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December elején elkészültek a Fürdő utca kátyúzási munkálatai, köszönöm a lakosság
türelmét az elhúzódó munkafolyamatok miatt. Köszönet a Mecsekerdő Zrt-nek az út
felújításához adott támogatásért.
Köszönjük a Jáhn Családnak a Central Parkban lévő „falu karácsonyfájához” az
áramellátást, Szemes családnak a fenyőfát és köszönet a Kárászi Összefogás Egyesület
tagjainak a fa feldíszítéséért!
December 4-én Mohácson a Magyar Falu program kormánybiztosa, Gyopáros Alpár
tartott ismertetőt a 2019-től induló pályázati lehetőségekről.
December 6-án a Faluházban került sor a Mikulás ünnepségre, a zenei koncertet és
bábelőadást követően a megjelentek átvették a Mikulástól ajándékaikat.
December 9-én tartottuk az Adventi kézműves vásárt. Köszönet a szervezőknek és az
árusoknak!
2018. december 16-án, életének 79. évében hosszú, türelemmel viselt betegségben
elhunyt Dr. Kis Papp László a Budapesti Műszaki Egyetem nyugdíjas professzora.
Temetésén az önkormányzat képviseli Kárász lakosságát.
A képviselő testület a lakossági kéréseknek eleget téve döntött arról, hogy január
hónapban az állomási részen lévő buszmegálló napelemes ledes közvilágító berendezést
kap, hasonló világító berendezés (nem napelemes) lesz felszerelve a Petőfi utca elején
található buszmegállóban is.

Az elmúlt időszakban a közmunkások gondozták az állatokat, favágási munkákat
végeztek, illetve a szociális tűzifát hordták ki.
 Ebben az esztendőben február 2-án lesz a „Falusi disznótoros” hagyományos
rendezvényünk, akik a munkafolyamatokban szívesen részt vennének, jöjjenek el január
9-én 17:30 órakor a Faluházba a megbeszélésre.
 Az aLap-ba szánt cikkeket kérjük, minden hónap 25-éig juttassák el
a papjelza@gmail.com email címre.
Lép Péter polgármester

Dr. Kis Papp László
1940. november 24. - 2018. december 16.
Laci bácsi Pécsett született. Gyermekéveit Kárászon töltötte. Szülei földművesek
voltak.
1959-ben érettségizett a pécsi bányaipari technikumban, 1964-ben a Budapesti
Műszaki Egyetem geodézia szakán szerzett okleveles építőmérnök diplomát. Az
egyetem elvégzése után meghívták gyakornoknak a tanszékre, az oktatási munka
megkezdése előtt azonban az akkori szabályok szerint ipari gyakorlatra küldték a
Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalathoz. Itt három évig ismerkedett a
földmérő, térképező szakmával, amelynek rejtelmeit a Fotogrammetria és az Általános
Geodézia tanszéken oktatóként osztotta meg a következő évtizedekben a
hallgatókkal.
Közben, 1967 és 1969 között esti tagozaton gazdasági mérnöki diplomát is szerzett a
BME közlekedésmérnöki karán. Fő szakterületei a műemlékvédelemhez kapcsolódó
fotogrammetriai felmérések és a térinformatikai eljárások.
1969-ben szerzett egyetemi doktori címet, 1975-ben lett a műszaki tudományok
kandidátusa. 1976 és 1989 között egyetemi docens volt, közben Phd fokozatot és
habilitációt szerzett, 1989-ben nevezték ki az egyetem professzorává.
2011-ben, 70 évesen hivatalosan ugyan nyugdíjas lett, de továbbra is részt vett a
mester- és a szakmérnök képzésben.
Tudományos munkásságát nagyszámú publikáció örökítette meg: nevéhez felsőfokú
szakkönyv, öt egyetemi jegyzet és több mint ötven szakcikk kötődik.
A szakszervezeti mozgalomhoz 1972-ben kapcsolódott, akkor lett a kari titkár
helyettese, tíz évvel később pedig már az egyetemi SZB titkárhelyettese. 1986-ban
választották meg az egyetem szakszervezeti titkárává. Első elnöke volt az 1988-ban
alakuló Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének, az 1989-ben létrehozott
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés pedig alelnökévé választották.
(szerk.: pje)

ELSZÁRMAZOTTKÉNT IS ITTHON…
Jó néhány éve már hogy Kárász Önkormányzata először megrendezte az
Elszármazottak Találkozóját.
Azóta többször újra és újra összejöhettünk, de sajnos egyre többen vannak, akik a távolság,
vagy betegség miatt- bár szívesen jöttek volna,- nem lehettek jelen. Idén is kérdezősködtünk,
beszélgettünk néhány olyan volt kárásziról, akik mindig itt voltak, most valamiért nem…
A faluban megrendülten vettük tudomásul, hogy a mindig köztiszteletben álló-egykori
kárászi lakos- Kis Papp László egyetemi tanár december közepén elhunyt. Hát a betegsége
miatt nem jött el idén a találkozóra…
Mindig letaglózza az embert, ha valakinek a haláláról értesül – lehet az közeli rokon, barát,
ismerős.
Kis Papp László nemcsak egy ismerős volt Kárászon az itt lakók számára. Ő volt a Tanár Úr!
Igen, nem túlzás a nagybetű, mert Laci ezt megérdemli, és rá is szolgált erre. (Bár hevesen
tiltakozna most is ellene…)
Több éve Budapesten élt már családjával, de szíve mindig falujába visszahúzta. Amíg
édesanyja, Kati néni élt, sűrűn látogatta és segítette mindenben, sőt ápolta betegségében.
Ilyenkor szívesen elbeszélgetett a falusiakkal, elsősorban a szomszédokkal, rokonokkal,
barátaival.
Emellett kiemelten érdekelte a községben élő, nevelkedő fiatalok sorsa. Többen kértek tőle
tanácsot, hogy általános iskola vagy érettségi után hová menjenek továbbtanulni.
Laci bácsi mindig meglátta a tehetséget a gyerekekben. Talán az ő hatásának is eredménye,
hogy Kárászon a kis létszám ellenére igen előkelő számú diplomás lakos található.
Biztosan sokan tudják, hogy Laci bácsi hívő katolikus volt édesanyjával együtt. Mikor még Kati
néni egészsége megengedte, sűrűn jártak együtt istentiszteletre.
Ilyen alkalmakkor elengedhetetlen volt mindkettőjük részéről a kis beszélgetés, a hogylétről
való érdeklődés.
Azt talán kevesen tudják, hogy Kati néni halála után a Tanár Úr nagyon komoly összegű
adománnyal ajándékozta meg a helyi templomot. (Ha csak kevesen hallották ezt a
tiszteletreméltó felajánlást, az csak Laci bácsi végtelen szerénységét bizonyítja! )
UTÓLAG IS KÖSZÖNJÜK!
Próbálkozik az ember ilyenkor úgy fogalmazni, hogy az írás ne legyen túl érzelgős, „búcsúzás
ízű”. Azt hiszem, Kis Papp Lászlótól nem kell búcsúznunk. Személye ugyan nem, de
szellemisége és ránk maradt öröksége velünk marad. Ahogy a címben: Elszármazottként is
Itthon…
Szemes János

MEGHÍVÓ
A magyar kultúra napja alkalmából
2019 január 29-én 18 órai kezdettel
dr. Varga Szabolcs
„A mohácsi csatától Zrínyi Miklósig. Újdonságok a török kor
kutatásában”
című előadását hallgathatják meg az érdeklődők
A kárászi Herman Ottó Könyvtárban

A FALUHÁZ JANUÁRI PROGRAMJAI

01.08. kedd

15:00

Masszázs

01.09.szerda

17:30

Falusi Disznótoros rendezvény előkészítő
megbeszélés

01.10. csütörtök 18:00

Tartás- és közérzetjavító torna

01.11. péntek

Kárászi Összefogás Egyesület taggyűlés

13:00

01.17. csütörtök 18:00

Tartás- és közérzetjavító torna

01.22. kedd

Masszázs

15:00

01.24. csütörtök 18:00

Tartás- és közérzetjavító torna

01.25. péntek

A magyar kultúra napja – részletek a plakáton

17:00

01.26. szombat
01.28. hétfő

Kárász Borbaráti Egyesület - Évnyitó taggyűlés
13:00

01.31. csütörtök 18:00

Faluház foglalt
Tartás- és közérzetjavító torna

Nemes Balázs fogadó órája január hónapban elmarad, februárig az ismert
telefonszámán és e-mail címén elérhető. Elérhetőségei a Faluházban
rendelkezésre állnak. Következő fogadóóra: Február 5. 15:30
NYITVA TARTÁS:
Hétfőtől – péntekig 08:00-16:00, valamint a programokhoz, foglalkozásokhoz
igazodva várjuk az érdeklődőket. Szombaton és vasárnap a falu programjaihoz
igazodva.
Telefonszámunk: 06 72 / 671 – 304, email címünk: karaszifaluhaz@gmail.com
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Várjuk ötleteiket! A Faluház munkatársai: Szamosné Áman Orsolya és Bartalovics Gabriella

POSTA PARTNER PONT NYITVA TARTÁSA:
Hétfőtől – péntekig 08:00 – 14:00
Szombaton és Vasárnap a Posta zárva tart.

KÖZÉRDEKŰ
A Kárászi Összefogás Egyesület
összejövetelt tart 2019. január 11-én 1300 órakor.
Kérem az egyesületi tagokat, hogy jelenlétükkel és ötleteikkel segítsék éves
programunk megszervezését. Beszélgetésünk tárgya főleg az éves programsor
összeállítása, megtervezése, megbeszélése. Mindenki részvételére, ötletére,
javaslataira számítok!
Köszönettel: Óbertné Marika.

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSE
kiváltás, érvényesítés, megszüntetés
CZIMBER JÁNOS +36 (70) / 436 – 12 12
Komlói Járási Hivatal
7300 Komló, Városház tér 3.
Fogadási idő:
szerdánként 8:00 – 11:30
FILÁK LÁSZLÓ +36 (70) / 709 – 06 32
Önkormányzat épülete
7342 Mágocs, Szabadság utca 39.
Fogadási idő:
hétfő – szerda 8:00 – 16:00
VASS JÁNOS
+36 (30) / 300 – 44 90
Falugazdász iroda (Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskolával szemben)
7370 Sásd, Kossuth Lajos utca 1.
Fogadási idő:
hétfő – csütörtök 8:00 – 16:00
péntek 8:00 – 12:00

MASSZÁZS-ra jelentkezni lehet a Faluházban, telefonon vagy személyesen a programoknál
jelzett napokon. Még van néhány szabad időpont január 15-én (15:00 – 19:00 óráig).
Árlista
Megnevezés
Székmasszázs
Arcmasszázs
Masszázs ágyon
Masszázs ágyon

Perc
15'
20'
30'
60'

Ár
1 500 Ft
2 000 Ft
2 500 Ft
3 000 Ft – 3 500 Ft

2019. január 5- én, szombaton 10 órától Komlón a Közösségek
Házában nagyszülő-unoka páros darts versenyt rendeznek.
A részleteket az alábbi linken találhatják:
https://www.t20darts.hu/hirek/2018/12/08/nagyszulo-unoka-darts-verseny

