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Önkormányzati hírek: 
 

 A testület november 27-én tartotta soron következő ülését, amelyen többek között elfogadták a 

2012. évi költségvetés ¾-ed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót, a 2013-as belső ellenőrzési 

tervet, és tárgyaltak még a 2013-as költségvetési koncepcióról is . 

 Az iskolakezdési támogatás 3000 Ft-os összege kiosztásra került, aki nem tudta felvenni a pénz, 

az kérem, jelezze Mészáros Melindánál.  

 Az ALap múlt számában jeleztem, hogy a szerzett információk szerint a kormány rendezni fogja 

a 3000 fő alatti települések hiteleit, jelen állás szerint ez nem vonatkozik a viziközművekkel 

kapcsolatos hitelekre, amennyiben ezt hivatalosan is megerősítik, újra napirendre kerül, hogy a 

csatorna beruházáshoz kapcsolódó mintegy 11 Millió Forintos tartozásunkat milyen forrásból 

fogjuk rendezni. 

 Az ÖNHIKI-s pályázatunkról nem érkezett még hír. 

 A polgármesteri hivatal tetőszerkezetének cseréjére, és az összes nyílászárónak modern 

hőszigetelt nyílászáróra való cseréjére, valamint a Petőfi u. végének „parkká” alakítására nyújtott 

be pályázatot az önkormányzat. A 100 %-os támogatás érdekében egy helyi civil szervezet 

nyújtotta a támogatási igényeket. 

 A közmunkások a temetőben lehullott levelek, a sportpályán lehullott levelek összeszedésével 

foglalkoztak. Egyidejűleg a részben önkormányzati, részben magántulajdonban lévő erdő 

gyérítését végezték. Hamarosan az önkormányzat megkezdi a kitermelt tűzifa értékesítését, 

részletek később. 

 Köszönöm mindenkinek, akik az Erdélyi „delegáció” fogadásakor, „vendégül látásakor” 

bármilyen formában segédkezett! 

 Az ALap-ba várjuk a cikkeket az aktuális hónap 25-ei napjáig a titkarsag@karasz.hu e-mail címre. 

 És végül egy információ, kérés mindazokhoz, akik a Lapban szoktak publikálni: Az elmúlt 

időszakban még Mezei Attila polgármesterkedése idején is voltak olyan cikkek, amelyekben 

személyeskedések, vádaskodások voltak, akkor Atilla is tűrte egy darabig a dolgot, de egyszer 

leírta azt, amit most én is: a jövőben nem szeretnék hasonló hangvételű cikkeket az ALapban 

megjelentetni, mint amelyek az elmúlt 1-2 hónapban voltak. Amennyire én tudom, Attila annak 

idején nem ezért hozta létre az újságot. Ebben a mai számban még minden megküldött cikk 

megjelenik. 

Tisztelettel kérem mindenkinek a megértését! 

2012. november 29. 

                 Lép Péter  

polgármester 

kárászi 

mailto:titkarsag@karasz.hu


 

Önkormányzati tájékoztató 

Megkezdődtek a közös hivatal  kialakításáhozszükséges egyeztetések. A falvak polgármesterei a 

szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeikről tájékoztatták a társulás többi tagját. 

A megbeszélés alapján januártól tervezzük: 

 a jegyzőasszony minden csütörtök délután ügyfélfogadást tart 

 a polgármesteri hivatalban egy részmunkaidős szakértő munkatárs foglalkoztatása 

 kéthetente agrárkamarai fogadóóra ügyfélfogadással 

A további egyeztetésekről a következő számban beszámolunk. 

A megbeszélésen a polgármesterek letették az alapjait annak, hogy a társulásban mindenki 

egyenrangúként, azonos szavazati jogokkal fog rendelkezni. 

         Kárász Község Önkormányzata 

 

Faluszépítő Egyesület hírei 

- Örömmel közlöm az egyesületi tagokkal, hogy egyesületünk anyagi helyzete lassan stabilizálódik, 

megtörtént a „Gombászünnep”pályázatunk kifizetése, fellebbezést követően a „Jankó János” pályázat 

első kifizetésére is sor került, befolyt az adók 1%-ból adódó támogatás is. 

- Képesek vagyunk a „Gombászünneppel” kapcsolatos önkormányzati támogatás rendezésére (a 

megbeszéltek szerinti 140.000-,Ft-ról van szó)  

- December hónapban egy, nevezhetjük évzáró, baráti, de fontos tennivalókat is érintő egyesületi ülést 

tervezünk, az időpont és helyszín még megbeszélés alatt. 

- December 12-én lesz a falusi turizmus felélesztését célzó műhelymunka „második fordulója”. Kérem az 

érintett tagjainkat, hogy készüljenek az eseményre! 

- Egyesületi elnökként részt vettem a Genfi Egyetem és az MTA RKK közös kutatási programjának záró 

konferenciáján, amely a föderalizmusról szólt elsősorban, de kiváló pályázati lehetőségeket is találtunk 

svájci tapasztalatcseréket illetően. 

 

 

 

 

 

Álláshirdetés! 

 
A SZOCEG KFT részmunkaidőben házi gondozót 

keres Kárászra! 

 

Jelentkezni lehet: Kovács Imréné / Áginál 

 

 
  

Az adók 1%-ából idén a Faluszépítő Egyesület 182.625,-Ft támogatást kapott, 

amelyet pályázati önerőként kívánunk hasznosítani, s amit ezúton is tisztelettel 

köszönünk! 

 



 

XIII. MÁRTON NAP 

A Kárászi Borbaráti Egyesület ez évben is megtartotta hagyományos hegybejárását, 

melyre 2012. november 10-én került sor – mivel az újbor megkóstolásának ideje Márton 

napjára esik a népszokás szerint. Idén az „Alvég” borászai látták vendégül gazdatársaikat, 

immár XIII. alkalommal. Az esemény a szokásos jó hangulatban, jó borok és nagy séták, 

finom ételek és zeneszó mellett zajlott. Állandó borbíráink, Csepeli Zoltánné és Dr. 

KhidhirKinan, valamint minden meghívott vendég és résztvevő jól érezte magát ezen a 

szombat délutánon, melyre még az időjárás is kegyeibe fogadott minket.  

 

Ismét Advent  
 

A tavalyihoz hasonlóan ez évben is szeretnék egy iskolabusznyi kárászival  - álmaim 
szerint – egy szép tiszta, hófehér pénteki hajnalon  Pécsre utazni, a csendben,  ünnepi 

kivilágításban fürdő utcákon talpam alatt csikorgó hóban a  székesegyházba igyekezni, s a 
rorátén megtisztulva, gazdagodva várni a Karácsonyt. 

Az érdeklődőket a busz „erejéig” várom, az időpont december 14 péntek! 
( a havat csak a gyalogos utcákra rendelném, az utakra nem… csak megnyugtatásul 

Zolinak…) 
 

Mezei Zsuzsa 

 

A döntés végleges 

Nem sikerült jobb, vagy legalábbis más 

belátásra bírni a képviselő-testületet. 

 

Pedig mindannyian – akiket meghívtak a 

minapi beszélgetésre – azt hittük, hogy 

egy majdnem parázs hangulatú 

falugyűlés és némi önellenőrzés után van 

hajlandóságuk arra, hogy ha utólag is, de 

teret engednek a demokrácia érvényre 

jutásának. 

 

A beszélgetésen a testület egyes tagjai 

megosztották velünk a döntésük okait, 

mármint, hogy miért Egyházaskozár és 

miért nem Szászvár. Szerencsésebb lett 

volna, ha ezt a falugyűlésen teszik meg 

(urambocsá’ esetleg egy döntést 

megelőző falugyűlésen). Igazán nyomós 

érvet nem hallottunk, azon kívül, hogy 

Szászvár mindig azt éreztette velünk, 

hogy „púp vagyunk a hátukon”. 

Tulajdonképpen csak remélni merik – 

mondták -, hogy jobb lesz Kozárhoz 

tartozni, mint Szászvárhoz.  

 

Volt egy kis sárdobálás egymásra, 

kiderült, hogy nincs egység a testületben, 

Dobos Laci „renitens”-nek találtatott a 

többiek által. Ő volt az egyetlen, aki a 

döntés előtt falugyűlést akart, mondván 



 

hallgattassék meg a lakosság szándéka. 

Mint a demokráciában szokás. De ezt a 

többiek leszavazták, így a 

megkérdezésünk nélkül 4:1 arányban 

eldöntötték, hogy 2013-tól 

Egyházaskozárhoz tartozunk 

közigazgatásilag. 

 

A hozzászólások (Mezei Gabi, Mezei 

Attila, Horváth Annuska, Hohn Miklós) 

egyértelműen azt sugallták, hogy a 

képviselő-testületi döntés, illetve a 

demokrácia sárba tiprása nincs ínyére a 

lakosságnak. Az összejövetel végül kínos 

hallgatásba torkollt, mindannyian azt 

vártuk - Attila hangot is adott az 

elvárásnak -, hogy gondolják újra, 

kérdezzék meg az embereket, és 

döntsenek újra a hallottak figyelembe 

vételével. 

 

A kínos csöndben Lép Péter kurta-furcsa 

nemleges válaszát a jelenlévők távozással 

nyugtázták.  

 

Két év van még a választásig. Valami azt 

súgja, a történtekre akkor is emlékezni 

fogunk. 

Koha Zsuzsanna 

Nyílt levél Mezei Attila részére!  Feladó: Vogel Sándor (Németország, Vohburg)  

(egyébként kárászi lakos)  

Kedves Attila! 

Sokáig vívódtam önmagammal, hogy milyen formát válasszak a Neked szánt gondolataim 

közléséhez, végül, mivel elég ritkán találkozunk, ezt a formát választottam. 

 

Engedd meg, hogy először magamról írjak pár sort. Négy éve, 2008-ban keveredtem, 

szerelem által ide, ebbe szépséges kis faluba. Már akkor is „vén” ember lévén, tudtam, hogy 

egy ilyen piciny faluban (de nem csak itt)a kocsma a helyi közélet egyik (hanem az 

egyetlen)központja. Sörszerető emberként nem esett nehezemre ebbe a központba be-

bejárogatni. Itt találkoztam veled is, itt ismerkedtünk össze. Itt ismertem meg, a szintén 

hírekre (is) szomjazó falubeli férfiak (nők) java részét. Nemrég tudtam meg, hogy ide járt 

Hacsek és Sajó is (de erről majd később). 

 

Italunk mellett, a kockás terítős asztaloknál ülve, el-elbeszélgettünk, Te meg én. Te még 

akkor a falu első embere (polgármester) voltál. Nekem megtiszteltetés volt, hogy 

megosztottad velem gondolataidat, különösen már akkortól, mikor számomra világossá vált, 

hogy bizonyos dolgokról azonos nézeteket vallunk. Az meg már egyenesen „hab volt a 

tortán” (ahogy mondani szokták), hogy Te voltál az egyik Vasárnapi Hírek olvasó. 

Vasárnaponként a kocsmába érkező három ezen újságból kettő a miénk volt. 

 

Ebből arra következtettem, hogy ha nem is vagyunk teljesen azonos platformon, de 

Te egy felvilágosult, széles látókörű, modern gondolkodású, hogy azt ne mondjam, 

liberális (ez nem szitokszó) ember vagy. Nem vagy elvakult, gyűlölködő, sárga 

ködben élő. 



 

 

A gyakori „médiaközpont” látogatás hozzá segített ahhoz, hogy rájöjjek mikor is 

érdemes odamenni. Ez az időpont a vasárnap délelőtt tíz óra volt. Ekkor voltak ott 

azok az emberek, misére menet, akikkel el tudtam beszélgetni. Karcsi bácsi, Szemes 

Jani, „Mártikám”, Te és még egy-két falubeli, akiknek a gondolatait, történeteit 

érdemes volt meghallgatni. Megvettük az újságainkat és ki sört, ki vörösbort, ki 

konyakot iszogatva, múlattuk az időt a mise kezdetéig. Beszélgettünk a közelgő 

választásokról, latolgattuk az esélyeket, próbáltuk megjósolni az eredményt. A mi 

kicsi világunknak, a falunak és a benne lakó embereknek mi lenne a jó. Az eredményt 

tudjuk! A misére hívó harangszót meghallva, ki jobbra ment, ki balra. Jómagam balra 

(meg egyébként is). Ez a vasárnap tíz óra számomra fontos időpont lett, ha csak 

tehettem, ott voltam. Bár az utóbbi másfél évben, mivel Németországban dolgozom, 

jószerivel ez csak két hetenként vált lehetségessé. Mentem addig, amíg a kocsma be 

nem zárt. Gondolom (velem együtt) többek bánatára. 

Ott mondtad el, hogy nem indulsz a közelgő önkormányzati választásokon, nem 

jelölteted magad. Kihasználod a négy ciklus adta lehetőséget és korkedvezménnyel 

nyugdíjba vonulsz. Marad neked az általad megálmodott, létrehozott és sok 

energiáddal kiválóan működő léüzem vezetése, irányítása. 

 

Aztán kis idővel a választásokat követően, jelentek meg „szösszeneteid” az aLapban. 

Ezeket az írásokat nem igazán tudtam hova besorolni. Gondoltam, talán a jobbítás 

szándéka, az évtizedek alatt felgyülemlett tapasztalatok ilyen módon történő átadása. 

De volt ezekben az írásokban valami, ami számomra is új hang volt. 

 

Aztán az egyik jeles napon (vasárnap) az ivóban egymás mellett állva vettem észre, 

hogy nem veszed a Vasárnapi Híreket. Szóvá is tettem neked. Valami olyasmit 

mondtál, hogy „változnak az idők, változnak az emberek”. Innentől kezdve ritkábban 

találkoztunk, talán többet nem is ültünk le közös asztalhoz. Számomra ez már 

„pálfordulás” volt. 

 

Újabb sorsfordulat következett be kicsi életedben: leváltottak a „léüzemed” éléről. Ezt, 

gondolom, katasztrófaként érted meg. Számomra ebben a történetben az a 

megnyugtató, hogy nem a „kommenista”éra alatt következett be ez a számodra 

minden bizonnyal igen megrázó esemény. 

 

Egyszerű „mezei”nyugdíjas lettél. Maradt neked a „Faluszépítők Egyesülete” és 

gondolom még azért egy és más tevékenység. De azért ez a pofon már neked is sok 

volt, …….és feltört a 20 éven át benned szunnyadó, igen jól titkolt jobboldali éned. 

 



 

Premiered, a közelmúltban tartott falugyűlés volt, ahol a helyi jobboldali csoport 

szószólójaként színre léptél. Számon kérted az önkormányzati testülettől és főleg az 

új polgármestertől, a demokráciát. 

 

„Azt beszélik a faluban…”, (hogy a falu második emberének-aki egyébként mezőőr és 

tisztességes adófizető iparos ember-kedvenc szófordulatával éljek), hogy 

polgármesterkedésed alatt ezt a szót és az ebből fakadó kötelmeket Te nem nagyon 

ismerted. 

 

A falugyűlés tárgya és a helyi jobboldal aktivizálódásának kiváltó oka, a falu 

elszakadása a jelenlegi struktúrától és többekkel együtt csatlakozni egy olyan 

közösséghez és szervezeti felálláshoz, amitől a falu anyagi helyzetének, lakói 

közérzetének javulása várható. 

 

2010 őszén megválasztottuk ezt az önkormányzati testületet, azzal a szándékkal, 

hogy irányítsa kicsi falunk életét, legjobb belátása és tudása szerint. Miért 

gondoljátok ti, a falu sorsát „igazán szívükön viselő” jobboldali emberek, hogy a 2/3 

birtokában mindent meg lehet tenni az országgal, az ország véleményének kikérése 

nélkül (magánnyugdíjamat elvenni, a rokkantnyugdíjasokat megalázni, kisemmizni, 

alkotmányt saját szájíz szerint módosítani, testreszabott választási törvényt 

létrehozni, stb…stb.) és ugyanakkor egy ilyen ügyben „sorsdöntő” népszavazást 

kellene tartani. Miért hiszed Attila, miért hiszitek, hogy csak ti tudjátok a „tutit”. Vagy 

talán attól tartasz, hogy ez jobb lesz a falunak és az embereknek, mint eddig volt, és 

akkor rád kérdezhet valaki, „hogy miért nem csináltátok ezt meg Attila tíz évvel 

ezelőtt? ”Azt beszélik……”,hogy az elmúlt időszakban is  voltak kezdeményezések, de 

„azt beszélik ….”,hogy Te voltál az, aki ezt fondorlatos módon  megakadályoztad. (Ez 

az „azt beszélik….”nagyon jó, mert így e mögé bújva nem kell saját véleményt nyílt 

színen megvallani. A feltalálója nagyon ügyes ember. Alkalmazza is mindenkor.) 

 

Lassan befejezem, remélem, hogy nem untattalak soraimmal, és fel sem bőszítettelek 

nagyon. Ha találkozunk személyesen, akkor tovább folytathatjuk. Reményeim és 

sokak óhajtása szerint az újra nyíló kocsmában. Hagyjuk dolgozni az általunk 

megválasztott testületet és tegyük félre önös érdekeinket…most az egyszer. Ja, …és 

még valami! Ne írjál olyan „fércművet” többet, mint az a Hacsek és Sajó, mert annak a 

„műnek” a hangneme, akárhogy is változtál, nem illik hozzád, ….meg egy kicsit a 

végén belekeveredtél. Hagyd meg ezt a stílust a Bayer Zsoltnak (tudod!) 

 

Baráti üdvözlettel:  Vogel Sándor 

2012.november.23. 

Édes Erdély 



 

Hát itt voltatok… Nemigen hittem el az utolsó pillanatig, hogy jöttök, de jöttetek! Így van jól! 
Lehet, hogy erről nem is nekem kell írni (mit lehet, biztos!) – hiszen ha nem is a múlt időt jelképezem, de talán egy másik síkot 
– én legjobb, ha a feléledt „Ülkéért Alapítvánnyal” való együttgondolkodásra koncentrálok. Ezt meg is teszem! 
 
Most mindenesetre az öröm fogja a tollamat, hogy láttalak benneteket! A fiatalokat is láthattam, ez volt igazán az ünnep, 
mintha együtt lett volna Húsvét és Karácsony, pedig „csak” búcsú volt. 
Tudom, hogy a kárászi fiatalok is elindulnak egyszer Ülke felé, talán jövőre egy „Kárász bemutatkozik” esttel… 
Amikor ez megtörténik, nem lesz más dolgom, fogni egy poharat… (mintha eddig ilyen nem lett volna).  
Köszönni sem nekem kell, de köszönöm az ottani - tudom, hogy nem egyszerű- szervezést és az itteni példás hozzáállást 
(látjátok, ezért több Kárász, mint mások, még zűrzavaros időben is… de ezt most tovább nem feszegetném). 
A programok résztvevőit, szervezőit, segítőit, romeltakarítóit köszönet illeti, ahogy – talán főleg – a vendéglátókat is. 
Aztán egy vallomással is tartozom: én mindig hunyorogva szemlélem a nyugdíjas egyesületes fellépéseket, gyanakvó voltam, 
(vagyok is) – idősödő asszonyok fiatalok viseletében énekelve, hát… 
De ez az állomásos történet, ez más! Fogalmam sincs, hogy honnan való a történet, ki írta, ki rendezte, ki találta ki… De ott 
láttam két nagy színésznőt, a két végletet – mintha Honthy Hanna és Kis Manyi játszottak volna! (Kis Manyi 
még erdélyi is) 
Tejben-vajban kell őket füröszteni! 
 
Mindenkinek jó egészséget kívánok, aki részese volt ennek a hétvégének és tudom, hogy a vendég Tisztelendő Úr is igaz 
szeretettel és megbocsátó lélekkel fordul minden embertársa felé – ha ez nem is csúcsosodott ki mondandójából. 

Mezei Attila 

 

Könyvtár 
 
Saint-Exupéry-val megszenvedtem. Persze, a Kis herceg sem gyermekeknek szóló szépséges történet csupán, 
vagy teljesen nem az – de ezt már tudtam. A Citadella, az feltörhetetlen dió számomra. Fel is adtam, sovány 
vigasz, hogy volt vele így már más is. Hiába na, nem vagyok hozzá felnőve! Most mégis sikerült egy kissé 
bekukkantanom ennek a kivételes írónak a világába, kicsit megérteni valamit abból, honnan van egy alig negyvenes 
embernek ilyen bölcsessége, tudása, hite, ereje. 
Hát a repülés. Ahogy uralta a gépet, uralta önmagát, ahogy fizikálisan fölébe szállt a világnak, talán ez segítette 
abban, hogy távolabbról, magasabbról, egy lépés távolságról szemlélje a dolgokat. És Így a lényegest lássa. 
 
Eszembe jut erről egy mese, Boldizsár Ildikónál olvastam – mellesleg minden kisgyermekes anyukának szívből 
ajánlom, hogy vegye kézbe a könyvét – az elmúlik- gyűrűről. 
Volt egyszer egy király, aki nagyra értékelte a művészetet, a tudományt, s magát körül is vette tudósokkal, 
művészekkel, s maga is szívesen bölcselkedett, egy napon arra ébredt, hogy egy kérdést nem tud megválaszolni: 
hogyan találhatná meg lelki békéjét. Álmot látott: egy gyűrűt, amelyre ha ránéz, nyomban jókedvre derül. Úgy 
érezte, ezt kell megszereznie. Nosza, összehívatta udvara minden bölcsét, tudósát, segítsenek megtalálni ezt a 
gyűrűt, de bármilyen szép, drágakövekkel kirakott gyűrűket tettek elébe, egyik sem volt az igazi. Egyszer aztán a 



 

legkevesebbre becsült tudós tett a király elé egy dobozt, s amint a király kivette belőle a gyűrűt, szélesen 
elmosolyodott. A többiek meresztették a szemüket, de egyszerű rézkarikát láttak csak. Egy szó volt vésve a 
karikába:  

„ELMÚLIK” 

Mné Zsuzsa 

 

A Kárászi Faluház decemberi programjai 

4. kedd     15.00-16.00 „Tanuljunk együtt”  (6-16 éves korig) 
4. kedd    18.00-19.00 Torna.  Szeretettel várunk  új tagokat is ! 
5. szerda   15.00-17.00 MHVE tájékoztató és fogadóóra (Hirt Balázs)  
5. szerda   16.00-18.00 Családi játszóház 
6. csütörtök   Délelőtt: Dal és tánc-kör próbája 

12 órától SZERETET-DÉLUTÁN: Halmosi Sándorné foltvarró 
kiállítása karácsonyi vásárral egybekötve. Utána kézművesség 
(karácsonyfadíszek, ajtó- és ablakdíszek készítése)  

7-15 között   Bóbita Bábszínház műsora (Időpont egyeztetés alatt. Részletek a 
plakátokon.)  
10. hétfő 16.00-18.00 Családi játszóház (Lucázás hagyományának felelevenítése

 , kézművesség)   
11. kedd                                       17.00 órától Számítógépes tanfolyamra jelentkezők (érdeklődők) 
megbeszélése.  

(Időpontok, csoportbeosztás, igények felmérése) 
11. kedd       18.00-19.00 Torna.  Szeretettel várunk  új tagokat is ! 
12. szerda 17 órától Turisztikai fórum II. forduló   
13. csütörtök 14.30-15.30 MNVH fogadóóra és ügyfélfogadás (Nemes Balázs 

Agrárkamarai Ügyfélszolgálati Tanácsadó) 
13. csütörtök 17.00 órától    „HÁZIASSZONY TALÁLKA”. Receptcsere, 

tapasztalatok, újdonságok. Mindenkit szeretettel várunk! 
17. hétfő   15.00-17.00 Fejlesztőjátékok óvodásoknak (kézművesség-ajándék 
készítés) 
18. kedd   18.00-19.00 Torna.  Szeretettel várunk  új tagokat is ! 
24.25. 26.   A TELEHÁZ és TOURINFORM szolgáltatások szünetelnek 
27. csütörtök   15.00-18.00 Teleház szolgáltatás 
28 péntek   8.00-12.00 Teleház szolgáltatás 
29. 30. 31.   A TELEHÁZ és TOURINFORM szolgáltatások szünetelnek 
 

TELEHÁZ  szolgáltatások decemberben:  
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. december havi 

programját, melyre szeretettel várjuk. 

 

01.szombat Jeles napok, népszokások, decemberi horoszkópok, jövendölések, téli 

dekorációk készítése. 

 

03. hétfő Adventi gyertyagyújtás   

                              Ajándékok készítése az óvodásoknak 

04.kedd Borbála-napi népszokások  

05.szerdaGyógy masszázs 10 órától 

06.csütörtök Szeretet délután -  Kárászon 
                              - kreatív ötletek – kézimunka - karácsonyi vásárral fűszerezve 

Szeretettel meghívunk és várunk Minden kedves kárászi vendéget,klubtagot a 

kárászi Faluházba / 12 órától-  

08.szombat            Zarándoklat Máriagyűdre / Jelentkezés a klubban - dec.03-ig 

10. hétfő Adventi gyertyagyújtás   

Étkezés térítési díj befizetés 11 órától 

11.-12-én Kézimunka, origami hópelyhek  

13.csütörtök Luca-búza vetése / Luca-napi babonák modernköntösben 

14.-15-én Nagyanyáink receptjei: Így készül a mézeskalács  

  

17. hétfő  Ünnepváró délelőtt Mázán:     

Adventi gyertyagyújtás  

Sok szeretettel meghívunk Minden Kedves kárászi és mázai Klub Tagot 

de. 9.30 órakor az Ünnepváró Délelőttünkre és az azt követő 

megvendégelésre. 

18.-19-én Irodalmi kör: Csak egy szép történet! klubtagok előadásában 

20. csütörtök A karácsony története - különböző országok - különböző szokásai
  

21. péntek A MAJA naptár időszámításának alapjai 

22-26-igA Klub ZÁRVA TART 

27.-28-án Az eltelt esztendő képei – eseményei / visszaemlékezések 

29-30-31-én A Klub ZÁRVA TART 
 

M á z a, 2012. november 28. 

        Szívélyes üdvözlettel: Éva, Erika 

      

Telefonszámunk: 

Klub: 06 20/560-0730, 

 


