2017. május 3.

KÁRÁSZI

független havilap

XX. évfolyam
5. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK


A képviselő testület rendkívüli ülést tartott április 20-án. A képviselők egyhangúlag döntöttek
3 önkormányzati pályázat beadásáról, és a Baranya- Víz Zrt.-vel egy közös ivóvíz
támogatásáról szóló támogatás benyújtásáról.



A közmunkások elvetették a kukoricát, krumplit, tökféléket, céklát, és megkezdték a palánták
kiültetését.



Pályázatokról: a korábban beadott pályázatok közül elutasították a helyi jelentőségű épületek
felújítását szolgáló támogatási kérelmünket. Ez a Kis Pap- féle ház külső felújítását szolgálta
volna. Mivel az országban sok pályázatot ugyanazon indok miatt utasítottak el, ezért a döntés
ellen fellebbeztünk. A Magyaregreggyel közösen beadott projektünkről nem kaptunk még hírt,
és ugyanígy nincs információnk a közel egy éve beadott fitnesz parkos pályázatról sem.



Az elmúlt időszakban támogatási kérelmet nyújtottunk be: „testvértelepüléses” pályázatra, a
Faluház felújítására és eszközbeszerzésére, valamint az orvosi rendelő felújítására. Beadás
előtt van pedig a XX. Keleti Mecsek Hagyományőrző Táborokra is egy támogatási igény.



A pályázati dömpingben egy nyertes pályázatról is beszámolhatok: egy hosszúhetényi
alapítvánnyal és több térségbeli civil szervezettel együtt nyertünk! A Kárászra jutó, közel 3
millió forint a helyi programok finanszírozását segíti, 3 évig.

 Nemrégiben a D1 Tv munkatársai jártak a településünkön, és egy közel 40 perces bemutató
műsort készítettek KÁRÁSZRÓL, melynek nagyon pozitív visszhangja van.


A húsvéti készülődés, amelynek a Faluház adott „otthont”, sok érdeklődőt vonzott, és a
meghirdetett programokon szinte telt ház volt. Köszönet a szervezőknek és a segítőknek!



A Faluszépítő Egyesület által szervezett Madárvédelmi Konferencia szintén jól sikerült,
résztvevői megtöltötték a Faluházat.

Kárász, 2017. május 3.
Lép Péter
polgármester

CSAPATÉPÍTŐ KERÍTÉSFESTÉS A GOMBÁSZHÁZNÁL
Szeretettel invitálom az egyesület minden tagját és természetesen mindenki mást egy kis
közösségi tevékenykedésre 2017. május 6-án 14 órakor a Gombászházhoz.
Úgy tervezem, hogy miután lefestettük a kerítést és elhárítottuk az éhhalál, valamint ez
ennél szörnyűbb szomjan veszés lehetőségét, beszélgetnénk is egyet.
Kieszelnénk, hogy mikor folytassuk a Köblényben elkezdett „Szomszédolás” programunkat, a
szászvári vár lenne a következő helyszín.
Persze, másról is beszélhetünk, Magyarországon manapság van miről eszmét cserélni.
Mindenkit várunk!
Mezei Attila
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FOLYTATÓDIK RAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZATUNK…

A Kárászi Faluszépítő Egyesület RAJZ- és FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet
májusban
a 2017-es ÉV emlőse (a mogyorós pele) és a 2017-es ÉV rovara (a nagy
szarvasbogár) témákban.
A leadott munkák különböző korosztályokban lesznek értékelve.
I. korcsoport:
óvodás és alsó tagozatos korú gyermekek
II. korcsoport:
felső tagozatosok
III. korcsoport:
középiskolás és egyetemista korú fiatalok
IV. korcsoport.
felnőttek
A rajzokat A/4-es méretben kérjük elkészíteni (keretezés és szegély nélkül), bármilyen
technikával.
Egy pályázó egy témában egy rajzot adhat le.
A fénykép kategóriában maximum 3 fotót adhat le témánként a pályázó. A fotókhoz kérünk
rövid leírást is a fényképezés helyéről, környezetéről.
A pályázati munkák beadásakor a következő adatokat kérjük megadni:
Név, korcsoport megnevezése, település neve, elérhetőség (telefonszám, email cím...)
A pályázati anyagokat legkésőbb május 25-ig kérjük leadni.
A rajzokat a kárászi Faluházba személyesen vagy postai úton (Kárász-Faluház -Pap Judit
Elza- 7333 Kárász, Fürdő utca 10.) a fotókat email-ben papjelza@gmail.com címre.
A pályamunkákból kiállítást rendezünk be.
Eredményhirdetés :
2017. június 24-én szombaton, a hagyományosan megrendezett GOMBAÜNNEP-en.
A nyerteseket telefonon vagy email-ben előre értesítjük.
Szeretettel várjuk munkáikat!

Kárászi Faluszépítő Egyesület

TÖRTÉNETEK – SZÉPEK ÉS SZOMORÚAK

Valahol Európában… egy iskolában roma mesemondó versenyre készülnek, ennek kapcsán
meglepetésként érte a többi gyereket, hogy több cigány nyelv is van. A beás vagy lovári
nyelveket beszélő gyerekek egymással vetélkedve mondták a szavakat, amiket ismernek és
tetszett nekik, hogy most felfigyeltek rájuk. Egy kisfiú bánatosan mondta, hogy ő nem
beszéli egyiket sem, a felkészítő tanár megnyugtatta, sebaj, mondod magyarul. Ám
másnapra érkezett a boldog megoldás:
„Apa segít!”
Érzem, e mögött a két szó mögött mennyi minden van még! Apa-fia közös munka,
hagyomány, egy nyelv megbecsülése, vagy akár csak új rácsodálkozás, büszkeség… Ez egy
remek dolog kezdete lehet, sok sikert gyermeknek, pedagógusnak!
*
Budapest, BKV dunai hajó, bérlettel rendelkező, civil, beilleszkedést támogató kísérővel
utazó menekült gyerekek. Dunában gyönyörködő, napsütést élvező gyerekek. Ferde nézések
a fejkendőkre, bőrszínre… Túlparton kiszállítás, vissza a hajó mostanában nem megy. 10 perc
után: emberek beszállnak, hajó indul, magyar kísérő döbbenten kérdez, ez hogyan?… gúnyos
mosoly… „Hát így!”
Hát így. Bizonyítvány kiállítva.
*
Fent említett gyerekek egyike egyébként gyönyörűen beszél magyarul, kívülről tudja a
Nemzeti dalt és magyarnak vallja magát. De még elronthatjuk.
*
Káposztásmegyeren született magyar lány, akinek édesapja Pesten tanuló palesztin diák volt
(ma már Londonban történelem-szakos taxis…) Azon töpreng, változtasson-e nevet, tud-e
ezzel a külsővel, ezzel a névvel valamire jutni. Vajon az jobb-e, ha cigánynak nézik, vagy ha
kiderül, hogy arab… Nekem eszembe jutott egy buszos kárászi kirándulás, ahol ezt ecsetelték
nagy meggyőződéssel, minek jönnek ezek, nem akarnak ezek dolgozni, nem értenek
semmihez… A leányzó egyébként több nyelven beszél, még tanul, de publikál, előadásokat
tart. Aki nem hiszi, figyeljen, mert hamarosan Kárászon is megteszi…
Szerettem volna több szép történetet találni és biztosan van is, de már csak ilyen az ember: a
rossz, a kellemetlen, a bántó jobban ragad az ember fejében. És még el se mondtam
mindet…

Mezeiné Zsuzsa

INTERNET, FACEBOOK, GOOGLE:
“PAPA! HÁT EZT SEM TUDOD?!”
A fenti cím-förmedvényt és a kérdést a 4 és fél éves unokám tette fel nekem
nemrégiben. Bevallom, néztem, mint a “luki nyúl”, hogy mit is akar.
Titokban leckét vettem tőle, hogy néminemű gombnyomásokra előteremtsem az e-mail vagy a
Galéria vagy a You Tube oldalakat.
Biztosan nem vagyok egyedül, aki szinte szégyelli, hogy butának nézik a fiatalok,
mármint ami a számítógép vagy az okos telefon kezelését illeti.
Ezért örültem sok falumbeli társammal együtt akkor, amikor beindult Kárászon egy
ingyenes (!) számítógép- kezelői tanfolyam, ami a hasonlóan „hozzákonyító” szinten
lévőknek adott némi segítséget, tájékoztatást a mai modern világunk eligazodásában.
Nagy lendülettel vágtunk neki a 35 órás tanfolyamnak, amit a kárászi Faluházban tartottak
naponta 17-20 óráig.
Voltak közöttünk némi alapismerettel rendelkezők, de néhányunknak a betűket is keresni
kellett a klaviatúrán, meg a szakmai zsargonokat, kifejezéseket is meg kellett kérdezni, hogy
mit is jelentenek.
Köszönet Bék Gerzsonnak, aki a tanfolyamot vezette, hogy végtelen türelemmel, jó
pedagógiai érzékkel bánt a „nebulókkal” és bevezetett minket a számítógépes világ
alaprejtelmeibe!
Minden alkalommal remek hangulatban teltek az órák, szinte egymással versenyeztünk, hogy
ki találja meg legelőször a „kukacot”.
Nagy szám volt, amikor már egymásnak üzeneteket, fényképeket is tudtunk küldeni.
Nagyon sok köszönet minden résztvevő nevében a Faluház dolgozóinak, az
önkormányzatnak, hogy megteremtették számunkra ezt a lehetőséget!
És nehogy lemaradjunk, várjuk a folytatást, mert a TECHNIKA rohan!
Köszönettel:
Szemes János

A kárászi Faluház májusi programjai
2. kedd
18:00-19:00
Tartás-és közérzetjavító torna Bradács Máriával
2. kedd – 8. hétfő 8.00-16.00
Pálinkaminták leadása a Faluházban
3. szerda
19.00-20:00
FaluMozi - Kisfilmek vetítése Kárászról
5. péntek
A Faluház foglalt
9. kedd
8:30-15:00
Agrárkamarai fogadónap
18:00-19:00
Tartás-és közérzetjavító torna Bradács Máriával
11. csütörtök
A Faluház foglalt a pálinkaverseny előkészületei miatt
12. péntek
19:30-22:00
VII. Nemzetközi Pálinkaverseny 0. nap!
13. szombat 13:00-01:00
VII. Nemzetközi Pálinkaverseny 1. nap
18. csütörtök 18:00-19:00
Tartás-és közérzetjavító torna Bradács Máriával
19. péntek
A Faluház foglalt
20. szombat
A Faluház foglalt
25. csütörtök 18:00-19:00
Tartás-és közérzetjavító torna Bradács Máriával
26. péntek
18:20
Utazás a Komlói Színházba: Egy csók és más semmi 2.0
Jelentkezni a színházra a Faluházban május 22., hétfő 10 óráig lehet
IKSZT, Teleház nyitva tartás: Hétfő: 8.00 – 16.00 Kedd:
Szerda: 8.00 – 16.00 Csütörtök: 10.00 – 18.00
Péntek:

8.00 – 18.00
8.00 – 14.00

Szombaton és vasárnap a falu programjaihoz igazodva várjuk vendégeinket!
A programok változtatási jogát fenntartjuk.
Szeretettel várjuk programjainkra! IKSZT (Faluház) munkatársai: Nyisztor Melinda és Nagy Éva

