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aLAP 
 

2012. május.31. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XV. évfolyam 5. szám 

 

 

 

 

Önkormányzati hírek: 
 

 

 

 A csatorna beruházás elszámolásával, és hitelfelvétellel kapcsolatban, valamint a T-Mobile 

torony ügyében rendkívüli testületi ülésre került sor május 21-én. 

 A 3 Millió Forint önerő befizetésén túl várhatóan 10 Millió Forint hitelfelvételére lesz szüksége 

az önkormányzatnak a csatorna beruházás végső kifizetésére. Tárgyalások kezdődtek a Komló - 

Víz Kft-vel, abból a célból, hogy a közmű bérleti díjat megelőlegezve a hitel összege még 

kisebb legyen. 

 Az önkormányzat térítés ellenében vállalja azoknak a kerteknek a megművelését, ahová a 

nagyobb traktorok nem tudnak bejárni. Vállalunk továbbá térítés ellenében kaszálást, és 

fűnyírást is. Az igényeket a TOURINFORM irodában lehet jelezni Rieger Évinél. 

 A majális évek óta nem látott tömegeket mozgatott meg, és ragyogóan sikerült. Köszönöm a 

szervezők munkáját!  

 ALap-ba várjuk a cikkeket az aktuális hónap 25-ei napjáig az ikszt@karasz.hu, és a 

titkarsag@karasz.hu e-mail címekre. 

 

 

2012. május 31. 

 Lép Péter 

         polgármester 

 

 

 

kárászi 

mailto:ikszt@karasz.hu
mailto:titkarsag@karasz.hu
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Faluszépítő Egyesület hírei 
 

A Faluszépítő Egyesület május 18-án tartott taggyűlése: 

-Elfogadta a 2011 évi beszámolót és közhasznúsági jelentést (melyet aLap mellékleteként 

megjelentetünk). 

-Megtárgyalta az ügyészségi vizsgálattal kapcsolatos feladatokat és meghozta az ezekhez szükséges 

döntéseket. 

-Átnézte a pályázati helyzetet és arra a megállapításra jutott, hogy a megnyert LEADER pályázatok 

közül a Gombászünnepet megrendezi (önkormányzati segítséggel), a Kálvária építését viszont nem 

kezdi meg a Templom-téri pályázattal kapcsolatos fellebbezés eldőltéig. 

Az Egyesület augusztus 4-5-én látogatást szervez a matyó települések egyikére, Tardra – és 

környékére. A kirándulás Szolnoki János barátunk invitálására jön létre, a részletek felől Mezei 

Attilánál lehet érdeklődni. 

  

Mezei Attila 

elnök 

 
 

Tisztelt Olvasók!  

Figyelmetlenségem miatt Mezei Attila áprilisi cikke kimaradt az aLapból, melyért elnézésüket 

kérem. A cikk így ebben a számban jelenik meg.  (Rieger Éva)   
 

 
Dohogásaim   

Azt nem mondhatom, hogy életem legfényesebb csillaga volt 2012 áprilisa. Személyes gondjaimat az 

egyesülettel kapcsolatos nehézségek is súlyosbították. Hallom és tudom, hogy mások sem „hawaikodnak” 

igazán, állások szűnnek meg, nyugdíjak, járadékok bizonytalanodnak, vagy egyenesen köddé válnak. Nem 

egy nagy tavaszt élünk meg! Még a kertet sem akarja megáztatni egy kis csendes eső! 

Előre tekintő embernek vallom magam (ha a régi házak, ládák, prések, egyebek nem titkoltan nagy hatással is 

vannak rám). Merre is kell előre tekinteni? Régi a válasz is, a célod felé. te ostoba… 

„Aki nem tudja, melyik kikötőbe tart, annak egyik szél sem jó!” 

Mostanában az a bajos, hogy mintha nem akarnák, hogy én válasszak kikötőt. Mindig van valaki, aki osztani 

akarja az észt; hova menjen tanulni a gyerek, ne használjak készpénzt (az utalványt meg adózzam le), 

tanuljak számítógépül (aztán majd adózzak utána), ha vezetek és balesetet okozok, fizessek – ha nem, akkor 

is… Mi van itt?! 

A hetvenes-nyolcvanas években is ezt utáltam, ha rászorítottak, legyek katona, tartalékos, menjek 

kommunista szombatra, ha akarok, ha nem … 

Talán feltámadt Aczél György?! 

Mezei Attila 
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Emlékezünk 

 
A magyar kultúrát Európában általában kicsit vad, keleti egzotikumnak tartják. 

Természetesen akadnak sokan, akik tesznek, dolgoznak, harcolnak érte, ők elsősorban 
Kárpát-medenceiek és zömében magyarok, ha más országok állampolgárai is. 

Kultúránk kincseinek nyugatabbra nincsenek tömegesen hívei, akad persze francia 
könyvkiadó, finn költő, zenészek Angliában… kevesen vannak, meg kell becsülnünk 

őket. 
Nekünk megadatott, hogy ismerhettünk ebből a maroknyi, de nagyszerű társaságból 

egy embert: Fritz Oberhofert! 
Ismerhettük, emlékezetünkbe ivódott, nem felejtjük! Fritzi meghalt! 

Csak emlékezem – egy igazi nekrológhoz nagyon keveset tudok róla. Egy igaz, a 
céloknak magát feltétlen alázattal alárendelő (hogy jó legyen a tábor, a nap, az óra…), 

kreatív emberre gondolok. 
Ha igaz, hogy a következő életünkben a mai életünk hibáiért lakolunk, vagy 

erényeinkért kapunk jutalmat – ő dőzsölni fog! 
Nyugodj békében Fritz Oberhofer! 

 

                     Mezei Attila 

 
A Kárászi Faluház  júniusi programjai 

 
 5. kedd   15.00-17.00 Tanuljunk együtt!   (német, matematika) 
6. szerda   15.00-17.00 Tanuljunk együtt!   (nyelvtan, olvasás) 
6. szerda   14.00-16.00 Vegyes cikkek árusítása 
6. szerda 18.00  „Kárász és környéke a török világban” címmel Máté 

Gábor tartja soron következő előadását 
7. csütörtök   16.00-17.00  A Faluház foglalt 
8. péntek   15.00-17.00 Tanuljunk együtt!   (német, matematika) 
11. hétfő   15.00-16.00 Fejlesztő játékok kisiskolásoknak  

16.00-17.00 Játszóház (játékok és kézművesség)  
14. csütörtök       9.00-14.00   Nyár eleji kirándulás interaktív játékokkal a Pásztor 

forrástól  a kárászi  Faluházig 
17. vasárnap 15.00  Kisfilmvetítés a fészekodúgyárról, 

beszélgetés.(Részletek a cikkben)  
18. hétfő   10.00  Biblia délelőtt 
21. csütörtök 15.00-17.00 Játékos sportfoglalkozás óvodásoknak és 

kisiskolásoknak 
25. hétfő   Júniusi kvíz leadási határideje 
25. hétfő 15.00-16.00 Vetélkedő kisiskolásoknak a magyar néphagyományok 

köréből 
27. szerda „IV. LURKÓ-NAP” (Nagyszülők és unokák mulatsága) 
28. csütörtök 18.00-19.30 Pályázati tanácsadás vállalkozók, civil szervezetek és 

magánszemélyek számára.(Előadó: Szekeres Ágnes) 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk programjainkra! 

További ötleteikkel, igényeikkel keressenek a következő telefonszámon  : 06-30/835 93 49 
Pap Judit Elza 
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IKSZT vezető 

 

Tisztelt Kárászi Klubtagunk! 
 

 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2012. JÚNIUS 

havi programjai közül néhányat, melyre mindenkit sok szeretettel várunk. 

A kárászi iskola busz NEM közlekedik a nyári hónapokban. 

 

06. szerda            Gyógymasszázs 10 órától 

 

11. hétfő Térítési díj befizetése- Jeles napok, népszokások - Névnapi 

köszöntők. 

 

18. hétfő Bibliai délelőtt Kárászon a faluházban. Mindenkit sok szeretettel 

várunk! 

 

21. csütörtök Kirándulás / Dunakanyar / 

 Az érdeklődök Óbert Sándorné Marika nénitől, kapják meg az 

információt útiköltség, indulás, érkezés terén. Jelentkezés a 

klubban. 

Az érdeklődők jelentkezését várjuk 06.11-ig. 

 

22. péntek Kirándulás Váraljára a  Kuglóf fesztiválra. Indulás a 9: 45-ös 

járattal. 

 

27. szerda IV. Lurkó-nap Kárászon! Melyre minden kedves nagyszülőt és 

unokáját sok szeretettel várjuk  egész napos programmal.   

 Az érdeklődők jelentkezését június 11-ig várjuk.     

 

 

Július program ajánlat: 

 

07.07.  (szombat) Gombafesztivál Kárászon. 

                            Harkányi gyógyfürdőzés. 

 

Kérjük a kedves klubtagokat, hogy jelentkezési szándékukat az egyes 

programokra időben jelezzék. Köszönjük! 

 

Klub telefonszáma: 0620/5600730 

                                                             

                                                                   Szívélyes üdvözlettel: Klub dolgozói 

Máza, 2012.május 29. 
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Tisztelt Kárásziak! 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hátrányos helyzetű gyermekek részére tábort szervez a 

Vörösfenyő kulcsos háznál július 2-6. között. Mivel a költségvetés igen szűkre szabott, a 

Szeretetszolgálat nevében kérném a kárásziakat, hogy élelmiszeradományaikkal segítsék a 

tábor megvalósítását. A táborlakók elfogadnak mindent, ami ehető-iható (zöldség, gyümölcs, méz, 

lekvár, szörp, füstöltárú, stb.). Az adományokat a tábor megkezdése előtt hozzám kellene eljuttatni. 

 

A gyermekek nevében köszönettel: 

 Császár Levente 

táborszervező 

(30/3277-969) 

 

 
  

 

„FILM” 
 
A kárászi fészekodúgyár története jól ismert a kárásziak előtt. Felelevenítésül – a 
felnövekvő új nemzedék s az érdeklődő új falubeliek kedvéért – pár sorban 
összefoglalom. 
Kühnel Márton az 1900-as évek elején többfajta vállalkozást tartott kézben. Volt 
szénbányája, malma, fűrészüzeme. 
Amikor fészekodúgyártásra adta a fejét, Herman Ottó és Csörgey Titusz 
útmutatásaira támaszkodott, a legenda szerint Herman Ottó járt is Kárászon. A 
Magyar Madártani Intézet akkori igazgatója és munkatársa tanácsaival segítette 

az ország legkisebb gyárát, - melyik madárnak milyen röpnyílású fészekodú lakályos, mivel 
lehet etetni, mely madarakat kell védeni. 
Ezzel a termékkel, valamint a madarak számára ugyanitt gyártott eleségekkel (madárkalács) 
ellátta a hazai piacot, sőt, külföldre is szállított. Kárászi madárodúban laktak például a monzai 
királyi palota madarai… Sikereit bizonyítják a belföldi kiállítások oklevelei, érmei – valamint az 
1929-ben Barcelonában megrendezett világkiállítás aranyérme is.  

Miért írok most erről? 

Máté Gábor sikeres kutakodása eredményeképp megtaláltatott a FILM, ami a fészekodú 
gyárról készült a 30’as években! Ez a két perces film nekünk nagyon fontos és szeretnénk ezt az 
élményt megosztani a falu közösségével:  

2012 június 17-én 15 órakor a Faluházban várunk mindenkit szeretettel! 
Hab is van! 

Hab a tortán, hogy ezen a délutánon vendégünk lesz Kühnel Márton lánya és unokája, 
Salamonné Kühnel Klára és Dr. Salamon Gábor. 
Velük együtt nézzük meg a filmet, utána lehetőség lesz Klára nénivel beszélgetni régi kárászi 
emlékeiről. 
Mivel a rendezvény zömében kötetlen beszélgetés lesz, 1-1 tányér süteményt szívesen látunk az 
asztalokon… 
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Mezeiné Zsuzsa 
 

 

JÚNIUSI  KVÍZ  (Találós kérdések) 

 

1. Egy füle van, hátán hordja, mégsem a király bolondja?         .………………… .………………………… 

2. Mi lágyítja meg az embert a legjobban?                                              ……………………………………………...

   

3. Hány tojást tudnál éhgyomorra megenni?                        ……………………………………………...              

   

4. Egyszer megfőzik, egyszer megfüstölik, 

       Egyszer megsütik, de akkor sem esszük meg.                                     ……………………………………………...

  

5. Hol terem a legjobb bor?                                        ……………………………………………...  

6. A kolbásznak hány vége van?                                                       ……………………………………………… 

7. Mi nélkül nem tud meglenni egy jó szakácsnő?                        ……………………………………………...  

8. Ha feldobják fehér, ha leesik sárga.                       ……………………………………………… 

9. Ha van egy kenyér, amelyik akkora, mint a világ. 

       Mi nagyobb nála? 

                                                                     ………………………………………………  

10.  Kerek, de nem alma 

        Piros, de nem rózsa, 

        Rétes, de nem béles 

        Kóstoltam, nem édes.                         ……………………………………………… 

11.  Fiókban lakik, fazékból él.                         ………………………………………………

   

12. Erdőn terem, réten hízik, 

       Minden háznál pofon verik.                                       ……………………………………………… 

 

NÉV:………………………………………………………………………………… 

LAKCÍM:………………………………………………………………………………………………………  

Pontszám: …………………………………………………………………………. 

 

 

A Faluháznál elhelyezett gyűjtőládába kérjük, 2012. június 25-ig dobják be a megoldást. 

 A nyertes nevét és a megoldó kulcsot az ALAP júliusi számában közzétesszük. 

 

 Összeállította: Pap Judit Elza 

 

 

 

  PÜNKÖSDI TOTÓ  MEGOLDÓKOLCSA 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13+1 

 2 2 1 2 x 1 1 2 1 x x x 2 2 

 A „PÖNKÖSDI TOTÓ” nyertese:  
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 ÓBERT SÁNDORNÉ, KÁRÁSZ, Vasút utca 

GRATULÁLUNK! Ajándékát lakhelyére küldjük. 

 


