
 

 
 

 
 
 
                
 
  
 
 
 
 
                                                                     

2013. július 1. 
K Á R Á S Z I 

független havilap 
XVI. évfolyam 6. szám 

 

Önkormányzati hírek: 
 

 

 

 

 A testület június 25-én ülésezett, a képviselők pozitív döntést hoztak többek között a 

kistérségi társulás megállapodásának módosításáról, valamint a települési értéktár 

létrehozásáról, ez utóbbit egy bizottság fog koordinálni. A bizottság tagjai a helyi civil 

szervezetek vezetőiből, és a képviselőtestület egy delegáltjából fog állni. Zárt ülés 

keretében a víziközmű vagyon értékelését is tárgyalta a grémium. 

 A közmunkások folytatták az istálló építését. A tetőszerkezet elkészítését ezúton 

köszönjük Jáhn Jánosnak. Felújításra került a Kaszanics – féle gyaloghíd, és az 

önkormányzati kertekben is zajlanak a munkálatok. 

 Az elmúlt időszakban több pozitív pályázati eredmény érkezett a településre. 

Sikeresen pályáztunk a LEADER program keretében a polgármesteri hivatal teljes tető 

- valamint az összes külső nyílászáró hőszigetelt cseréjére. A Petőfi utca végén pedig 

egy közösségi tér kerül kialakításra. A Kár-Ászok Sportegyesület egy országos 

pályázati kiíráson szerepelt sikeresen, a projekt keretében egészségnevelési programok 

valósulnak majd meg. 

 Az önkormányzat az előző évekhez hasonlóan idén is jutalmazta a 4,2 tanulmányi 

átlag felett teljesítő általános iskola felső tagozatos, és középiskolás diákokat. A 

díjazottak 5000 Ft juttatásban részesültek, ezúton gratulálunk: Csősz Bence, Nagy 

Lilla, Strehle Yannick, Jakab András, Menyes Blanka, Füzi Csongor, Csősz Gyula, 

és Pirisi Julianna tanulóknak. 

 Az önkormányzat hamarosan megkezdi a tűzifa szállítását, a fa ára kuglizva 15. 000 

Ft köbméterenként, a fuvar fizetéséről azonban mindenkinek magának kell 

gondoskodnia, (fuvarost az önkormányzat biztosít). A legutolsó testületi ülésen a 3 

köbméter maximális vásárolható mennyiség megszüntetetésre került, így egy család 

már több fa vásárlására is adhat le igényt. Kérjük, amennyiben több tűzifára van 

szükségük, akkor azt minél előbb jelezzék a hivatalban. 

 

 A közvilágítással kapcsolatos problémákat a polgármesteri hivatalban lehet 

bejelenteni. 

 

kárászi 

aLap 



 

 

 

 Idén is sikerült forrást szereznünk a nyári szociális gyermekétkeztetésre, 5 gyermek 

kap 44 napon keresztül meleg ebédet. 

 Június 1-től a víziközmű törvény változása miatt a Komló- Víz Kft. helyett a   

Mohács-víz Kft. lett a vízszolgáltató, a számlák is az új cégtől fognak érkezni, a 

Mohács- Víz Kft szolgáltatása csak ideiglenes jellegű, az átalakulások után várhatóan 

a Baranya- Víz Zrt. lesz az üzemeltető. 

 A Gombafesztivál és Falunap július 6-án kerül megrendezésre, a főzőcsapatok még 

jelentkezhetnek a szervezőknél. 

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

címeken. 

 

2013. június 30. 

 

Lép Péter 

Polgármester 

 

 
 

 

 

 

 

 

Faluház programok júliusban 

 

 

Július 24-ig minden hétfőn és szerdán angol nyelvtanfolyam 

Agrárkamarai ügyfélfogadás Július 4. és 18. 14.30-15.30 

MVHE fogadóóra 3-án 14.00-15.00 

 

 

Színházi gyermektábor július 3-4-5-6. Pajtaszínházi előadással 

Július 6. Falunap és VIII. Gombászünnep 10.00 órától 

 

 

XVII. Keleti-Mecsek Hagyományőrző Táborok helyszíne Magyaregregy.  

Időpontja: júl.22-27.  

Záró est: Július 27. szombat, Arnold-ház.  

Szeretettel várunk minden néphagyomány kedvelő érdeklődőt! 

Érdeklődni: papjelza@gmail.com 

 

 

TELEHÁZ SZOLGÁLTATÁSOK EBBEN A HÓNAPBAN VÁLTOZÓ IDŐPONTBAN 

LESZNEK, AMELYRŐL HETEKRE LEBONTVA A SZOKÁSOS HIRDETŐTÁBLÁKON 

ADUNK FELVILÁGOSÍTÁST. 

 

 

Pap Judit Elza 

IKSZT vezető 

mailto:papjelza@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

Faluszépítő egyesületi hírek 

Pályázatok: 

- Kifizetési szakaszába érkezett a „hagyományosan” civilműködési támogatásnak hívott kérelmünk… 

- „Jankó János pihenőkert” pályázatunk lezárult, kifizetés megtörtént, adósságunkat az önkormányzat 

számlájára törlesztettük, az együttműködést méltányoljuk! 

- A Kálvária építés kapcsán a temetőből összegyűjtött, a munkaterületre odakészített homokkő 

keresztek egy részén egy munkagép átment, több kereszt összetört, kezdhetjük újra… még jó, hogy  

nem egy cserkészcsapat sziesztázott ottan… 

Gombász ünnep és Falunap: 

- A rendezvény kapcsán komoly az érdeklődés, elsősorban „gombász” körökből, várható a Zempléni 

Gombász Egyesület negyven fős csapata és egy nagy létszámú lengyel társaság is. 

 - Részletes program „Alap”-ban mellékelve. 

Gratulálunk: 

 - Tisztelettel gratulálunk Dr. Máté Gábornak sikeres doktori védése alkalmából! A tehetség és a 

szorgalom mellett ott volt a kárászi kötődés is, ezért június 21. számunkra is nagy nap! 

Mezei Attila, elnök 

 
A hónap gombái: 

A szömörcsög (Fallus) félék 

Egy dologban biztos vagyok, ez a pár faj még soha, sehol nem szerepelt kiemeltként, figyelemre 

méltó társaságként…  Miért nem? Ehetetlen, ronda, büdös gombaként tartjuk őket számon, joggal… 

A szömörcsögök azonban furfangos népség és rendelkeznek nehány olyan farbával, melyet illik 

ismernünk. Lássuk csak!  

A kezdetben gömbölyű „boszorkánytojás” leszedés után is képes növekedni, alkalmas lehet arra, 

hogy gombásztársunk autójában az ülés alá helyezve az illetőt pár nap múltán az őrületbe kergesse a 

bűzzel, ugyanez kollégium szekrényében még 

hatásosabb. 

Ez a bizonyos gombakezdemény sokak (francia 

irodalom) szerint ehető és férfiak számára bizonyos 

értelemben csodaszernek minősül. Egészségükre! 

Egyedi és vitathatatlan viszont a szaporodása,  - a 

süveget dögszagú, kocsonyás termőréteg borítja, ezeket 

a  - ne kerteljünk  - ótvar büdös spórákat hordják szét az 

erdőben a rovarok, hatékonyan biztosítva a fajok 

fennmaradását. 

Az erdélyiek nem szömörcsögnek hívják… 

Hogy mi az ottani neve, azt azért nem írom le! 

Kérdezzétek meg a székely vagy partiumi, moldvai 

ismerőseiteket!          Mezei Attila 



 

 

TÁJÉKOZTATÓ FELHÍVÁS 

A SZOCEG Nonprofit Kft. a Szent Erzsébet Alapellátási Központja által 2006 óta, folyamatos 
bővüléssel látja el a szociális alapszolgáltatásokat a régióban. A szociális alapszolgáltatásokon 
belül házi segítségnyújtást 21, étkeztetést 24, idősek klubját 6, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást immáron, Kárásszal kiegészülve 15 településen látja el az 
önkormányzatokkal megkötött ellátási szerződés alapján. 

A jelzőrendszeres házi gondozás az otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló időskorú emberek számára nyújt krízis- helyzet esetén megoldást. 
 

 Miért jelent nagy segítséget, mi az előnye? 

A szolgáltatás célja elsősorban egy biztonság-érzet nyújtása, hogy az idős ember a saját 
otthonában - főleg, ha magányosan él - a nap bármely időszakában nagyobb biztonságban 
érezze magát, tudván, hogy egy esetleges rosszullét, elesés, egyéb probléma esetén nincs 
egyedül, van segítsége. 

 Hogy néz ki a jelzőkészülék és mi történik riasztáskor? 

Az igénylő lakásában elhelyezünk egy pici kis segélyhívó adókészüléket (ami nem jár 
beszerelési munkákkal), valamint ellátjuk egy nyakba akasztható nyomógombbal. 

A probléma esetén, a nyomógombon jelezve a hívás befut a szederkényi 
diszpécserközpontba, ahol a számítógép kijelzi, hogy hol, kinél történt a segélyhívás, majd az 
ottani munkatársak értesítik a településen dolgozó megbízott gondozónőt, aki a legrövidebb 
időn belül megjelenik a helyszínen és megteszi a szükséges intézkedést. 
 
Már több esetben előfordult, hogy az idős ember elesett a lakásán belül, vagy rosszul lett 
éjjel, de meg tudta nyomni a hívógombot, miáltal az ügyeletes gondozó akár életet is 
mentett. 

Mi a feltétele? 
A kihelyezés feltétele fő szabályként a betöltött 65 év, illetve a jogszabály ettől két esetben -
a súlyos fogyatékosság és pszichiátriai betegség igazolható megléte esetén - enged eltérést.  

A szolgáltatás térítésmentes. 
Bármilyen kérdésre szívesen válaszolnak a munkatársak, illetve az intézményvezető is. 

Elérhetőségek:  Szent Erzsébet Alapellátási Központ, Kozármisleny, Alkotmány tér 24/a 
Intézményvezető: Kis Tóth Dia 20/322-5595 

 

 

Ezen feladat ellátására keresünk két fő megbízható munkatársat 
ügyeleti rendszerben társadalmi gondozói szerződésben. 

       Kis Tóth Dia   

intézmény vezető 



 

 

 

Weöres Sándor  (1913-2013) 

 

„Őszi éjjel  

izzik a galagonya, 

izzik a galagonya ruhája. 

Zúg a tüske, 

szél szalad ide-oda 

reszket a galagonya magába.” 

 

Sorolhatnám egyre: „Ó, ha cinke volnék…”, „Bóbita, bóbita táncol”, „Éj-mélyből fölzengő, 

csing-ling-ling száncsengő”… , sorolhatnám a gyermekkorunkból, vagy gyermekeink 

gyermekkorából belénk ivódott szépséges ritmusokat, hangsorokat – olyan ember nincs, aki 

csak egyet is ne ismerne! Némelyik olyan egyszerűen, természetesen szól, mintha népdal 

lenne, mások agyafúrtan bonyolult hangjátékok. Számomra a legkedvesebb: 

„Aranyágon ül a sármány, 

kicsi dalt fúj fuvoláján, 

 Arany égen ül a bárány,  

belezendít citeráján. 

Piros alma szivem ágán,  

kivirító koronáján, 

Aki kéri neki szánnám, 

Akinek kell, sose bánnám.” 

Weöres Sándor 100 éve született a Vas megyei Csöngén. Életének van számunkra közeli vonatkozása is – 

Pécsett járt egyetemre, filozófia-esztétika szakon, majd a pécsi Városi Könyvtárat vezette, s a helyi irodalmi 

folyóirat szerkesztésében is részt vett. Számos gyermekvers, sok-sok felnőtt kötet született tollából. Hogy 

lássuk a kontrasztot, legyen befejezésül az utóbbiak közül egy: 

„Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad. 

Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad. 

Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad. 

Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad. 

Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad. 

Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad. 

Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad. 

Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad. 

Törd át gátjaid – a világ legyél te magad. 

Vedd egybe életed – halálod – a teljesség legyél te magad.”     

 

Mezei Zsuzsa 

 



F A L U N A P                 

 VIII.  K Á R Á S Z I  G O M B Á S Z Ü N N E P 

ISVÁNFFI GYULA EMLÉKÉRE 

Díszvendégünk a Zempléni Gombász Egyesület 

           Időpont 2013. július 6.  

      Program 

10:00 – Konferencia 

 Dr Khanan Kidir:       Istvánffi Gyula életműve 

 Prutkayné Bartha Erzsébet (TIT Stúdió):    Csillaggombák 

 Lukács Zoltán (Magyar Mikológiai Társaság):    Humorosan a gombákról 

 Kőszeginé Tóth Judit (Zempléni Gombász Egyesület):   A ZGE bemutatása 

12:00 – Bokros Viola, Deák Attila (Első Magyar Szarvasgombász Egyesület): kutyás kereső 

bemutató 

13:00 – Gombász mise 

14:00 – Baráti társaságok főzőversenye 

17:00 – „A gomba” című rajzpályázat és a főzőverseny eredményhirdetése 

Eredményhirdetés után  – Pajtaszínházi előadás Rumi László rendezésében  és Táncház a Somogy 
zenekarral 

Kísérő programok: Meseerdő, Malom gyűjtemény, Istálló múzeum, játszóház, kézművesek, helyi 
termékek, gombakiállítás, gomba szépségverseny, gyermekjátszó, arcfestés és egyéb érdekességek 

Nyitott porták: gyógytea  kóstoló, mesetár 

Információ: Pap Judit Elza ( 30/523-34-04) Mezei Attila (mezeiattila56@gmail.com, 30/664-62-48)       

 

Szeretettel várjuk családjával együtt!        

 

                         Kárász Község Önkormányzata és a Kárászi Faluszépítő Egyesület- Gombászkör 

 

 

mailto:%2030/523-34-04
mailto:mezeiattila56@gmail.com,%2030/664-62-48


DinaMóka Tábor németül és angolul! 

Ovisoknak 2013. július 15- 19. 
Várva vár a DinaMóka mesevár Vajon idén kié lesz a vár? Ha kihagyod az nagy kár! A legügyesebb csapatok 
győzedelmeskedned, 7 végére nagy jutalomban részesülnek.   
Már 4. éve!  
A tábor fő célja:  

o „jól érezzük magunkat”  

o egész nap német és angol nyelv közelében  

o az egész éves munka megérdemli lazulást  

o a gyerekek csapatokban megtanulják elfogadni egymást, 

alkalmazkodni, egy célért küzdeni  

o felismerik, hogy egyedül nem megy, és dolgozni kell a csapatért  

o önbizalmat ad, önállósításra tanít, kitartásra ösztönöz  

 

Helyszín: Nagymányok Alkotmány utca 43 Táborvezetőink: Ferencz 

Mónika - Rónai Anett > német Gänszler Gabriella - Rónai József > 

német - angol Jelentkezni lehet: Ferencz Mónika 30/640-1189  

Tábor részvételi díja: 20.000ft /fő, 1napos díj: 5.000ft/fő, amely 

tartalmazza napi 3x étkezést. 

 

 
Ferencz Mónika augusztus hónapban Kárászon a Faluházban bemutató foglalkozást tart 

óvodásokkal és kisiskolásokkal. Ha a gyermekeknek és szüleiknek igényük van arra, hogy a 

játékos nyelvoktatás beinduljon falunkban is kérem, jöjjenek el a bemutatóra. A következő 

számunkban bővebb információt adunk. 

 

 
Pap Judit Elza 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által 2010-ben elnyert  TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0041 

számú „Klubhálózattal a szociális hátrányok leküzdéséért” című projekt , amely 2011.szeptember.01.-től fut, 2013 

nyarára a végéhez közeledik, hiszen 2013.augusztus 31-én zárul.  

A projektet a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata valósítja 

meg. 

 

A jól megtervezett programban 51 gyermek 4 helyszínen vesz részt a program elemeken. 

A klubok Hosszúhetényben, Komlón, Szászváron és Magyarszéken műkődnek. 

2013 nyarán is állandó megszokott nyitva tartással fogadják a szakemberek a gyerekeket, színes korukhoz illő nyári 

programokkal tölthetik el délutánjaikat. 

 
             Komlói Kistérség  

    Többcélú Önkormányzati Társulás 

7300 Komló, Városház tér 3. 
 
 
 

 



 

                                             Tisztelt kárászi Klub Tagok! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Mázai Idősek Klubjának 2013. július havi programját, melyre szeretettel 

várjuk! 

A kárászi iskolabusz nem szállítja a tagokat júliusban !!! 

01. hétfő                Jeles napok Népszokások júliusban                    

06. szombat          VIII. Kárászi gombászünnep és Falunap 

                                 Kb. 18 órától Pajtaszínház 

Szeretettel várjuk tagjainkat a Kárászi Gombafesztiválra és Falunapra! 

Aki szeretne csapatban főzni, július 2-ig /kedd/ jelentkezzen a klubban!  

08. hétfő                 Térítési díj befizetés 12 órától 13 óráig!    

15 .hétfő                 Egészséges életmód: Séta az egészségért! 

16. kedd                  Szólások és közmondások gyűjteménye!  

17. szerda               Kertészkedés!                            

18. csütörtök         Nagyanyáink receptjei…… 

19. péntek              Piacolás Bonyhádon  



22. hétfő                 Névnapi és születésnapi köszöntők                        

  25. csütörtök         Gyógymasszázs 10 órától 

  29. hétfő                 Augusztusi programajánló…  

Júliusban nem lesz dalkör és táncpróba ! 

RAJZVERSENY 

Egész hónapban várunk az Idősek Klubjába bármilyen technikával 

készült alkotásokat, unokáktól, dédunokáktól!        / 3-12 éves korig/ 

A Lurkónap előreláthatólag augusztus hónapban kerül megrendezésre! 

A rajzverseny eredményhirdetése Lurkónapon várható! 

 

Szívélyes üdvözlettel: Éva, Erika, Piroska                                      Klub telefonszáma: 06 20/560-0730 

 

 


