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Önkormányzati hírek: 
 

 

 

 Szeptember 5-én rendkívüli testületi ülésen döntött a grémium, hogy az önhibáján kívül 

hátrányos helyzetbe került önkormányzatok (ÖNHIKI) támogatására pályázatot nyújt be. A 

pályázott összeg 17 Millió Forint. 

 A megváltozott törvényi feltételek nem teszik lehetővé, hogy az önkormányzat 10 Millió 

Forint feletti hitelt vegyen fel a kormány engedélye nélkül. A csatorna beruházás lezárását 

követően 11 Millió Forint hitel felvételére lenne szükség. A kormány nem engedélyezte 

önkormányzatunk hitel felvételét, ezért volt szükség az ÖNHIKI pályázat benyújtására. 

 Informális testületi ülésen újra téma volt a közös hivatal ügye, a hivatalos döntés október 

hónapban várható. 

 A polgármesteri hivatal faaprítékos központi fűtésére pályázatot nyújtott be a képviselő 

testület, a pályázat kiírója a munkaügyi központ, a támogatás 100 %-os. 

 Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a teniszpályán lévő vízvételezési lehetőség nem a 

lakosság öntözési szükségleteit hivatott kielégíteni, hanem a sportolni vágyók részére lett 

felszerelve. 

 A képviselő testület nevében Tisztelettel köszöntöm a település időseit, jó egészséget, és 

hosszú életet kívánok részükre, az október 1-ei idősek napja alkalmából!  

 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. 

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

titkarsag@karasz.hu e-mail címekre. 
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Faluszépítő Egyesület hírei 

 Egyesületi színekben nyert fődíjat a magyaregregyi főzőversenyen Kaszanics 

Károly és Nagy László. Remélem, hogy a „sikerkovácsok” a hosszúhetényi 

országos versenyen is jól szerepelnek! Vajon milyen színekben? 

 Ülkéért Alapítvány képviseletében jelentkeztek erdélyi barátaink, hogy jelen 

esetben komolyan vennék az évtizedes meghívást és eljönnének búcsúra, 

papostul. Az egyeztetések – lázasan – megkezdődtek. 

 Egyesületünk – az önkormányzati ünnepi programmal párhuzamosan – október 

23-án is tervez rendezvényt. Az „Alkotó ember ünnepén” felavatnánk az 

Erdészeti gyűjteményben Haklik Mihály erdész-fafaragó tárlóját, megnéznénk 

Kaszanics János faragásait, és hogy csak a fáról szóljon a történet, addigra 

felállítódnak a prések is a bortrezor pince előtt! 

 A Határon Túli Magyarok Fesztiválja rendezvényeinek keretén belül a Drávaszög 

és a horvátországi Baranya népi építészetét mutatták be Pécsváradon a 

Művelődési Központban. A rendezvényen a Faluszépítő Egyesület is képviseltette 

magát. 

 Pályázatokkal kapcsolatos gondjaink megoldódni látszanak, de eddig sem a Jankó 

János pályázatra, sem a civil szervezetek működésével kapcsolatos kérésünkre 

érdemi válasz nem érkezett. A gombafesztivál pályázati elszámolása viszont 

megtörtént, szerződéskötés előtt áll. 

 Megérkezett az értesítés, a magánszemélyek szja 1%-ból egyesületünk ebben az 

évben, a tavalyi összeget is meghaladó 182.625-,Ft-ra számíthat. Ezúton is 

tisztelettel köszönjük mindenkinek! 

                Az összeg felhasználásáról – a törvényben rögzítettek szerint – elszámolunk. 

 

Mezei Attila 

 

Kárászért Egyesület felhívása 

Egyesületünk 2012. október 13-án kisbuszos bevásárló utat szervez Szabadkára. Az 

ottani piacon jóval olcsóbban juthatnak hozzá ruhához, cipőhöz, fűszerekhez stb.. A 

busz költsége előreláthatólag 2500 Ft körül lesz. 

Részvételi szándékát a 06 30/ 331 9347-es telefonszámon jelezze október 9-ig. 

                                                                                                                                

Kárászért Egyesület 

 

Könyvtári hírek 

Végre megérkeztek a tavaly megrendelt, sőt, már az idei pénz nagyobb részéből 

vásárolt könyvek is! 

Az internetes rendelés helyett ismét a könyvesbolti vásárlást választottam – így 

biztosan azok a könyvek kerülnek hozzánk, amit mi kérünk. (Annak lehetőségét, 

hogy bárki olvasó kérését figyelembe vegyem és képviseljem, mindig 

felajánlottam, úgy aLap oldalain, mint a könyvtárban). 



A felnőtt igényes szépirodalom , verses kötet és bőséges mennyiségű szórakoztató 

műfaj, krimi mellett sok mesekönyv, ifjúsági regény és ismeretterjesztő kiadvány 

került ismét birtokunkba. Mint mindig, most is aggódom, egyszer vége lesz ennek a 

támogatásnak – őszintén szólva, bármennyire örülök neki, magam is úgy érzem, 

máshová tán jobban kellene a pénz. De ameddig adják és erre adják – a lehető 

legjobban kihasználjuk! 

A legutóbbi kiszállításkor sok megkezdett, hiányos sorozatot kaptunk (amit nem én 

rendeltem) – ezeket idén igyekeztem kiegészíteni. Így teljes lett most a népszerű 

„Jég  diadala”, a Róma harcosa, Ken Follett Évszázad trilógiájának is megvan a 

második kötete (bár az még csak megvéve van…) 

Szakács-és kézimunka könyvek,  Umberto Eco Prágai temetője,  Bán Mór 

Hunyadijának öt része, Lőrincz L. László könyvei, Magris, Saramago, Fábián Janka, 

Fejős Éva, Le Carré és még sok-sok új olvasni való várja a téli behúzódós 

időszakban, hogy kézbe vegyék őket! 

Mindenkit szeretettel vár a könyvtár! 

 

Mné Zsuzsa 

 

Kedves Kárásziak! 
 

Talán hallottak, hallottatok már Gyura 

Barbaráról, ha máshol nem, e lap 

hasábjain biztosan. Lehetne írni róla 

sok mindent, az elmúlt évtized 

munkásságáról, amit a nagyon beteg 

gyermekekért és családjaikért végzett, 

rengeteg családon, gyereken segített, ha 

mással már nem lehetett, az emberhez 

méltó búcsúzás lehetőségével. De 

elsősorban számomra ő egy édesanya, 

egy hihetetlenül erős anya, aki 

elvesztette már egy gyermekét, és most 

a mi segítségünket is kéri, mert sajnos, 

ismét a gyereke életéért kell harcolnia. 

Anyaként úgy érzem, nekem is meg kell 

próbálnom segíteni neki.  Hadd idézzem 

a saját szavait: 

 
 

„Segítségeteket kérem! 

Sok éven át igyekeztem szívvel-lélekkel támogatni a beteg gyermekeket és családjukat, de 

most én szorulok segítségre! Rinát kisfiam csontrákjának a gyógykezelését és a 

végtagmegtartó műtétet szeretném itt Londonban biztosítani a számára, bár ezt sokan nem 

nézik otthonról jó szemmel. Nail kisfiam halála után azonban nem érzem magam 

biztonságban a hazai kórházi körülményeket illetően, amiért elnézést kérek, ha bárki 

számára bántó lenne. Nem ez a szándékom. 

Egy nagyon kedves embernek köszönhetően hónapok óta óriási támogatást kaptunk, így 

minden vizsgálat és egy hosszas, a kemoterápiát megelőző immunterápia is kivitelezhető volt.  

Azonban a költségek most itt Londonban olyan magasak, hogy egyetlen embertől sem 

várható és kérhető ekkora mértékű támogatás. Ha viszont sokan mellénk állnak, talán 



sikerülhet. Így alázattal és könyörögve kérek mindenkit, hogy aki úgy érzi, szeretne abban 

segíteni, hogy Rináttal további 4 hónapot Londonban tölthessünk az egyik legjobb sarcoma 

ellátó klinikán, az anyagilag járuljon hozzá a havi kb 25 000 fontos kiadáshoz. Kérlek, 

osszátok meg minél többen!A pénzadományokat a Szemem Fénye Alapítvány UniCredites 

számlájára várjuk, "Rinát" közleménnyel, amelynek száma:  

Unicredit Bank 10918001-00000033-67470006  

Kérem, aki bántani szeretne vagy negatív kommenttel megítélni a döntésemet, az ezúttal ne 

tegye, mert így is nagyon nehéz az életem. Az egyszerűen csak ne segítsen... Hálásan 

köszönök mindent! Minden forint számít! 

Bízva a Jóisten áldásában, 

Egy megtört édesanya, 

Gyura Barbara” 

 

Kérek mindenkit, aki teheti, támogassa 

őket! Az adományok elhelyezhetők a 

Könyvtárban kihelyezett 

gyűjtődobozban. Az összegyűlt pénz 

mennyiségéről és sorsáról aLapban 

beszámolunk majd.  

 

Köszönettel: Jakabné Mezei Gabriella 

 

 
 

Tardtól az örmény templomig 

 

Már a múltkori számban kellett volna beszélni a Faluszépítő Egyesület tardi kirándulásáról. Sikerült 

a nyár egyik legmelegebb hétvégéjén forró vendégszeretetre találnunk; parázsló andalúz táncokat 

láthattunk és egzotikumokat: népviseleteket, pincéket, gépgyűjteményt és matyó kézműves házakat. 

Köszönet a Szolnoki házaspárnak, János édesanyjának és a tardiaknak – viszonozni fogjuk, 

amennyi tőlünk telik! 

Ez eddig egy olyan egyesületi „üzenő füzetbe” illő, szabvány monológ! Viszont történt velünk még 

valami, ami mellett nem lehet sem emelt fővel elmenetelni, sem lazán elsunnyogni! A mise! Egy 

„hétköznapi” vasárnapon ott volt az egész falu, apraja-nagyja, járókeretes nénije, polgármestere, 

taknyos orrú kölke, bombázó miniszoknyása… mindenki. Azért ez minimum elgondolkodtató! Egy 

mély „templomélmény”! 

Mint ahogy az is az, hogy nyolcszáz kilométerre, Gyergyószentmiklóson a mise kellős közepére 

estünk be a helyi örmény templomba, jómagam és még vagy tíz „piszkoskörmű” gombász. Látszott 

rajtunk, hogy Magyarországról jöttünk, pedig nem tekerőztünk árpádsávos zászlóba, íj, fokos nem 

volt nálunk és nem gyócsgatyát lobogtatott rajtunk a szél. A helyi, élő, több százas örmény 

közösség papja a tiszteletünkre elénekelte híveivel a „Boldogasszony Anyánkat”, úgymond misén 

és műsoron kívül. Az arcok mosolyogva fordultak felénk és boldog-boldogtalannal illett kezet 

fogni…  

Aztán pár héttel később  a közvetítésünkkel szabadlábra került egy állat, aki alvó örmény 

szobatársát fejszézte le. 



Velem többet nem fogja örmény énekelni, hogy „  Magyarországról, édes hazánkról…”, pedig nem 

én engedtem el ezt a fajbarmot, hanem olyanok, akik nem olvasták a Musza Dag negyven napját – 

ez mondjuk, nem is kötelező olvasmány – és emellett nagyarcúak, pénzéhesek és ostobák.  

Nem miattam égetik a hazám zászlaját szanaszét a világban… 

Szégyen! 

Mezei Attila 

 

A Kárászi Faluház  
 októberi programjai 

  
Szeptember 30. vasárnap 16.00-tól ZENEI VILÁGNAP (zenés, táncos, verseses  ,énekes 

ünneplés kárászi gyerekek és fiatalk közreműködésével))  
(A Zenei Világnap október 1-én van hivatalosan, megünneplését viszont hétvégi napra terveztük.) 
 1. hétfő 15.00-17.00 „Tanuljunk együtt” és kézműves foglalkozás (6-16 éves 

korig) 
 16.00   Cigány kisebbségi Önkormánízat ülése, utána Kárászi 

képviselőtestületi ülés 
 3. szerda   13.00-15.00 MNVH tájékoztató és fogadóóra (Hirt Balázs) 
    14.00-16.00 Vegyes árucikk  vásár 
 18.00-tól Borbaráti kör ülése ( Márton –napi mulatság                     

megbeszélése)  
4. csütörtök 15.00-17.00 Foglalkozás kicsiknek (logikai és kézügyesség fejlesztő 

játékok)   
17.00-tól  Újra indul a „HÁZIASSZONY TALÁLKA” .Receptcsere, 
tapasztalatok, újdonságok. Mindenkit szeretettel várunk! 

8. hétfő 15.00-17.00 „Tanuljunk együtt” és kézműves foglalkozás (6-16 éves 
korig) 

9. kedd    18.00  Újra indul a TORNA! Várunk mindenkit szeretettel! 
10. szerda   13.00-15.00 MNVH tájékoztató és fogadóóra (Hirt Balázs) 
15. hétfő  15.00-17.00 „Tanuljunk együtt” és kézműves foglalkozás (6-16 éves 

korig) 
17. szerda   13.00-15.00 MNVH tájékoztató és fogadóóra (Hirt Balázs) 
18. csütörtök   15.00-16.00 „Tanuljunk együtt!”- német korrepetáció  

16.00-17.00 Foglalkozás kicsiknek (logikai és kézügyesség fejlesztő 
játékok)  

23. kedd 18.00  Nemzeti ünnepre való megemlékezés (a Faluszépítő 
Egyesület és A kárászi önkormányzat közös szervezésében) 

24. szerda   13.00-15.00 MNVH tájékoztató és fogadóóra (Hirt Balázs) 

 Csütörtökönként zenekari próba 18.00-21.00 (Szitó Péter) 
 Dalkör és táncpróba a kárászi és mázai nyugdíjas klub tagjaival előre egyeztetett időpontokban 
(kapcsolattartó Löbl Éva) 
Első októberi időpont: 3-án, délelőtt Mázán. 

TELEHÁZ szolgáltatások októberben:  
Hétfő és kedd: 15.00-18.00,  szerda:12.00-18.00, csütörtök:12.00-20.00 

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk programjainkra! 

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



Tisztelt Kárászi Klubtagok! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2012.Október havi 

programjai közül néhányat, melyre mindenkit sok szeretettel várunk! 

Az iskolabusz október hónapban előre egyeztetett időpontokban indul. 

 

01.hétfő         Köszöntő Idősek Napjára!  Meglepetésvendéggel!                             

03. szerda       DALKÖR próba 9 órától Gyógymasszázs / 10 órától /                                

05.péntek          Idősek Napja Nagykozáron 

                         

08. hétfő        Térítési díjbefizetés /Jeles napok népszokások                                               

10.szerda          Séta az egészségért /Falevelek, termések gyűjtése                            

                             

12.péntek           Szeretettel hívunk és várunk minden kedves                      

                            klubtagunkat a Mázai Önkormányzat 

                           és a SZOCEG Nonprofit Kft. közös 

                            Idősek Napi Rendezvényére 

                            / 17 óra Máza Faluház /                                

15.hétfő          Nagyanyáink receptjei / Sütéssel egybekötve!/                        

17.szerda           Gyógyfürdőzés Tamásiba Indulás 8.30- kor Kárászról                          

                            Október 20-21-22-23. ZÁRVA tartunk 

24.szerda            Tánc és dalkör próba 

25.csüt.-pént      Tánc és dalkör próba 

26.péntek           Generációs Táncház Komlón 13.30-kor 

27.szombat         Kertészkedés -virággondozás 

29.hétfő              Bibliai délelőtt Kárászon 10 órától, 

                            9 órától  közös reggeli a Kárászi Faluházban. 

                            Novemberi program ajánlat! 
                       
 

Máza, 2012.szeptember 27.  

                          

                          Szívélyes üdvözlettel                                    Klub Dolgozói: Erika, 

Éva               Klub Telefonszáma:20-5 600 730 

November 1-2-3-4-én Zárva tartunk    


