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Önkormányzati hírek: 
 

 A testület október 9-én tartott rendkívüli ülést Magyaregregy képviselőtestületével közösen. A testületek 

nagy többséggel hozták meg a döntést, hogy az Egyházaskozári társuláshoz szeretnének csatlakozni, 

ebben a társulásban Mázán lesz egy kirendeltség ahol a Kárásziak intézhetik az ügyeiket, azokat, 

amelyeket helyben nem tudnak elintézni. 

 A testület egyhangúlag döntött, hogy idén is iskolakezdési támogatást ad tanulóknak, a támogatás összege 

2500 Ft/fő lesz, a már nem általános iskolásoknak, illetve a nem Szászváron tanulóknak a kifizetéshez 

iskolalátogatási igazolást szükséges majd bemutatni. A kifizetés idejéről később lesz tájékoztatás.  

 A kormányhivatal jogásza, és vezetője tájékoztatott arról, hogy népszavazást a közös hivatallal 

kapcsolatban, körjegyzőségi hovatartozásról nem lehet tartani, ugyanis a törvényeknek ellentmond. 

 A médiából szerzett információk szerint a kormány rendezni fogja a 3000 fő alatti települések hiteleit, 

amennyiben erre sor kerül a csatorna beruházási hitelkérdés is megoldódna, várjuk a részletes feltételeket, 

és további információkat! 

 A 2012. október 17-én megtartott falugyűlésen és közmeghallgatáson az elmúlt évről tartott tájékoztatót a 

testület, majd ezt követően került sor a közös hivatal kialakításáról szóló beszámolóra, vitára. Az elmúlt 

időszakban kiküldött dokumentumban már ismertettem a kialakult helyzetet, amelyre remek írás is 

érkezett az októberben megjelenő ALapban, amit ezúton tisztelettel megköszönök!  

 A politika kifejezés az ókori görög polisz névből ered. A politika szó eredeti jelentése közélet, ebben az 

értelemben tehát mindenki, aki részt vesz a közéletben, tevékeny (aktív) vagy tétlen (passzív) politikát 

folytat (forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Politika)  

 Az ÖNHIKI-s pályázatunkról nem érkezett még hír. 

 A polgármesteri hivatal faaprítékos központi fűtésére pályázatot nyújtott be a képviselő testület, a 

pályázat kiírója a pályázatunkat nem támogatta, ugyanis a radiátorok, és egyéb alkatrészek finanszírozását 

a pályázat nem teszi lehetővé. 

 A polgármesteri hivatal tetőszerkezetének cseréjére, és ha a „keretbe belefér” nyílászáróinak cseréjére is, 

valamint a Petőfi u. végének „parkká” alakítására nyújt be pályázatot az önkormányzat, ahhoz hogy a 

támogatás 100 %-os legyen a pályázatokat helyi civil szervezetek nyújtják majd be november 15-éig. A 

Petőfi utca végén lakókkal az egyeztetések a héten megkezdődnek! 

 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. 

 

2012. október 31. 

 Lép Péter 

polgármester 

kárászi 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Polisz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Politika
mailto:ikszt@karasz.hu
mailto:titkarsag@karasz.hu


 

 
 

Gyűjtés Gyura Barbara kisfiának 

Az elmúlt lapszám óta összegyűlt 7.000-,Ft-ot (az azelőttről összejött szintén ugyanennyi forinttal 

együtt) elutaltuk a Szemem Fénye Alapítvány számlájára. Az adakozás folyamatosan tart, aki 

bármilyen kis összeggel hozzá tud járulni, szívesen vesszük, továbbítjuk, beszámolunk róla! 

 
Jakabné Mezei Gabriella 

 

Hacsek, Sajó és a falugyűlés(ek) 

Függöny… 

 

Színhely a kárászi kocsma, Hacsek és Sajó üldögélnek a bejárattal szembeni asztalnál. Hacsek sört iszik, 

Sajó „hetes” kávét.  A presszó felől ömlik a „Magányos szívek” sorozat zenéje. Az ajtó előtt egy évekkel 

ezelőtt összedőlt telefonfülke, egy bicikli (ülésén svájcisapka), talicska (benne csillagtök, némi zeller) 

-Mondja Sajókám, olvasta a levelet? 

-Melyikre gondol Hacsek úr, Szilágyi Erzsébetére, vagy amit egy Balog Mária nevű leányzónak 

írtak anno? 

-Hülye maga, Sajókám! Én a polgármesterére céloztam… 

- Kaptam onnan rövid idő alatt kettőt is, boldog is vagyok, majdnem olyan, mint a nemzeti 

konzultáció, kár, hogy a borítékon nincs a fényképe…persze retusálva, mint az Orbán 

Viktornak… 

-Hagyja abba, Sajó! Mit szól a levélhez? 

-Kinyílott a bicska a zsebemben! Kár, hogy nem tudtam elmenni… 

-De hát ott ült mellettem, meg a Koha Robi mellett! Maga agyatlan! 

-Az elsőn igen, de kellett lenni egy másodiknak is, amiről a levél szól, arról nem tudtam! 

-Miről beszél, Sajó?! Összesen egy falugyűlés volt, maga szerencsétlen! 

- Kettő, ha mondom! Amin ott voltunk, Hacsek úr, ott nem volt politikai támadás! Itt meg írja, 

hát látja, Hacsek, itt írja! Biztos valami piszok bolsevik támadta meg kedves vezetőnket, pfúj, 

gyurcsánytakarodj, elkúrtátok, monnyon le, sün… 

-Sajó, ismételten közlöm, hogy maga egy hülye! A dolog éppen fordítva vagyon! 

-Én semmit sem értek, hiszen éppen a volt polgármesternek volt a legnagyobb a pofája, pedig az 

liberális, sőt, az adója 1%-át a Mazsihisznek adja… 

-Ki mondta ezt magának, maga üsző, tudja egyáltalán, mi az a Mazsihisz? 

-Nagyon nem, de a Mazsola Futrinka utcájához csak van köze, tudja, a Mazsi? 

-Takarodjon! Erre nincs mit mondani, ahogy a levélre sem! 



Közben bejön az ivóba a Lecsó-féle reluxás brigád, mindenkivel kezet fognak, kiabálás, röhögés… 

 

-Mi van avval a politikai támadással, Sajó? 

-Tudja, Hacsek úr, megnéztem a „Ki kicsoda a magyar belpolitikában” albumot, de Lázár, 

Lendvai után nem találtam a polgármester nevét, ki a bánat akarná támadni?! 

-Hát a sötétben bújkáló ellenség, maga… 

-Ja! … aha… 

Valaki bekapcsolta véletlenül a légkondit, az irtózatos zörgés egy perc múlva csillapul… 

 

-Sajókám, maga szerint hány fős egy kis fős csoport? 

-Mi a szar maga, Hacsek, nyelvész? 

-Nem , de tudom is magamról… 

Megjelenik néhány favágó, tűzoltó (esetleg együtt a kettő) és egyéb hozzájuk csapódott gyanús alakok, 

hazudozó gombászok, horgászok… 

-Meg a máshonnan érkezett megrendelésekről beszélhetnénk, Sajókám! Maga kikre gondol? 

-Nem vitás, a tálibok, vagy Soros György, vagy az azeriek, vagy… 

-Hülye! 

Kint Sánta Tamás fordul meg a kocsma előtt, csikorgás, csattogás, káromkodás… 

-Mit gondol, megjelenünk mi aLapban, Sajókám? 

-Meg, de fűznek is hozzánk egy-két megjegyzést, hogy komolytalanok vagyunk, vádaskodóak, 

személyeskedők, elfuseráltak… 

-Pedig mi csak a demokráciának akarunk segíteni, ugye, Sajókám?! 

-DEMOKRÁCIA?! Ez egy női név, ugye? Bemutat neki, Hacsek úr? Nem ismerem… 

-Nincs egyedül, Sajókám… 

A hirtelenszőke kocsmároslány szerint eljött az idő, hogy mindenki húzzon haza… 

 

-Folytatjuk, Sajókám? 

-Nem hinném, Hacsek úr… 

Függöny… 

Mezei Attila 

 



 

 GAZDÁLKODÓK,  ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK  FIGYELEM: 
KÖTELEZŐ  AGRÁRKAMARAI  REGISZTRÁCIÓ! 

 
Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény 

alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos 

kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ 

NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A 

törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-

feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági 

társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók 

is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes 

köztestületnek.  

Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium 

megerősítése, versenyképességének növelése és 

érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült 

közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.  

HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.  

A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. 

november 30-ig kötelesek bejelentkezni a 

nyilvántartásba az agrárkamara honlapján 

keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az 

egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. 

Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a 

kötelezettségüket.  

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, 

MIELŐBB REGISZTRÁLJON, MERT A 

NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI 

VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE 

NÉZVE JOGVESZTŐ!  

 

REGISZTRÁCIÓ:www.agrarkamara.hu

MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI:  a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez 

kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a 

növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze. 

SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ!

Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, 

azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 

kamarai tanácsadó irodában (lista: 

umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász 

hálózatnál is.  

A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A 

REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám), ill. 

regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen felül 

november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez 

a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó 

segítségével kényelmesen, helyben intézheti el 

regisztrációját.  

 

Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat! 

AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK BARANYA MEGYÉBEN: 

7622 Pécs, Nagy Lajos kr. út 9. Galló Tamás 30/300-0399 

7754 Bóly, Széchenyi tér 8. Ébertné Szemelácz Mária 30/298-9237 

7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Nemes Balázs 30/329-2881 

7720 Pécsvárad, Gyenes Tamás 6/2. Császár Boglárka 30/758-3752 

7960 Sellye, Zrínyi M. u. 2. Molnár Ildikó 30/329-0070 

7800 Siklós, Köztársaság tér 8. Haraszti Zsolt 30/300-9691 

7940 Szentlőrinc, Kodolányi utca 13. Vass János 30/300-4490 

7900 Szigetvár, Alapi Gáspár 6/2. Herényi Dániel 30/300-6056 

7370 Sásd, Szent Imre u. 12. Nemes Balázs 30/329-2881 

7700 Mohács, Szent János u. 1/b Dr.Szatai Zsuzsánna Judit 30/300-4443 

 

http://umvp.agrarkamara.hu/Tan%C3%A1csad%C3%B3k/tabid/55/Default.aspx
mailto:regisztracio@agrarkamara.hu


 

Faluház hírek 

 November 15-étől kéthetente csütörtökön 14.30-15.30-ig fogadóórát és ügyfélfogadást tart 

Kontárné Tóth Zsuzsanna falugazdász és Nemes Balázs az Agrárkamara ügyfélszolgálati 

tanácsadója. 

 

 A Zenei Világnapi program 9 kárászi gyermek és fiatal közreműködésével csodálatos élményekhez 

juttatta a közönséget. Énekszó, hangszeres bemutatók, versek a zenéről, valamint egy  88 

hangszerből álló kiállítás várta az ideérkezőket. Gyermekeink közvetítésében a népzenétől kezdve  a 

klasszikus darabokon át a modern zenéből is hallhattak ízelítőt. Az ünnep lezárásaként a szereplők 

és a nézők egy közös hangszeres együttzenélést rögtönöztek. 

Szereplők voltak: Orsós Zsanett, Nagy Lilla, Füzi Csongor,  Pap Áron, Orsós Krisztina, Fenyvesi Olívia, 

Strehle Adrienn, Pirisi Julianna, Nagy Márk. Köszönjük fiataljainknak a felkészülést! 

 

 Nemzeti ünnepünkön idén 65-en jelentek meg. Köszönjük a Kárászi és Mázai Idősek Klubjának az 

éneket és táncot, Czukor Zoltán olimpikonunknak a kivetítéssel egybekötött beszámolót, Kaszanics 

János bácsinak a gyönyörű faragásokat, amelyeket kiállíthattunk a Faluházban, az árnyjátékban 

segédkező gyermekeknek (Orsós Zsanett, Orsós Krisztina, Pap Áron)és az ünnepi műsorban 

szereplő kárászi fiataloknak (Pirisi Julianna,Nagy Márk, Orsós Róbert, Oberhofer Csenger), hogy 

méltó módon ünnepelhettünk együtt. 

Az ünnepet követte egy kötetlen beszélgetés, amely mellé jól esett a friss sütemény,pogácsa,  bor, 

pálinka, almalé…Köszönjük azoknak, akik hozzájárultak mindehhez. 

 

 A Kárászi és Mázai Idősek Klubja a  kistérségben  8. alkalommal megrendezett „Generációs 

Táncházon” részt vettek nagy sikerrel, amelyre nyár óta a kárászi faluházban illetve a mázai klubban 

közösen gyakoroltak. Gratulálunk nekik és a továbbiakban is sok sikert kívánunk! 

Pap Judit Elza 

 

 
 



 

A Kárászi Faluház novemberi programjai 
 

 1-4.    A TELEHÁZ és TOURINFORM szolgáltatások szünetelnek 

5. hétfő     15.00-16.00 „Tanuljunk együtt”  (6-16 éves korig) 

6. kedd   18.00-19.00 Torna.  Szeretettel várunk új tagokat is ! 

7 szerda   13.00-15.00 MHVE tájékoztató és fogadóóra (Hirt Balázs) 

17 órától Turisztikai fórum (Részletek a plakátokon) 

8. csütörtök   16.00-18.00 Márton-napi kézműves foglalkozás (5-16 éves korig) 

                           Lampion készítés, csuhézás 

10. szombat                           12.30-tól  Márton –napi újbormustra  a  Borbaráti kör       

szervezésében   

    (Részletek a plakátokon) 

12. hétfő   15.00-17.00 Fejlesztőjátékok óvodásoknak 

13. kedd   18.00-19.00 Torna . Szeretettel várunk  új tagokat is ! 

14. szerda   14.00-16.00 Vegyes árucikkek vására 

15. csütörtök 14.30-15.30 MNVH fogadóóra és ügyfélfogadás (Falugazdász és 

Agrárkamarai Ügyfélszolgálati Tanácsadó) 

15. csütörtök 17.00-tól    „HÁZIASSZONY TALÁLKA” .Receptcsere, tapasztalatok, 

újdonságok. Mindenkit szeretettel várunk! 

17. szombat és 18. vasárnap Ülkei delegáció programjai .Újbor szentelés a Szent Márton keresztnél . 

Táncmulatság a Faluházban, közös mise… (Részletek a plakátokon) 

  Borbaráti kör, a Kárászi Faluszépítő Egyesület és Kárász Község 

Önkormányzata szervezésében. 

19. hétfő   15.00-17.00 „Tanuljunk együtt”  (6-16 éves korig) 

20. kedd 17.00-19.00 Kézművesség: készülődés az adventre (ablak és ajtó díszek, 

koszorúk készítése) Gyerekeket és felnőtteket is várunk! 

20. kedd   18.00-19.00 Torna. Szeretettel várunk  új tagokat is ! 

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

27. kedd    18.00-19.00 Torna . Szeretettel várunk  új tagokat is ! 

29. csütörtök 17.00-tól    „HÁZIASSZONY TALÁLKA” .Receptcsere, tapasztalatok, 

újdonságok. Mindenkit szeretettel várunk! 

TELEHÁZ  szolgáltatások novemberben:  

hétfő: 15.00-18.00 kedd: 15.00-19.00  szerda és csütörtök:    12.00-18.00  

További napokon a Faluház más programjaihoz igazodva. 

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



 

 

Tisztelt Kárászi Klub Tagok!   

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2012. november havi 

programját, melyre szeretettel várjuk! 

 

05. hétfő                Egészséges Életmód:/ Hogy elkerüljük a megfázást!/ 

07. szerda Gyógy masszázs 10 órától 

08. csütörtök        Márton napi népszokások – kóstolóval egybekötve 

09. péntek „Fején találta a szöget”- Szólások és eredetmagyarázatok 

10. szombat          Zenehallgatás 

 

12. hétfő Étkezéstérítési díj befizetés 12 órától – 13 óráig 

13. kedd Kézimunka 

14. szerda Agytorna – Találós kérdések gyűjteménye 

15. csütörtök Sütőtök parti 

16. Péntek             Filmmúzeum 

   

19. hétfő Süssünk valamit!- Névnapi köszöntők! 

20. kedd Kézimunka 

21. szerda             Csak egy szép történet! Klubtagok előadásában! 

22. csütörtök Séta a temetőbe / Jó idő esetén /  

23. péntek Búcsúzik az ősz / Szép őszi versek 

  

26. hétfő                Bibliai délelőtt Mázán / Adventi készülődés 

27. kedd Őszbúcsúztató kirándulás / az időpont változhat! 

28. szerda Kézimunka – origami csillagok 

29. csütörtök Dekorációkészítés 

30. péntek Adventi koszorúkészítés természetes anyagokból  

 

M á z a, 2012. október 29. 

             Szívélyes üdvözlettel: Éva és Erika 

  
Telefonszámunk: 

Klub: 06/20 560-0730, 


