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 Augusztusban nem ülésezett a testület. 

 Felhívom minden ingatlantulajdonos figyelmét a területén lévő parlagfű mentesítésre, az 

ÁNTSZ szakemberei nem csak a mezőgazdasági területeket ellenőrzik, a családi házak 

zöldterületeinek ellenőrzése is a feladataik közé tartozik.  

 A polgármesteri hivatalban még van lehetőség burgonya vásárlására, a készleten már csak 

sárga színű burgonya van. 

 Tárgyalások zajlanak egy közös- 10 település részvételével- kialakítandó körjegyzőségről, 

közös hivatalról, az elképzelések szerint a központ Egyházaskozáron, míg az aljegyzőség 

Mázán kapna helyet. Ezzel kapcsolatban lesznek még további részletek… 

 A START munkaprogram keretében a Fürdő utcában található vízfolyás medrének 

kitisztítása, az út alatt lévő áteresz kitisztítása, a közterületek kaszálása, parlagfű mentesítése 

zajlik. 

 Augusztus utolsó előtti hétvégéjén került megrendezésre Novo Orahovon (Vajdaság) az Új 

Kenyér Ünnep, a rendezvényen településünket 5 fő  képviselte. A vasárnap rendezett főző 

versenyt megnyerték, ezúton gratulálok Kaszanics Karcsi „csapatának” az eredményhez!  

 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 Mészáros Melindánál. 

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

titkarsag@karasz.hu e-mail címekre. 

 

 

2012. augusztus 31. 

Lép Péter 

         polgármester 

 

kárászi 

mailto:ikszt@karasz.hu
mailto:titkarsag@karasz.hu


Eltűnt a FILM! 
 

Kühnel Márton fészekodú gyárát bemutató kisfilm, ami olyan váratlanul és szerencsésen került 

birtokunkba –éppoly váratlanul és szerencsétlenül tűnt el! 

A film - mint mindenki előtt ismeretes, aki olvassa az újságot – tavasszal került elő, a róla készített 

CD-t a Faluszépítő Egyesület megvette, bemutatta, majd a Gombászünnepen az IKSZT-ben 

folyamatosan megtekinthető volt bárki által. Azóta azonban nyoma veszett, senki nem látta – s 

lehet, hogy már nem is fogja látni… 

Én mégis reménykedem! Mivel önálló életet csak nem él, s minden bizonnyal nem saját lábán sétált 

el, azt meg egyáltalán nem feltételezem, hogy valaki elemelte – hiszen a miénk, mindannyiunké!  

Azt gondolom, talán véletlenül lett összecserélve valami más CD-vel, kérek ezért mindenkit, aki 

ott mozgott a helyszínen, nézze meg legyen szíves, nem vitte-e el véletlenül, elcserélődve a 

sajátjával! 

És szolgáltassa vissza, hadd maradjon meg a közösség tulajdonában! 

                                                                                                     Hálás köszönettel: 

Mezeiné Zsuzsa 

 

LAZAREA 

Lazarea Gyergyószárhegy román (!) neve a 
Lázár grófokról emlékezik, akik ott voltak 
mindenütt. 1848-ban, előtte, utána, 
magyarként… Megépítették e világ 
legkeletebben elhelyezkedő barokk kastélyát, azt 
a nagyon szépet… Itt nevelkedett Bethlen 
Gábor, itt született a szenttamási plébános, 
Oláh József és itt volt a 2012 évi gombásztábor. 

Egyik kiránduláson a buszban arról 
beszélgettünk, hogy jó, ha van „Erdély-képe” az 
útra kelőnek. Az én Erdély-képem egy mondat 
(amit feltehetően a több utazás redukált le 
ennyire) – Erdély egy csaknem olyan nagy és 
csaknem olyan szép ország, mint Magyarország. 
Csaknem, majdnem, közel… Szárhegyre is el kell 
menni, aki Erdélyt látni akarja. Nemcsak a 
kastély miatt – meg kell ismerkedni a helyiekkel, 
akik sóval isszák a sört, ötkor olyan hosszan 
harangoznak, hogy első nap a fél tábor 
felöltözött (erdélyiek is), mondván, biztosan tűz 
van… Vidáman kínálgatják a rozspálinkát 
(pedig nem kellene).  A kolostorból a 94 éves pap 
még vidáman autót vezet (pedig nem kellene, 

sőt… Jézuskám…).  A polgármester 
gombásztúrát vezet, aztán egy erdész is (Becze 
László), aztán a „helyi szervező”, Gáspár Ferenc 
is (akinek Kakasdon rokonai vannak). Mintha 
száz éve ismerném őket, ahogy a sok félbolond 
gombászt is. Egy részük már járt Kárászon, a 
többi meg – remélem – fog. Magyarok, románok, 
lengyelek… 

Kárásziak is járnak ezután Szárhegyen, ha 
rajtam múlik, mivel ez kiválóan illeszthető 
minden csíki, gyergyói kiránduláshoz. 

Egyébként négy túrán vettünk részt, közel száz 
gombafajt azonosítottunk (ez harmada a tavalyi 
tábornak, az aszály miatt) Bércre hágtunk és 
völgybe szálltunk… kicsit csorbult a 
„Tündérországról” alkotott illúzió is, hiszen a 
legeldugottabb hegyen is akadtunk erdőbe 
hordott szemétre és már a hegyi patakokból sem 
tanácsos inni, „s a pisztrángok lezserül 
kerülgetik a műanyag palackokat”… 

Medvét nem láttunk! 

Mezei Attila 

 

A mese bűvölete 
Miért a könyv? 

 
Meséken, olvasott és mesélt meséken nőttem fel. Jól emlékszem a kis könyvtárra, 
amelynek polcairól, amit csak bírtam, elolvastam. A mesékből kinőve, a gyermekeim 



kapcsán kerültem újra „mese közelbe”, voltak most is kedvenceim, mint annak idején, 
voltak olyanok is, amiket ki nem állhattam. Különösen akkor voltam nyűgös, amikor estéről 
estére ugyanazt a mesét követelték, bizony előfordult, hogy végül rájuk erőltettem egy 
jobb, szebb mesét, egy mindegy milyet, másikat… 
Nem gondolom, hogy végzetes hibát követtem el, de ma már nem tenném. Sőt még 
többet, sokkal többet olvasnék nekik, és minden mesét annyiszor, ahányszor kérik. 

Bruno Bettelheim „A mese bűvölete” című könyve engem is elbűvölt. Választ ad sok-sok 
érdekes kérdésre, ami ugyancsak fontos lehetne a gyerekek számára, ha tudnánk róla! 

Miért a legfontosabb, a legjobb a népmese? (Mert hosszú-hosszú évszázadok alakították, 
pont olyanra, amilyenre a felnövekvő, ezernyi problémával szembenéző kisgyermeknek 
szüksége lehet) 

Miért nem baj, ha félelmetes? (Hányszor kihagytam részeket, mert úgy gondoltam, 
felzaklatja a kicsiket. Az nem jutott eszembe, pedig csak vissza kellett volna gondolni, 
mennyire ijesztő lehet a felnőttek világából ellesett mozzanat, mondat, amit nem ért a 
kicsi, de megpróbál értelmezni. A népmese akkor is segít, ha mi nem értjük. A gyerekek 
igen.) 

Miért, hogy legtöbbször 3 testvér vetélkedik? Miért mindig a legkisebb győz?(Három: anya, 
apa, gyermek – a család alapállása. Az anya, apa nagy, hatalmas, tőlük függ a kicsi, aki 
szintén nagy szeretne lenni. Vigasztalás a gyermeknek a legkisebb győzelme, hogy végül 
még ő is győzhet) 

Miért küldi el a fiát az apa mindenféle veszélyes, kilátástalan próbautakra?  Miért akarja 
eltávolítani, megölni a mostoha, a gonosz boszorkány a leánygyermeket? (Rivalizálás, 
családon belüli szerepeken keresztül megtanulni, megélni a felnőttkori szerepeket, 
elszakadni, elengedni  - ezt tanítja a mese) 

Bettelheimnek, Göncz Árpádnak és lányomnak engedve kissé megkésve elolvastam „A 
gyűrűk ura” című könyvet. Megnéztem a filmet is – zseniális a szereposztás, jók a trükkök, 
de szerintem nem sokat ad vissza a könyv valódi népmesei gyönyörűségeiből. A bölcs 
mondásokból, a barátság erejéből, ami mindent legyűr, a hatalom birtoklásának 
nehézségeiből és romboló mivoltából… és még hosszasan sorolhatnám: mindezt a film 
nem tudja úgy visszaadni. 

Hát ezért a könyv, ezért az olvasás. 
Mezei Zsuzsa 

 

A Kárászi Faluház  
 SZEPTEMBERI programjai 

Aug. 31.(péntek)  
és szeptember 1-2. (szombat-vasárnap) Kárász és Magyaregregy közös kiállítása a KOMLÓÉRT EXPO-n. 
     (Megnyitó aug. 31. péntek 11.00)  Megtekinthető: 10.00-18.00  
6. csütörtök   15.00-17.00 Foglalkozás kicsiknek (logikai és kézügyesség fejlesztő játékok)
    
8. szombat    10 órától a nap végéig a Kistérségi Szüreti Fesztivál idei helyszíne: MÁNFA 

Programok: Kidobolás, szüreti játszóudvar, felvonulás, táncház, szüreti bál a 
Hangulat zenekarral, büfé, tombola, kemencés finomságok.  

10. hétfő     15.00-17.00 „Tanuljunk együtt” és kézműves foglalkozás (6-16 éves korig) 
20. csütörtök   15.00-17.00 Foglalkozás kicsiknek (logikai és kézügyesség fejlesztő játékok) 
24. csütörtök   15.00-17.00 „Tanuljunk együtt” és kézműves foglalkozás (6-16 éves korig) 
26-án és 27-én   15.00-19.00 Nemeztanfolyam haladóknak (gyermekek és felnőttek számára) 
29. szombat   18.00-tól Sakk bajnokság (jelentkezés a helyszínen) 
30. vasárnap   16.00-tól ZENEI VILÁGNAP (zenés, táncos, énekes ünneplés)  
(A Zenei Világnap október 1-én van hivatalosan, megünneplését viszont hétvégi napra terveztük.) 



  
Csütörtökönként zenekari próba 18.00-21.00 (Szitó Péter) 
 Az augusztusban elmaradt középkori harcászati eszközök, páncélzat bemutatása, kipróbálása programról külön 
plakáton nyújtunk információkat.  (Előadó, bemutató: Susenka Gyula –a Kaposvári Fekete Sereg harcosa és 
Szekeres Attila-íjász) 
Dalkör és táncpróba a kárászi és mázai nyugdíjas klub tagjaival  előre egyeztetett időpontokban (kapcsolattartó 
Löbl Éva) 
TELEHÁZ  szolgáltatások szeptembertől:  
hétfőt és kedd:  15.00-18.00 
szerda:   12.00-18.00 
csütörtök:  10.00-20.00 
A további napokon alkalmazkodik a szeptemberi programokhoz. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk programjainkra! 
További ötleteikkel, igényeikkel keressenek a következő telefonszámon  : 06-30/523 34 04 

Pap Judit Elza 
IKSZT vezető 

 

Tisztelt Kárászi Klubtagok! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2012.szeptemer havi programjai 

közül néhányat, melyre mindenkit sok szeretettel várunk! 

Az iskolabusz szeptember hónapban a megszokott időben hétfőnként indul Kárászról. 

03. hétfő          Mécses gyújtás a mázai Bányász emlékműnél /10 óra / 

05. szerda         Gyógymasszázs / 10 órától / 

08. szombat         Mária napi szentmise Magyaregregyen  

                             Indulás a 9.30 -as pécsi járattal. 

10. hétfő          Térítési díjbefizetés /Jeles napok népszokások   szeptemberben 

                                  Névnapi köszöntők! 

                          Dalkör és táncpróba megbeszélés!!!! 

12. szerda            Egészséges életmód - Vitamin ABC 

17. hétfő          Nagyanyáink receptjei / sütéssel egybekötve/ 

                            Ötleteket várunk a klubba!  

                                Alapanyagot biztosítunk!!    

19. szerda             Kertészkedés-virággondozás     

24. hétfő               Bibliai délelőtt / 10 órától / 

28. péntek            Mihály- napi népszokások / A mese világnapja 

 

Egész hónapban termések, bogyók, levelek, gyűjtögetése, dekoráció készítése. 

Gyümölcsökből lekvár főzés, befőtt készítése. Kóstolgatás!     

Októberi előzetes program:             

01.hétfő                  Köszöntő Idősek napjára / 10 óra/ 

Máza, 2012. augusztus 30.    

                                                                          Szívélyes üdvözlettel                                  

Klub Dolgozói    Klub Telefonszáma:20-5600730 



 


