Templom-tér végleges 

arculatának kialakítását célzó „Jankó János pihenőkert”- projektünket is. 

 Az Egyesület erdélyi útja iránt érdeklődők május 6-ig keressék Mezei Attilát 

(30/6646248), az útra csak kellő számú, komoly szándékú jelentkező esetén kerül 

sor! 

 A pataktakarításban, virágosításban részt vevő minden kárászinak köszönetünket 

fejezzük ki! 

 Az Egyesület veszélyes hulladék-gyűjtést szervez! Miután a Biokom nem viszi el az 

ilyen jellegű hulladékot (számítástechnikai eszközök, festékpatronok, monitor, 

akkumulátor, elemek, stb.), magunk gondoskodunk elszállításukról. Kérünk 

mindenkit, ilyen tárgyait jövő hét közepéig – május 4-ig – helyezze el a polgármesteri 

hivatal gangján, ahonnan elszállítjuk! 

                                                                                              

                                                                                                                   Mezei Attila 
 
 

 
Kedves Szülők, Gyerekek! 
 
2011. április 30-án szombaton délután (ebéd és alvás után) szeretettel 
várunk benneteket a teniszpályán, ahol minden kicsi és nagy 
megtalálhatja a kedvére való elfoglaltságot. 
A legkisebbeket szabadtéri játékok, mozgásos, vidám feladatok várják 
apró ajándékokkal, a nagyobbak és a felnőttek vicces gyakorlatokkal 
tarkított sorversenyen bizonyíthatják ügyességüket, rátermettségüket. 

Egy szó, mint száz, mi várjuk a gyerekeket, és a szórakozni, nevetni 
vágyó felnőtteket! 
 
                                                                       Kata, Ildi 



JELES  NAPOK  ÁPRILISBAN:  
 

Az emberszeretet világnapja: 04. 08. 

 

Az élet értékéről 

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Ez kissé 

szigorúan és általánosan hangzik, de ez az egyetlen igazság, melyet minden következménnyel 

megismertem. Senki nem ülhet a virágos réten, mint Ferdinánd, a bika, s nem szagolhatja büntetlenül a 

szép virágokat. Ember vagy, tehát embermódra és az emberek között kell élned. 

Embermódra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és szavad alján a szándék van: nem 

ártani az embereknek. Ha megkísérled – feltűnés és hiú szerep nélkül – segíteni az embereknek. Néha 

csak azzal, hogy nem hallgatod el az egyszerű igazságokat. Néha csak azzal, hogy nem mondod 

tovább, amit mások hazudnak. Néha csak azzal, hogy nem mondasz igent, mikor mindenki kiabál: 

„Igen, igen!” Egy életen át, következetesen, nem beleegyezni abba, ami az emberek hazugsága, 

nagyobb hősiesség, mint alkalmilag hangosan és mellveregetve tiltakozni ellene. „       /Márai Sándor: 

Füveskönyv/ 

                                 József Attila: Tudod, hogy nincs bocsánat (részlet) 

 

Ne vádolj, ne fogadkozz,  

ne légy komisz magadhoz,  

ne hódolj és ne hódíts, 

ne csatlakozz a hadhoz. 

Maradj fölöslegesnek, 

a titkokat ne lesd meg. 

S ezt az emberiséget, 

hisz ember vagy, ne vesd meg. 

 

A Föld Napja 04. 22   Márai Sándor: Füveskönyv 

„És ne feledd soha, hogy a világ fia is voltál. Rokona a négereknek és a csillagoknak, a hüllőknek és 

Leonardo da Vincinek, a Golf-áramnak és a maláj nőknek, a földrengésnek és Lao-cénak. Mindehhez közöd 

volt, egy anyagból vagytok, egy lélek teremtett, ugyanaz a lélek fogad vissza. Ez egészen biztos.” 

      József Attila: Kertész leszek (részlet)                          Kosztolányi Dezső: Fák beszéde (részlet) 

          

          Kertész leszek, fát nevelek,                                        -Bő, zöld szoknyában, széles terebéllyel 

          kelő nappal én is kelek,                                                mesékről álmodom, ha jő az éjjel. 

          nem törődök semmi mással                                          A lombjaim közt almák aranya. 

          csak a beojtott virággal.                                               Mindig csak adnék, én, örök anya. 

          Minden beojtott virágom 

          kedvesem lesz virágáron, 

          ha csalán lesz, azt se bánom, 

          igaz lesz majd a virágom. 

 

Ezt a két „jeles” napot választottam erre a hónapra, van benne neves ember, nem is egy, van benne magvas 

gondolat… 

Mit tudnék én ehhez hozzáfűzni? Aktuálisabbat, bölcsebbet, szebbet? 

Csak kívánságot Márai soraihoz: így legyen! 

Próbáljunk meg legalább ne ártani egymásnak, az adott szónak ismét súlya legyen, helyzeti előnyünket ne 

használjuk ki más kárára – mit várunk másoktól, az ország vezetőitől, ha mi itt egymás közt, kis faluban – 

egymást jól ismerve -  gátlástalanok vagyunk?!  

Csak kérdést a Föld Napja kapcsán – ugye nem vágunk ki minden bokrot, fát? Ugye kellően átgondoljuk, 

mielőtt fejszét, fűrész ragadnánk? Ugye, megöntözzük az elültetett virágokat, ha látjuk, hogy szomjas, ugye 

tisztelettel bánunk a minket körülvevő természettel? 

                                                                                                                                           Mezei Zsuzsa 



 

 

M E G H Í V Ó 

 

Tisztelt kárászi Nyugdíjas Baráti Kör Tagok! / Idősek Klub Tagjai! 

 

Szeretettel meghívunk és várunk Minden Kedves Tagot és érdeklődőt (akik valamilyen 

formában szeretnének a Baráti Körhöz vagy az Idősek Klubjához tartozni)  

2011. május 04-én szerdán délután 5 órakor 

tartandó megbeszélésre a kárászi Faluházba. 

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 

                                   Nyugdíjas Baráti Kör      Mázai Idősek Klubja 

 
 
Tisztelt kárászi Klubtagok!   

 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2011.  MÁJUS havi 

programjai közül néhányat, melyre szeretettel várjuk. 

Az iskolabusz a megszokott helyekről és időben indul. 

 

 

02. hétfő Anyák napi köszöntő 

04. szerda Gyógymasszázs 10 órától 14.30-ig 

06. péntek Piaclátogatás Bonyhádon 

 

09. hétfő Étkezéstérítési díj-beszedés 

Köszöntjük ebben a hónapban születés- és névnapjukat  ünneplőket:  

Mónika, Magdolna 

 

16. hétfő Kerti party   

Az iskolabusz 10 órakor indul a megszokott helyekről 

 Kérjük a Tisztelt Klub Tagokat, hogy jelentkezési szándékukat 

legkésőbb május 9-ig (hétfőig) jelezni szíveskedjenek a klubban! 

27. péntek Piaclátogatás Bonyhádon 

 

23. hétfő Bibliai délelőtt Plébános Úrral 

30. hétfő Júniusi program ajánlat / Meglepetés reggeli 

 

  

              Szívélyes üdvözlettel: 

            Éva, Piroska, Ági és Valika 

 

Telefonszámaink: 

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

 

Júniusi programfelhívás! 

Júniusban tervezünk egy gunarasi fürdőzést.  

Az utolsó héten Lurkó Napot tartunk.  

Mindkét programra május végéig várjuk az érdeklődő jelentkezőket!



 

 


