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K Á R Á S Z I 

független havilap XVI. évfolyam 10. szám 

  

 

 

Önkormányzati hírek: 

 

 

 

 A testület októberben két alkalommal is ülésezett. A képviselők tárgyaltak a Bursa Hungarica ösztöndíjról, 

amelynek kiírásáról egyhangúlag hoztak pozitív döntést, részletek a weboldalon. 

 A LED-es közvilágítás korszerűsítés hamarosan kezdetét veszi, a beruházás várhatóan december 31-ig 

befejeződik, az energia megtakarítás kb.: 70 % lesz. Ellenszavazat nélkül hozott határozatot a testület a 

helyi építési szabályzat módosításról. 

 Az önkormányzat megkezdi a burgonya értékesítését 150 Ft/kg áron, az igényeket a polgármesteri 

hivatalban lehet jelezni. 

 Szántási munkákkal kapcsolatban a polgármesteri hivatalban lehet igényeket leadni, a szántás ára 5 Ft/m
2
. 

 Ebben a hónapban folytatódott a temetőben a lépcsők kijavítása, építése. 

 A fiókpatika bezárásával kapcsolatban több megbeszélést folytattunk le a szolgáltatóval, az önkormányzat 

minden eszközével a patika további működését szerette volna elérni, nyitottak voltunk minden megoldásra, 

de sajnos nem sikerült a további üzemeltetésről megállapodnunk.  

 A közvilágítással kapcsolatos problémákat a polgármesteri hivatalban lehet bejelenteni. 

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

 

 

            2013. október 31. 

 

 

 

 Lép Péter 

Polgármester 

 

 

 



 
 

FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET HÍREI 

 

- Sikeres pályázati elszámolások után várjuk az elnyert pénzeket, hogy megfelelő alapot képezzenek 

elképzeléseinknek. 

- Az SZJA 1%-ból származó csaknem 200.000-,Ft megérkezett számlánkra, köszönjük a felajánlóknak és 

ígéreteinknek megfelelően önerőként kívánjuk felhasználni. A legközelebbi  lapszámban olvashatnak róla, 

hogy mi a következő, helyi szinten látványos, ezért biztosan vitatott elképzelésünk. 

- V. Németh Zsolt államtitkár Ligeten tartott, az unió következő tervezési szakaszáról szóló 

eszmefuttatását hallván a következő (megosztható és nyilvánosan is vállalható) tanulságokat vontam le: 

* A döntések helyben történnek majd, … ezt éppen 23 éve hallom, nem tudom komolyan   venni… 

* Komolyan tudom viszont venni azt, hogy a fejlesztési arányokat  igenis szűkíteni kell, a helyi 

szereplőknek el kell végre dönteniük,  hogy  mi is a cél,  „mi a pálya”  …   nem  hitelesek  azok  a  

közösségek,  akik  a rovartantól a szélenergiáig mindent fejlesztenének. 

- Szorosan kapcsolódik az előbbiekhez, hogy a Gombászkör színeiben részt vettünk néhányan az  országos 

gombásztalálkozón és a Mikológiai Társaság éves gyűlésén. Bővebb beszámoló helyett csak azzal az 

információval szolgálnék, hogy a Magyar Mikológiai Társaság 2014. évi ülését, találkozóját Kárászon tartja 

majd. 

- Október 22-23-án berendeztünk egy „első kárászi gombakiállítást” A feltalált 127 faj (taxon) és a köztük 

lévő ritkaságok egy csapásra elismert szakmai rendezvénnyé tették vállalkozásunkat. Mindezt 

megelőlegezte, hogy az országos gombakiállításon is részt vettünk és az általunk gyűjtött anyag komoly 

elismerést aratott. 

- Tisztelettel megköszönöm Pintér Istvánnak, Gábornak, Pataki Andreának, Bálint Istvánnak, Koch 

Balázsnak, Deák Attilának, Bokros Violának, Gyalog Sárának, Jenczer Jenőnek gombász, vagy 

adminisztratív segítségét! 

Mezei Attila 

elnök 

 

2013. november 16-án 15 órakor 
lesz a 

Szent Antal szobor avatása és a borszentelés az Antal-hegyen (a szeméttelepi úttal szemben). 

Mindenkit szeretettel vár a Kárászi Borbaráti Egyesület 

 

 
 

 

Tisztelt  Kárászi KlubTagok! 
 

A mázai Idősek Klubjának november havi programját  
minden klubtagunkhoz a jövő héten eljuttatjuk, valamint a hirdetőtáblákon 

közzétesszük! 
Megértésüket köszönjük! 

 
Lőbl Zoltánné/ Évi 

 

 



 

A HÓNAP GOMBÁJA:  

A mezei szegfűgomba (Marasmius oreades) 

 

Olyan igazán magyarosan, demokratikusan (viszonylag) a „magyar gombásztársadalom” idén is 

megtalálta az év gombáját. 

A „megtalálás” internetes szavazást takar, tehát a kosaras, bicskás, mocskoskörmű gombászok is 

modernizálódnak… 

A győztes a mezei szegfűgomba lett! 

Jól is van ez így, hiszen kevés nála jobb ízű gomba van. A türelemmel gyűjtögetendő gombácska a 

levesek, mártások, raguk szerény – ritka tulajdonság manapság – királya. 

Kalapja világos barna, tönkje szívós, szálas, lemezei ritkán állóak. Termőhelyei a rétek, dús legelők.  

Mivel szinte egész évben terem, úgynevezett alapgomba. 

Akinek van „tuti” lelőhelye, őrizze, titkolja, óvja! 

               Mezei Attila 

 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

Idén Gárdonyi évforduló is van – illik hát aLapban megemlékeznünk róla. 

Gárdonyi Géza 150 éve született, Ziegler néven, írói nevét szülőfalujától vette. Élete csaknem rejtői: 

párbaj, viharos házasság, fogház. Tanított, foglalkozott operett szerzéssel, újságírással, szövegeket írt 

Dankó Pista cigánymuzsikáihoz, ponyvát írt (Göre Gábor történetek).  Az adóhatóság elől Egerbe 

menekül, ahol megírja fő művét, az Egri csillagokat, majd a legkedvesebbet:  A láthatatlan embert. 

„Az embernek csak az arca megismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan.” 

Művei megírását alapos kutatómunka előzi meg – rendszeresen utazott, anyagot gyűjtött, s bár úgy 

emlegették, az „egri remete”, barátait szívesen látta, tartotta a kapcsolatot különböző irodalmi körökkel 

– de jómaga nem kötődött egyikhez sem. Az amúgy is embergyűlölő és kerülő hírében álló, 

schopenhaueri életszemléletű író a közelgő háború elől még inkább egri magányába zárkózik, botanikus 

kertet alakít ki maga körül, zenél – hegedül - , rajzol, fest és fényképez. Itt, Egerben fejezi be életét, 

1922-ben. 

A könyvtárban az említetteken kívül is számos könyve várja az olvasni vágyókat! 

Mezei  Zsuzsa 



 

 

 

Tisztelt Kárászi Lakosok! 
 

 

 

 Már 14 éve annak, hogy 1999. szeptember 9-én a szászvári Szentháromság Gyógyszertár – a 

kárászi képviselő testülettel együttműködve – Fiókgyógyszertárat nyitott a községben. Kezdettől 

fogva arra törekedtünk, hogy a lakosságot minél jobban ellássuk, bár tudtuk, hogy a kis terület 

miatt nehéz lesz. 

 

Ennek ellenére lelkiismeretes és odaadó munkával, a falugazda és a szociális gondozók 

segítségével a Fiókgyógyszertár jelenleg is működik. A nyitva tartás az eltelt évek alatt többször 

is gondot jelentett, mert egyidejűleg Szászváron is, és Kárászon is gyógyszerésznek kell jelen 

lenni. Sajnos édesanyám egészségén is nyomot hagyott az idő és nem tud már annyit dolgozni, 

mint korábban. 

 

Jó érzéssel töltöttek el bennünket a kedves kárászi emberek, akiket munkánk során 

megismertünk, sajnos közülük is sokan elmentek már. A lakosság számának csökkenése azt 

jelenti, hogy a Fiókgyógyszertár működtetése a gazdaságosság határán van, inkább tekinthető 

jószolgálati tevékenységnek, mint eredményes gazdálkodásnak. Emiatt egy idő óta már fontolóra 

kellet vennünk a Fiókgyógyszertár bezárását. Döntésünket jelentősen befolyásolta az a 

jogszabály, amely előírja a NAV-val közvetlen kapcsolatban álló számítógép ez év december 31-

ig történő üzembe helyezését. Ennek költsége az adott forgalom mellett jelentős teher. A 

gyógyszerek számának növekedése, a gyógyszerárak csökkenése, a személyi feltételekből eredő 

gondok miatt végül nagyon nehéz döntést hoztunk: 

 

 

2013. november 30-ával a Fiókgyógyszertárat bezárjuk. 

 

 

Fájó szívvel hoztuk meg ezt a döntést, de úgy érezzük, hogy egy 350 lelkes községben egy 

Fiókgyógyszertár működtetése 14 éven keresztül szinte csodaszámba ment. 

 

Tisztelettel kérjük a kedves kárászi lakosokat, hogy fogadják el döntésünket és az eltelt 14 év 

szép és jó eseményeit tartsák meg emlékezetükben.  

 

A Fiókgyógyszertár bezárása ellenére ezután is törekedni fogunk a beteg emberek ellátására vagy 

személyes gyógyszer – kiszállítással, vagy a falugazda segítségével. 

 

 

      

      Tisztelettel:  

           

 

dr. Fauszt Péter Balázs  

               gyógyszertárvezető 

 

 

 

2013. október 21. 
 

 



 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 

OKTÓBER 23. 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Kárászi   Faluház novemberi   programjai 

2.  Szombat  1400-1700 Zenekari próba  

5.  Kedd   1800-1900  Gyógytorna 

6.  Szerda  1400-1600 MVHE fogadóórája (Hirt Balázs pályázati ügyintéző) 

7.  Csütörtök  1430-1530 Agrárkamarai Tanácsadás ( Nemes Balázs) 

7.  Csütörtök   1700-1800 Táncpróba kicsiknek 

9.  Szombat    1800   Vacsora a Faluházban (Borbaráti Kör) 

előtte Márton-napi újbor kóstolás, felvégi pincebejárás  

12. Kedd   1800-1900  Gyógytorna 

14. Csütörtök   1700-1800 Táncpróba kicsiknek 

14. Csütörtök   1700   Háziasszony találka 

16. Szombat  1500  Az  Antal hegyen Szent Antal szobrának felavatása ás borszentelés 

16. Szombat  1400-1700 Zenekari próba  

19. Kedd   1800-1900  Gyógytorna 

21. Csütörtök   1430-1530 Agrárkamarai Tanácsadás ( Nemes Balázs) 

21. Csütörtök   1700-1800             Táncpróba kicsiknek    

23. Szombat  1400-1700 Zenekari próba 

26. Kedd   1800-1900  Gyógytorna 

28. Csütörtök   1700  Háziasszony találka 

28. Csütörtök   1700-1800 Táncpróba kicsiknek 

30. Szombat   1400-1700 Zenekari próba 

   

TELEHÁZ:  kedd: 15.00-18.00;  szerda: 8.00-16.00;  csütörtök: 12.00-20.00;  péntek: 8.00-16.00 

További napokon a Faluház programjaihoz igazodva. Telefonos egyeztetés alapján más időpontban is lehetséges. 

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

 

Változtatás jogát fenntartjuk.   Várjuk új ötleteiket! 

Pap Judit Elza 

  
 

 



 

  

   

  

  

 


