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Építményadó
Az újság 2009. júliusi számában már írtam az osztatlan közös tulajdonban lévõ

lakóházak építményadójával kapcsolatban.  
Mint ismeretes, az építményadó kivetése ezeknél a lakásoknál úgy történik, hogy

az épület összes lakásának alapterületét összeadják, majd ebbõl levonják az
adómentes alapterületet, és a fennmaradó alapterületet figyelembe véve a tulajdoni
hányadok alapján vetik ki az adót.

Ez meglehetõsen hátrányos helyzetbe hozta az osztatlan közös tulajdonban
élõket, hiszen az adómentes rész levonása nem lakásonként történik, és a lakások
alapterülete sem minden esetben egyezik meg a tulajdoni hányaddal. 

Az elmúlt esztendõ során több tárgyalást folytattam az Önkormányzat
illetékeseivel, de sajnos jogszabályi kötöttségek miatt nem lehetett a problémát
megoldani.

Ez ügyben utolsó levelemet 2010. január 6-án Dr. Páva Zsolt polgármester úrhoz
írtam, melyben részletesen felhívtam figyelmét az építményadóval kapcsolatos
anomáliákra, és kértem, vizsgáltassa ki annak lehetõségét, hogyan lehetne az ezzel
kapcsolatos rendeletet megváltoztatni.

Az alábbiakban közreadom a polgármester úr válaszként küldött levelét.
Huba Csaba

Ünnepi
megemlékezés

2010. március 15-én  15 órakor 
– a vasasi Petõfi szobornál

Térzene: A Vasasi Bányász zenekar
indulókat játszik 

Himnusz: Vasasi Bányász zenekar

Köszöntés: Berényi Zoltán, 
a Vasasért Egyesület elnöke

A Vasasi iskola tanulóinak
ünnepi mûsora

Ünnepi beszéd: dr. Hoppál Péter,
országgyûlési és önkormányzati képviselõ

A vasasi Berze Nagy János
Népdalkar ünnepi mûsora

Koszorúzás: Vasasi Bányász
zenekar

Szózat: Vasasi Bányász zenekar

Rendezõk: 
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület
Tegyünk Egymásért Egyesület
Vasasért Egyesület
Vasasi Szent Borbála Egyesület

Majtényi Flóra: Mi a haza? 

Édes anya, édes apa!
Mondjátok csak, mi a haza?
Tán e ház, amelyben vagyunk?
Amelyben mindnyájan lakunk:
Ez a haza?
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Van, akire
mindig

számíthatunk
Gyönyörû a táj, mikor belepi a hó.

Igen ám, de a természet szépsége mel-
lett a zord idõjárás számtalan gondot
is jelent. Nehezen tudunk gyalogosan
közlekedni a csúszós utakon, és az
autóinkkal sokszor szinte lehetetlenné
válik a közlekedés. A város biztosítja a
fõutak tisztítását, ám a mellékutcák
hótolására soha nem jut pénz.

Nagy havazások idején sok év óta azt
tapasztalom, hogy Lukács János, vagy
most már fia Tibor felhúzzák a
baseball sapkájukat, felülnek a Volvo
erõgépükre és hipp-hopp gyorsan
végigtolnak néhány utcát Vasason és
Somogyban, és ezáltal kiszabadítják a
lakókat a hó fogságából. Így volt ez
idén is. Köszönjük!

Karácsony elõtt a Legény utcai eme-
letes háznál lévõ – ma már használa-
ton kívüli – hatalmas szennyvíz-tároló
gödör betonteteje beszakadt. Kérésem-
re a veszélyes gödröt a Pécs Holding
körbekerítette, de betemetését képtelen
voltam elérni egy hónap alatt. Emlí-
tettem a problémát Lukács Jancsinak.
Másnap reggel kilenc körül csörgött a
telefonom. János hívott és sajátságos
tõmondatokban közölte: „A gödör kész,
betemetve. Meglapolva, géppel lejárva.
Szevasz”. És letette a telefont.

Köszönjük!
Tavaly télen a C. utca elején a parton

lecsúszott egy sózóautó neki egy gazda-
sági épületnek. Jeges volt az út min-
denhol. A tûzoltók kijöttek, megnéz-
ték, vakarták a fejüket. Daruval nem
lehet kiszedni – mondták – útban van
a villamos vezeték. Más módszerrel
még nagyobb kárt csinálnak. Képtele-
nek voltak megoldani a problémát.
Elõkerült Lukács Jancsi. Szólok a

gépkezelõmnek – mondta –, Szigetvá-
ron lakik, jöjjön be, hozza fel a
Caterpillart és megoldjuk. Így történt.
Nemsokára megjelent a kezelõ a
hatalmas lánctalpas géppel, és mérnöki
pontossággal kiemelte a sószóró autót
az útra. A vállalkozó (BS-AXIS) is
„köszönömmel” fizetett.

A „Miénk a város” vetélkedõ-sorozat
helyi rendezvényeinek lebonyolításá-
hoz a tavaknál a Lukács család adott
otthont a múlt év áprilisában. Somo-
gyi-Vasasi-Hirdi civil szervezetek adtak
itt tartalmas mûsort, sokan jól érezték
magukat a rendezvényen, TV felvétel is
készült. Nem ez volt az elsõ közösségi
rendezvény a Lukács birtokon. 

Köszönjük!

Igen köszönjük, hogy sokszor számítha-
tunk rátok.

Huba Csaba

A Vasasért Egyesület és a Pécs 2010
Menedzsmentközpont Kft. között ez
év februárjában került aláírásra az a
megállapodás, amely 800.000.- Ft pá-
lyázati támogatást biztosít a települése-
inken megrendezésre kerülõ, EKF
programok közé felvett   „KULTÚR-
SZÜRET A HATÁRTALAN VÁROS
PEREMÉN” címû programsorozatra.
A megvalósításhoz a pályázati támo-
gatáson kívül az együttmûködõ civil
szervezetek önerõt és önkéntes munkát
biztosítanak. A rendezvénysorozat
2010. szeptember 10–12-e között kerül
megrendezésre. A programok helyszí-
nei: Somogy-Vasas közterületei, kultúr-
házai, sportpályái, magánterületei.

A programok között megtalálhatók
lesznek irodalmi, zenei, sport, kultu-
rális, technikai bemutatók, valamint
családi programok, amelyek a látoga-
tóknak és résztvevõknek  is élmények-
ben gazdag kikapcsolódást nyújtanak.
A rendezvények a látogatók számára

ingyenesen megtekinthetõk lesznek.
Célunk az is, hogy felhívjuk Pécs
városában és a környezetében élõk
figyelmét a nálunk megrendezésre
kerülõ sokszínû helyi programokra,
hogy minél többen látogassanak el
rendezvényeinkre, ismerjék meg tele-
püléseink pozitív arcát is! SHV számai-
ban és pécsi médiában szeretnénk
folyamatosan tájékoztatni Tisztelt
Olvasóinkat a programokról és a ren-
dezéssel kapcsolatos munkákról.
Örömmel vesszük újabb civil egyesü-
letek és magánszemélyek csatlakozását
a programok megvalósításához. 

Együttmûködõ egyesületek: 
Vasasért Egyesület, 
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület, 
Tegyünk Egymásért Egyesület, 
Vasasi Szent Borbála Egyesület. 

KULTÚRSZÜRETI
FELHÍVÁS

Várjuk azon HIRDI, SOMOGYI,
VASASI költõk és prózaírók jelent-
kezést akik a  „KULTÚRSZÜRET A
HATÁRTALAN VÁROS PEREMÉN”
címû program keretén belül szeretnék
munkájukat bemutatni, megmérettet-
ni egy Irodalmi Est keretében, mely-
nek címe IRODALMI EST DIÓVAL
és VIRÁGGAL. Ebben a programban
versek és rövid novellák bemutatását
tervezzük. A bemutatásra kerülõ mû-
veket neves elõadómûvészek segítségé-
vel kívánjuk bemutatni a közönség-
nek, akik azonnal értékelik az elõadott
munkákat dióval vagy virággal. Jelent-
kezni lehet 2010. augusztus15-ig 
e-mailben: vasasert.egyesulet@t-online.hu

Információt biztosít: 
Rácz Gábor 06-30-9567-852  

SOMOGYI-VASASI RENDEZVÉNYEK az EKF programok
között, azaz
„KULTÚRSZÜRET A HATÁRTALAN VÁROS PEREMÉN”
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A kertekben és az utak szélén még
ott vannak a tél rongyai. Pedig már
úgy lelkesedünk egy-egy kósza nap-
sugár láttán, és szidjuk a meteoroló-
gust, aki újabb hideggel, hóval
fenyeget.Hányszor elmondtuk az
elmúlt idõben, hogy azok a régi
telek,az volt az igazi! Amikor az
ablakon kellett kiugrani, hogy az
ajtóból eltakarítsuk a havat.Amikor az
utat az aknáróé lejövõ, két muraközi
ló általhúzott V alakú faalkotmány
tisztította, amikor busz helyett csen-
gõs szánok siklottak az úton. Ha a
szán hátuljához még hozzá lehetett
kötni néhány kis szánkót: az volt az
igazi! A kis bányászlakásokat – gáz
helyett – vígan befûtötte az úgyneve-
zett juttatott szén.

A Bölcsõs úton csoportosan tipor-
ták az ösvényt, ergymásba kapaszkod-
tak a Törtelihez/Kenderfonó/ igyekvõ
lányok, asszonyok. Figyelték az útszéli
keresztet, mert elõtte haladt át a kõzú-
zó sínpályája. Ha azt betemette a hó,
nagyot lehetett esni.

Busz nem volt, Bódogék se jártak be
öreg járgányukkal Pécsre, nem volt más
jármû, csak a vonat, s örültünk, ha a
forgalmista – Szopkó Pista – visszatar-
totta, míg a vasasi diákok odaértek.

Volt tragédia is. A somogyi tetõn –
talán Pécsrõl jöttek gyalog – három
asszony fagyott meg, ölükben elbújtat-
va, egy kisfiút védtek. talán a somogyi-
ak még emlékeznek rájuk. amikor egy-
szer elmeséltem ezt a munkahelyemen,
szinte felsírt az egyik gépírólány: az a
kisfiú az én édesapám volt! Máig élõ
sebként viseli szívén édesanyja, és két
nagyanyja halálát. „Õk haltakmeg a-
zért, hogy a gyermek életben maradjon.

Böjtben vagyunk. Lehetetlen nem
gondolni arra, hogy VALAKI miér-
tünk is meghalt, hogy mi élhessünk
Õáltala. Ahogy a tragédia után is
elolvadt a hó, és eljött a tavasz, úgy
minden évben reménykedhetünk ne
csak a természet, de a mi feltámadá-
sunkban is.Az élet utat tör magának, a
kiscsibe apró csõre feltöri a tojás héját,
megnyílt anno a sziklasír is. Ahogy az
elvetett aprómag is félretolja a kemény
földet, és zöld színével a reményt
hirdeti, remélhetünk mi emberek is. a
gerlepár ugyan azt búgja. ‚megölték
szegénykét, megölték szegénykét”, de
olvad már a hó, megcsordulnak az
ereszek, Jézus feltámadt!

Emberek, a ti szívetekrõl is olvadjon
le a jég, és egymást szeretve, egymással
megbékülve várjuk az igazi tavaszt, a
Feltámadást!

Korcsmárné Weyse Klára

Télutó

„NAGYKORÚ” LETT A HIRDI REFORMÁTUS IMAHÁZ
Legalábbis eltelt idõt illetõen, ugyanis 2010. február 7-én nagyon szép,

bensõséges, családias légkörben ünnepeltük meg a Hirdi Református gyülekezet
fennállásának 18-ik évfordulóját az imaházban.

A hívek, a meghívott vendégekkel együtt hálaadó istentiszteleten vettek részt.
Versek, megemlékezések hangzottak el, emlékezve  a már nem élõkre, és arra

a sok emberre akik részét vettek az Imaház felépítésében, bármi módon
segítettek a gyülekezet fennmaradásáért áldoztak.

Mi, az asszonyklub kórusának tagjai szent énekekkel tiszteltük meg a jelen-
lévõket.

Ez ünnepélyes alkalommal egybekötve került sor az Imaház könyvtárának
felavatására, amelyre a vendégként jelenlévõ HUBA CSABA Úrat, a Részönkor-
mányzat képviselõjét kérték fel.

A könyvtárban lévõ könyveket a hívek illetve a pártoló tagok adományozták.
Bukics Albertné klubtag

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt az

1848-49-es forradalom 

és szabadságharc tiszteletére,

valamint a Hirdi Haranglábban

felújított harang megszólalta-

tására rendezett ünnep-

ségünkre:

2010. március 12-én,
pénteken 15 órára 

a Hird- i Faluházba

A megemlékezést a Hirdi
Részönkormányzat 

és a „Napsugaras Õsz” 
Asszonyklub rendezi.

Méltó gondolatait Huba Csaba
képviselõ mondja el, mûsort

adnak a Hird-i Iskola tanulói,
valamint az Asszonykórus

Szeretettel várjuk
az érdeklõdõket 

V I S S Z A T E K I N T É S

CIVIL SZERVEZETEK ADÓ 1% GYÛJTÉSE
Bányász Torna Club Sport Egyesület: 18329577-1-02
Hirdi Nõegylet: 18305221-1-02
Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület: 18311958-1-02.
„Napsugaras Õsz” Asszonyklub Egyesület: 18324565-1-02
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület: 18328600-1-02
„Tegyünk Egymásért” Egyesület: 18322996-1-02.
Vasasért Egyesület: 18305434-1-02
Vasasi Szent Borbála Egyesület: 18328772-1-02

Felajánlásaikat köszönjük!

M E G H Í V Ó
Dr. Hoppál Péter országgyûlési képviselõ meghívja Önt és kedves családját 2010.

március 8.-án 16-órai kezdettel, a vasasi Bányász otthonba („D.” u. 1. ) egy vidám,
kötetlen beszélgetésre és az azt követõ vacsorára. Az ételt készíti Dr. Hoppál Péter
országgyûlési képviselõ, Somogyi Betyárok Lovas Egyesület, Tegyünk Egymásért
Egyesület, Vasasért Egyesület és a Vasasi Szent Borbála Egyesület.
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Köszönöm, tanár bácsi, hogy vállal-
kozott erre a kis beszélgetésre.
Szerintem, itt a környéken mindenki
ismeri és feltételezem, szívesen fogad-
ják a volt tanítványai, – így,magam is-
ezeket a sorokat. Tanár bácsi nem itt
született, honnan került ide, mikor,
milyen körülmények között?

Németbóly községben születtem
(ma, Bóly város) ott jártam elemi isko-
lába, majd Hohácsra kerültem, a pol-
gári iskolába, utána a bajai tanítókép-
zõben felvételiztem és az ottani inter-
nátusban öt évet töltöttem. 1940-ben
magyar- és németnyelvû diplomát
szereztem. A tanítóképzõ befejezése
után Budapestre mentem, hogy hegedû
tanulmányaimat folytassam. Ugyanis
már Mohácson megkezdtem  a hang-
szerrel ismerkedni és Baján, Szántó
Jenõ hegedûmûvésznél folytattam
tanulmányaimat. Felvételi után, a Fõ-
városi Zenedébe jártam.  Tanulmányai-
mat, sajnos csak nagyon rövid ideig,
tudtam folytatni, mert az akkori
háborús világban én is megkaptam a
katonai behívómat. 1941.január 6.-án
bevonultam hároméves tényleges
katonai szolgálatra.

A kezdõ idõszakomat  a komáromi
Monostori várerõdben töltöttem, majd
Budapestre kerültem,onnan, Vácra
vezényeltek, karpaszományos iskolára.
Budapestre visszakerülve, egy katona-
társammal Jászberény környékére,
Nagykátára küldtek, cséplési ellenõr-
ként. Õsszel a keleti határra vezényel-
tek egy kis faluba, Regeteruszkára,
határõrnek. Végül a Munkács-i várban
kötöttem ki, ahonnan 1943. augusztus
31-én leszereltem.

Ez meglehetõsen mozgalmas idõszak
lehetett.Utána, hol próbálta civil életét
folytatni?
Az volt a tervem, hogy valahol állást

keresek és közben majd folytatom
hegedû- tanulmányaimat, tulajdonkép-
pen hegedûs pályára készültem. Egy
tanfolyam elvégzése után a Budapesti
Kereskedelmi Bakban dolgoztam, mint
tisztviselõ. Sajnos, ez a tevékenységem
sem volt hosszú életû, mert 1943. feb-
ruárjában ismét katonai behívót
hozott a posta, méghozzá frontszol-
gálatra. Ismét a munkácsi várban
kötöttem ki, ahonnan rövidesen a
frontra indultunk. És most a történet-

ben, megállok, a háborús életrõl
regényt kellene írnom, de a szavakkal
úgysem lehet elmondani az élménye-
ket, nem lehet leírni a halálfélelmet, az
átélt borzalmakat. 1945. szeptember 
7.-én értem haza orosz fogságból és 
19.-én már itt Vasason tanítottam.
Érdekességként elmondom, hogy
Budapesten már civilben voltam és
megállítottak az utcán, hozzátartozó-
juk után érdeklõdve kérdezték, hogy
hol voltam fogságban. Kérdeztem,
honnan tudja, hogy én fogságban
voltam. A felelet: Mert azok mind
feketék és kopaszok. Hát így jöttem én
Vasasra, feketén és kopaszon.

Kik voltak az elsõ tanítványai itt
Vasason, tudna néhány nevet
felsorolni?
Akkor még elemi iskola mûködött a

kultúrotthon melletti – most, már
lebontott – öreg iskolában,  az  5. és 6.
osztályt vezettem. Néhány név: Erdõsi

Rudi, Lutz Nándi, Jazbinsek Lujzi,
Hrubi Anti, Kovács Jóska stb. Mint
tanító, mindent kellett tanítani, fizikát,
matematikát, testnevelést stb. Rö-
videsen meghívtak az alakuló szalonze-
nekarba, amelynek hegedûse, karneste-
re és vezetõje voltam 50 éven kersztül.
A kulturális élet igen mozgalmas volt
abban az idõben, Temesi Margit néni
tánccsoportot vezetett, varró tanfo-
lyamokat indítottak, sportversenyeket
szerveztek, a kultúrotthonban zajlott
az élet. Az új iskola kedvezõbb körül-
ményeket teremtett a tanulók részére.
1948-ban az elemi iskolák 8 osztályos
általános iskolává alakultak át. Miután

lehetõség nyílott a továbbtanulásra,
magyar-történelem szakon elvégeztem
két évet, majd Pécsett a Tanárképzõ
Fõiskolán három év alatt megszerez-
tem az énektanári diplomát. Iskolánk
énekkarával sok rendezvényen szerepel-
tünk, minden évben rész vettünk az
Éneklõ ifjúság rendezvényeken a
színházban vagy a Liszt-teremben.
Több rádiófelvételt készítettünk a Pécsi
Rádióban, sokszor a szalonzenekarral
együtt. A   tanítás mellett zeneszerzés-
sel is foglalkozom, az ötvenes években
több szalonzenekari számomat a buda-
pesti rádió is közvetítette, más-más
zenekarok elõadásában.

Úgy hallottam, hogy az öreg isko-
lában egy kisegítõ iskola is mûködött,
mi volt annak a szerepe és kik jártak
oda?
A kisegítõ iskolába azok a gyerekek

jártak, akik nehezebben boldogultak a
tanulással, akiknek szükségük volt

INTERJÚALANY:

Huba János

2010 marcius 0304.qxd  2010. 03. 04.  12:29  Page 4    (Black plate)



Sok Hírünk Van2010. 3. szám 5

több segítségre. Pécsrõl jártak ki erre
szakosodott tanárok, akik e téren szép
eredményeket produkáltak. A felnõt-
tek részére is beindítottunk egy
„dolgozók” iskoláját, ahol a dolgozók
elvégezhették a nyolc általános iskolát.
Ezeket az órákat esténként tartottuk,
én történelmet tanítottam. Sok gondot
fordítottak abban az idõben a dolgo-
zók tovább képzésére. Az 1953-as évek-
ben a bánya felkért  zenei ismeretter-
jesztõ elõadások tartására. A Tudomá-
nyos Ismeretterjesztõ társulaton belül
tíz elõadást tartottam, több alkalom-
mal mûvészeket, kórusokat hoztam ki
Pécsrõl, akik bemutatták az egyes
mûveket. Több alkalommal  operaláto-
gatásokat szerveztem, gyerekek részére,
rövidesen sok szülõ is csatlakozott
hozzánk, úgy hogy pl. a Verdi:
Rigoletto operájára két busszal men-
tünk a színházba. Elõtte mindig
ismertettem az operák témáját és így
felkészülten mentünk az elõadásokra.
Hadd mondjak el egy tanulságos
esetet. Az egyik tanulóm nem jelent-
kezett az operalátogatásra, megkérdez-
tem, nem akarsz jönni, nem engednek
el a szüleid? A lényeg az, hogy nem
volt szándékában  eljönni, végül mégis
jelentkezett. Az operaelõadás után,
mellém sompolygott és azt mondta:
„Tanár bácsi, ez nagyon szép volt!” Én
örültem, mert valakit megnyertem a
kultúrának. Ez egyébként tanulságos
esett, mert a dolgokba bele kell
„kóstolni”, hogy megérezzük ízét.
1964-tõl tíz éven keresztül vezettem a
Zenebarátok-körét, ahol igen sok zene-
mûvet ismerhettek meg a gyerekeink.

Úgy tudom, hogy a Fischer-kert is
sok embert vonzott, ott is nagy kártya-
és sakk csaták folytak.
Nyugodtan mondhatom, hogy az is

egy kulturális központ volt. A helybeli
színjátszók ott adták elõ a Fityfiritty
operettet, amelyben a szalonzenekarral
magam is közremûködtem. A betaní-
tást, hangszerelést mindig én végeztem.

Kint a kertben, a – ma már nem
létezõ – gesztenyefák alatt, szombaton-
ként, vasárnaponként zeneszó mellett,
szórakozhattak, táncolhattak a bányá-
szaink. Több operettet is színpadra vit-
tünk, talán a legsikeresebb a „Három a
kislány” volt.  A kultúrotthon udvarán
volt egy színpad gyönyörûen feldí-

szítve, megvilágítva folyt az elõadás, a
zenét a szalonzenekar biztosította. Egy
kis epizód: Szakcsi bácsi volt a Tschörl
papa, akinek fütyülve kellett volna az
egyik jelenetben bejönnie, de úgy
látszott az öreg úr, ezt elfelejtette. A fia,
Imre a súgólyukból odasúgta: „Papa, a
szentségit! – fütyüljön! Persze ezt csak
mi, a színpad elõtt ülõ zenészek
hallottuk, nagy volt a derültség,
nehezen tudtuk magunkat türtõztetni.
Több operettet is elõadtunk, pl. a
„Fekete Péter”,  „Nemes rózsa”, „Csak
egy kislány”, operetteket, egy saját
mesejátékomat is elõadtuk 1956-ban
„Álomvilág” címmel.

Tanár bácsi sok magántanulót is fo-
gadott, hegedûsöket, zongoristákat
tanított.
Elég sok tanítványom volt, de már

többet nem tudtam vállalni, ezért fel-
vettem a kapcsolatot egy pécsi kollégá-
val és így elintéztem, hogy pécsi
tanárok jártak ki hangszert oktatni.
Évtizedeken keresztül szolfézst is
tanítottam. Az általános iskolában az
énektanári diploma megszerzése után
csak éneket tanítottam és kórust
vezettem.

1967-ben kineveztek igazgató helyet-
tesnek, majd Temesi Károly igazgató
halála után, 1970-tõl én foglaltam el az
igazgatói széket, és 1975-ben lemond-
tam az igazgatói állásomról — mert job-
ban szerettem tanítani — és visszamen-
tem a gyerekek közé. 1980-ban
mentem nyugdíjba. Elég sok zenét
tanuló tanítványom volt. 2000-ben,
amikor  Vasason, beindult a „Kont-
rasztok” alapfokú zeneiskola, amely
átvette az én növendékeimet is és
engem is alkalmazott, mint zenetanárt.
Mint nyugdíjas nyolc évig tanítottam a
zeneiskolában. Mostanában számomra
gyorsabban telnek a napok. 2009.
május 8-a óta egyedül élek, a háborús
emlékekkel, a rengeteg tapasztalattal, a
sok-sok iskolai emlékkel és a két
gyerekemmel, Évával, Csabával akikre
mindenhol, mindenkor, mindenre,
bármikor, számíthatok. Talán mégse
vagyok egyedül?!

Ruzsisics Frerenc

APRÓ
Pécs-somogyban a Máladó utcában 1174 m2-es,

örökpanorámás, erdõ melletti, saját úttal
rendelkezõ építési telek eladó.

Érdeklõdni: 06-30-343-7559

KÖSZÖNET
Szeretnék köszönetet mondani az állatbarátok

nevében  Tarr Ivánné Magdikának, amiért oly sok
kis kóbor állatnak megmentette az életét azzal,

hogy gondoskodott az elhelyezésükrõl.
egy vasasi állatbarát    

Kutyakonzerv 
259ft

Kutyaszalámi
199ft

100-as Kriszta papírzsebkendõ 
79 Ft

Kéztörlõ 150 Ft
Minden hónapban új akciók!

Vasas, Bethlen u. 30.

Õstermelõi húsfeldolgozó
Vasas, Bencze j.u.3.

Hétfõ-Péntek: 15–20 ig
Szombat-Vasárnap: 12–15
tel: +3620-929-3355

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet

mindazoknak, akik

TÖMÖR JÓZSEF
temetésén részt vettek 

és gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

NÕI-FÉRFI-GYERMEK FODRÁSZ
nagyszerû ötletek – kedvezõ ár

72/267-723 • +3630/824-5663
Pécs-Vasas, Bethlen Gábor u. 57.

MINDENNEMÛ GÉPJÁRMÛ
(SZEMÉLYGÉPKOCSI, TEHERGÉPKOCSI, TRAKTOR)

VIZSGÁZTATÁSA, ÜGYINTÉZÉSE
+3630/824-5661
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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.
Víztakarékos WC-tartályok.

Akciós csaptelepek
5 év garanciával!

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,  20/504-8218

vizesfarkas@citromail.hu

H I T É L E T

Járõröznek a
településõrök!

Településeinken az utóbbi idõkben
megszaporodott különféle lopások
megfékezése érdekében lakossági kez-
deményezésre a Vasasért Egyesület
levélben fordult a Pécsi Közterület
Felügyelet vezetõjéhez, hogy az újon-
nan felálított településõrség a terüle-
tünkön is járõrözzön. Ennek eredmé-
nyeképp, mint ahogy az már megta-
pasztalhatták többen is, Somogyban,
Hirden és Vasason is elkezdtek jár-
õrözni a településõrök különféle idõ-
pontokban.

Köszönet érte nekik, ezúttal is.
Alább a hivatalos elérhetõségük talál-
ható:

Vezetõ: Schranz Richárd
E-mail: ktf@ph.pecs.hu
Ügyintézés helye: 
Pécs, Rét u. 19.
Tel.: 224-171
Ügyfélfogadás:
Hétfõ: 12.30-17.00
Szerda: 7.30-17.00

Berényi Zoltán

MÁRCIUSI MISEREND
Somogy Vasas Hird

Szombat (03.13.) 16.30 liturgia
Vasárnap (03.14.) 11.30 mise 8.30 mise

Szombat (03.20.) 16.30 liturgia
Vasárnap (03.21.) 11.30 mise 8.30 liturgia

Szombat (03.27.) 16.30 mise
Vasárnap (03.28.) 11.30 liturgia 8.30 mise

TERVEZET A NAGYHETI SZERTARTÁSOK IDÕPONTJÁRÓL

Feledékenység
ellen Polgárõrség!

Szokatlan a két fogalom ilyen
összevetése és biztos, hogy egy kicsit
erõltetett is, de néha bizony megtör-
ténnek velünk szokatlan dolgok. 
A feledékenység mindenkinek isme-
rõs. Egy-egy „rázósabb” napon, vagy
idõsebb embereknél tud bosszúságot,
veszteséget, további rossz órákat, napo-
kat okozni. Ritkán jövünk ki belõle
sikeresen.

Arra pedig álmunkban sem gondo-
lunk, hogy a lakóhelyünkön mûködõ
Polgárõrök még ebben is a segítsé-
günkre vannak. Legfeljebb akkor jut-
nak az eszünkbe, amikor bajban
vagyunk. Éjszaka sem szoktam álmod-
ni róluk, biztosan teszik a dolgukat,
vigyáznak értékeinkre, míg én békésen
alszom. Jómagam kétszeresen is sze-
rencsés vagyok, mert minderrõl szemé-
lyesen is meggyõzõdhettem. Jó érzés
volt!

Ha beleolvasunk a napi hírekbe,
gyorsan rájöhetünk, hogy mennyi
meglepetést okozhat – sokszor még
nappal is – egy-egy jól bezárt ajtó,
legyen az bárhol is. Egy egész éjszakára
nyitva felejtett garázsajtó esetében
ritkán számíthat az ember arra, hogy
kellemes meglepetésre ébred, vagy éb-
resztik. Velünk ez is megesett, és még a
szolgálatos polgárõrök voltak megér-
tõk, udvariasak és tapintatosak. Min-
dez történt egy hideg téli éjjelen,
csendben, és ahogy mondani szokták:
szakszerûen. Tényleg van ilyen
intézkedés is! Ezek a „srácok” tudnak.
Fõleg jó érzést okozni, pedig az átlagos
életkorúk inkább a 20-hoz közelít;
ezért is merem õket lesrácozni.

Az, hogy mit álmodtam az eset után,
már elfelejtettem, viszont nem szeret-
ném elfelejteni a hálámat, elisme-
résemet és köszönetemet irányukban.
Ilyen is van, mondogatjuk gyakran,
azért is írtam ezt a pár sort, hogy
nyilvánosan is megköszönjem.

Köszönöm Polgárõrök!

Egy feledékeny vasasi polgár.

A Pécs-Somogyi Baptista
Gyülekezet TAVASZI
EVANGELIZÁCIÓT szervez a
Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban
Március 21-én délután 16 órától.
Vendégeink lesznek a Paksi Baptista
férfi kvartett és lelkészük Vasadi
Teodor
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S P O R T

Mural Moral
2009. októberétõl 6 helyszínen is

folytatódik a 2007-ben elkezdõdött
komplex közösségfejlesztõ módszer, a
mural painting. A 2 belvárosi csoport
(Mezõszél u. Ált. Iskola, Don Bosco
Napközi) mellett a Budai Városrész 4
helyszínén (Hõsök terei Ált. Isk., Vasasi
Ált. Isk., Somogyi Ált. Isk., Hirdi
Lakásotthon) mûködnek belsõ mûhely-
munkák, melynek addigi eredményeit,
kiállítási anyagát januárban is láthatja
a széles nyilvánosság. A módszer tartal-
maz minden kreatív mûvészeti elemet
(zene, színház, mozi, festés...) csoportos
mentálhigiéniát, tanácsadást, kortárs-
segítést, mely témafeldolgozásokon
keresztül elvezet az utcai képzõmû-
vészethez, a kicsúcsosodást jelentõ 
60-100 m2 fõként külsõ falfelületek

tervezéséhez, festéséhez, felavatásához,
mely immár a 7. lesz Pécsett.

Pécs-Somogyban van már egy közel
50 m2-es megfestett falfelület, melyet
2008-ban az Egy Hajóban Alapítvány
kihelyezett mûhelyében festett meg
közel 45 fõ fiatal.

A Norvég Civil Támogatási Alap
támogatásával, a Somogy-Vasas-Hird
közösségéért Alapítvány szervezésében,
az Egy Hajóban Alapítvány szakmai
irányításával, ifjúságsegítõk, szociális
munkások, kortárs segítõk bevonásá-
val megvalósuló, 11 hónapos projekt, a
hátrányos helyzetû fiatalok csoportjai
embertársaik és környezetük iránti
felelõsségérzetének, környezettudatos-
ságának, a csoporttagok személyiségé-
nek fejlesztését célozza meg. 

A projekt fontos eleme a résztvevõ
gyerekek és fiatalok kompetenciáinak
és kezdeményezõ készségeinek fejlesz-
tése  nem-formális nevelési módszerek-
kel, amelyek hozzásegítik a integrálását
egy tágabb közösségbe, társadalmi
részvételükhöz, csökkentve hátrányai-
kat kortársaikkal szemben. A helyi
célcsoportok elsõsorban a 8–12,
13–18 éves fiatalok, valamint leendõ
és gyakorló szakemberek, akik fiatalok
csoportjaival foglalkozva eddig még
nem használták a módszert, de alkal-
mazni szeretnék majd saját munká-
jukban. 

Harcmûvészet
Nemzetközi Fenyõkupa, Szerbia , 8 ország részvételével.

A Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület
Jiu-jitsu Club eredményei.

Önvédelem: I. helyezés: Horváth János
Märcz László

II. helyezés Lajos Mihály
Bánkuti Róbert

Judó:     II. helyezés Märcz László

Mikulás Judó Kupa Pécs:
I. helyezés Buzás Borbála

Märcz László
Lajos Mihály

II. helyezés Horváth János
III. helyezés Laboda Gergõ

Miholics Máté

2009-ben a csapat a következõ eredményeket érte el:
Hazai versenyek: Aranyérem: 9

Ezüstérem: 5
Bronzérem: 6

Nemzetközi versenyek: Aranyérem: 11
Ezüstérem: 4
Bronzérem: 1

A Harci Mûvészetek Szövetségének az év edzõje
díját 2009-ben Peti János sensei 4. dan nyerte el.

A Bányász TC köszöni Varga Kálmánnak , hogy egész évre
biztosította az öltözõ fûtését, Lukács Jánosnak a pálya téli
karbantartását, Kiss Antalnak a pálya felfestéséhez a meszet,
Pál Istvánnak a fotó és szórólap készítését, és állandó szpon-
zorunknak a Csaba Szódának a frissítõt.
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VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 

KEDDI NAPOKON INGYENES
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 5000 FT-TÓL 

A RENDELÉSEKET LEGKÉSÕBB 

HÉTFÕ 15-ÓRÁIG KÉRNÉNK LEADNI.

Purina csibe indító táp akció! 
10+1 kg, illetve 20+2 kg ajándék.

BÁBOLNAI NAPOS- ÉS
ELÕNEVELT CSIBE:

NAPOS: 03.18, 25, 04.22, 06.10.
ELÕNEVELT: 04.20., 05.20. 

Palántaföld  akció: 790.-/ 50 l
Vetõmagok, mûtrágya, lemosó
permetszerek.
TELEFONKÁRTYA FELTÖLTÉS: 

T-Mobil, Pannon, Vodafone
Buszjegy és rövidáru kapható ! 

Hétfõ-péntek 8.00–16.00
Szombat 8.00–12.00

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

REDÕNYMESTER
reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, árnyika,
roletta, harmonikaajtó
gyártása, szerelése,
javítása folyamatos
akciókkal! 
7 2 / 2 2 8 - 2 9 8
06/20/986-9222

MIKLÓS MODERN

FODRÁSZAT
VASAS, SZÖVETKEZET U. 16.

06-30/452-4160
HIVJON HÁZHOZ IS!

Szomorúan kell
közölnöm, hogy a Hird
Zengõ utcában nem
biztonságos a gyalogos
közlekedés! Az út széle
veszélyes! A járda meg
járhatatlan, egy az állaga
miatt, másrészt a
kerítésen kikandikáló 
60 kg-os kutyák miatt!
Amelyek közül az egyik
múlt héten bemutatta
tudását az én
lányomon!!! A gazdálya
becsmérlõ módon engem
tartott hibásnak
szomszédaival
egyetemben, hogy miért
azon az oldalon
közlekedett?!
Megkérdezem én
önöket, hogy hol lehet
akkor közlekedni?!
Hirden a fõutcában?!
Köszönettel: 
Schenk Zoltán Március 14-én 

Veterán Motoros Börze
a szokott helyen 

a 6-os úton, 
a 6-os csárdánál, 6—12-ig
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