
 

 
 

  

                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
                                                                                                                  

2013. december 3. 
K Á R Á S Z I 

független havilap XVI. évfolyam 11. szám 

 

Önkormányzati hírek: 
 

 A testület novemberben három alkalommal ülésezett. A képviselők támogatták a Bursa Hungarica 

ösztöndíj pályázatra beérkezett kérelmeket, az önkormányzati támogatás összegét 4000 Ft-ra emelték, így 

a főiskolás, egyetemista hallgatók havi 8000 Ft-ot kapnak majd. 

 A LED-es közvilágítás korszerűsítés hamarosan kezdetét veszi, a beruházás 2014. január 15-éig fog 

megvalósulni. 

 A testületi tagok egyhangúlag fogadták el a III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót, és a 2014-

es évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. 

 Szántási munkákkal kapcsolatban a polgármesteri hivatalban lehet igényeket leadni, a szántás ára 5 Ft/m2 

 Az önkormányzat 23 köbméter ún.: szociális tűzifára nyert pályázatot, a település által fizetendő önerő 

mértéke 2000 Ft köbméterenként. A beérkezett igényekről december 6-án dönt a testület. 

 Megkezdődött a polgármesteri hivatal nyílászáróinak cseréje, a park kialakítása helyszínmódosítás miatt 

később kezdődik 

 A falugyűlésen, közmeghallgatáson az elmúlt évben tapasztalt nagy érdeklődés, ebben az esztendőben 

nem jelentkezett, a november 29-ei falugyűlésre mindösszesen 13-an voltak „kíváncsiak” 

 A közvilágítással kapcsolatos problémákat a polgármesteri hivatalban lehet bejelenteni 

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

 December 7-én 17:00 órától várunk minden gyermeket és szüleiket a Faluházba, a Bóbita Bábszínház 

előadására és az azt követő kézműves foglalkozásra 

 2014. január 11-én, szombaton  lesz az első kárászi falusi disznótoros, részletek a következő 

újságunkban 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGAM NEVÉBEN  KÍVÁNOK BÉKÉS, 

BOLDOG KARÁCSONYT, ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET! 

2013. december 2.        Lép Péter 

Polgármester 

 



 

 

FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET HÍREI 

 Ami a legutóbbi számból sajnálatosan kimaradt: 

A kárászi faluszépítő Egyesület színeiben versenyző Szabó testvérek, Szilárd és Szilveszter nagy sikert 

értek el a Hosszúhetényben rendezett országos fesztiválon. Kreativitásuk, profizmusuk, 

szakmaszeretetük, szervezőkészségük második helyezést eredményezett. (A zsűri egy erdélyi csapatot 

hozott ki győztesként, udvariasságból! A gesztus becsülendő, viszont teljesen felesleges!) Mindenesetre 

Szilárd és Szilveszter azon a délutánon Magyarország legjobbjai voltak! 

A kárászi gombakiállításnál köszönetet mondtam boldog-boldogtalannak, viszont elfelejtettem Morber 

Zoltán gomba szakellenőr barátom munkáját megemlíteni, aki nélkül még mindig ott ülnénk és 

határozgatnánk… Köszönjük, hogy segítettél, Zoli! 

 Pályázatok: 

Természetesen ismét beadtuk a „NEA” működési célú pályázatát. A remény hal meg utoljára! 

A turisztikai célú pályázat kapcsán a Dr. Csősz Gyula által megvásárolt, helyi védelem alatt álló épületbe 

álmodunk egy helyi gyűjteményt. 

A megnyert LEADER pályázatból az év végéig egy hiánypótló kiadványt adunk ki a Márévár környékének 

gombáiról. Írója: Deák Attila 

Mezei Attila elnök 

 

 
A HÓNAP GOMBÁJA 

 A KÉSEI LASKAGOMBA 

(Pleurotus ostreatus) 

Őkelme nagyon fontos lakója Gombaországnak! 

Termőre fordulásához hideghatásra van szükség. Magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy a jól beszőtt  micéliumot 

éri egy kis fagy, micéliumék idegesek lesznek: ideje termőtestet fejleszteni, hiszen jön a zimankó! A kései laska 

nem teljesen magyar, vagy nemzeti gomba, mert nemcsak kigondolja, hanem meg is valósítja terveit és szép 

nagy csoportokban, elhalt lombos fák (bükk) tuskóin szép, barnás, acélszürkés gombácskákat növeszt. 

Lemezei világosak, lefutóak.  

A kései laskának rokonai is vannak, akik termeszthetőek, nincs szükségük hideghatásra, ismertek az egész 

világban. Mindez jórészt a magyar tudósoknak, termesztőknek köszönhető – íme, ebben is nagyok vagyunk… jól 

teljesítetünk. 

Hősünk összetéveszthető néhány ehető fajjal, valamint az ehetetlen pihés galambgombával, akit általam ismert 

gombász (vannak néhányan) még nem látott. 

Ehető a drága! Paprikásszerűen elkészítve, nokedlivel. 

                                      Mezei Attila 

 



 

BÚCSÚZUNK KLÁRA NÉNITŐL 

Ez a lap lesz az, amit már nem fog olvasni.  Nem fog felhívni és régi-régi történeteket mesélni, nem fogok többet 

megtudni az életéről, Kárász régi életéről, nem fogja teljesen új dimenzióba hozni Rejtő Jenőt, (akinek megvolt a 

teljes életműve, tudja az a sárga kiadás… és aki mellesleg járt hozzájuk) és  Dr. Kűhn Szaniszlót, aki nem 

zárkózott el, hogy az öccsét felvegye a  ciszterciek gimnáziumába, nem nézve a felekezetét („ha felvételre 

érdemes, mi nem nézzük a vallását”) Nem  fogja elmesélni, hogy a konfirmálási képek közt ott volt az a fiú, na, 

az a költő, tudja, mi is volt a neve… Csorba Győző! Nem fogja többet azt mondani: „Drágám, fel a fejjel!”Nem 

fogom hallani fiatalos csevegését, felvidító kacagását.  

Salamonné Kühnel Klára 2013. 11. 15-én békésen eltávozott. Ő volt az  utolsó Kühnel,aki Kárászon született, 

szeptember 14-én volt 97 éves. 

Kedves Klára néni! 

Örülök, hogy ismerhettem, hogy barátságába fogadott, időnként eszébe jutottam és felhívott. Derűs egyénisége 

mély nyomot hagyott bennem, mindig emlékezni fogok bölcsességére, humorára, mindennel dacoló jókedvére.  

Búcsúzom a kárásziak nevében is, az a kárászi domb, ahonnan az ősök néznek le ránk, visszavárja földjébe! 

Mezei Zsuzsa 

 
 

 Tisztelt Gyógyszerész Úr! 

Kedves Péter! 

Mindannyiunkat letört a gyógyszertári fiók bezárásának híre, kis falunk már sok-sok hasonló veszteséget ért meg 

pár száz éve alatt.  

Kezdhetjük az iskolabezárással – különös tekintettel arra, hogy mivel plébániája is viszonylag korán volt, így 

iskolája is,  - hogy az óvodát ne is említsem, ki is emlékszik már, hogy az is volt…, aztán bő tíz évvel ezelőtt a 

posta és a takarék is bezárt. Bár ebben szerencsénk (?!) van, hiszen „kettő az egyben” még meg tudtuk tartani, 

aztán az állomás… 

És nem csak a megszűnt, bezárt intézmények. Egyre több fiatal megy el, egyre fogyunk, egyre kisebbek leszünk. 

És most a patika is! 

Teljesen érthető, felfogható – de azért fáj. 

De nézzük más oldalról! De jó, hogy eddig volt, több, mint egy évtizedig! Nem is egy, hanem két napon, 

segítőkész kiszolgálással, tanácsokkal – néha még házhoz szállítással is! 

Köszönjük az eddigi munkát, jó szándékot, köszönjük az emberséget!     Mezei Zsuzsa 

 
 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

A könyvtár ablak és ajtócsere miatt néhány hétig nem tud kölcsönözni. Kérjük szíves megértésüket! 

Köszönöm Gulyásné Erzsinek a könyvtárnak adományozott könyveket – mindig lehet egy-egy kincset találni az 

így hozzánk jutott könyvek között… 

Köszönjük!            Mezei Zsuzsa 

 

 



 

 

SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN KÁRÁSZON ÉS  A 

KÖRNYÉKBELI  FALVAKBAN LAKÓ  GYERMEKET  A 

KÁRÁSZI FALUHÁZBA 

MIKULÁS-NAPRA  

 

PROGRAM 

2013. DECEMBER 7-ÉN 17 ÓRAKOR a   Bóbita bábszínház 

elŐADÁSA,  

UTÁNA   kézmŰVES  FOGLALKOZÁS  GYERMEKEKNEK ÉS 

SZÜLEIKNEK. 

(ünnepi szalvétahajtogatás, viaszgyertya csavarás, Mikulás készítés, papírhajtogatás) 

SZERETETTEL VÁRJUK! 

Herman Ottó Könyvtár,   

Kárász Község Önkormányzata,   

Kárászért Egyesület 

 

 



 

KÉPGALÉRIA 

Szent Antal szobor- és újborszentelés november 16-án. 

 

                                                                                 A  Kálvária ünnepélyes szentelése november 30-án 

               

 

Fotó: Lép Jánosné és Pataki Andrea 

 

 



 

SZERETETTEL VÁRJUK  A  KÁRÁSZI 
FALUHÁZBA 

2013.   december 14-ÉN  
16.30-kor 

 
MÜLLER NÁNDOR KÖNYVBEMUTATÓJÁRA, 

 

ahol a legutóbb megjelent  „négy évszak a zselicben” és a 

„barangolások a zselicben” című könyveivel ismerkedhetünk meg , 
 

18 órakor 

a siklósi „dolce” hegedűegyüttes adventi KONCERTjére 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Herman Ottó Könyvtár, Kárász Község Önkormányzata, és Müller Nándor 

 



 

 

                                                            KARÁCSONY   ESTI  KÁNTÁLÁS 

„Serkentsenek, hallgassanak, 

Mert most tőlünk jó hírt hallnak. 

Az Úrjézus ma született. 

Aki nekünk nagy jót tett. 

Karácsonynak elkezdetén 

Közepén és végezetén                     

Végre vigyen mennyországba, 

Az angyalok táborába. 

 

Szerencsés jó estét az itten élőknek, 

Boldog inneplést az istenfélőknek, 

Kik töltik napjait ez beállott télnek, 

Szívemből kívánom: sok karácsonyt érjenek! 

Érjünk tehát mü is, többet ne sóhajtsunk,  

Szeretett Krisztusnak térdet, fejet hajtsunk,   

Hogy megadta érnünk születése napját, 

Adjon hálát minden, s vegye le kalapját. 

Szívünkből kérjük a jóságos Istent, 

Békességgel töltsék az egész innepet!” 

 

 

(Gyűjtés:Havad -Maros-Torda megye Erdély) 

 



 

A kárászi Faluház decemberi programjai 

3. kedd   18.00-19.00 Torna –Várunk új tagokat is! 

4. szerda    9.00-10.30 IRISZ OPTIKA ingyenes szemvizsgálat 

    14.00-16.00 MVHE fogadóórája (Hirt Balázs pályázati ügyintéző) 

5. csütörtök  14.30-15.30 Agrárkamarai tanácsadás (Nemes Balázs)  

7. szombat  14.00-16.00 Zenekari próba 

   17.00-tól MIKULÁS napi bábszínház és kézművesség 

10. kedd  18.00-19.00 Torna –Várunk új tagokat is! 

11. szerda    17.00     „Háziasszony Találka”  

 14. szombat  16.30  Müller Nándor könyvbemutatója 

18.00  Adventi koncert –A siklósi „DOLCE” hegedűegyüttes közreműködésével  

17. kedd  18.00-19.00 Torna–Várunk új tagokat is! 

19. csütörtök  14.30-15.30 Agrárkamarai tanácsadás (Nemes Balázs)  

21. szombat  14.00-17.00 Zenekari próba 

23-29-ig   A Faluház  zárva tart. 

31. péntek  Szilveszteri mulatság - Kárászért Egyesület 

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT      17.00-18.00 Néptánc foglalkozás kicsiknek 

TELEHÁZ:    kedd: 15.00-18.00;  szerda: 8.00-16.00;  csütörtök: 10.00-18.00;  péntek: 8.00-16.00 

 

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM megbeszélés: 

  december   11-én , szerdán    17 órakor a Faluházban   

 

JÓGA FOGLALKOZÁSOK INDULNAK JANUÁRTÓL SZERDÁNKÉNT A FALUHÁZBAN. 

GERINCJÓGA: a klasszikus hatha jóga elemeit és gyakorlatait alkalmazza. 

 Egyszerű anatómiai alapmozgásokra épülő, könnyen és biztonságosan kivitelezhető gyakorlatok, melyek 
elsődlegesen a fizikai testet alakítják, de hatással vannak az idegrendszerre és a lélekre is. Mindezek alapján 
ajánlhatók azoknak, akik még nem jógáztak, és most szeretnék elkezdeni, de idősebbeknek is, akik tartanak a 
megerőltető gyakorlatoktól, és azoknak is, akik tartáshibával, gerincferdüléssel stb. küszködnek.  

Óvd a gerinced egészségét! Előzd meg a problémák kialakulását! 

A foglalkozásokat Bálintné Nagy Zsófia tartja. Érdeklődni, jelentkezni a Faluházban Pap Juditnál. 

BOLDOG KARÁSCSONYI ÜNNEPEKET  

ÉS EGÉSZSÉGBEN BŐVELKEDŐ ÚJ ESZTENDŐT  

KÍVÁNOK MINDEN OLVASÓNKNAK!      Pap Judit Elza 

 



 

TISZTELT KLUB TAGUNK! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Mázai Idősek Klubjának  2013. december havi programját! 

  02. hétfő            Adventi gyertya gyújtás         10 órától daltanulás Jakab Ernővel 

     13-tól  videó vetítés az idősek napi rendezvényről . 

Vendégeink a hosszúhetényi klubtagok                 

03. kedd              Kézimunka (csengő, hópihe) 

04. szerda            Egészséges életmód : természetes téli vitaminok 

05. csütörtök      Csak egy szép történet (meglepetéssel☺)+ egerági mikulásparty 

06. péntek         Adventi kirándulás a pécsi ÁRKÁD-ba. Indulás: a 7.20-as járattal 

07. SZOMBAT  A KLUB NYITVA TART!       ( Ezen a napon szociális étkezés is lesz! ) 

09. hétfő            Térítési díj befizetés 12 órától 13 óráig!  

      Adventi gyertya gyújtás  

      Közös sütés  / 1 tojásos mézes süti / majd  névnapi-születésnapi köszöntők 

10. kedd             Kézimunka  

11. szerda            Kirándulás a kárászi Kálváriához. Indulás a 9.20-as pécsi járattal. Vissza: Kárászról 10.30    

12. csütörtök      Gyógymasszázs 10.30 órától a kárásziaknak, délután a mázaiaknak 

13. péntek     Luca napi népszokások 

16. hétfő             Ünnepváró délelőtt - 10 órakor Adventi gyertyagyújtás           

                            MINDEN Kedves Klub Tagunkat szeretettel várunk! 

17. kedd              Csak egy szép történet (felolvasás)  

18. szerda            Régi karácsonyi képeslapok, emlékek, szép gondolatok….   

19. csütörtök        Nagyanyáink receptjei: Régi karácsonyi menük 

20. péntek            Zenehallgatás – karácsonyi dallamok 

21. SZOMBAT   A KLUB NYITVA TART. (Ezen a napon szociális étkezés is lesz!) 

23. hétfő             Adventi gyertya gyújtás  – Betlehemi mese    

24-25-26-27-28-29-én  A KLUB  Z Á R V A   TART! 

30.  hétfő             Morzsa party 

31. kedd              Az év leghumorosabb történetei  - 2013 év krónikája képekbe 

  Szeretettel várjuk!                   Szívélyes üdvözlettel: Éva, Erika, Piroska 

Klub telefonszáma:   06 20/560-0730 vagy  06 72/671-714                                                                                          


