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A 2008-as esztendô végén kerestek
meg elsô ízben és azóta is többször
Vasason, a „C” és „B” utcákban,
osztatlan közös tulajdonban élô lakók
az építményadó kiszabásával
kapcsolatban. A közelmúltba egy kis
küldöttség is felkereste Vasasról a
Polgármesteri Hivatalt az ügyben. Azt
sérelmezték, hogy az önkormányzat
igazságtalanul veti ki az lakásaikra az
építményadót, ugyanis az osztatlan
közös tulajdonú épület teljes
alapterületét veszik alapul, és ebbôl
vonják le az adómentes 80 m2-t. A
lakóknak az adómentes részt
meghaladó hasznos alapterület alapján

kiszámított adót kell fizetniük tulaj-
doni hányadaik arányában. Ráadásul az
önkormányzat visszamenôlegesen, az
elmúlt öt esztendôre vetette ki az adót.
Ha pusztán a lakások alapterületét
vennénk alapul, a lakások többsége
nem érné el az adóköteles alapterületet.

Több osztatlan közös tulajdonban élô
lakó eleget téve kötelezettségének
építményadó bevallást adott be. A
bevallás szerint nem volt adófizetésre
kötelezett, melyet a hivatal vissza is
igazolt. Késôbb derítette ki az adóiroda,
hogy ezen lakók lakása egy osztatlan
közös tulajdon része. 

folytatás a 3. oldalon

„Szegény embert
még az ág is húzza”

avagy az építményadó

Kommentár nélkül

Szavazás eredménye: 26 igen, 4 nem és 2 tartózkodik
(nem szavazott: 4,  távol volt: 4)

Pécs Megyei Jogú Város  Közgyûlése 2009. 06. 18-án 
tartott ülésén az alábbi határozatot hozta.

Trianon
Június 4-én délután fél ötkor megszólal-

tak a harangok Vasas mindkét templomá-
ban. Meghajoltak a zászlók, tisztelgésre
emelkedtek a kezek: Trianonra emlékez-
tünk. Bõvebben a 7. oldalon.
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Néhány hete felsikítottak a láncfûré-
szek Vasas központjában, és amit
évszázaddal ez elôtt elôdeink gondo-
san létrehoztak, és hosszú évtizedekig
használtak, azt percek alatt tönkretet-
ték. Már nem pompáznak soha többé
a Fischer kert gyönyörû gesztenyefái.
A földön erôtlenül, darabokra vágva
fekszenek, hervadt leveleik, virágaik
nem kelnek életre már soha. E holdbéli
tájat a Vasasiak szeme könnyezve nézi.

A területet a tulajdonosok eladták és
az új tulajdonos úgy döntött, hogy

területen két családi házat épít a telek
közepére. A helyszínen beszéltem az
egyik tulajdonossal, ki akkor azt ígérte,
hogy csak azokat a fákat fogják kivág-
ni, amelyek veszélyesek, illetve amelyek
az épület felépítésénél útban lesznek.
Nem sokkal késôbb szomorúan ta-
pasztaltam, hogy valamennyi fa kivá-
gásra került. A tulajdonos kérdésemre
azzal magyarázta a megmaradt fák
kivágását, hogy a környék lakói kérték
az eltávolításukat, mert házaikat féltet-
ték a fák leszakadó ágaitól. A döntött
fák vágási felületét megvizsgálva azt a

következtetést vontam le, hogy a fák
kb. 80-85 %-a egészséges volt. 

A magánterületen álló fák kivágását
csak abban az esetben lehetett volna
hatóságilag megakadályozni, ha azok
védettséget élveztek volna. Sajnos az
önkormányzat nyilvántartásában ezek
a fák nem szerepeltek védettként. A te-
lekre az építési engedély kérelmet bead-
ták a tulajdonosok, jelenleg elbírálás
alatt van, az építkezés talán még ebben
az évben elkezdôdik. A tulajdonos
ígérte szerint a területet és környékét
rendezni fogják.

Sajnos, már csak ebben bízhatunk. 

Huba Csaba

A Fischer kert halála

folytatás a címlapról 
A lakók panaszát jogosnak tartottam

és megkerestem a város fôjegyzôjét dr.
Papp Juditot, ki dr. Milter Annához,
az Adóügyi Osztály vezetôjéhez
irányított. Az osztályvezetô asszonnyal
több ízben tárgyaltam az ügy
megoldása érdekében. Azt a tájékozta-
tást kaptam, hogy az Osztály a jelenleg
érvényben lévô 1990. évi C. törvény
12.§ (1) pontja szerint járt el mely
kimondja, hogy „több tulajdonos
esetén a tulajdonosok tulajdoni
hányadaik arányában adóalanyok”. Az
osztály nem térhet el a törvényben
elôírtaktól. Próbáltam keresni valami-
féle lehetôséget az ügy megoldására.
Abban az esetben, ha az osztatlan
közös tulajdonú építmény lakói

társasházzá alakulnának, megoldódna
a probléma. Csakhogy ennek költsége
kb. 150-180 eFt lenne, és ezt a költséget
a lakók nem tudnák vállalni és a
társasházi forma további kötöttségek-
kel is járna. Kerestem más lehetôsége-
ket is. Szóba került annak lehetôsége,
hogy az osztatlan közös tulajdon lakói
kizárólagos használati megállapodás-
ban rögzítsék azt, hogy az osztatlan
közös tulajdonból mennyi részt hasz-
nálnak kizárólagosan. Az iroda szerint
ez sem felel meg a törvényi elôírások-
nak. Egyetlen járható útként a törvény
módosítása jöhetne szóba. Felvettem a
kapcsolatot Bókay Endrével, a terület
országgyûlési képviselôjével, és azt
kértem, kezdeményezze a törvény
módosítását.

„Szegény embert
még az ág is húzza”

avagy az építményadó



Vasast átszeli egy patak – hivatalos
nevén Belvárdi vízfolyás – melyen né-
hány híd könnyíti meg az átkelést.
Ezek a hidak a Pécs Holding Zrt.
kezelésében vannak. 

Kivételt képezett a Kút utca elején
található, rendkívül rossz állapotban
lévô, balesetveszélyes kis gyalogos vas-
híd. Már közel három éve kezdemé-
nyeztem a híd átépítését. Ennek követ-
kezménye az lett, hogy az akkori PVV
Zrt. hidász szakembere a hidat élet-
veszélyesnek nyilvánította és közleke-
dési táblával tiltotta meg annak hasz-
nálatát, továbbá a híd mindkét olda-
lára fémoszlopot is betonoztatott az
átjárás fizikai megakadályozására. 
A látvány elkeserítô volt.

A Sopianae program elindulásával
lehetôség nyílott a híd újjáépítésére.
Sikerült elérnem, hogy e program ré-
szeként új híd létesüljön. A hivatal úgy
készíttette el a híd terveit, hogy arról
engem nem értesítettek, így nem volt
módom egyeztetni a tervezôvel. Csak
késôbb jutottam hozzá a tervekhez. 
A rajzokon egy tetszetôs, környezetébe
illeszkedô kinézetû hidat láttam, de
közöltem, hogy ez keskeny, egy olyan
hidat kértem, melyen személyautók át-
járása is biztosított legyen.  A Pécs

Holding hidásza ragaszkodott az 1,5
m-es belmérethez, mondván erre a
területre csak gyalogos híd készíthetô.
Erre szokták mondani: „Anyám, én
nem ilyen lovat akartam”.

A híd az eredeti tervek alapján elké-
szült, pontosabban június 30-a az áta-
dási határidô. A patakon újra át lehet
kelni. A híd szép, remélem mindenki-
nek tetszik. 

Vigyázzunk rá, óvjuk meg vala-
mennyien a rongálóktól.

Néhány szóban tájékoztatást adnék
a Liget utcai híddal kapcsolatban is.  

A híd nagyon rossz állapotba került.
Ez köszönhetô annak, hogy a kezelôje
(PVV Zrt. ma Pécs Holding Zrt.) az
elmúlt évtizedek során nem gondozta,
karbantartotta a hidat. A Liget utca
máshonnan nem közelíthetô meg,
ezért különösen fontosnak tartom a
mielôbbi átépítését.

A hidat veszélyesnek nyilvánították
a szakértôk, jelenleg 1 t súlykorlátozást
tartalmazó tiltótábla védi. A Városfej-
lesztési Fôosztály szakembereivel keres-
sük annak lehetôségét, hogy milyen
pénzforrást tudnánk találni a híd mie-
lôbbi átépítéséhez. Sajnos az utóbbi
idôkben központi pályázatokat nem
írtak ki hidak felújítására, átépítésére.
A Sopianae program 5,2 milliárd Ft
összege is 4,5-re csökkent. Még egyen-
lôre nem látom annak lehetôségét,
hogy a közeljövôben pénzforráshoz
jussunk, de ezt elsôdlegesen megol-
dandó problémának tartom.

Huba Csaba
képviselô
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Szándékomban áll dr. Páva Zsolt
polgármester úr segítségét is kérni az
ügy megoldása érdekében. Megválasz-
tása óta új polgármesterként számos
problémát kell kezelnie, de remélem
rövidesen talán tudunk az üggyel
kapcsolatban-érdemben tárgyalni.

Ez a választókörzetemben jórészt a
vasasi („B-C-D”, Bencze József és Liget
utcák) és a somogyi bányatelep
lakásainak lakóit érinti, kik valamikor
megvásárolták a korábbi bányász-
lakásokat. Valószínûleg hasonló
problémával küzdenek a város azon
területen is, ahol ugyancsak léteznek
ezek az osztatlan közös tulajdonú
lakások (Szabolcs, Pécsbánya, Meszes,
Marx út környéke stb.).

Úgy gondolom, ez az adózási forma
több sebbôl is vérzik. Ha például egy
osztatlan közös tulajdonú építmény-
ben valamelyik lakó jelentôs bôvítést,
ráépítést végez és ezáltal az ô lakásának
alapterülete jelentôsen megnövekszik,
az egész osztatlan közös tulajdon alap-
területe is nô, de a tulajdoni hányad
ezáltal nem változik. Vagyis a kisebb
alapterületû lakás tulajdonosa igazság-
talanul többet, a nagyobb lakás tulaj-
donosa igazságtalanul kevesebb adót

fizet. Ehhez az alapterület változásá-
nak függvényében tulajdoni hányad
változást kellene bejegyeztetni a Föld-
hivatalnál.

E cikk írásakor ismét telefonon
egyeztettem dr. Milter Annával. Azt a
tájékoztatást adta, hogy próbálnak egy
olyan önkormányzati rendeletmódo-
sítást kidolgozni, és a Közgyûlés elé
beterjeszteni, ami megfelel a törvényi
elôírásoknak és valamilyen szinten
kezeli a problémát. A mentességet szo-
ciális rászorultsági alapra próbálják
helyezni.

Az ügy megoldása nem könnyû feladat,
de bízom benne, hogy sikerülni fog.

Huba Csaba 
képviselô

Híd létesült
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Nagy Zoli úti beszámolójának
rövidített változata

2009. 05. 08 Péntek. 1. nap.
A megbeszéltek alapján reggel 8-kor

indultunk Olaszországba. Hárman in-
dultunk útnak: Laci a tapasztalt, Jani a
kezdô és én a visszatérô szerepben.
Kezdô barátunkat Pécsen vettük be a
bandába, kicsit talán félve, hogy bírja-

e majd a dolgot, és ha igen akkor vajon
meddig. Volt némi kételyünk, de nem
akartunk lenézni senkit így hát úgy
gondoltuk, az idô majd eldönti. A 100.
km-nél, már látszódni kezdtek a prob-
lémák, mivel egy 2 km hosszú 10%-os
emelkedô fogadott minket ahol a nap
35,5 °C-t sújtott ránk. Jani ezt nem
viselte túl jól mivel neki az addig is
diktált tempó sok volt. A 150. km-nél
már annyira legyengült, hogy értelmet-
len lett volna folytatnia az utat, és mi
is kb. 50 km-t vesztettünk a várakozá-
sokkal. Bjelovárnál megbeszéltük,
hogy ketten megyünk tovább, és Jani-
ért jön egy autó, amivel majd haza-
megy. Azért becsülöm, hogy megpró-
bálta, és azért is, mert belátta, hogy túl-
értékelte önmagát, de bízom benne,
hogy azért a legközelebbi hasonló útra
már felkészülten el tud jönni. Este 8-
kor értünk Zágrábba, gyorsan vettünk
vacsorát, majd szálláshelyet kerestünk.

Megtett táv: 221 km. Max: 63,4 km/ó
Átlag: 25 km/ó. Menetidô: 8:51:07. 
26 °C.  Emelkedô: 2 km

2009. 05. 09. Szombat. 2. nap.
Fél 12-kor léptük át a horvát-szlovén

határt. Itt kezdôdtek a történetek, mert
a térképrôl pont az a rész hiányzott,
ami mutatta volna, hogy az elkövetke-
zendô 100 km-t merre kellene megten-
nünk. Beértünk egy erdôbe ahol ha-
mar vége is lett az aszfaltos útnak és
elkezdtünk felfelé kaptatni, a dolog

egy kicsit sietôs volt, mert már kezdett
sötétedni és szerettünk volna szállás-
helyet keresni. Az erdôn keresztül át
kellett mennünk, valahol elnéztünk
azonban egy elágazást, és egy bazi
meredek 12-14%-os kavicsos útnál
találtuk magunkat, és ha már ott vol-
tunk, akkor azon le is kell mennünk.
A dolog akkor kezdett el nem ízleni,
amikor rájöttük, hogy ott vagyunk
ahol 2 órája voltunk, csak közben tere-
peztünk egyet. Késôbb az út mentén
találtunk egy szállásnak megfelelô he-
lyet, amit hamar el is foglaltunk.

Megtett táv: 188 km. Max: 68 km/ó
Átlag: 21,4 km/ó. Menetidô: 8:47:54. 
25 °C. Emelkedô: 8 km

2009. 05. 10. Vasárnap. 3. nap.
Elkezdôdtek az emelkedôk: az elsô

nem volt vészes, 6-8% 7 km-en, na de
a következô már nem ízlett annyira.
Elindultunk 6-8%-on 3 km-t aztán
emeltek egy szintet, 10%-ra ez eltartott
5 km-t. Amikor azt gondoltuk, hogy
felértünk, mert láttunk egy kanyart,
ami egy kicsit lejtett, akkor jött a hideg
zuhany: ismét 15% a hátra lévô 2 km-
en, majd felértünk 1250 méteres
magasságba. Ezután egy 10 km-es me-
redek lejtôs, jól  ívelhetô sûrû kanya-
rokkal dúsított pálya. Na, ezt nekünk
teremtették, nekiiramodtunk, hamar
felszökött a tempó 70-80-km/ó-ra.
Száguldoztunk lefelé, ritka volt az az
autós, aki bevállalta az elôzést, a jó
minôségû aszfalton élvezni lehetett a
kanyarok szelését. Fél 5-kor átléptük a
szlovén-olasz határt. Elég könnyen ta-
láltunk szálásnak megfelelô helyet este
8-kor már le is telepedtünk. 

Megtett táv: 190 km. Max: 78,2 km/ó
Átlag: 22 km/ó. Menetidô: 8:30:37. 
21 °C. Emelkedô: 17 km

2009. 05. 11. Hétfô. 4. nap.
Eleinte nem voltak gyanúsak az út

mentén kihelyezett Giro-s táblák (A
Giro d’Italia a második legrangosabb
kerékpáros körverseny a Tour de France
után, amelyet minden év májusában ren-
deznek meg. A kerekesek három héten ke-
resztül járják be Olaszország tájait. 
Az egyes etapok különbözôek, vannak sík

szakaszok sprinthajrával és hegyi szakaszok
sprinthajrával vagy hegyi befutóval – a
szerk.), és még az sem, hogy egyre több
országútis emberkével találkozunk, ám
amikor elôbukkantak az út szélein a
különbözô díszítések és reklámfelira-
tok, majd késôbb egyre több rendôr és
nézelôdô ember jelent meg, akkor rá-
jöttünk, hogy az egyik szakasz befutó-
jára érkeztünk. 4 órát vártunk a ver-
senyzôkre addig élveztük az addig nem
tapasztalt versenyhangulatot! Sokmin-
dent nem láttunk a versenyzôkbôl, de
annyit igen, hogy annak ellenére, hogy
felfelé jöttek, téptek, mint egy gyorsvo-
nat, és egy pillanat alatt eltûntek. 6-kor
tovább indultunk, egészen a nagyobb
hegyek lábáig ott láttuk, hogy másnap
hova kell menni, a felvezetô út 30 km
lesz!!!  

Megtett táv: 145 km. Max: 60 km/ó
Átlag: 20,8 km/ó. Menetidô: 7:04:26. 
24 °C. Emelkedô: 4 km

2009. 05. 12. Kedd. 5. nap.
Különbözô hosszúságú alagutakkal

kezdtünk, összesen 4600 métert töltöt-
tünk a hegyek gyomrában, ez olyan jó
érzés volt. Majd felfelé menet gyönyör-
ködtünk a magaslatokban és a közte
rejlô dolgokban. Út közben találkoz-
tunk a Tour de France-ról jó ismert
ördöggel, és élmény volt, hogy minket
is megkergetett a villájával, úgy ahogy
azt a pofi bringásokkal szokta tenni.
30 km emelkedô megtétele után felér-
tünk a célhoz. A befutóig volt 6 óránk,
itt találkoztunk magyarokkal, és jó
volt nem csak az olasz nyelvet hallani.
Amikor megjelent a helikopter a leve-
gôben, abból lehetett következtetni,
hogy merre járhat a mezôny, de me-
gint olyan tempóban haladtak felfelé,
mint ha egyenesen mentek volna.
Ahogy a versenyzôk felértek a célba,
nagyon gyorsan le is ereszkedtek. Mi
még a nagy tömegben nekiindultunk a
szálláskeresésnek, ám nem volt egysze-
rû átrágni magunkat a dugón meg a
tömegen. Egy fenyôerdôben találtunk
megfelelô helyet.

Megtett táv: 35 km. Max: 38,6 km/ó
Átlag: 13,1 km/ó. Menetidô: 2:50:13. 
16 °C. Emelkedô: 30 km

Olasz körút bringával
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2009. 05. 13. Szerda. 6. nap.
Elindultunk hazafelé, 90 perc pörge-

tés után felértünk 2038 méterre, itt
már hidegebb volt mivel egy kopasz
hegytetôre értünk, és hatalmas szágul-
dásba kezdtünk. Lefelé menet csak egy
pillanatra láttam egy házat, aminek
csak a kéménye látszott ki a hó alól, ez
talán elárulja a hó vastagságát. Vettünk
egy kis energiát magunkhoz, mert el-
kezdtünk egy 16-18%-os emelkedôt,
amit nem volt egyszerû megmászni.
Tûzött a nap, szakadt a víz rólam, per-
sze a Laci itt sem tudott izzadni, egy-
szerûen ô képtelen erre. Majd két és fél
óra kapaszkodás után rájöttem, hogy
miért volt a hegy alján a tábla ami azt
írta, Pocol 30 km. Ez az út szó szerint
a Pokolba vezetett, szenvedni kellett
rajta, itt volt elôször olyan érzésem,
hogy ezt fejben kell megcsinálni; az elô-
zô hegyen is fogytán volt az erôm, de
az még ment erôbôl, na de itt, többször
megfordult a fejemben, hogy én miért
nem inkább sakkozom? A hágón 2230
méteren voltunk, útközben magyarok
haladtak el mellettünk, és megálltunk
egy kis beszélgetésre. Este 7-kor léptük
át az olasz-osztrák határt, innen ismét
meghúztuk az iramot, mert közeledett
az esô, amit már a bôrünkön is éreztük.
Nem nagyon keresgéltünk szállásnak
megfelelô helyet, az érzéseinkre
hagyatkozva megtaláltuk a megfelelô
pontot. Rekordidô alatt állítottunk
sátrat, mert akkor már szakadt az esô.

Megtett táv: 145 km. Max: 76 km/ó
Átlag: 16,1 km/ó. Menetidô: 8:28:52. 
24 °C. Emelkedô: 43 km

2009. 05. 14. Csütörtök. 7. nap.
Reggel az esô ugyan nem esett, de ha-

tására jó nyirkos, párás és hideg volt az
idô. Most is felfelé menettel kezdtünk.
A tetô 1530 méteren volt, itt jobban
fáztam, mint a magasabb pontokon.
Azért ma is gyûjtögettük a kilométere-

ket felfelé kisebb megszakításokkal, de
a nap végére hagytuk a ráadást: 5 éve
jártam itt Laciékkal, neki is gyanús
volt a dolog, amikor ô is ráismert a
tájra akkor már tudta, hogy lesz
lehetôségünk majd felfelé menni, így a
nap végére azért csak beiktattunk egy 9
km-es 10%-os hegymászást. Este 8-kor
tábort vertünk, és most olyan fáradt-
nak éreztem magam, hogy hamar be is
dobtam a szunyát és reggelig meg sem
mozdultam.

Megtett táv: 200 km. Max: 70,6 km/ó
Átlag: 21,4 km/ó. Menetidô: 9:05:57.
25°C. Emelkedô: 24 km

2009. 05. 15. Péntek. 8. nap.
Mára ugyan nem terveztünk emelke-

dôket, de azért összekapartunk ma is 9
km-t. Reggel 8-kor átléptük az osztrák-
szlovén határt, a háttérbôl szépen las-
san eltûntek a magaslatok, és maradt
az egyhangú kanyargós sima szakasz.
Hamar átszeltük Szlovéniát, mert este
6-kor már Magyarországra értünk.
Aztán hogy szorgalmazzuk kis hazánk
szeretetét, meg kell említeni, hogy
letekertünk 1400 km-t Európa több
országát is érintve úgy, hogy senki sem
szólt hozzánk egy árva rossz szót se, na
nem úgy mint itthon, ahol alig tettünk
meg talán 100 métert mikor három
suhanc, – összéletkoruk úgy 24 év, –
nem bírta megállni, hogy üdvözlés
gyanánt utánunk dobjon néhány kö-
vet. Lacinak is elgurult a gyógyszere
eme nemes gesztus láttán, és megfor-
dult, hogy megköszönje. Megkértem,
hogy ne bántsa ôket, mert hamar fel
tudnak fejlôdni egy hadsereggé, és sze-
retnék épségben haza érni.☺ Letenyé-
nél nem tudom, mi csípett meg en-
gem, de elkezdtem taposni a pedált,
pedig ekkor már 230 km-nél jártunk.
Valahogy nekem estefelé sokkal jobban
ment a tekerés, mint napközben. Rááll-
tam a 40-es tempóra, mint késôbb ki-
derült, Lacinak ez már nem ízlett
annyira de tette a kereket és jött utá-
nam gondolom kíváncsi volt, hogy mi
fog ebbôl kisülni? Útközben utolér-
tünk egy ártatlan bringást, és elmen-
tünk mellette, mint ha szembe jöttünk
volna.☺ A kis buta, gondolta, hogy
majd most jól megmutatja nekünk a
dolgot, és próbálkozott beállni a sorba,
de hamar felsült a mutatvány.„Elôször

melegítsen 1400 km-t!”☺☺☺ Nagy-
kanizsa után 10 km-el van egy kis
erdészház, ott szálltunk meg. Most elô-
ször nem sátorban, hanem simán csak
a hálózsákban aludtunk, és láss csodát,
nem voltak szúnyogok.

Megtett táv: 260 km. Max: 62,5 km/ó
Átlag: 23,km/ó. Menetidô: 11:09:04.
24°C. Emelkedô: 9 km

2009. 05. 16. Szombat. 9. nap.
Laci kezdte a napot, és ô ment elöl,

hát neki teljesen mindegy milyen nap-
szak van, mindig tudja nyomni a tem-
pót. A magyar tanyasi falvak és a közöt-
tük húzódó hepehupás utak nem vala-
mi élménydúsak. Azt azért megbeszél-
tük, hogy látszik a Magyar embernek
vagy nincs szép érzéke, vagy csak lusta
rendbe tenni a portáját, mert valljuk
be, ahhoz, hogy valakinél rend legyen,
nem feltétlenül kell gazdagság. Sok
külföldi településen tekertünk ke-
resztül, de mondhatni, hogy minden-
hol szép ápolt volt a környezet a házak
körül és távolabb. De itthon, nem lehet
szavakba foglalni az igénytelenséget, itt
minden úgy jó, ahogy éppen esik.
Kadarkúttól Pécsig sikerült fokozni a
fordulatot és nyomtuk a 30-as átlagot,
így mondhatni hamar beértünk Pécsre.
Ezt is megcsináltuk! Az idôjárás
ajándék volt, mi arra számítottunk,
hogy végig ázzuk az utat, ehhez képest
csak 10 percet áztunk. A gépekkel sem
volt számottevô gondunk, tehát
nyugodt szívvel állíthatom, 100%-osan
meg lehetünk elégedve a körülmé-
nyekkel. Remélem lesz még a jövôben
hasonló kihívás, és abban is a Lacira
feltétlen számítok, mert ez volt a
második közös hosszabb utunk, jól
éreztem magam, és tudjuk egymásról,
hogy a másik mire képes milyen
kihívásnak tud megfelelni anélkül,
hogy a másikat gátolná tervei meg-
valósításában!

Megtett táv: 135 km. Max: 60,7 km/ó
Átlag: 25,7 km/ó. Menetidô: 5:10:13.
26°C. Emelkedô: 0 km

ÖSSZESÍTÉS:
Össz. km: 1519 km
Max. sebesség: 78,2 km/ó
Átlagsebesség: 21 km/ó
Tekeréssel töltött idô: 70 óra 25 perc 
6%-nál meredekebb: 137 km
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Tisztelt
Ingatlantulajdonosok!

Vállalkozásunk 1990 óta 
végez épületgépészeti munkákat 

Szolgáltatásaink:
A telekhatáron és épületen belül: 

-szennyvízhálózat kiépítése, ivóvízhálózat kiépítése
-fûtéshálózat kiépítése, komplett gépészet

-víztisztítók, vízlágyítók, melegvíztárolók, fûtõtestek,
kazánok, kandallók

-szerelvények, berendezési tárgyak cseréje, javitása.
Hidegburkolás, kisebb kõmûves munkák.
Egyedülálló nyugdijasoknak

továbbra is 20% kedvezmény!
EGY JÓTANÁCS: a rossz minõség emléke sokkal tovább él,
mint az alacsony ár miatt érzett rövidke öröm!

Az ön szerelõje: Wolf Zoltán
telefon: 70/228-3898,  30/565-2254,

20/504-8218

vizesfarkas@citromail.hu

Itt a nyár! 
Felpezsdült az élet a Hirdi Református Gyülekezeti házban

„Az utóbbi hetekben több találkozónak is otthont
adott a reformátusok hirdi gyülekezeti háza. Június 6-án
a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának
tantestülete tartotta itt évzáró csendesnapját.

A János 3,17-19 bibliai versek alapján beszélgettünk a
válsághelyzetek okairól /rossz döntéseink/, Isten
akaratáról /hogy üdvözüljön a világ/, és feladatainkról
/Isten szerinti cselekedetek/. Errôl szóltak az elôadások,
és ezt mélyítettük el kiscsoportos beszélgetésekben. 

A drávafoki tagintézmény pedagógusai is köztünk
voltak, így a beszélgetések a velük való ismerkedés jó
alkalmaivá is váltak. 

Tanév vége felé, fárasztó hét után testi-lelki felüdülést
jelentett ez a néhány óra, amit szép, otthonos környezet-
ben, testvéri-baráti közösségben tölthettünk el.

Megköszönve a lehetôséget, azzal búcsúztunk, hogy
ide máskor is szívesen eljövünk. „

Peterdi Judit
református lelkész

Június 9-én a Szent Mór Általános Iskola taná-
rai töltöttek itt egy vidám délutánt. A 80 fôs cso-
port, finom bográcsgulyás elfogyasztásával zárta a
tanévet, frissítô nyarat kívánva egymásnak, hogy
megújult erôvel találkozhassanak ôsszel, felké-
szülve egy új tanév új kihívásaira.

Június 19-21 között a Belvárosi Református Templom
ifjúságának egy kis csoportja (kb. 8fô) táborozott itt. 
A fiatalok, nemcsak pihenésre használták a hétvégét,
hanem kivették a részük a munkából is. Dolgos kezük,
fiatalos lendülettel oldotta meg a szennyvízbekötés nem
kis gondját. Szorgalmasan lapátoltak fiuk-lányok egy-
aránt. A munka után jött a móka … A szombat délutánt
a bábelôadásra való vidám felkészülés töltötte ki öröm-
teli énekléssel egybekötve, belenyúlva az estébe. 
Vasárnap délelôtt: A Pásztor és a Kisbárány címû báb-

elôadást ámulattal nézték a gyermekek és felnôttek egyaránt.
A énekekkel színesített elôadás nagy örömet szerzett a Hirdi
gyülekezetnek, bár a vártnál jóval kevesebben jelentek meg.

Az idén is lesz tábor
A tavalyi táborozás nagyon jól sikerült ezért az idén is lesz

egy hét, ami csak a gyerekeké. Augusztus utolsó hetében
(Augusztus 24-29) a Hirdi Református gyülekezeti házban
tábort szervezünk, iskoláskorú gyermekek részére, felekezeti
hovatartozásra való tekintet nélkül. A férôhely korlátozott
(20 fô), ezért kérjük, részvételi szándékukat mihamarabb
jelezzék, hogy igény esetén még egy hetet megszervezzünk.
Táborra való jelentkezés és részletes információ: 

Zóka Benjámin: 72/XXXXXX
és a belvárosi lelkészi hivatalban 9–12 óráig: 72/314-638.

H I T É L E T



Sok Hírünk Van2009. 7. szám 7

Elsôk és
utolsók.

Már idestova harminchárom éve,
hogy nem vagyok vasasi lakos. Szüle-
imet látogatva azonban végigkísértem
a vasason történt eseményeket válto-
zásokat.

Örültem, hogy havonta megjelent
egy újság az ott élô emberek minden-
napjairól. Néha beleolvasgattam, de az
utolsó szám személyes érintettség
révén arra késztetett, hogy több cikket
is elolvassak.

A gesztenyefák halálára címû cikk-
ben „… s hatalmas dobbanással, mint egy
megálló szív: ledôlt az elsô fa.” Mélyen
érintett, mert édesapám május 2-án
délben halt meg.  

Tovább olvasva az ûjságot megakadt
a szemem egy másik cikken, amely az
elsô ballagókról szólt: ôk1949-ben
végeztek. Ôk voltak az elsôk. Sajnos
vagy szerencsére voltak utolsók is.

Sajnos mert véget ért egy szép régi
épület pályafutása. Szerencsére, mert
kaptunk egy vadonatúj épületet. 1966
elejére épült fel a most is mûködô
iskola az utolsó félévet évfolyamunk
már ott járta. Sajnos én nem vehettem
részt a ballagáson, mert az iskolámat
képviseltem a IV. Országos ûttörô ta-
lálkozón Budapesten.

Elmentem a gyógyszertárba, ahol
egyik osztálytársam dolgozik.

A többi visszaemlékezés már tôle
származik. A ballagás úgy zajlott, hogy
az új iskola osztályait végig járva a régi
iskolába is átmentünk és végigjártuk
az osztályokat. Így lett a mi évfolya-
munk utolsó is és elsô is. Kapcsola-
tunk ezen kívül az 1949-ben a ballagó
diákokkal, hogy ketten is tanítottak
bennünket az akkor végzettek közül.
Hauckné Friedszám Maria volt a taní-
tó nénink és Feld János tanár úr taní-
tott bennünket felsô tagozatban.

Szeretettel köszöntjük ôket. És ígér-
jük, hogy lassan ballagunk utánuk.
Röpke 17 év múlva mi is ünnepelhe-
tünk, reményeink szerint tanárainkkal
együtt.

Kiskôrösiné Wesz Teréz

V I S S Z A T E K I N T É S

Június 4-én délután fél ötkor meg-
szólaltak a harangok Vasas mindkét
templomában. Meghajoltak a zászlók,
tisztelgésre emelkedtek a kezek: Tria-
nonra emlékeztünk. Arra az idôszak-
ra, amikor idegen emberek vonalzó-

val rajzolva leválasztották országunk
nagy részét. Az Ôrséget, a Felvidéket,
Erdélyt, a Bánságot, a Bánátot. Megal-
kuvásra kényszerítve a helyben mara-
dókat, menekülésre az új hazát kere-
sôket. A nemzet érzéseit talán legszeb-
ben Reményik Sándor fogalmazta
meg „Mohács után” címû versében:
Éjszaka jön, százötven éves éj,
S ki éjben születik majd, mit csináljon?
Dolgozzék, imádkozzék, tûrjön, várjon,
S a sirba is reménysugárral szálljon,
Ha könnyel sózott kenyerét megette,
Mert változnak a csillagok felette.

Változtak. Lassan behegedtek a se-
bek, mert zöld fû borította be a nagy-
szülôk elárvult sírját, idegen szó
hangzik az elhagyott templomokban,
s már gyermekeink is csak a törté-

nelemkönyvekbôl tudják, hogy mi az,
hogy Trianon.

1990-ben a vasasi iskolások Magyar-
ország történelmét adták elô Koz-
máné Pál Ildikó, és Majoros Istvánné
magyartanárok betanításában. Kor-
hû jelmezek, pontos idézetek, megha-
tó aláfestô zene. Már akkor elôkerül-
tek a zsebkendôk, amikor a világosi
fegyverletételt jelképezô lehulló zász-
lókra, puskákra rádobták a szegfûket.
Amikor 1920-ra került a sor, és a
gyászzene hangjainál egymás után
emelték le Magyarország térképérôl
az elvett részeket, csak döbbent csend,
némi szipogás hallatszott. Énekeljük
a Himnuszt. „Megbûnhôdte már e
nép a múltat s a jövendôt.” Megbûn-
hôdtük? Tanultunk Rákóczitól, Széc-
henyitôl, Kossuthtól? Össze tudunk
fogni magyarok és nem magyarok
ebben a kis országban, hogy saját ke-
zünkbe vegyük, megbecsüljük lega-
lább azt, ami megmaradt? Tartunk
bûnbánatot, vagy csak a másikra
mutogatunk?

Szóljon szívünkbôl Németh Zoltán
evangélikus lelkész fohásza a 130.
zsoltár szavaival: A mélységbôl kiál-

tok hozzád, Uram! Kiáltsunk, és úgy
emlékezzünk, hogy vétkeinkre bocsá-
natot nyerjünk a változó csillagok
alatt.

Korcsmárné Weyse Klára

Trianon
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VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT  KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 

Bõvítettük kínálatunkat és
szolgáltatásunkat. 

Keddi napokon 5000.-Ft felett 
INGYEN SZÁLLÍTJUK HÁZHOZ 

az alábbi termékeket:

Liszt  105.-/1 kg   214.-/2 kg
Rétesliszt 120.-/1 kg
Cukor 230.-/1 kg
"A" Rizs 298.-/1 kg
Napraforgó étolaj 315.-/l   380.-/l
Tészta 155.-tol  180.-/0,5 kg-ig
Ecet 20%  150.-/l
Reál ásványvíz széns. és mentes 60.-/1,5 l
Szentkirályi ásványvíz 138.-/1,5 l
Pepsi-Coca termékek 295.-/ 2 l üdítõ

RÖVIDÁRÚ KAPHATÓ:
zipzár, tépõzár, géptû, gumi, cérna, tû, harisnya...

Hétfõ-péntek 7.30–17.00
Szombat 7.30–12.00

Vasas, Bethlen G. u. 21. 72/337-776

S P O R T
8. HELYEN VÉGZETT A BÁNYÁSZ A 2008/2009-ES IDÉNYBEN!

Bár - Bányász TC 0-1 (0-1)
Bár 100 nézõ, 2009. május 31.,

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 28. forduló
B: Bárhoff –Papp T., Pataki J., Róth, Pataki Z. -  Vörösvári, Guhr, Sipos, Márk

(Pataki V.),- Kovács P., (Békési), Tóth P. (Csopek), edzõ: Szabó József, G.: Kovács P.

Bányász TC- Ivándárda 0-1 (0-0)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézõ,  2009. június 14,

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 30. forduló
B: Bárhoff – Papp T., Csonka, Róth, (Pataki V.), Pataki Z., – Vörösvári, (Békési),

Guhr,(Csopek), Sipos, Márk, - Kovács P. (Pataki J.), Tóth P. (Dömse), edzõ: Szabó József

A BÁNYÁSZ 8. HELYEN VÉGZETT A BAJNOKSÁGBAN 28 MÉRKÕZÉSEN

12 GYÕZELEM 3 DÖNTETLEN 13 VERESÉG 63-47 ES GÓLKÜLÖNBSÉGGEL

39 PONTTAL

Köszönet a támogatónknak a CSABA Szódának.
További szponzorok és támogatók segítségét is köszönettel és szívesen vesszük!

2009. 07. 25. Pécs-So-
mogyi halastavaknál C kate-
góriás kettesfogathajtó ver-
senyt rendez a Somogyi betyárok lovas
egyesület. A verseny egyben a Baranya
megyei bajnokság 3. fordulója. 

Kezdés 10 óra, minden
érdeklõdõt szeretettel várunk! 

Szép környezetben Vasason, vagy
Somogyban közepes méretû családi
házat keresek megvételre, esetleg

cserére igényesen felújított
többszintes sorházi házrészünk

értékegyeztetéses beszámításával.
Telefon: 20/480-7663

Recept
Répatorta

Hozzávalók:
A tésztához: 6 tojás, 30 dkg kristálycukor, 
2 csomag vaníliás cukor, késhegynyi só, 
2 dl tejszín, 20 dkg vaj, 45 dkg sárgarépa, 
20 dkg darált dió, 30 dkg finomliszt, 
1 csomag sütôpor
A tetejére: 25 dkg natúr tejszínes krémsajt
(mascarpone), 4-5 evôkanál porcukor Vagy
20 dkg étcsokoládé, 5 dkg vaj
A répát megtisztítjuk, finomra reszeljük, a dióval
elkeverjük. A tojásokat a kétféle cukorral, elekt-
romos habverôvel, maximális fokozaton 4-5 perc
alatt fehéredésig keverjük. Megsózzuk, a tejszínt
és az olvasztott vajat belecsorgatjuk. A répás
diót a tojásos masszához adjuk. A lisztet a sütô-
porral összeforgatjuk, az elôzôekbe dolgozzuk.
Egy 24-26 cm átmérôjû tortaformát kivajazunk,
a masszával megtöltjük. Elômelegített sütôben,
közepesnél kisebb lángon (165 C) kb. 90 per-
cig sütjük. Ha túlzottan pirulna, alufóliával leta-
karjuk. Hûlni hagyjuk. A tetejére való krémsajtot
a porcukorral habosra keverjük, a tortát körbe-
kenjük vele. Hûtôbe téve megvárjuk, amíg a
bevonat kicsit megdermed. Aki furcsának tartja
krémsajttal, lehet elsôre olvasztott csoki bevonat-
tal próbálkozni. Nagyon kiadós és sokáig finom,
friss marad. 
Ne ijedjenek meg a torta nevétôl a répa ízét nem
lehet érezni és egy finom, szaftos kevert sü-
temény, amit nem lehet elrontani és nem okoz
csalódást.

Váljék egészségedre!


