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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK: 

 

 

 A Nyúl-unk a munkáért pályázatban országosan 4282 család jelezte részvételi szándékát, a 

program kiírója azonban összesen 200 család részére biztosított támogatást. Sajnos a kárászi 

pályázatot nem támogatták, Baranya megyéből Szászvár van a nyertesek között.  

 Az önkormányzat megkezdte a tűzifa kiszállítását, a tüzelő kuglizva, hasítva, házhoz 

szállítva 13 000 Ft/m
3
, egy család maximum 2 m

3
 fát vásárolhat. Kérem, hogy amennyiben 

fontolgatták a jelentkezést, bátran tegyék meg, még nem történt egyetlen elutasítás sem. 

 Az IKSZT koordinátor álláspályázatra 3 jelentkezés érkezett, a testület Pap Juditot 

választotta ki a feladatra. 

 A Faluház felújítása várhatóan október 15-én befejeződik, az önkormányzat október 23-án 

szeretné ünnepélyesen felavatni a létesítményt. 

 Tisztelettel kérem a falu lakosságát, hogy lehetőségeikhez mérten a „takarékban” adják fel a 

csekkjeiket, ugyanis nagymértékben lecsökkent a csekkek feladása, így a „posta-takarék” 

léte veszélybe kerülhet. 

 A képviselő-testület szeptember 29-én 17:00 órakor tartja soron következő ülését, ahol 

többek között a Bursa Hungarica támogatásról, az iskolakezdési támogatásról, és a beadandó 

pályázatokról esik majd szó. 

 A közmunkások október hónapban megkezdik a gyümölcsfák ültetését a Petőfi utca végén 

található önkormányzati területen. 

 Egyeztetést folytattunk a Bajai Önkormányzat képviselőivel a Fürdő utca végén található 

útszakasz felújításáról. 

 

 

2011. szeptember 27. 

 

 

Lép Péter 

          polgármester 

 

 

 

kárászi 



 

 

 

 

„Ideje vagyon, mint a szalmakalapnak…” 

(egyesületi hírek helyett) 
 

Kányádi Sándor, Sándor bácsi mondta ezt a pécsi Kaláka- koncerten. Sok mást is mondott még, 

Erdélyről, együtt élésről, vallásról… bár tízmillióan hallották volna! 

Mégis, ez a kis „szalmakalapos” kiszólás számomra az időszerű, Kárászon. 

Ideje vagyon a gondolkodásnak, a megdumálásnak, az újra kezdésnek! 

A lelkesedésnek valószínűleg nincsen ideje, a pillanat meg sem közelíti azt az estét a régi 

könyvtárban, vagy klubban… Csaknem ötven kárászi tanakodott a jövendő jó világról, elmentek az 

oroszok, közelgett a kárpótlás, Európa ölelte az új demokráciákat, eljött a szabadság… 

Most már realisták vagyunk, most már tudjuk, mi is az a kapitalizmus. 

Gondolkodjunk reálisan, ha húsz éve sikerült megszervezni magunkat, miért ne sikerülne most is? 

Kellene kezdeni valamit a falusi nyaraltatással, határon túli kapcsolatainkkal és persze még ezer 

dologgal. Bármi is történik az önkormányzatokkal, a falu, az marad… 

Civil fejjel, realistán kell gondolkodnunk! Ki kell használnunk lehetőségeinket, amelyek közül 

kiemelkedik az IKSZT! Felkaphatják fejüket, hogy ez vajon mi a frász? Tény, lehetne valami 

emberi neve is, legyen ez az első feladat… találjunk neki nevet, utána pedig működjünk együtt az 

irodával, vagy központtal, vagy szolgálattal…  

Itt van az ideje! 

                                                                                                      Mezei Attila 

 

 

 

 

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – SEGÍTENEK A KÖNYVTÁRAK 

 

 

Október 1-tól, amint azt egyre gyakrabban hallani, olvasni, látni fogjuk, meg leszünk számlálva… 

Minden lakás kap egy kérdőív-csomagot (valamint annyi személyi lapot, ahányan ott élnek),  

amelyet a család  - vagy kitölt és a kérdezőbiztosnak egy megbeszélt időpontban visszaad,  

                - vagy a kérdezőbiztossal együtt kitöltenek  

                – vagy interneten küldik el. 

Ez utóbbi esetben, ha valaki internet segítségével akarja a kérdéseket továbbítani, akkor minden 

azon a lakcímen lakónak ezen a módon kell válaszolnia! 

Ehhez, aki ezt a módot választaná, de nincs hozzáférése, technikai segítséget tudunk nyújtani a 

Tourinform irodában! 

  

   

                                                                                             Mezei Attiláné könyvtáros 

 

 

 

 

                                                                                          TORNA 

 

Október 11-én 18 órától újra indul a torna Kárászon, ideiglenesen a Szeli-ház étkezőjében, 

fiatalokat és időseket egyaránt szeretettel várnak. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LJUDMILA ULICKAJA PÉCSETT 

 

 

 

Amint azt beharangoztam, szeptember 9-én a Tudásközpontban találkozott magyar olvasóival a 

világhírű írónő. 

Tudásközpont.  Ezt az épületet magát is meg kell nézni egyszer! A hírekben ugyan láttuk eleget a 

lehullott, széttört üvegtábláival, aztán meg kinek tetszik, kinek nem kívülről – azért impozáns 

látvány, „katedrális-élmény” belülről a „KAPTÁR”. Zsolnai csempével burkolva az épület belsejét 

uraló „tér”, ami köré az egész, négyszintes könyvtár, konferencia-, előadóterem, miegymás épült.   

A Tudásközpont nagyterme színültig megtelt érdeklődőkkel ezen a délutánon. Az írónővel első 

fordítója,  V. Gilbert Edit beszélgetett  - munkásságáról, könyveiről, filozófiájáról. Képet kaptunk 

többek között a ma Oroszországáról , mik a gondjaik, nehézségeik; könyvei fogadtatásáról 

hazájában és külföldön. Megtudtuk, hogy nem kedveli túlzottan a „szoknyás Csehov” titulust, 

többek közt, mert Csehov gyűlölte a nőket… 

Népszerűsége kapcsán elmondta, nagy öröm számára, hogy Magyarországon ilyen hamar 

megkedvelték, mert ez azt jelenti, hogy a kultúra legyőzte a politikát, amelyből bármennyire 

szeretne is kimaradni az ember, nemigen sikerül… hogy Ő mit gondol erről, azt ezzel a mondattal 

fejezte ki: 

„A baloldal nélkül elvadulnánk, a jobboldal nélkül elvesznénk” 

A legvégén valaki okosan megkérdezte, hogyan viszonyul az írónő a saját zsidóságához. Kimérten 

körülírta: beleszületett, elfogadja, úgy, mint például az egyiptomi az egyiptomiságát. Nem az a 

fontos, hogy valaki zsidó, magyar, cigány vagy egyiptomi, hanem az, hogy milyen ember… 

Ehhez a gondolathoz szervesen kapcsolódik, és befejezésül kínálkozna egy másik nap másik 

rendezvényén Kányádi Sándor verse, amelyet a Kaláka együttes feldolgozásában hallhattunk: 

 

„az indián és a néger 

tüzet rakni éppúgy térdel 

mint a hargitán a pásztor 

számolni ujjain számol 

különbség ha van az égen 

itt a göncöl jön föl este 

fölöttük a dél keresztje” 

 

Kínálkozna, írtam, de lenne itt még valami, egészen friss élmény, amit mindenképpen szeretnék 

megosztani az olvasóval, több okból is. A Határon Túli Magyarok Fesztiváljának idei programjai 

között szerepelt 26-án egy író-olvasó találkozó Iancu Laura csángó költő-írónővel. Nagyon nehéz 

visszaadni az élményt – egy fiatal, nagyon tehetséges és nagyon különleges embert ismertünk meg 

Bartusz-Dobosi László író-kritikus segítségével; ennél többet inkább versein, könyvein keresztül 

lehetne látni belőle. A könyvtár nagyon rövid időn belül rendelkezni fog tőle legalább egy művel, 

amit mindenki szíves figyelmébe ajánlok, témája, ízes nyelvezete, mondandója miatt. És itt jön a 

másik ok: szerintem sokan tudják, hogy Laura sokszor megfordul kis falunkban, ezért sem árthat 

talán többet tudni róla… 

 

                                                                                                            Mezei Zsuzsa 

 

 

 

 

 



 

 

 

Szeretettel köszöntünk minden kedves kárászi Klubtagot az Idősek Világnapja alkalmából! 

 

    „…Zárj a szívedbe minden érintést, 

    Kedves szót, 

    Bájos léptet, cirmos mosolyt, naplementét, 

    Szépet… 

    Hidd el, ettől teljes az életed. 

    Semmi sem számít, 

    Százra szabják, vagy húszra, ha tudsz emlékezni, 

    Csak két, felhőtlen pillanatra, 

    Hidd el, megérte!...” 

          (Thao Könyve) 

        

Tisztelt kárászi Klubtagok!   

 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2011.  OKTÓBER havi programjai 

közül néhányat, melyekre szeretettel várjuk. 

 

Hétfőnként az iskolabusz a megszokott időben és helyekről indul! 

 

03. hétfő  Egészséges életmód: 

   Előadás: II. testápolás – gyengéden 

05. szerda Gyógymasszázs a kárászi klubtagoknak 10 órától - 12 óráig.  

06. csütörtök A klub 12 órától ZÁRVA tart 

07. péntek Idősek Napja Nagykozáron 

 

10. hétfő  Térítési díj befizetés 

Ezen a napon köszöntjük az október hónapban születés- és névnapjukat tartó 

klubtagjainkat 

 

14. péntek  Idősek Napja Mázán 

Szeretettel hívunk minden edves kárászi Klubtagot a mázai 

önkormányzat és a SZOCEG Kft közös idősek napi rendezvényére. 

Indulás du. 16.30 órakor Kárászról. 

 

22.szombat                15 órakor - A kárászi Faluház ünnepélyes megnyitója 

   Szeretettel várunk minden kedves kárászi Klubtagot! 

 

24. hétfő  Bibliai délelőtt a kárászi Plébános Úrral 

 

31. hétfő  Közös reggeli 

Mit tervezünk november hónapra? - programajánlat 

D A L K Ö R 

 

2011. szeptember 28. 

              Szívélyes üdvözlettel: 

            Éva, Piroska, Ági és Valika 

Telefonszámaink: 

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

 
 


