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2011. augusztus 31. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XIV. évfolyam 8. szám 
 

 

Önkormányzati hírek: 

 

 

 Novo Orahovo „testvérkapcsolatunk” augusztus 28-án rendezte meg az Új kenyér Ünnepet, 

településünket 9-en képviseltük a rendezvényen. Köszönet a főzős csapatnak! 

 A Kárászi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, és a 

települési önkormányzat koordinálásával pályázatot nyújtottunk be a Nyúl-unk a munkáért 

programban való részvételre, a projektre 12 család jelentkezett. A kiküldött felhívások száma 23 

volt.  

 Az önkormányzat megkezdte a tűzifa értékesítését, a tüzelő kuglizva, hasítva, házhoz szállítva 

15 000 Ft/m
3
, egy család maximum 2 m

3
 fát vásárolhat, a beérkezett igényeket szociális helyzet 

figyelembe vételével a képviselőtestület fogja elbírálni. A tüzelő 70 %-a akác! 

 A közvilágítás karbantartására sikerült megfelelő céget találnunk, tisztelettel kérem a lakosokat, 

amennyiben meghibásodást tapasztalnak, azt jelentsék a Tourinform Irodában, vagy Wehovszky 

Istvánnak. 

 Az önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a Komló - Víz Kft. munkatársait a kialakult 

szaghatásokat illetően, a cég tájékoztatása szerint dolgoznak a hibák kijavításán. 

 A körjegyzőség munkatársainak tájékoztatása alapján minden, az adatbázisban szereplő falusi 

szállásadónak felhívó levél került kiküldésre, ugyanis az idegenforgalmi adó befizetések 

nagymértékben elmaradnak a költségvetésben tervezettől. Azok a szállásadók, akik az adót 

megfizették, kérem, tekintsék a levelünket tárgytalannak. 

 A testület folytatja az eddig bevált gyakorlatot, amely szerint azok az általános iskolai tanulók, akik 

tanév végén 4,5-es átlag felett végeznek 5000 Ft egyszeri „ösztöndíjban” részesülnek. 

 Köszönetünket fejezzük ki a Kárászi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak a ruhaosztás 

megszervezéséért és lebonyolításáért. 

 A hamarosan megnyíló LEADER programban a testület egy térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, 

valamint a Fürdő utcába telepítendő súlykorlátozó táblákra kíván pályázatot benyújtani. 

 

 

2011. augusztus 28. 

 

 

Lép Péter 

          polgármester 

 

 

kárászi 
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LEADER 

 

Ősztől ismét megnyílnak a LEADER források. A program 10 db pályázati lehetőséget tartalmaz, 

melyek a következők: 

 

1. Közbiztonság fejlesztése 

2. Kulturális-, szabadidős-, sportszolgáltatások, közösségi színterek, vallási, kegyeleti rendeltetésű 

ingatlanok, eszközök felújítása, fejlesztésének támogatása 

3. Civil szervezetek tevékenységének támogatása 

4. Tematikus utak kialakítása 

5. Élményközpontú szolgáltatások fejlesztése a falusi- és ökoturizmus terén 

6. A nem mezőgazdasági vállalkozások arculati megújulásának és marketing tevékenységének 

támogatása 

7. Települési szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra fejlesztése 

8. Az ÚMVP I. és II. tengelyéből nem támogatott kisléptékű erdő- és mezőgazdasági fejlesztések 

támogatása 

9. A vidéki sajátosságok hálózatba szerveződésének elősegítése 

10. A kistermelői tevékenység folytatásához, ill. kialakításához szükséges feltételek támogatása 

 

A pályázati eljárás két körös. A projekt adatlapokat 2011. szeptember 29-ig kell a LEADER HACS-

hoz benyújtani. 

A pályázatok beadási határideje: 2011. szeptember 30. – október 31. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szászvári Polgármesteri Hivatal LEADER irodájában, 

illetve a 72/389-688-as telefonszámon lehet.  

Bővebb információk: www.mvh-hacs.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyesületi hírek 

 

 A Nagynyárádon rendezett „Kékfestő Fesztiválon” a Faluszépítő Egyesület színeiben induló 

„Jószomszédok” főzőcsapat az előkelő harmadik helyet szerezte meg. Az esemény a Falusi 

Turizmus Szövetség országos rendezvénye volt, a helyezés ennélfogva valóban előkelő! A 

társaság – megfelelő odafigyeléssel – a település pozitív arculatának fontos eleme lehet. 

 Az idei Gombászünnep díszvendége, a marosszéki Málnásy László Gombászegyesület 

fontos szervezői feladatokat látott el az idei erdélyi gombásztáborban, melyet augusztus 12-

17 között rendeztek Gyimesbükkön. 

 Augusztus 20-hoz, nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan hagyományosan megrendezik 

Budapesten a Mesterségek Ünnepét, ahol kiosztják az „Év Mestere” díjat, a kitüntetést most 

Mezei Ottó fazekasmester nyerte el. Gratulálunk neki! 

 

                                                                                                                     Mezei Attila 

 

 

 

 

http://www.mvh-hacs.hu/
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Kárász Község Önkormányzata pályázatot hirdet a 

Kárászi Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér /IKSZT/ 

szervezői állásának betöltésére. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 5. 
 

 

Az állás betöltésénél feltétel a felsőfokú végzettség. 

 

A státusz betöltésénél előnyt élvez az, aki szakirányú /művelődésszervezői/ 

képzettséggel, idegennyelv-ismerettel, hasonló területen szerzett tapasztalatokkal, 

pályázatírási és informatikai ismeretekkel rendelkezik, továbbá ha a településen, vagy 

a mikrotérség településein rendelkezik állandó lakóhellyel. 

 

A pályázatokat írásban kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell a 

pályázó önéletrajzát, a végzettségét, képzettségét bizonyító iratok másolatát, 

elképzeléseit a betöltendő állásról. 

A pályázatot Kárász Község Önkormányzatának kell címezni, és a 

polgármester,  Lép Péter vagy a jegyző, Havasiné Szokoly Zsuzsa címére kell 

eljuttatni. 

 

 

Az állás várhatóan 2011. október 1-től tölthető be. 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvtári hírek 

 

Szeptember 9-én 16 órakor a pécsi Tudásközpont vendége lesz Ludmilla Ulickaja, orosz írónő, ahol 

első itthoni fordítója, V. Gilbert Edit irodalomtörténész beszélget vele. A Magvető Kiadó erre az 

alkalomra jelenteti meg az írónő Imágó című, új regényét. 

 2009-ben a Budapesti Könyvfesztivál díszvendége volt Ulickaja, akit a „női Csehov” megtisztelő 

címmel is szoktak emlegetni.  

Könyvtárunkban is fellelhető nem egy műve, novellák, regények – remélhetőleg új könyve is bővíteni 

fogja a választékot. 

 

                                                                                                         Mné Zsuzsa 
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Tisztelt kárászi Klubtagok!   

 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2011.  

SZEPTEMBER havi programjai közül néhányat, melyekre szeretettel 

várjuk. 

 

Hétfőnként az iskolabusz a megszokott időben és helyekről indul! 

 

05. hétfő  Egészséges életmód: 

   Előadás: I. Háztartás - kíméletesen 

 

07. szerda Gyógymasszázs a kárászi klubtagoknak 10 órától - 12 

óráig.  
 

08. csütörtök Magyaregregyi Mária-napi Szentmise 10 órától 

 Indulás a fél 10-es VOLÁN járattal, vissza: a 12.10-es 

szekszárdi járattal. 

 

12. hétfő  Térítési díj befizetés 

Ezen a napon köszöntjük a Máriákat és Rozáliákat 

 

19. hétfő  Bibliai délelőtt a kárászi Plébános Úrral 

 

26. hétfő  Közös reggeli 

Mit tervezünk október hónapra? - programajánlat 

D A L K Ö R 

 

 

2011. augusztus 25. 

 

              Szívélyes üdvözlettel: 

            Éva, Piroska, Ági és Valika 

 
Telefonszámaink: 

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

 


