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XV. évfolyam 6. szám 
 
Önkormányzati hírek: 
 

 Június 28-án, Szászváron a Szent István Közösségi Házban Polics József Országgyűlési képviselő tájékoztatta 

a megjelent 7 település képviselőit a 2013. január 1-től kezdődő közigazgatási, oktatási változásokról.  

 A közoktatási intézmények „államosítása” 2012. január 1-től lép életbe, az állam a pedagógusok bérét és 

járulékait fogja fizetni, a dologi költségek, és a technikai személyzet költségei továbbra is az önkormányzatok 

büdzséjét fogják terhelni. A szászvári tájékoztatón kiderült, az államosításért cserébe az önkormányzatoktól 38 

% állami támogatást fognak elvenni. Ez Kárász esetében azt jelenti, hogy az iskola államosításával rosszabbul 

fog járni a település, ugyanis a dologi költségeket továbbra is nekünk kell fizetni, úgy, hogy közben 38 %-kal 

kevesebb pénzt kapunk az államtól. 

 Folynak az egyeztetések a csatorna beruházás hitel összegének csökkentése érdekében, a Komló-Víz Kft. 

sajnos elutasította a segítségkérésünket.  

 A közmunkások a temető lépcsőit hozták rendbe, valamint új lépcsőket is készítettek. (Ezt a munkálatot még 

folytatni kívánjuk!) Részt vettek továbbá a Jankó János Pihenőkert (templomtér) kialakításának 

munkálataiban, illetve a FALUHÁZ pincéjét is teljesen felújították, az aljzat téglaburkolatot kapott, a köveket 

pedig ki- lettek fugázták. Egyfajta bortrezor kialakítása a cél a Borbarátokkal „karöltve”. 

 Az önkormányzati kertben igen szép termés ígérkezik kukoricából, burgonyából, és lucernából is. Amint a 

termések beérnek az önkormányzat értékesíteni fog: csemegekukoricát, burgonyát, fokhagymát, cukkinit, és 

tököt 

 Július 7-én kerül sor a VII. Gombászünnepre, és Falunapra, részletek ALapban, szeretettel várunk minden 

érdeklődőt. 

 

 

2012. június 28.                                                                                                                                                               Lép Péter 

          polgármester 

 

Választások/k 2014 
 

Sokat gondolkodtam, hogy leírjam–e a gondolataimat ebben a témában, de végül nem tudtam magamban tartani. 

Lehet, hogy Önök közül már sokan tudják/ tudták, hogy 2014-es országgyűlési választásokon a Komlói és Sásdi 

kistérség (addigra járások) nem fognak önálló országgyűlési képviselővel rendelkezni. Ez azt jelenti, hogy 

Hosszúheténytől Mázáig, illetve Szászvártól Tófűn át egészen Alsómocsoládig az összes települést „átrakták” a 

MOHÁCSI választókörzetbe 55 000  ember volt, akit eddig képviselt a Baranya 4. VK felhatalmazottja. 

Megdöbbentő!… Nem tudom, hogy a csudába fogja az érdekeinket képviselni egy tőlünk 76 kilométerre levő honatya, 

nem beszélve arról, hogy Nagyhajmás 110 kilométerre van Mohácstól 

Hozzám ez az információ az elmúlt hét szerdáján jutott, de kiderült, hogy már 2011 decemberében fogadta el a 

Parlament, talán az egyik éjszakai szavazásdömping csomagjában. Konzultáltam a többi érintett polgármesterrel és 

közülük is csak ketten tudták ezt a változást.  

Azt gondolom, hogy a tudatos vidék- és falurombolás folyik tovább, a nem nagyvárosokban lévő embereknek egyre 

nehezebb dolguk lesz, nemcsak a választásokon, hanem a mindennapi életben egyaránt.                                                 

 

 Lép Péter 

 

kárászi 



Köszönet 

A Faluszépítő Egyesület nevében köszönöm a június 17-i vetítés, beszélgetés megvalósulását! 

 

Elsősorban – természetesen – magának Klára néninek, hogy megtisztelt bennünket és kedvünkért 

vállalta az utazást Budapestről; fiának, Dr. Salamon Gábornak, aki áldozott rövid magyarországi 

tartózkodásából egy napot arra, hogy a kárászi filmet velünk együtt megnézze; Máté Gábor 

néprajzkutatónak, hogy a filmet elővarázsolta, bemutatta s a délután szóvivője volt. 

 

Köszönjük a finom süteményeket, a jelenlétet - aki ott volt, gazdagodott: Klára néni frissessége, 

derűje ránk is átsugárzott. 

 

Még sok szép, jó egészségben töltött napot kívánunk Klára néninek aLapon keresztül is… 

 
Mné Zsuzsa 

 
 

A KÁRÁSZI FALUHÁZ  júliusi programjai 

 7. szombat   GOMBAFESZTIVÁL 

10. kedd   14.00-16.00 Játszóház (játékok és kézművesség)  

22. vasárnap Külső helyszínen,  a magyaregregyi strandnál egész napos interaktív játszóház 

és este a Tarsoly zenekar lemezbemutató koncertjét tartjuk, táncházzal. 

23-28 hétfő-szombat  XVI. Keleti-Mecsek Hagyományőrző Táborok 

 28. szombat    A táborok  ZÁRÓ ESTJE (részletek plakáton) 

30-31 hétfő-kedd  Nemeztanfolyam középiskolások és felnőttek számára (részletek telefonon) 

 Hírek: 

Július 4-től a TOURINFORM Iroda és TELEHÁZ a Faluházba költözik. 

Köszönjük Bóka Zsoltnak a gyermekek számára felajánlott játékokat, amelyeket versenyeink alkalmával 

megkapnak a nyertesek. 

Júniusi  Kvíz nyertesei:  

Gyermekek közül:    Kispál Levente   
Felnőttek közül:    Óbert Sándorné   
A megoldó kulcsot a következő számban tesszük közzé. 

Beindult a nyugdíjas klub dalköre és tánctanulása. A következő alkalmak: július 5., 9., 12. reggel fél 9-től. 

A „IV. Lurkónapi” programon nagyon sok segítséget nyújtott a lebonyolításban: Pirisi Máté, Szalóki Petra, Pap 

Ferenc Áron és Oberhofer Csenger. Köszönjük! 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk programjainkra! 

További ötleteikkel, igényeikkel keressenek a következő telefonszámon: 06-30/523 34 04 

Pap Judit Elza 
IKSZT vezető 

 

 



Tisztelt Klubtagunk! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2012.Július havi programjai közül 

néhányat, melyre mindenkit sok szeretettel várunk. 

A kárászi iskolabusz Nem lesz a nyári hónapokban! 

 

04. szerda  Gyógymasszázs a kárászi klubtagoknak délelőtt 

 

07. szombat  GOMBAFESZTIVÁL KÁRÁSZON 

                                  Közös ebédre a jelentkezési határidő július 02. hétfő 

 

09. hétfő  Térítési díj befizetés / Jeles napok, népszokások 

Névnapi-születésnapi köszöntők 

 

19. csütörtök  Kirándulás Bikalra 

   Tájház látogatás és egy egész napos élménybirtok látogatás. 

   Indulás reggel 8 órai VOLÁN járattal, érkezés du.15 vagy 18 órakor. 

   A kirándulás minimum 15 fő jelentkezésével indul. 

   Költsége kb. 2.000,- Ft 

 

25. szerda  Harkányi gyógyfürdőzés (jó idő esetén). 

   Indulás reggel a 6.30-as harkányi járattal – érkezés 19.00-es járattal 

 

27. péntek  Kirándulás Hosszúheténybe! (Meglepetés!) 

 

30. hétfő  Meglepetés reggeli 

 

 

Augusztus havi program ajánlat 

 

04. szombat  Mázai Falunap 

 

 

19-20.   Debreceni Virágkarnevál - érdeklődni a klubban 

 

 

 

Máza, 2012. június 27.    

 

                                                                                     Szívélyes üdvözlettel: Klub Dolgozói 



 
FALUNAP 

és 

VII. GOMBÁSZÜNNEP 
/Kuklis Kálmán emlékére/ 

Kárász 

2012. 07. 07. 

Templomtér 
 
10:00 – Gombászkonferencia  

- Megnyitót mond: Mezei Attila, a Faluszépítő Egyesület elnöke 

- Dr. Firbás Oszkár: Gombaismerő képzés a soproni Róth Gyula 

Erdészeti Technikumban, személyes emlékek Kuklis Kálmánról 

- Dr. Bratek Zoltán: Földalatti gombavilág 

- Dr. Zsigmond Győző: Gomba és néphagyomány 

- Lukács Zoltán: Érdekességek a gombák világában 

11:30  - Gombagyűjtő és szarvasgomba kereső séta 

     Vezeti: Deák Attila gombaszakellenőr 

12:00 – Baráti társaságok főzőversenyének kezdete 

Kulturális programok: 

- Magyaregregyi Hagyományőrző Együttes 
- Zenei programok 
- Kézművesek, népi játszóház 
- Méhészek 
- Kézműves bemutatók: Mezei Ottó fazekas, Hajda Zsigmond 

faműves restaurátor 
- Táncház 
- Büfé 

17:00 – Eredményhirdetés - a zsűri elnöke: Kopasz Árpád 

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket! 



XVI. KELETI-MECSEK HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOROK 
 

Helyszín: KÁRÁSZ- Faluház és Pajtaszínház 

Időpont:  2012. JÚLIUS. 23-28. 

Az idei gyermektáborban egy mesét dolgozunk fel színdarabként, amelyben a kellékek és 

kosztümök egy részét közösen készítjük el. Eközben a gyerekek megtanulják a különböző 

kézműves technikákat. A színdarabot, melyet énekes, zenés, táncos betétekkel is gazdagítunk, a 

tábor végén nyilvánosan bemutatjuk. 

A szabadidőben számháború, íjazás, kirándulás, játékok, daléneklési verseny és különböző 

ügyességi versenyek lesznek. 

A tábor részvételi díja: 15.000Ft (kárászi és magyaregregyi gyerekek kedvezménye), amely 

magában foglalja a tízórait, ebédet és uzsonnát, emellett tartalmazza az oktatási díjat és a kézműves 

termékek anyagköltségét. Az elkészített tárgyakat a gyermekek hazavihetik. 

A színdarabot egy hivatásos rendező (Rumi László) tanítja be a gyerekeknek. 

A Záróestre szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket, barátokat, amelyet a kárászi 

Faluházban tartunk 2012. július 28-án.  

Jelentkezés és információ:          

Pap Judit Elza 
          Tel: 06-30/523 34 04 

E-mail: papjelza@gmail.com 
 

 
XVI. Keleti-Mecsek Hagyományőrző Népzene és Ének Tábor 

 

Kedves Érdeklődők! 
Ebben az évben is megrendezésre kerül a Keleti-Mecsek Hagyományőrző Tábor, immár 
16. alkalommal. E program kitűnő időtöltés minden népzene és néphagyomány tisztelő 
ember számára!  
A tábor helyszíne: Magyaregregy. 

Időpont:  2012. július 23-28-ig 

Helyszín:    7332 Magyaregregy, Általános Iskola (Zrínyi utca)  
 
Oktatott anyag: 
 BOGYISZLÓI (Sárköz) és ÁDÁMOSI  (Erdély, Küküllő mente) énekek  és muzsika 
 
Oktatók:  Bodza Klára és  Szabó Kocsis Zsuzsanna  -népi ének 
 Blaskó Csaba        -hegedű, népi klarinét 
  Nagy Zsolt      -brácsa 
          Mohácsy Albert „Berci”     -bőgő, ütőgardon 
 
Részvételi díj telefonon egyeztetve. 

 A szabadidőben lehetőség nyílik kézműves foglalkozásokra, kirándulásokra, strandolásra, 
esti táncházakra…                              

Záróest: 
 Július 28. 19 óra 

 
Jelentkezés és információ:          

Pap Judit Elza 
          Tel: 06-30/523 34 04 

E-mail: papjelza@gmail.com 

mailto:papjelza@gmail.com
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