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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
• A képviselő testület áprilisban két alkalommal is tanácskozott. A megbeszéléseken többek között
döntöttek a képviselők Magyarország Kormánya által megítélt 12 000 Ft-os téli rezsicsökkentésre szánt
természetbeni juttatás szállítójáról, amely Kárász estében a Szászi Tüzép Kft. lett. Az igények újbóli
felmérése is megtörtént, hamarosan a szerződéskötésre is sor kerül, ezt követően sor kerülhet majd a
szolgáltatás igénybe vételére.
• Újabb pályázatok érkeztek a 2019-es évre meghirdetett nem költségvetési szervek önkormányzati
támogatására. A képviselő testület a beérkezett igényeket megvizsgálták, és mindkét pályázó szervezet
számára az általuk kért támogatás teljes összegét ítélték meg.
• Az önkormányzat által üzemeltett postai szolgáltatásokat márciusban 156-an vették igénybe, és 3,3
millió Forint forgalmat generáltak.
• Április 13-án tartottuk a Kárászi Borversenyt. A Borbarátok által szervezett mustra jó hangulatban telt.
• Április 27-én került sor a Jenczer Gábor Emléknapra és Majálisra, a megjelenteket ezen a napon
sportvetélkedők, foci, röplabda, a gyereknek ugrálóvár, arcfestés, a felnőtteket retro kártya és sör- virsli
party várta.
• A húsvéti készülődéssel párhuzamosan a Faluházban ruhaosztásra került sor. A megjelent gyerekek a
kézműves foglalkozások után ajándékokat kaptak. Köszönet a szervezőknek!
• A IX. Kárászi Pálinka és Pártlatverseny eredményhirdetése május 18-án 14:00 órától kezdődik, ezt
megelőzi az érdeklődők számára 12:00 órától a Faluséta, a további programok a plakátokon olvashatóak.
Az esemény egyben Falunap is, így a kárászi lakosok a lakcímkártyájuk bemutatásával térítésmentesen
vehetnek részt a rendezvényen!
• A közmunkások április hónapban a fenyvest kapálták, a közterületeken, és a temetőben füvet kaszáltak,
buszmegállókat, hídkorlátokat festettek.
• Az aLap-ba szánt cikkeket kérjük, minden hónap 25-éig juttassák el a papjelza@gmail.com email címre
Kárász, 2019. május 7.

Lép Péter
polgármester

HÚSVÉTOLÓ a FALUHÁZBAN
Április 18-ra hirdette meg az önkormányzat a Kárászi Összefogás Egyesülettel közösen a
„Húsvétoló” programot a Faluházba.
Maga a Húsvétolós „akció” ugyan csak délután kettőtől indult, már így is sok érdeklődő várta
a nyuszis témákat.
Bevezetésképpen, a húsvéti hangulatra hangolódva reggel 8 körül irányba vettük a
zenkővárkonyi tojás múzeumot, amely sok érdekes látnivalóval kecsegtetett bennünket.
Örömünkre szolgált, hogy a falubusz telis-tele lett érdeklődő felnőttekkel, de még inkább
kíváncsi gyermekekkel.
Kíváncsiak voltak, hogy a tyúkok által kitojt „végterméknek” mitől lehet akkora ázsiója, hogy
még múzeumot is létrehoztak annak bemutatására. Nos, nem csalódott senki sem, hiszem a
látvány és az élmény magáért beszélt.
Időközben útba ejtettük az igazán szép, gyönyörűen gondozott Dombay-tó pihenőjét és
halastavát, mivel a múzeum 10 órakor nyitotta meg a kapuját. Így addig élvezhettük a tavaszi
növényzet és a díszkertek szép látványát. A gyerkőcök nem unatkoztak, jót futkároztak,
mászkáltak a tó körül illetve a bokros fás környezetben, völgyben, dombokon.
A tojás múzeumnál már sok érdeklődő sorakozott, gyerekek zsivajától volt hangos a környék.
A látvány viszont mindenkit lenyűgözött, amit abban a kis helységben láthatott. Felnőttek és
gyerekek áhítattal, csodálattal szemlélték azokat a gyönyörűségeket, amelyek kiállításra
kerültek a vitrinekben.
Hatalmas élmény volt mindenkinek, hogy a múzeumból kilépve szemben egy épületben
berendezett műhelyben ki is próbálhatták azokat a tojáshímző- festő technikákat, amelyeket
előzőleg megcsodálhattak a kiállításon. Sok gyerek élt a lehetőséggel, és bizton állíthatom mint szemtanú- nagyon ügyesen pingáltak, le a kalappal!
A Kárászi Faluházba visszatérve finom szendvicset ehettek az „éhezők”, aminek elkészítését
köszönjük az egyesület tagjainak és a Faluház asszonyainak, lányainak.
Sok pihenő nem volt, mert 14 órakor folytatódott a nyuszi- program a Faluházban. Volt ott
gicázás, tojásfestés, csuhézás, foltvarró technikával készített tojásdíszítés, és sok- sok jó kedv.
Nagy sikert aratott a két valódi nyuszi is, amelyeket szünet nélkül valaki mindig simogatással
kényeztetett.
A gyermekek az ajándékcsomagjaikat kibontva már a helyszínen megkezdték egymással a
játékok kipróbálását.
Örvendetes látvány volt, hogy a felnőtt kíséret mellett rengeteg gyermek, kicsik és nagyok és
még kisebbek óriási érdeklődéssel élték át az egész délutánt - sőt szinte estig is.
Öröm, vidámság és szeretet övezte az egész napot!
Köszönjük a jelenlévőknek a programon való részvételt.
Tisztelettel: Sz. Jani
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Tisztelt Olvasó!
Pécs melletti városban, Komlón dinamikusan fejlődő cég, új munkatársait keresi.
Munkatársakat- Jelentkezőket keresek!
Tanfolyam-betanulás-munka! Munkabérrel, már a tanulási időszak alatt is!
Az alábbi területekre:
- Marketing
- Irodai asszisztens
- Pénzügy
- Egyéb HR területek
- Divat/ ruha ipar
- Számítástechnika
Olyan jelentkezőket várok elsősorban, akik pályakezdők (25 év alattiak) és szakmával ( pl:
szakmunkásképzőben végeztek) vagy OKJ- s végzettséggel rendelkeznek! (Mivel a betanulás
biztosított, így szakterületi megkötés nélkül- lényegében bárhonnan)
Jelentkezés munkaidőben (08.00-17.00 óra között) a 06706048913-as telefonszámon!
Horváth Dániel

Tisztelt Olvasó!
Pécs melletti városban, Komlón dinamikusan fejlődő cég, új munkatársait keresi.
Ruhagyártással foglalkozunk. Hosszú távú munkalehetőség!
Betanított vagy szakképzettséggel rendelkező kollégákat keresünk, előre lépési lehetőséggel.
Alábbi gépekre:
-3-4-5 szálas lock
-Gyorsvarró gépek
Fizetés: fix órabér + teljesítmény bónusz
Munkakezdés: akár azonnal
Útiköltség támogatás biztosított illetve a bejárás az alábbi helyekről biztosítható:
Pécs, Orfű, Magyarhertelend, Magyarszék, Liget, Mánfa, Hosszúhetény, Magyaregregy,
Kárász, Szászvár.
Jelentkezés munkaidőben a 06706048913-as megadott telefonszámon.
Horváth Dániel

A kárászi Faluház májusi programjai
05.01. szerda

A Faluház zárva tart!

05.02. csütörtök

Tartás -és közérzetjavító TORNA

05.03.- 04. péntek-szombat

Pálinkabírálat

05.09. csütörtök

Tartás - és közérzetjavító TORNA

05.14. kedd

Masszázs

05.16. csütörtök

Tartás - és közérzetjavító TORNA

05.18. szombat

FALUNAP és a IX. Kárászi Pálinka Fesztivál

05.23. csütörtök

Tartás -és közérzetjavító TORNA

05.28. kedd

Masszázs

05.30. csütörtök

Tartás -és közérzetjavító TORNA
IKSZT, Teleház nyitva tartás:
Hétfő:
08:00-16:00
Kedd:
08:00-16:00
Szerda:
08:00-16:00
Csütörtök: 08:00-16:00
Péntek:
08:00-14:00

Szombaton és vasárnap a falu programjaihoz igazodva
Telefonszámunk: 72/671-304, email címünk: karaszifaluhaz@gmail.com
A programok változtatási jogát fenntartjuk.

Posta Partner nyitva tartás:
H-P. 8:00-14:00
Szeretettel várjuk programjainkra!
Kérjük, mondják el további igényeiket, ötleteiket!
Szamosné Áman Orsolya és Bartalovics Gabriella
a Faluház munkatársai

