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Önkormányzati hírek 
 

 

 

 A testület április 30-án ülésezett, a testület elfogadta a 2012-es zárszámadást, a kistérségi 

megállapodás módosítását, és a belső ellenőrzési kötelezettségek teljesítését 

 Az önkormányzat nevében köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a „szokásos” pataktisztításon, 

és „faluvirágosításon”. Sajnos a létszám az eddigi legalacsonyabb volt, így valószínűleg ez volt az 

utolsó ilyen szervezés(biztos, hogy többen is el tudtak volna jönni egy kicsit a település érdekében 

cselekedni). Még egy közösségi programmal kevesebb lesz a településen?! 

  A közmunkások végeztek a Hóvirág utca csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó munkálatokkal 

 Elkészültek az orvosi rendelő és váró falfelületeinek mázolási munkái, várat még magára a 

nyílászárók, radiátorok és lambéria felületek festése. A közmunkások hétvégén dolgoztak a rendelő 

szebbé tételének érdekében, amit ezúton köszönök! 

 Az április 27-én került megrendezésre a III. Kárászi Pálinkaverseny, a beérkezett 274 minta alapján 

a Pálinkalovagrend régiós szintű versenynek nyilvánította az eseményt. Ezúton szeretném 

megköszönni az ötletgazdáknak a verseny létrejöttét és nagyon köszönöm mindenkinek, akik a 

verseny szervezésében, lebonyolításában aktívan részt vettek. További részletek a következő ALap-

ban 

 Az önkormányzat hamarosan megkezdi a tűzifa árusítását, a fa ára kuglizva: 15 000 Ft 

köbméterenként, a fuvarról mindenkinek magának kell gondoskodnia; egy család maximum 3 

köbmétert vásárolhat, az igényeket a polgármesteri hivatalban lehet jelezni 

 A közvilágítással kapcsolatos problémákat a polgármesteri hivatalban lehet bejelenteni 

 Az ülkei búcsúra kiutazást szervezünk, a 3 napos út (indulás péntek éjjel, szombat, vasárnap kint 

tartózkodás, majd hétfőn indulás haza) részvételi díja 15 000 Ft személyenként, a jelentkezési 

határidő május 15 (Jelentkezés, a polgármesteri hivatalban). 

 Az ALap-ba várjuk a cikkeket az aktuális hónap 25-ei napjáig a szokásos e-mail címeken 

 Május 4-én szombaton kerül megrendezésre a Jenczer Gábor emléknap és majális, a helyszín a 

teniszpálya és mesekert lesz.  

 

2013. április 30. 

Lép Péter 

Polgármester 
 

 

 



 

 
FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLETI HÍREK 

Lezárult a „Mesekert” öt éves monitoring időszaka, a kellő dokumentációt beadtuk. 

Megtörtént a „Jankó János pihenőkert” beruházás ellenőrzése, a kifizetés hatvan napon belül várható 

„Működési támogatás”pályázaton egyesületünk 250.000-, Ft támogatást nyert. 

Megfontolt tempóban, de zajlik a Kálvária kivitelezése. 

A Város-és Faluvédők közgyűlése ismét a budapesti Történeti Múzeumban zajlott. Jó hír, hogy ismét kapott egy 

magyar műemlék- felújítás Európa Nostra –díjat (nagybajomi kastély). Rossz hír, hogy a Szövetség változatlanul rossz 

anyagi helyzetben van, az „Értékmentő” c. újság is csak online formában jelenik meg ezután. A kárászi Kiadvány 

Könyvtár folyamatosan bővülő állománnyal ötödik éve működik. 

Megkezdtük a számunkra átadott helyiség takarítását, a munka keddenként folytatódik, néhány ember segítségét 

folyamatosan kérjük! 

A 2013-as egyesületi tagdíjak nagy részét már befizették tagjaink. Kérjük, akik még nem tették meg, pótolják, illetve 

gondolják át ezzel kapcsolatos terveiket – szeretnénk, ha az egyesületi tagság nem szorítkozna csak a tagdíj 

befizetésére. 

Mezei Attila   

 

 
A HÓNAP GOMBÁI 

A kucsmagombák! Bármi mást választottam volna, valamire való gombász bizony neheztelne érte. Különösen ebben 

az évben, hiszen idén minden ezekről a kis barna kalapú jószágokról szólt eddig, különösen az alföldi meleg 

homoktalajokon. Azért mi sem panaszkodhatunk! 

Kucsmagombáék vannak néhányan, ők a Phallaceae család. 

Ehetőek, hasonlítnak egymásra, gyakran csak az a megkülönböztető 

jel, hogy a süveg hogyan kapcsolódik a tönkhöz. Az ízletes 

kucsmagomba világosabb, a hegyes sötétebb, a fattyú kucsmagomba 

karcsú, a cseh pedig csak a csúcsán kapcsolódik a tönkhöz, a sima süvegű 

meg… hát sima. 

Összetéveszthetőek a veszélyesen mérgező papsapka- félékkel 

(Gyromitra). Náluk biztosra kell menni, nem csak egy kis hányás lehet a 

tévesztés vége! 

Az „ismerkedéshez” avatott segítséget kell kérni! Megéri, mert kucsmagombáékból igazi ínyencségek készülhetnek: 

krémleves tejszínnel, vagy vajon pirított zöldséges gomba pirítóson…. 

ne készítsünk viszont nyers gombasalátákat belőlük, gyorsan romlanak és allergiát is okozhatnak. 

A kucsmagombászás ruhaszaggató, fülvéreztető, gyakran káromkodós elfoglaltság, de az eredmény sok mindenért 

kárpótol! 

Mezei Attila 

 

 

 



 
 

MOMO ÉS A SÁRGA KABÁTOS EMBEREK 

Szükségünk van a  csendre. 

Minden valamire való meditációs gyakorlat valahogy így indít: csendesítsd le elmédet…  

a lelkigyakorlatoknak is része a csend, a hallgatás. Aztán hallgassuk meg Simon és Garfunkeltől „A csend 

hangjait”… egyszerűen átmossa a lelkünket… 

A hallgatás, meghallgatás értékét jól tudta  Michael Ende is, amikor a Momo című könyvét megírta  a 

hetvenes években. 

Tudjuk Saint-Exupéryről, hogy meseruhába öltöztette a Kis herceget, tudjuk Weöres Sándorról is, hogy 

gyermekverseket írt, mert mást nem írhatott. Hozzájuk hasonlóan Michael EndeMomója sem annyira 

mese, mint ahogyan elsőre látszik. Ügyesen van álcázva pedig, a szerző saját rajzai, egyszerű nyelvezete, a 

történet maga – megtévesztő. Gyanakodni csak akkor fogunk, ha megnézzük, ki fordította (Kalász Márton), 

és ha el is olvassuk…  

Momo, a kislány úgy tud hallgatni. olyan intenzíven, hogy az emberek, ha gondjuk, vitájuk van , elmennek 

hozzá, s ő meghallgatja őket. Addig hallgat, míg elmondják a bajukat, de mivel még mindig hallgat, szinte a 

megoldást is megtalálják közben… Szép is lenne így, de a képet elrontják a várost ellepő „szürke emberek” 

az időtakarékosságra való buzdítással, s egyszer csak semmire nem lesz idő… semmire, ami fontos. 

(Erre rímeltek nekem Stephen King sárga kabátos emberei… aki egyébként tőle szokatlan műfajjal lepte 

meg olvasóit az Atlantisz gyermekeiben!). 

Persze, olvassák gyerekek is. De nekünk sem fog ártani, ha olyasmiket olvasunk:  

 „Mert az idő élet. Az élet pedig a szívünkben van.” 

 

Mezei Zsuzsa 

 

 

XXII. BORVERSENY KÁRÁSZON 

2013-ban, immár 22. alkalommal megrendezésre került borversenyen 135 bormintából szigorú zsűrizés 

mellett ( Csepeli Zoltánné és társai), 20 db arany, 50 db ezüst és  47 db bronz minősítés született.  

Kiosztásra került „Kárász legjobb bortermelője” cím is, amelyet idén Pandur Sándor 3 vörös és 1 fehér 

borával elért arany díjazásokkal nyert el. Gratulálunk! 

Az eredményhirdetés után Kontra István és csapata által finom és bőséges vacsorában részesülhettünk, 

majd vidám beszélgetésekkel és a jó borok hatására szép nótázással ért véget a rendezvény. 

Mindezért köszönet a szervezőknek és minden aktív résztvevőnek. 

 

2013.04.13.           Kis Papp Nándor 

 

 



 
 

A Kárászi Faluház májusi programjai 

4. szombat     Majális a Mesekertben és a teniszpályán  

8. szerda   13.00-14.00  MVHE  fogadóóra (Tájékoztató a LEADER pályázatokról) 

9. csütörtök   15.00-16.00 „Tanuljunk együtt”  (6-16 éves korig) 

16.30-17.30 Táncpróba kicsiknek . Új táncosokat is szeretettel várunk! 

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

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

16.30-17.30 Táncpróba kicsiknek . Új táncosokat is szeretettel várunk! 

22. szerda   8.00-14.30 Gagarin Általános Iskola kirándulása   

  

23. csütörtök 10.00-12.00 14.30-15.30 MNVH fogadóóra és ügyfélfogadás 

(Agrárkamarai  Tanácsadás) 

16.30-17.30 Táncpróba kicsiknek. Új táncosokat is szeretettel várunk! 

A torna és a Háziasszony Találka májustól őszig szünetel. 

Májusban minden hétfőn és szerdán    17.00-20.00 ANGOL NYELVTANFOLYAM 

Teleház szolgáltatások az előző hónapok rendje szerint.  

Ötleteket szívesen fogadunk! 30/523 34 04 Pap Judit Elza 

 

Jenczer Gábor emléknap, és majális 
 

13:30-tól   Gyülekező a teniszpályánál 

14:00     Arcfestés gyerekeknek, 

14:00-18:00   Ingyenes légvár gyereknek 

15:00 -   Játékos vetélkedő gyerekeknek, és felnőtteknek  

15:00- 16:30  Kézműves foglalkozás 

17:00 -   Vacsora (a Borbaráti Egyesület halászlevet készít) 
 

 

Napközben igény szerint foci, röplabda, büfé  

 

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

Kárászi Borbaráti Egyesület,  Kárászért Egyesület,  Kár-Ászok Egyesület 

 

 
 



 

HARKÁNY ÁPRILIS 10 

Sajnálom, hogy művészi képességekkel nem áldott meg a sors. Akkor talán szavakba tudnám önteni e nap 

élmény dús eseményeit. 

Sokszínű, változatos programot láthattunk. Egy-egy produkció szívszorítóan gyönyörű volt. Minden 

szereplő dicséretet érdemel. És a mi csapatunk? 

Elfogultság nélkül mondhatom: az egyik legjobb volt! 

Énekhangjuk a „csak” éneklő kórusokat is megszégyenítően zengett. Láttam a próbákon, hogyan alakult, 

változott. Láttam az eddigi fellépéseiket is, ahol jól szerepeltek. Most NEM SZEREPELTEK, ÉLTÉK a 

produkciót! A közönség pisszenés nélkül nézte. Sokunkat a fellegekbe repített. 

Köszönetet mondok Pap Judit Elzának a betanításért; Évának a fáradhatatlan szervező munkáért.  Az 

önkormányzatoknak azért, hogy támogatásukkal lehetővé tették, hogy a szereplőkön kívül 16-an ott 

lehettünk. Köszönet Szabó Lászlónak a türelméért, kedvességéért. 

Még nem tudom, döntőbe jutottak-e társaink,de nagyon megérdemelnék! Ha igen, mindenkit biztatok: ha 

lehetősége lesz, jöjjön el! 

Higyjék el, érdemes! 

Kárász, 2013.04.21.         Borbély Zsuzsanna 

 
 

KÖSZÖNET! 

Szeretnék köszönetet mondani minden klubtagunk nevében, Kárász, Köblény,Vékény 

Önkormányzatának, hogy támogatásukkal eljuthattunk a III. Országos Nyugdíjas Ki Mit 

Tud Középdöntőjébe! 

Műsorunkra kapott pontszámunk alapján a döntőbe jutottunk, így ismét 

megmérettethetjük magunkat a nagyközönség előtt! 

 

Május 24-25-26, Harkány - Siklós. Mi biztos, hogy ott leszünk! 

 

Várjuk az érdeklődőket és a szurkolókat is május 24-én este Harkányba! 

 

Máza Kárász Idősek Klubja nevében: Lőbl Zoltánné 

 

 



 

Tisztelt  Kárászi  Klub Tagok! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Mázai Idősek Klubjának 

2013. MÁJUS havi programját, amelyre szeretettel várjuk! 

02. csütörtök Gyógy masszázs / Máza / 

03. péntek              Jeles napok, népszokások májusban 

06. hétfő Anyák napi Köszöntő / Vendégeink a mázai óvodások 

08. szerda              Dal- és tánckör próba / Mázán/             

13. hétfő                Térítési díj befizetés  

16. csütörtökDal- és tánckör próba Kárászon / 10 óra!!/ 

                                 Gyógy masszázs – Kárászi klubtagoknak  Kárászon!! 

18. szombatKirándulás /Jeli arborétum + Hévíz/ 8000ft/ fő 

 Jelentkezés: Fintáné Arankánál : 420-069            

20. hétfő A Klub ZÁRVA tart                         

22. szerda                Majális Mázán  de. 10 órától. Jelentkezési határidő: május 06. /!!!/ 

 Jó zenével és finom ebéddel várunk minden kedves  klubtagunkat és érdeklődő vendéget! 

 A bál teljes bevételét utazási költségre használjuk fel! 

 Támogató jegyek vásárolhatók a klubban 800ft/ db    

 Tombola és sütemény felajánlást elfogadunk 

23. csütörtök           Dalkör próba! Kárász 10órától 

24. péntek              Utazás Harkányba / Tánccsoport tagjaival / 

25. szombat            III. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud  / Döntő Siklóson    

26. vasárnap           Eredményhirdetés: Harkányba: Indulás  / 6.30-kor/         

                                  Az érdeklődők május 06-ig jelentkezzenek!!! 

27. hétfő                 10 óra  „Az Idősek védelmében!” 

Előadó: Dr. Czéder Anita rendőr százados 

29. szerda               Bibliai délelőtt Kárászon 

30. csütörtök          Gyógymasszázs / Máza/  Szívélyes üdvözlettel: Éva és Erika 

Telefonszámunk: 72 /671-714,  Klub: 06 20/560-073 

 



       

 

 

 


