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aLAP 
 

2010. január 29. 

K á r á s z i 

független havilap 

 

XIII. évfolyam 1. szám 
 

Önkormányzati hírek helyett 
 

Erősen sántikál a cím, hiszen amiről szólok, az nem más, mint a HÍR, csupa nagy-nagy betűvel. 

Lássuk tehát:  

Kárász 2010-ben 19
M

 forintot alig meghaladó állami támogatásra jogosult, csaknem 8%-al kevesebbre, mint a 

sanyarú tavalyi évben… 

Elérkeztünk tehát lehetőségeink határához, pénzmaradványaink biztosítékot jelentenek a már megnyert 

pályázatok zavartalan lebonyolításához és egy korrekt átadáshoz, ami az őszi önkormányzati választásokat illeti. 

Ami az idei bevételeinket jelenti, a csökkenő állami normatíva mellett érvágás az iparűzési adó várható 

csökkenése, és az idegenforgalmi adó mértéke is alatta lesz a tavalyinak a megváltozott szabályok miatt. 

Mi lehet ilyenkor a teendő? 

Vegyük sorra lehetőségeinket! 

Első lehetőség; káromkodás, szentségelés és az elmúlt száz év magyar politikai szereplőinek bunkózása Gömbös 

Gyulától Retkes Attiláig. Nem tűnik célravezetőnek! 

Második verzió; rövid távon gondolkodás, mondjuk májusig…ebbe se mélyedjünk bele… 

Harmadik lehetőség; mivel a költségnemek között elhagyható nemigen akad, minden költség közel tizedével való 

csökkentése… igen ám, de a közvilágítás, a szemétszállítás, az üzemanyag bizony drágul, a minimálbér 

emelkedik… 

Negyedik irány; a lehetőségek koncentrálása a kötelező feladatokra…(háromezer-háromszáz önkormányzatot 

tartani azért, hogy a közalkalmazottak, köztisztviselők hozzájussanak járandóságukhoz valóban luxus, első és 

sokadik hallásra is…) 

Mi marad tehát a Magyarország patrónájához szóló imák mellett? Nem közgazdasági fogalom, nincs az a képlet, 

mellyel leírható, a KSH nem jegyzi, köze nincs a tőzsdéhez… 

Ez a REMÉNY! 

Mezei Attila 

 
Mecseki Bányászok Szakszervezete – Szászvári Alapszervezete – 7349 Szászvár, Bányász tér 1. 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

A szászvári szervezet érdekvédelmi tevékenysége mellett nagy hangsúlyt fektet a bányász hagyományok, a 

bányász kultúra ápolására és megőrzésére. Ezen tevékenységünk bizonyítékai lépten-nyomon tetten érhetők a 

településünkön. A Bányászati és Helytörténeti Kiállítás, a Bányász Emlékpark, a bányatelepi emlékhely az 

emlékkövekkel, márványtábla, csillék és a kopjafa ékes bizonyítékai ennek az évek óta tartó következetes 

munkának.  

Jelenleg azon fáradozunk, hogy 2010. december 4-én a Bányász Emlékhelyen egy Szent Borbála szobor 

felállítására, felavatására és felszentelésére kerüljön sor. 

A megvalósítás érdekében pályáztunk (van már eredményes pályázatunk), és pályázunk jelenleg is. A 

megvalósulás költsége 1,5-2 millió Ft-ra tehető. A pályázatokon túlmenően egy erőteljes adománygyűjtő akciót 

indítottunk el a Falu TV-Újság és szórólapok segítségével. Természetesen keressük szponzorok támogatását is. 

Azt gondoljuk, hogy a szobor tervezett helyen történő felállítása méltó helyszínt teremt a bányász ünnepségek 

színvonalas megtartására, a bányász kultúra emlékeinek megőrzésére és továbbadására. 

Kérjük, hogy a fenti gondolatok jegyében a tervezett szobor létesítését anyagilag támogatni szíveskedjen, 

valamint kérjük a felhívás volt bányászok körében való terjesztését. 

Kérésünk teljesítését remélve kívánunk Önöknek eredményekben gazdag, Boldog Új Évet! 

Szászvár, 2010. január 8. 

                                                               Jó szerencsét!  

                                                                                           Wáger József, a Szászvári Bányász Alapszervezet elnöke 

Bankszámlaszámunk: 71800068-11099121 

kárászi 
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Kárász község Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november hó 27-én tartott 

közmeghallgatással egybekötött falugyűlés jegyzőkönyve (II. rész) 

 
Borbély Zsuzsanna Tudomásunkra jutott, hogy a 

MÁV menetrendje december 12-én változik és az új 

menetrend szerint kétóránként haladnak el vonatok 

Dombóvár és Bátaszék felé, de Kárász 

megállóhelyen nem állnak meg. Egyetlen egy sem. 

Ez bennünket elég kellemetlenül érint. Állítólag volt 

utasszámlálás és kevés utas volt, ezért nem fog 

megállni a vonat. Négy aktív vasúti dolgozó 

közlekedik Kárászról, három diák és alkalmi utasok. 

Lehet, hogy volt utasszámlálás, de kevés a fizető 

utas, mert zömmel vasutasok élnek a 

vasútállomáson, tehát ők nem fizetnek, a 65 év 

felettiek nem fizetnek, így ezek az utasok nem 

szerepeltek a számlálásban. A buszközlekedés is 

elég gyér, Komlóra is úgy lehet eljutni, hogy több 

jegyet kell venni, átszállni. Kérjük a község vezetőit, 

támogassanak bennünket, hogy továbbra is 

megálljanak a vonatok. Az új menetrendben 2 

perccel indul később Dombóvárról a vonat, és 

Mázáról ugyanúgy megy tovább, tehát a kárászi 

megálló 2 percet jelentene és valamivel több 

üzemanyagot. Voltunk Páva Zoltán országgyűlési 

képviselő úrnál is ez ügyben, megígérte, hogy 

támogatja az aláírásgyűjtésünket.  

Óbert Sándorné Van még két iskolás gyerek, aki 

Dombóvárra jár iskolába minden nap, és egy, aki 

Bonyhádra. Nem mindegy, hogy vonaton vesz egy 

20 km-es bérletet és leszáll Dombóváron. Ha nem 

lesz vonat, akkor el kell neki egy órával korábban 

menni, negyednégykor kelni kell neki, bejön 

Kárászig, itt várakozik, elmegy Szászvárig, ott 

várakozik, majd onnan elmegy busszal Dombóvárra. 

Az útiköltség kb. a háromszorosába fog kerülni, 

mert ez 50 km, vasúton pedig 20 km. Arról meg nem 

is beszélve, hogy télen többször nem tud felmenni a 

busz a vasútállomásra. Ha ez bekövetkezik, egy kiló 

kenyérhez nem tudunk hozzájutni.  

Mezei Attila Ez úgy szokott zajlani, amióta van 

társulás, hogy a MÁV és a VOLÁN képviselője 

eljön a társulási ülésre, és a polgármestereknek 

elmondja azokat az elképzeléseiket, amik a falukat 

érintik. Ez elhangzott valamikor tavasszal, hogy a 

kárászi megállóhelyet meg akarják szüntetni. 

Természetesen én ez ellen tiltakoztam és a társulás is 

ellenzi. Így mentek el onnan, és mégis betették a 

menetrendjükbe. Úgy szokta a MÁV megszüntetni a 

megállókat, hogy vele párhuzamosan van buszjárat, 

de ezek szerint itt nincs. Kérek mindenkit, hogy az 

aláírásgyűjtő ívet írja alá, hátha sikerül változtatni az 

elképzelésükön.  

Szalai Sándor Nem tavasszal kellett volna szólni, 

hogy ne változtassák meg a menetrendet? 

Mezei Attila Azt mondták, hogy mivel mindenhol 

ellenkezésre találtak, nem tettek semmit.  

Gulyás Andrásné A szakasz megszüntetése miatt 

tiltakoztak sok helyen. Itt nem megszüntetni akarják, 

csak nem áll meg a vonat. 

Borbély Zsuzsanna Nem is tudtunk róla, az 

egyszerű emberek az Interneten sem tudták 

megnézni a menetrendet, csak akik jártasabbak, azok 

a minisztérium honlapjáról tudták letölteni. Volt már 

rá példa, amikor pályaátépítés volt, nem állt meg 

Kárászon az 5-ös vonat, akkor is gyűjtöttünk 

aláírásokat és sikerült visszahozni, most is ebben 

reménykedünk. 

Óbert Sándorné Az állomáson, ahol a buszmegálló 

van, nagyon sötét van. Nem lehetne egy villanyt 

tenni oda? Oszlop is van. Egy platz is kellene, hogy 

a buszra könnyebb legyen felszállni, mert nincs 

semmi. Egy kis tető is jó lenne.  

Mezei Attila Az a gond, hogy ott sem a közútnak, 

sem nekünk nincs területünk, az az egész a MÁV-é. 

A világítás 30-50 e. Ft-ba kerülne. Utána fogunk 

nézni. Ha mást nem, akkor kavicsozni tudunk, és 

akkor legalább sár nem lesz.                   (Folytatjuk)  

 
Szászvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának J e g y z ő j e 

7349 Szászvár, Május 1. tér 1. 

Tel: 72/589-000/16, 389-123,  fax: 72/389-200, 389-688.  

 

H i r d e t m é n y 
 

Tájékoztatom Kárász község lakosságát arról, hogy 2010. január 14-től kezdődően, minden csütörtök 

délután kihelyezett ügyfélfogadás lesz kb. 14 óra 15 perctől 16 óráig a Polgármesteri Hivatal épületében, a 

Tourinform-, vagy a polgármesteri irodában. Az ügyfélfogadáson különféle kérelem-nyomtatványok 

szerezhetők be, tájékoztatást lehet kérni az ügyintézőtől különféle ügyekben, időpontot lehet pl. egyeztetni 

segítségével az ügyintézőkkel stb. Érdemi ügyintézésre a kihelyezett ügyfélfogadásokon nincsen lehetőség.  

Kérem, vegyék igénybe szolgáltatásunkat! 

Szászvár, 2010. január 14.  

                                                                                                 Havasiné Szokoly Zsuzsanna jegyző  
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Januárban születtek… 

 
Radnóti Miklós: Naptár 

Január 

Késõn kel a nap, teli van még  
csordúltig az ég sűrü sötéttel.  

Oly feketén teli még,  
szinte lecseppen.  

Roppan a jégen a hajnal  
lépte a szürke hidegben. 

Az év első hónapjában nem íróról emlékezünk, olyan emberről lesz szó, aki megint csak példa értékű, mint 

Kós Károly. Albert Schweitzer 

Ki is volt ő tulajdonképpen? Filozófus, teológus, zenész, lelkész, tanár, vagy orvos? Nehéz elhinni, hogy élt 

valaha ilyen ember a Földön. Derűs, boldog fiatalkora volt, sok barátja, szerető családja, jó tanárai, ő maga 

nagyon tehetséges, beteg sosem volt, huszonévesen már valamekkora hírneve is van…Ugyanekkor úgy érzi, 

hogy mindezért fizetnie kell egyszer, hogy vissza kell adja a világnak azt a jót, amit ő kapott. „Mindarra, 

amivel neked több adatott meg, mint másoknak -  egészség, természeti adottságok, munkaképesség, sikerek, 

családi boldogság - nem szabad úgy gondolnod, mint járandóságaidra. Fizetned kell értük.” 

Fogta magát, elvégezte az orvosi egyetemet, pénzt gyűjtött és otthagyott mindent, elment Afrikába, 

gyógyítani az ottani embereket. Valaki azt mondta róla, hogy „Ebben az emberben volt bátorság megtenni 

azt, amit mindnyájan megtennénk, ha lenne bennünk bátorság. ”Ki ne álmodozott volna arról, hogy majd 

egyszer nekiáll és valami nagy, valami fontos, valami hasznos dologba kezd... Aztán jön az „Á, én egyedül 

úgyis kevés vagyok, egy ember nem tudja megváltoztatni a világot…” Albert Schweitzer megmutatta, hogy 

mire is képes egyetlen ember. Gaboni kórházába hamarosan özönleni kezdtek az emberek, Ogangának, Nagy 

Fehér Varázslónak nevezték el. Nappal a kórházat építette, gyógyított, éjszaka írt, olvasott és zenélt. 1953-

ban Nobel –békedíjat kapott. A kórház, amit alapított Lambarénében, a mai napig működik…      (M.V.) 

Nagyon kevés ez így róla, de csodálni valónak, tiszteletkeltőnek, ízelítőnek – elég. Aki többet szeretne tudni 

róla, a könyvtár szeretettel várja… 

Mezeiné Zsuzsa 

 

ADÓZÁS – FALUSI VENDÉGFOGADÓK 

 

2010. január elsejével megszűnt a falusi vendégfogadók adókedvezménye. 

Adózási lehetőségek: 

 Tételes átalányadó 
- 32 ezer Ft/szoba/év 

 Ingatlan bérbeadás 

- Különadózó jövedelemként 

- Összevont jövedelemként 

- Egyéni vállalkozóként 

- Gazdasági társaságként (bt., kft.) 

Ha valaki étkeztet, az nem választhatja a különadózó-, ill. az összevont jövedelem módot!!! 

A nyugdíjasok esetében nincs külön jogszabály, rájuk is a fenti adómódok egyike vonatkozik. 

Bejelentkezés az APEH-hez a 10T101 nyomtatványon lehetséges elektronikus úton. 

Ha valakinek idáig hetessel kezdődő adószáma volt a tevékenység végzésére, és most egyéni vállalkozóként, 

vagy gazdasági társaságként óhajtja a tevékenységet folytatni, annak a helyi jegyzőnél ezt be kell jelentenie.  

Továbbra sincs ÁFA, alanyi adómentesség vonatkozik a vendégfogadókra. 

Ajánlatos minden vendégfogadónak egy könyvelőhöz fordulnia tanácsért! 

 

 

RENDŐRSÉGI KÖZLEMÉNY 

 

A Komló RK Közrendvédelmi Osztálya Szászvár székhelyű körzeti megbízottjai Juhos Gábor r. 

zls. és Pogrányi Balázs r. törm. 

Iroda: Szászvár, Kun B. u. 34. Fogadóóra: kedd, 9-11 óra. Telefon: 72/ 389-456; 30/ 218-4806 
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Tisztelt kárászi Klub Tagok! 
 

Szeretnénk figyelmébe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2010. február havi programját, 

melyre szeretettel várjuk. 

A (vastagon jelölt) Nyílt Napokon a kárászi iskolabusz de.  9 órakor indul a megszokott 

helyről. 

01. hétfő  Jeles napok, népszokások februárban 

02. kedd Készülődés a farsangi bálra 

03. szerda  Készülődés a farsangi bálra  

04. csütörtök Születésnappal egybekötött farsangi mulatság 

 Szeretettel meghívjuk és várjuk Minden Kedves Klub Tagunkat du. 4 

órakor tartandó rendezvényünkre. Sütemény és tombola felajánlást 

elfogadunk.  

 Részvételi szándékát január 29.-ig kérjük jelezni szíveskedjék 

Arankánál, Áginál vagy a Klub telefonszámán! 

 Az iskolabusz ezen a napon 15 órakor indul a kárászi állomásról. 

08. hétfő Étkezéstérítés befizetés – február havi horoszkópok 

09. kedd Kézimunka – du.: torna 

10. szerda Agytorna 

11. csütörtök Nagyanyáink receptjei /   du.: torna 

12. péntek  Valentin napi meglepetések 

15. hétfő  Bibliai délelőtt / du.: torna 

16. kedd  Érdekes, megható, meghökkentő történetek 

17. szerda Memóriafejlesztő tevékenység 

18. csütörtök Filmmúzeum / du.: torna 

19. péntek Virágok ültetése 

22. hétfő Egészséges életmód / séta az egészségért 

26. kedd Kézimunka  / du.: torna 

24. szerda Mátyás napi időjóslás 

25. csütörtök „Csak egy szép történet” – du.: torna 

26. péntek Zene hallgatás 

M á z a,  2010. január 21. 

         Szívélyes üdvözlettel: 

                Éva, Piroska és Andrea 

Telefonszámaink: 

Klub: 06/20/560-0730, Éva: 06/30/502-8260, Piroska: 06/30/305-1723, Andrea: 06/20/944-3479 

 

Magyaregregyi Hagyományőrző Dalkör 

 

Dalkörünk augusztus 29-én meghívást kapott a szerbiai Novo Orahovóba – magyar néven 

Zentagunarasba –, ahol ismét sikeresen szerepeltünk. A kárászi baráti kör pedig főzésben az első 

díjat hozta el, így méltán képviselték ők is hazánkat. Szeptember 20-án a Kulturális Örökség Napja 

alkalmából Mezei Attila polgármester úr felkérésére részt vettünk a kárászi ünnepségen. Szüreti 

dalokat és erdélyi énekeket (himnuszokat) adtunk elő. A Székely-kapu szentelés utáni szentmisén is 

jelen voltunk. Október 22-én az idősek világnapján is igyekeztünk az ünnepségen megjelenőket is 

egy-két nótával szórakoztatni. Másnap, október 23-án Kárászon, megemlékeztünk az 1956-os 

eseményekről.                                      Fintáné Aranka 

 

MEGHÍVÓ 

 

A Faluszépítő Egyesület vezetősége nevében meghívlak 2010. 01. 29-i taggyűlésünkre, melynek 

helyszíne a Faluház, péntek, 18 óra! 

Mezei Attila elnök 

 


