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MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK, KELLEMES,
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Adventus Domini
vagyis az Úr eljövetele
és talán az emberé is

Advent idején gyakran találkozom 
amolyan zárszámadásérzéssel az 
emberekben. Közeleg az év vége: 
mire vittem, mivé lettem egy év 
alatt? Aztán a szokásos karácsonyi 
gondok, miből és mi kerüljön az 
asztalra, a fa alá? Tudom sokak 
veszteséggel zárnak, elvesztették az 
állásukat, nincs elég pénzük vagy 
szakadozik, a családjuk esetleg be-
tegeskednek is vagy mindez egy-
szerre. Számukra advent nem az 
örömteli várakozás sokkal inkább a 
hiánytól, a szégyentől, a magánytól 
való szorongás idejét jelenti. A SO-
TE Magatartástudományi Intézeté-
ben 2010-ben lezárult kutatása sze-
rint a családi kötődéseknek, a 
barátságnak, valamely hobbitevé-
kenységnek és nem utolsó sorban 
valamely csoporthoz való tartozás-
nak jelentős testi, lelki védőszerepe 
van. A reménytelenséget és a szo-
morúságot leginkább az okozza, ha 
úgy érezzük, nem adhatunk sem-
mit, hiszen nekünk sincsen, ezért 
nem tudjuk kifejezni a bennünk lé-
vő szeretetet. A nagyáruházakban 
való leárazások utáni szaladgálás, 
az eladósodás helyett ajánlom Al-

bert Schweitzer receptjét, mely ga-
rantáltan mindenkinek jót tesz, és 
bárki megengedheti magának. Pró-
báljuk ki együtt! 

„Szerezzetek egy jelentéktelen, ha 
lehet titkos foglalkozást magatok-
nak! Nyissátok ki a szemeteket és 
kerestek olyan embert, akinek szük-

sége van egy kis időre, egy kis érdek-
lődésre, egy kis társaságra, egy kis 
gondoskodásra. Talán van egy ma-
gányos, egy ügyetlen, akinek te fon-
tos lehetsz. Talán van egy öreg, talán 
egy gyerek. Ki sorolhatná fel, hogyan 
pazaroljuk el tőkénket, az embersé-
get! És aztán mindenhonnan hiány-

zik. Ezért keresd meg, hol találsz 
valamilyen befektetési lehetőséget a 
te emberi mivoltodnak. Ne rettenj 
vissza, ha várnod kell vagy kísérle-
tezned. Légy felkészülve a csalódá-
sokra. De semmiképpen se mulassz 
el egy olyan cselekedetet, ahol embe-
re vagy az embernek.„

Kérjük, ossza meg velünk ha 
„emberére akadt” írja meg mi volt 
az a jó, melyet ismerve vagy isme-
retlenül más okozott Önnek és mi 
közzé tesszük, hogy 2013-ra Sok JÓ 
Hírünk legyen!

Egy kis bónusz keresztény 
testvéreimnek!

„A szappangyártó így szólt a paphoz: 
„a kereszténység semmit sem ért el. 
Annak ellenére, hogy már 2000 éve 
prédikálják, a világ nem lett jobb. 
Még mindig vannak rossz és gonosz 
emberek.” A pap egy szokatlanul ko-
szos gyerekre mutatott, aki az utca 
szélén játszott és azt mondta: „ a 
szappan semmit sem ér. Még mindig 
mocsok és koszos emberek vannak a 
világon.” A gyártó így felelt: „ A szap-
pan csak akkor hat, ha használják.” A 
pap ezt válaszolta: „a keresztény hit 
is.” (Gisbert Kranz)

Dahn Nóra
KoBeKo Művelődési Központ

KoBeKo Advent Vasason!
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 Pécs-Vasas, Pécs-Somogy és Pécs-Hird 
Településrészi Önkormányzatok veze-
tése, kapcsolattartás a részönkormány-
zati tagokkal, , információ gyűjtés, foga-
dóórák mindhárom településen

 Városfejlesztési és Kommunális Bi-
zottság munkájában történő részvétel

 Kossuth Művelődési ház felújításához 
anyagbeszerzés (170 eFt)

 Kodály Művelődési ház tetőjavítás, 
belső javítási munkák (460 eFt)

 Vasas, Parcsin utcai lépcső felújítása 
(600+525 eFt)

 Vasas, Kút és Gabona utca árvíz utáni 
kavicsozása (144 eFt)

 Vasasi játszótér  felújítása (Procter & 
Gamble és a CBA támogatása) 1 MFt

 Játszóterek  részleges javítása
 Belvárdi vízfolyás medrének részleges 

tisztítása
 Vasasi bekötőút padkázása, árokásás, 

kátyúzás
 A vasasi és hirdi temetői parkolók ka-

vicsozása
 Vasasi temetőbe lélekharang készítése
 A vasasi volt mozi romos épületének 

elbontása, terület rendezése
 Vasas, Szövetkezet utcai romos ház le-

bontása
 Hirdi Faluház tornyában feljárat el-

készítése, automata harangozó beren-
dezés létesítése, bejárat rendezése 350 
eFt, toronyablak rácsozás, bádogozás, 
festés  200 eFt

 Hirdi szabadtéri közösségi tér és szín-
pad kialakítása közösségi munkával, 
anyagköltség (617 eFt)

 Vállalkozók helyett továbbra is a helyi 
közmunkásaink végzik a közterület 
fenntartást, létszámuk 2 hónap idő-
tartamra 10 fővel kibővült. Jelentős 
mennyiségű közterületi munka elvég-
zése megtörtént.

 Közmunkások részére 2 db. Husqvar-
na fűkasza és kéziszerszámok vásárlá-
sa (500 e Ft)

 Somogy, Kőbánya utcai útbeszakadás 
helyreállítása

 Az ISPA II/A és III projektek kapcsán a 
garanciális hibák folyamatos feltárása, 
javítások intézése.

 Vasas, Liget utcai híd átépítése
 Vasas, Legény utcai akna tömedékelése
 Vasas, Bencze J. utcai csapadékvíz 

árok, áteresz karbantartás
 Hird, Tátika utca csapadékvíz elvezető 

árok (lakossági kezdeményezésre)
 Kátyúzási munkálatok mindhárom te-

lepülésen
 Hird, Hirdi úti árok és padka rendezés  

(Közútkezelő)
 Somogyi veszélyes fák kivágása 
 Somogy, Őrmezei úti út, árok és át-

eresz javítás.
 Vasasi óvoda játék és lambéria beszer-

zés (50 eFt)
 Szelektív hulladékgyűjtők áthelyezése 

(Hird, Vasas)
 Települések virágosítása (közmunká-

sok)
 Közmunkások munkájának irányí-

tása, munkafeltételek megteremtése 
(2.910 eFt)

 Helyi újság („Sok Hírünk Van”) támo-
gatása (340 eFt), lakosság folyamatos 
tájékoztatása

 25 helyi civil szervezet-szerveződés tá-
mogatása (2.510 eFt), kapcsolattartás

 3 óvoda támogatása, kapcsolattartás 
(280 eFt)

 3 iskola támogatása, kapcsolattartás 
(750 eFt)

 2 db Idősek otthona támogatása, kap-
csolattartás (120 eFt)

 Bányásztörténeti Alapítvány könyvki-
adásának támogatása (100 eFt)

 Kodály, Kossuth és Berze Nagy János 
Műv. házak fenntartásának átadása ci-
vil szervezeteknek

 Buszközlekedéssel kapcsolatos lakos-
sági panaszok megoldása

 Az iskoláink megtartása a csökkenő 
gyereklétszám ellenére

 Karácsonyi, bányásznapi és állami ün-
nepek megtartása civil szervezetekkel.

 Hird, Vöröshegy utcai árok, vízelnye-
lő, áteresz létesítése. (913 eFt)

 Somogy, Sas utcai  alsó nyúlvány asz-
faltozása (276 eFt)

 Vasas, Berkenyés u. részleges aszfaltozá-
sa és teljes mart aszfaltozása (1.268 eFt)

 Berkenyés utcai gyalogos híd javítása
 Kossuth Műv. ház részleges felújítása 

(Polgármesteri és képviselői keretből, 
1 MFt)

 Muromi Szent György napi rendez-
vényhez tereprendezés (100 eFt)

 Iskola köz aszfaltozása (1.468.eFt)
 EURAKVILO Gyermekonkológiai Ala-

pítvány támogatása (10 eFt)
 Sas utcai  felső nyúlvány mart aszfalto-

zása (184 eFt)
 Családi Napközi létesítéséhez pályáza-

ti önrész támogatás (100 eFt)
 Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány 

könyvkiadás támogatása (100 eFt)
 Csapadékvíz árkok, útpadkák karban-

tartása
 Széna és Pajtás utcák közötti útszakasz 

mart aszfaltozása  (500 eFt)
 Muromi utak mart aszfaltozása
 Vízvezeték és csatorna hálózat létesí-

tése kieső helyeken (előkészítés alatt)
 Sikerült elérni, hogy a  házi szennyvíz 

átemelő szivattyúk karbantartását és 
javítását a Tettye Forrásház ingyene-
sen végezze. 

 Vasasi Általános Iskola energetikai fel-
újítása (nyílászárók cseréje, hőszigete-

BESZÁMOLÓ
Október hónapban telt le a választási ciklus fele, így szeretném Önöket tájékoztatni arról a munkáról, amit a választások óta, az 
eltelt két esztendőben elvégeztem. A város 2011. és 2012. évi költségvetésének összeállítása rendkívül nehéz feladatot jelentett az 
apparátus és a városvezetés számára. A súlyos adósságállomány leküzdése, a napi anyagi gondok nem sok mozgásteret adtak a ter-
vezésnél. A költségvetési egyensúly megteremtéséhez számos költségcsökkentő és bevételt növelő intézkedést is meg kellett hozni. 
2011-ben már veszélybe került a részönkormányzatok támogatása és a választókörzeti keret is. Ez Vasas-Somogy-Hird körzetre 
rendkívül hátrányos lett volna. Közreműködésemmel sikerült mégis megtartani, sőt kissé növelni e támogatási összegeket. Nagyon 
nehéz ma bármit is tervezni, megvalósítani. A pénzeszközökhöz csak a nyár elejétől, ütemezve juthattunk hozzá és nagyon gyorsan 
kellett cselekedni, mert november vége után már semmiféle kötelezettség nem volt vállalható. Ez az adóság-prés talán a jövő évtől 
enyhülni fog, ha az állam Pécs város adósságának egy részét (40-70% ?) is átvállalja. A súlyos nehézségeket figyelembe véve ered-
ményesnek ítélem meg az eltelt időszakot. 

Az újság terjedelmi korlátai miatt csak felsorolásszerűen ismertetem az elvégzett feladatokat:
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– Létező személyek voltak a három királyok, Gáspár, 
Menyhért és Boldizsár? 

Máté evangéliuma szerint bölcsek jöttek napkelet-
ről (vö. Mt 2,1.7), akik valójában ókori értelemben vett 
csillagászok voltak. A görög „magoi” azt jelenti, hogy 
„bölcsek” és nem azt, hogy „királyok”. Azt, hogy hárman 
voltak, a Jézusnak vitt háromféle ajándék (arany, tömjén 
és mirha) alapján gondolták, és a középkori vallási ha-
gyományból ismerjük a nevüket, nem a Bibliából. Való-
színűleg a „királyok” megnevezéssel jelezték azt, hogy a 
Föld minden királyától és uralkodójától hódolat, imádat 
jár a Messiás-királynak. Krisztus Urunk azonban csak 
őszinte, önkéntes alapon történő imádatot tud elfogadni. 
Az Isten szeretet (1Jn 4,8), és nem kényszerít senkit sem 
hatalmával arra, hogy imádják Őt. 

– Honnan tudták a napkeleti bölcsek Jézus születésének 
helyét és idejét? 

Mivel az izraeliták 70 évig voltak babiloni fogságban 
(i. e. 605-535), és mindenki nem tért vissza a Szentföld-
re, az ószövetségi irataik, és a héber nyelv is elérhetőek 
voltak az akkori bölcsek számára. Ismerhették Bálám 
próféta jövendölését, aki ezt jövendölte az eljövendő 
Messiásról: „Csillag származik Jákobból, királyi pálca 
támad Izraelből” (4Móz/Szám 24,17a). Ha a bölcseknek 
nem lett volna a kezükben az ószövetségi iratok egy ré-
sze, Bálám jövendölésével együtt, akkor hitük sem lett 
volna egy csillagnak látszó fényesség után 1200 km-t 
utazni, és az út fáradalmait vállalni. Különben is, mi-

ért hódoltak volna egy idegen nép újszülött királyának? 
A bölcsek pontosan tudták, hogy nem egy közönséges 
király született meg Júdeában, hanem a próféták által 
hirdetett Messiás-király, akinek az eljövendő uralmával 
egy új korszak kezdődik majd el. A feltűnt égi jel, csak 
megerősítette bennük Isten igéjének hitelességét, meg-
bízhatóságát és igazságát. 

– Valójában mi volt a Betlehemi csillag?
Kepler 1603 decemberében erre a számításra jutott: 

A Jupiter és a Szaturnusz olyan közel került egymáshoz, 
hogy egyetlen erős fényű csillagnak látszott. Mindez a ha-
lak jegyében történt, amely Izrael és a Messiás jelképe volt. 
A Jupiter királycsillag, míg a Szaturnusz Izrael védőcsilla-
ga volt. Supárban, a híres csillagvizsgáló helyen feljegyez-
ték ezt a jelenséget, amely i. e. 7-ben tűnt fel, és hét hóna-
pig volt látható. Ez az elmélet nem valószínűsíti azt, hogy 
ez lett volna i. e. 5 őszén a betlehemi csillag, bár sokan ezt 
gondolják. Az evangélium alapján a csillag jellegzetessége 
igen különleges: valószínűleg hosszabb ideig volt látható, 
a napkeleti bölcsek előtt haladt, és megállt a betlehemi 
barlangistálló fölött (vö. Mt 2,2.9-10). Ilyen csillag nem 
létezik. A bibliai leírás alapján Isten fényes angyalainak 
egy csoportjára lehet gondolni, akiket a bölcsek messzi-
ről csillagnak véltek. Lukács evangéliumából tudjuk, hogy 
Jézus születésekor angyalok jelentek meg a nyájat legelte-
tő pásztoroknak, akik az Istent dicsérték és így énekeltek: 
„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, 
és az emberekhez jóakarat” (vö. Lk 2,8-15).

Minden karácsonyt ünneplő olvasó számára kívá-
nok sok kegyelmet és tiszta örömöket és békés, boldog, 
új esztendőt! (A cikk teljes terjedelme elérhető a www.
szentiras.com / linkek / szentirascom.blogspot.com és az 
shvonline.hu oldalon.) 
Tisztelettel: Pongrácz Róbert, katolikus és egy protestáns 

teológiát végzett öt gyerekes édesapa,
a Keresztény Advent Közösség lelkésze Pécsváradról.

A napkeleti bölcsek és a betlehemi csillag
A keresztények többsége világszerte dec. 25-én ünnepli Jézus születésének az ünnepét. A Megváltó földre 
jövetele, minden ember bűne miatti helyettes keresztáldozata és a halálból való feltámadása előre jelzi, hogy van 
feltámadás és van örök élet azoknak, akik hisznek Jézus Krisztusban és engedelmeskednek az Ő igéinek (vö. Jn 
3,16.36). A napkeleti bölcsek útnak indultak egy égi fényességet látva, hogy megtalálják a Messiás-királyt. Vajon 
mi Krisztus megtalálásáért, a saját és mások üdvösségéért mekkora munkára, áldozatra vagyunk képesek a 
mindennapokban? Ennek jegyében három kérdéskört vizsgálunk meg, amelyek Jézus születése körül történtek.

lés, homlokzati és belső felújítás, fűtő-
berendezések korszerűsítése) a KEOP 
pályázat segítségével.  (előkészítés alatt)

Tudom, hogy e hosszú listát végigolvasva 
bizonyára Önök is fel tudnának sorolni leg-
alább ennyi megoldásra váró problémát. 

A megoldatlan feladatokról nekem is 
van egy nagyon-nagyon hosszú, állandó-

an bővülő és sok-sok pénzt igénylő lis-
tám. Azon igyekszem, hogy ez a lista mi-
nél előbb rövidüljön. Ehhez itt helyben, 
a települések lakóitól is olykor segítsé-
get kapok, amit mindannyiunk nevében 
megköszönök.  A közmunkásaink számos 
feladatot oldottak meg eredményesen. 

A közérzetünk javításához a települé-
seinken egyre eredményesebben működő 

civil szervezeteink is jelentős mértékben 
hozzájárulnak.

Az év végéhez közeledve a közelgő ün-
nepek alkalmából magam és a részön-
kormányzatok tagjai nevében boldog, 
meghitt karácsonyt és szerencsés, egész-
ségben eltöltött új esztendőt kívánok.

Huba Csaba, képviselő
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Várhatóan januártól családi napközi 
indul Vasason a volt gyógyszertár épü-
letében!

Hiánypótló szolgáltatással javul a kis-
gyermekes szülők helyzete várhatóan 
2013. januárjától, amikor is kettő 5 fős 
csoporttal 20 hetestől 4 éves korú gyer-
mekeket befogadó csalá di napközi indul 
a Bethlen Gábor u.8. szám alatt. 

Mint az már (talán) köztudott, a volt 
gyógyszertár épületét egészségmegőrző 
egyesületünk vette birtokba 2010 októ-
berében. Akkor álmodtuk meg, hogy az 
épület egyik felében, a szolgálati lakás 
részben kisgyermekes intézményt sze-
retnénk működtetni. Két fő motivációs 
tényező befolyásolt bennünket e dönté-
sünkben. Az egyik az volt, hogy buszon 
utazó társainknak szemet szúrt, hogy 
a hajnali járatokon alvó kicsi gyerme-
kekkel utaznak az édesanyák a városi 
bölcsődékbe és szerettek volna a körül-
ményeiken javítani. A másik ok, hogy az 
egyesületünk kisgyermekes intézmény-
ben gondolkodott/ gondolkodik az pe-
dig az, hogy úgy érezzük, minél korábbi 
életkorban szembesülünk az életmód-
váltás szükségességével, annál jobbak 
az esélyeink a testi és lelki egészségre, 
harmonikus, sikeres és boldog életre. 
Szeretnénk tehát „megfertőzni” a kis-
gyermekeket és a szüleiket a mozgás, a 
természet-szeretet, az egészséges táplál-
kozás, a hagyományok, az értékek tisz-
teletén, a versengés, a fogyasztás helyett 
az együttműködés, az elfogadás, a ter-
mészet erőit nem kizsigerelő fogyasztás 
eszmerendszerén alapuló gondolkodás 
lehetőségével.

Gőzerővel folyik az épületrész szaksze-
rű felújítása, melynek forrását 10 milliós 
pályázati keretösszeg biztosítja. A kis-
gyermekes intézmény fenntartói jogát 
gazdasági megfontolásokból (normatíva 

kedvezmények) a Pécsi Többcélú Kistér-
ségi Társulásnak adta át egyesületünk, ám 
tekintettel arra, hogy a pályázati önrészt 
(500 000 forintot) magunk biztosítottuk a 
szakdolgozók kiválasztásába és a szakmai 
munka szervezésébe szabad kezet kap-
tunk.  Az épületrész a pályázott összegből 
teljesen megújul. Az összes nyílászáró, 
fűtési, elektromos, burkolatrendszer cse-
réjét, az akadálymentesítést követően 
barátságos, a bölcsődés korú gyermekek 
igényeit messzemenően figyelembe vevő 
berendezésre kerül sor. A korszerű épü-
letben a terveink szerint 2 szakképzett, 
helyben lakó csoportvezető fogja várni a 
gyermekeket. Munkájukat önkénteseink 
is segítik. Az egyik gondozónő jelöltünk 
jelenleg is e területen dolgozik, a másik 
szakember jelöltünk sokoldalúan képzett 
„angyal”, aki sajátos nevelési igényű gyer-
mekek gondozására is képesítéssel és bel-
ső adottságokkal rendelkezik.

Mivel a családi napközi intézménye –
bár 16 éve a gyermekvédelmi törvény által 
bevezetett közszolgáltatás- sajnos kevéssé 
közismert, ezért álljon itt némi ismertető: 
A családi napközik bölcsődei, óvodai és 
iskolai napközis ellátásban nem részesülő, 
20 hetestől 14 éves korú gyermekek nem 
közoktatási célú ellátása, életkornak meg-
felelő nappali felügyeletet, gondozást, ne-
velést, étkeztetést és foglalkoztatást bizto-
sítja. Az imént kifejtett alapszolgáltatáson 
túl a családi napközi speciális tanácsadást, 
időszakos gyermekfelügyeletet nyújthat 
és más gyermeknevelést segítő szolgálta-
tással segítheti a családokat. Esetünkben 
a pályázat korlátai miatt mindkét csoport 
kisgyermekeket (20 hetestől 1 éves korúa-
kat) fogad majd és az egyik csoport speci-
ális és hiánypótló lesz az egész városban, 
mivel sajátos nevelési igényű gyermekek 
gondozására is képesítéssel rendelkezik 
majd.  A családi napközik történetét ille-

tően elmondható, hogy kezdetben első-
sorban magánszemélyek és alapítványok, 
egyesületek nyújtottak ilyen szolgáltatást, 
majd a kisebb települések önkormányza-
tai és a kistérségi társulások ébredeztek és 
bölcsőde és napközi-pótló intézményként 
alakítottak ki családi napköziket. Az így 
létrehozott napközik hálózatba szerve-
ződtek, mely előnye a megfelelő szakmai 
irányítás, szakszerű helyettesítés feltétele-
inek megteremtése volt. A nagy létszámú 
bölcsődei és óvodai csoportokkal szem-
ben a családi napközik családias, sze-
mélyre szabott szolgáltatást, törődést tud-
nak nyújtani, ezért egyre kedveltebbek, 
különösen azok, melyek pluszszolgálta-
tásokkal (gyermekfelügyelet, játszóház, 
nyári táborok, hétvégi családi programok, 
zenei, nyelvi lehetőségek) színesítik a re-
pertoárjaikat. Az elmúlt 16 év gyakorlata 
bebizonyította, hogy a bölcsődehiányt, a 
nem tanköteles korúak (5éves korig) gon-
dozási igényeit és az iskoláskorúak tekin-
tetében a napközi hiányt kiválóan pótolja 
a családi napközi rendszer és méltó szín-
vonalú kiegészítő intézményrendszere a 
bölcsődei, óvodai és iskolarendszernek. 

Bízunk abban, hogy településünkön 
is közkedvelt és népszerű lesz e szolgál-
tatás és javítja a kisgyermekes szülők 
komfortérzetét, elhelyezkedési esélyeit 
és a településhez kötődését. 

Amikor a pályázat készült (több mint 
egy éve) Kovács Katalin tagunk a védő-
nőtől hosszú listát kapott azon szülőkről, 
akiknek gyermekei a családi napközi 
szolgáltatást életkoruknál fogva poten-
ciálisan igénybe vehetik majd. Remél-
jük, hogy sok szülő gondolkodik majd 
úgy, hogy szívesebben hozza a gyerme-
két helybe, szép környezetbe, családias, 
színvonalas szolgáltatást nyújtó napkö-
zinkbe, mint a nagyvárosba.

Várjuk az érdeklődők jelentkezését 
az alábbi telefonszámon: 06/30/5128820 
(Fuschné Tamási Marianna)

Szőts Rózsa egyesületi elnök

Kisgyermekes szülők figyelem!

Mindenkit szeretettel várunk december 
15-én 15 órára a Berze János Művelődési 
Házba! A Vasasi Bányász Zenekar kará-
csonyi zenéket játszik, a Berze Nagy János 
népdalkar karácsonyi énekeket ad elő.

Gulyás, sütemény, zsíros kenyér, for-
ralt bor, tea a KoBeKo fenntartására ado-
mányként fogyasztható.

A Művelődési Házban Berze - Börze 
lesz, ahol 5-500 Ft között bárki árulhat 
helypénz fizetése nélkül. 

Hozzák el a megunt gyermekjátéko-
kat ruhákat, használati tárgyakat, mese-
könyveket, és cseréljék el egymás közt, 
vagy ajánlják fel az ingyenes tombolára, 
illetve ajándékozzák oda, hogy örömöt 

szerezzenek egymásnak! A 8 méter magas 
karácsonyfán mindenki elhelyezheti saját 
készítésű díszeit is. 

Szervezők: A KoBeKo (Kodály-Berze-
Kossuth Művelődési Házak), Somogyi 
Betyárok Lovas Egyesület, Tegyünk Egy-
másért Egyesület, Vasasért Egyesület, Va-
sasi Szent Borbála Egyesület

M I N D E N K I  K A R Á C S O N Y F Á J A  V A S A S O N !
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A Vasasi Általános Iskola alsó tagozatának tanító nénijei minden 
hónapban programokat szerveznek az alsó tagozatos kisgyere-
keknek. Szeptember hónapban Bene Lászlóné, Ági néni és Hu-
báné, Ilike néni 25 kisgyerekkel kereste fel az Öko-kuckót Pécsen. 
A Mi fán terem a papír? című foglalkozás keretében megismer-
kedtünk a papírgyártás folyamatával, a szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságával, az újrahasznosítás lehetőségeivel. A foglalkozás 
végén megtanultuk a merített papír készítésének technikáját. 
Jól éreztük magunkat, hiszen a Széchenyi téren is volt mit néze-
lődnünk. Október hónapban 22 kisgyerekkel látogattuk meg a 
Pécsi Harmadik Színházat, ahol a Szabó Attila és Tamás Éva által 
színpadra álmodott Csipkerózsika című koncertmese ősbemuta-
tóját néztük meg. A hagyományos mese helyett egy színesen át-
dolgozott dramaturgiát láthatunk. A díszlet, a zene, a leleményes 
rendezés és színészi játék, a sziporkázóan megírt szöveg jól szó-
rakoztatta, mulattatta a gyerekeket. Köszönetet kell mondanunk 
Grávicsné Erzsikének, aki minden alkalommal segített nekünk 
a gyerekek kísérésében, a biztonságos közlekedésben. Most már 
az unokái járnak iskolánk második osztályába, de emlékszünk 
még azokra az időkre is, amikor a gyermekei voltak iskolánk ta-
nulói. Akkor is a legaktívabb tagja volt a szülői munkaközösség-
nek. Sok szép közös emlékünk van a régi időkből.

A harmadik és a negyedik osztály egy hónapon keresztül a 
Bánki Uszodában úszásoktatáson vesz részt.

A leendő első osztályosoknak havonta iskolanyitogató 
foglalkozásokat tartunk. Szeretettel várunk minden ér-
deklődő kisgyereket és szülőt!

Iskolánk megtalálható a Facebookon, ahol naprakészen 
követhetőek az iskolánkat érintő események. Érdemes meg-
keresni, böngészni, nézegetni a rajta lévő híreket, képeket! 
Nagyon jó fotók vannak feltöltve többek közt a tökfesztiválról 
is; de csak erős idegzetűeknek ajánljuk! Még soha nem lát-
hattuk ilyen „csúnyának”, „rémisztőnek” diákjainkat, mint 
az október 26-án megrendezett II. Vasasi Tökfesztiválon. 
Messzinger Mariann volt a legijesztőbb, ráadásul mindezért 
ajándékba még egy tortát is kapott. Dallos Szilvia lett a leg-
jobb tökfaragó ezen a napon. A kicsiknek volt lehetőségük 
ugrálásra, a nagyoknak filmnézésre, diszkózásra. 

November 10-én a felsősök közül 27 tanulót vitt korcso-
lyázni két testnevelő tanárunk, Szigetiné Keresztes Andi néni 
és Somogyi Attila bácsi. A gyerekeknek ez nagyszerű lehe-
tőség volt a mozgásra, kikapcsolódásra. A Facebookon meg-
jelent fotókból, és az aláírt megjegyzésekből kiderült, hogy 
nagyon jól érezték magukat, akik szombat délelőtti program-
ként a korizást választották.

November 11-én a Tegyünk Egymásért Egyesület szer-
vezésében „Márton nap Matyival és a ludakkal” című ren-
dezvényre voltunk hivatalosak. A somogyi és a vasasi iskola 
tanulóit külön busszal szállították a Zsolnay Kulturális Ne-
gyedbe, ahol minden programon ingyenesen vehettünk részt. 
Iskolánkból Bedő Bernadett, Bartalos Mendi, Dallos Szilvia, 
Nagy Anita és Kovács Rebeka kis Márton napi műsort adtak 
elő. Rendkívül színes volt a program, többek között bábelő-
adás, táncház, játszóház, diavetítés, kézműves foglalkozások, 
kézműves vásár programjaiból választhattunk. Aki éhes volt, 
libazsíros kenyeret és teát fogyaszthatott. A napot lampionos 
felvonulás zárta. Jól éreztük magunkat, köszönjük Kocsisné 
Nagy Margitnak, Manyi néninek! 

Az elmúlt hónapban kiderült az is, hogy nemcsak szóra-
kozni tudunk, de tanulmányi versenyeken is megálljuk a he-
lyünket. Városi Földrajzi Emlékversenyt rendeztek a somo-
gyi iskolában, ahol iskolánk megosztva lett az első helyezett. 
Köszönet Horgasné Kati néninek a felkészítésért, és köszönet 
Messzinger Mariannak, Nagy Alexának, Dallos Attilának és 
Tornai Benjáminnak a munkájukért. Itt kell kiemelnem Tor-
nai Benjámint, aki óráról órára meglep bennünket tudásával, 
amivel a versenyen is sokunkat ámulatba ejtett.

Programokban tehát nem volt hiány az elmúlt időszakban, 
de most egy kicsit elcsendesedünk, és adventi hangulatban 
várjuk a karácsonyt.

A vasasi iskola hírei

Fogadóórák tanulsága, avagy
„Rossz szomszédság: török átok,

S ők nem igen jó barátok.”

A fogadóóráimon megjelenő lakosok 
számos problémával keresnek meg. A 
gondjaik megoldásában igyekszem segí-
teni és ez legtöbbször sikerül is. Vannak, 
akik csak arra vágynak, hogy valakinek 
elmondhassák gondjaikat.

Viszont gyakorta előfordul, hogy a pana-
szos a szomszédjának életvitelére panaszko-
dik és arra kér, hogy tegyek köztük igazsá-
got. A panasz tárgya rendkívül változatos, 
lehet az avarégetés, csapadék- és szenny-
víz-elvezetés, állattartás-kutyatartás, han-

goskodás, átnyúló növényzet stb…stb. – a 
téma szinte kimeríthetetlen. No ezzel nem 
tudok mit kezdeni! Ilyenkor Arany János: 
A fülemile c. 1854-ben írt verse jut eszembe. 
Mi magyarok már 1854-ben is ilyenek vol-
tunk és azóta sem változtunk?

Mindig felteszem a kérdést a bejelen-
tőnek: vajon a szomszédjával próbálták e 
megbeszélni, megoldani a problémát? A 
kérdésemre általában kétféle választ kapok: 

1. Régóta nem beszélek és nem is aka-
rok beszélni a szomszédommal, haragban 
vagyunk.  

2. Nem akarok konfliktust felvállalni 
a szomszédommal, megkérem önt, hogy 
beszéljen vele.

Pedig a közmondás szerint „Egy jó 
szomszéd többet ér mint egy rossz rokon”.

Tisztelettel kérem Önöket, ha már egy-
más mellett élünk, azt úgy tegyük, hogy 
a szomszédunkat a lehető legkisebb mér-
tékben zavarjuk, a másik oldalról meg le-
hetünk kicsit elnézőbbek is. A szomszéd 
kérését lehetőleg vegyük figyelembe, ne 
sértődjünk meg. És talán a legfontosabb, 
hogy néha beszélgessünk a szomszédunk-
kal. Egy fröccs vagy egy kávé mellett sok 
mindent el lehet intézni barátsággal, sér-
tődés, konfliktus nélkül. Erre törekedjünk!
Javasolom téli estéken a szomszéddal kö-
zösen elolvasni Arany János: A fülemile c. 
versét, talán ez is segíthet.     Huba Csaba
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Nem velem történt meg, kereszt-
apám mesélte, valamikor régen.

Idejében jött a váltótárs. Rendes 
volt tőle. Legényember, így segítette 
a négygyermekes családapát. A gép-
házban minden rendben. Kézfogás: 
Jószerencsét! Boldog Karácsonyt!s 
indulás haza. Az akna területén is 
csönd, csak a gépek zúgása hallat-
szik még egy darabig, aztán a szám-
talan egyenetlen falépcső, amit az 
évek alatt ki tudja hányszor járt 
végig. Most a behavazott, letapo-
sott úton a vasalt bakancs nagyon 
csúszik.” Azt a Szűzmária…” szalad 
ki a száján, pedig nem káromkodós 
ember. De most is elharapja szót. 
Sőt el is mosolyodik. Csak nem fog 
csúnyát mondani szent Karácsony 
éjjel? Eszébe jut kicsi lánya óvodá-
ban tanult éneke, amit otthon azóta 
is csicsereg: Szűzmária kis Jézuskát 
altatgatja…” Ő is elkezdi dúdol-
gatni, s lábai már egyenletesebben 
viszik. Már le is ért az istállókhoz. 
A kocsisházakban már sötét van, 
a lovak csak néha dobbantanak 
erős lábaikkal,” nektek is kijut most 
néhány nap pihenő.” Szorosabbra 
húzza magán a bőrkabátot, a siltes-
sapka szélét ráhúzza a fülére, s újra 

dúdolja: Szűzmária kis Jézuskát al-
tatgatja…

Elképzeli, hogy milyen lehetett. 
Egy ártatlan szép fi atal lány, akit 
az isten ilyen nagy tisztességre ki-
választott. Honnan tudta, hogy mit 
kell csinálni? Magához húzni, tes-
tével melegíteni, hogy a betlehemi 
éjszakában meg ne fázzon? Hol 
tanulta az altatódalt, amivel meg-
nyugtathatja? Még otthon Názáret-
ben a szomszédoktól? S most  itt az 
idegen városban csak úgy felötlött 
neki? Otthon. Nem csak Mária, ő 
is messze szakadt az otthonától. Az 
ő otthona, ahol gyerekként élt, ma 
már idegen ország. Valahol messze, 
szívtelen emberek, talán körzővel, 
vonalzóval, de kimérték az orszá-
gok határait, s a kik továbbra is 
magyarnak vallották magukat, ve-
hették a kis holmijukat, s mehettek, 
amerre a szemük látott.

Az ő szeme már ismerős házakat 
lát. Itt laknak Czárichék, Mátyásék, 
Körmöcziék az út jobb oldalán. A 
kiserdő felől viszont muzsikálni 
kezd a szél, mintha a régi otthonból 
hozna üzenetet. A kis bányatelep 
befogadta őseit, meg hazulról is el-
hozhattak mindent. Nővérük meg 

szétosztotta a megmaradt holmit 
az árvák között. Még a karácsonyfa 
díszeit is. Azóta az ő karácsonyfá-
jukat dísztitik az üveg-jégcsapok, a 
papír angyalok, akik hosszú szala-
gon tartják a mindenki által ismert 
dícséretet: Dicsőség a mennyben 
Istennek!

De hamar beért a telepre! Balról 
már itt a csendőrség épülete, jobb-
ról a mozi, Suháék boltjával szem-
ben, a „mafl asaroknál” kettéválik 
az út, ott már a kolónia házai sora-
koznak. Itt az iskola, a Bányászott-
hon, a mozi, itt is csend, nincs ma 
mulatság. A házakból csak egy-két 
helyen pislákol fény, ott valószínű-
leg éjféli misére készülnek. A füs-
tölő jellegzetes illata leng a levegő-
ben. Mindjárt otthon van! Vajon 
felállították-e már a karácsonyfát, a 
régi otthonban-ki tudja miért-min-
dig reggelre jött a Jézuska. Hát, ha 
most ő is ilyen későn ér haza, csak 
reggel élvezheti a család örömét.

Közben a hó is elállt. A szél szét-
fújta a felhőket az égen, s a csillagok 
között égi fényességben, mintha 
valami különleges látszana. Talán 
éppen ott Szűzmária a kis Jézuskát 
alatatgatja.

Szeretettel keresztapám emlékére: 
Korcsmárné Weyse Klára

Hazafelé-karácsony éjjel

A Baptista Gyülekezet Adventi,
Karácsonyi istentiszteleti rendje:

Helyszín: Baptista Imaház, Pécs-Somogy Csap u. 10.

Dec.16-án 16.30-tól zenés, 
adventi istentisztelet

                                                                                *

Dec. 23-án délelőtt 9.30-tól imaóra, 
16.30-tól adventi istentisztelet

                                                                                 *

Dec.25-én délután 16.30-tól 9.30-tól
imaóra majd istentisztelet. D.u. 16.30-tól
ünnepi istentisztelet, gyerek programmal

                                                                                *

Dec. 26-án délelőtt 10.00-tól istentisztelet
                                                                                *

Dec. 30-án délelőtt 9.30-tól imaóra, majd istentisztelet

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

ü i

Szeretettel hívunk és várunk minden 
kedves családot a hagyományos 

          ADVENTI ADVENTI 
HANGVERSENYÜNKREHANGVERSENYÜNKRE 
   A VASASI MUNKÁS
     SZENT JÓZSEF 
      TEMPLOMBA 
          2012.
       december 
 9-én 16 órára.
   Az adományokat hálásan köszönjük.    Az adományokat hálásan köszönjük. 
    Jó adventi feltöltődést kívánunk!    Jó adventi feltöltődést kívánunk!
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Vidám, fiatalos csapattal telt meg a Kossuth Művelődési Ház 
november 15-én. Ezen a napon ugyanis a Vodafone budapes-
ti központjában dolgozó 35 fős közép- és felsővezetői jöttek el 
hozzánk a Kossuthban lévő kemence körüli rendezvénytér-
focipálya támfal elkészítésére önkéntes munkájuk felajánlásá-

val. Itt külön megköszönöm Lukács Jánosnak a munkáját, aki 
a közel 80 méteres támfal földmunkáját nagylelkű felajánlásá-
val elvégezte.

A céggel a kapcsolat nem véletlen, hiszen a Vasasért Egye-
sület tagjaként Kis Bocz Vali volt az, aki összehozta ezt a nagy-
szerű alkalmat a Vodafone és mi köztünk. Köszönet érte, re-
méljük, eljönnek jövőre is. A munkákban számos helyi 
önkéntes vett részt, akiknek ezúton is megköszönöm önzetlen 
segítségét: Reisch Dezső a földszállításban, Nyíri László, Bo-
dor Attila, Ragács György, Kis Bocz Levente a műszaki mun-
kák irányításában, előkészítési feladatokban nyújtott nélkü-

lözhetetlen segítséget. Kóta lászló a „Somogyi Betyárok” 
elnöke a főzésben, míg Zakorné Hajni önkéntes segítője a 
konyhai feladatokból vette ki részét. A pécsi Önkéntes köz-
pont önkéntesei és munkatársai a szervezés és technikai lebo-
nyolításban segítették a csapatot. A művelődési házban dol-

gozó Rab Attila gondnok és Murányi Éva szervező 
munkatársaink pedig a teljes háttértámogatással biztosította 
a feladatok gördülékeny megvalósulását.

A munkálatok során a rendezvénytér-focipálya körüli kö-
zel 80 méteren elkészült a támfalelemek szakszerű elhelyezé-
se, és a kerítések fém elemeit lefestettük le. Jó hír, hogy de-
cember 15-én szintén lesz egy vállalati önkéntes nap, aminek 
keretében a konyha és előtér belső festése készül el, valamint 
a Mindenki Karácsonyfája Ünnepségre 40 fő iskolás gyermek 
részére kerülnek ajándékcsomagok kiosztásra.

Vállalati Önkéntes Nap

Spirálozás, iratfűzés: 
 Vékony = 300 Ft 
 Közepes = 500 Ft
 Vastag = 800 Ft
Nyomtatás: 
– Fekete-fehér:
 A/4 = 10 Ft
 A/4 kép = 30 Ft
 A/3 = 20 Ft
– Színes: Rövid határidőn belül, 
előre bejelentés alapján!
 A/4 = 30   Ft
Fénymásolás:
– Oldalanként:
 A/4 = 10 Ft
 A/4 lap = 15 Ft (kétoldalira)
 A/3 = 20 Ft
 A/3 lap = 25 Ft (kétoldalira)

Laminálás:
 A/4 = 100 Ft
 A/5 = 50 Ft
 A/7 = 20 Ft
Szkennelés:  (pdf formátumba)
 – A/4 = 25 Ft/ oldal 
 – A/3 = 25 Ft/ oldal
Fax fogadása és küldése:
 – Belföld: 100 Ft/ oldal
 – Külföld: 300 Ft/ oldal
Igazolványkép készítés /digitális 
önéletrajzhoz,vagy pendrive-os 
elvitelre, e-mailes átküldésre/: 
  – 250 Ft
  – Kép utánszerkesztése + 50 Ft
Internet használat: könyvtártagoknak 
napi 1 óra ingyenes!
 – 150 Ft/óra

Géphasználat, dokumentumok 
szerkesztése:
 – 100 Ft/óra
Iskolai jegyzetek digitalizálása: begé-
pelése 12-es betűméretben
 – 50 Ft/ oldal
CD- írás, másolás:
 – Hozott cd-re = 200 Ft
– Cd – vel  -  400 Ft
Karrier
Önéletrajz írás és tanácsadás = 1000 Ft
Motivációs levél írás és tanácsadás = 1000 Ft

Hol? Kossuth Művelődési Ház, 
 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47. 
Mikor? 11:30-19:00, 
 Bejelentkezés nem szükséges!
 Ha bejelentkezne: 06 72/ 337-838

KoBeKo szolgáltatások
A Kossuth Berze Kodály (KoBeKo) Művelődési Központ irodai szolgáltatásai 
Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47. www.kobeko.hu, tel: 337-838
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2012.11.19-én 01:15 órakor Egyesületünk 
2 fős járőrszolgálata a Hird Hadik András 
utcában járőrözött mikor megláttak egy 
magányosan Mankóval és nehéz szatyor-
ral sétáló lengén öltözött idős nénit a hat 
méter mély partoldalú patak partján.

A kései időpont miatt megkérdezték:  
– Hova megy és segíthetnek-e valami-

ben? – A néni erre zavarodott választ adott, 
még a nevét sem tudta megmondani.

Mivel a járőrök nem tudták megálla-
pítani a kilétét illetve a címét, értesítet-
ték a Rendőrséget.

A Rendőrség kiérkezéséig, (mivel az 
éjszakai hőmérséklet megközelítette a 
00-ot) egy pokrócba csavarták, hogy a 
hideg miatt meg ne fázzon.

Átadták a kiérkező Rendőröknek, 
akik intézkedtek a továbbiakban.

Az intézkedő Polgárőr társainknak 

köszönettel tartozunk a határozott és 
szabályos eljárásért, mert lehet, hogy 
életet mentettek.

Ezért kérjük a lakósságot, jelezzék fe-
lénk a 06 20 388-8679  telefon számon, 
ha hasonló esetet észlelnek, hogy segit-
hessünk!

Tisztelettel: Csőkör Lajos, Elnök

Pécs-Hird Polgárőr Egyesület 7693 Pécs Harangláb utca 5.
Polgárőrség iroda: 7693 Pécs Hirdi út 18 (vasútállomás)

Örömmel tölt el mindannyiunkat, hogy segíthettünk!

A Tegyünk Egymásért Egyesület idén a 
szokásos helyszín a Kossuth Művelődési 
Ház helyett a Zsolnay Negyedbe szervezte 
Márton napi rendezvényét, mivel egyesül-
etünk tagja a Balokány Ligetért Össze-

fogásnak, mely Összefogás a Tett-Hely Ifjúsági Egyesületen 
keresztül pályázatot nyert. A pályázatról a balokany.hu web 
oldalon olvasható részletesebben.

A pályázat többek között 34 különböző rendezvényt is tartal-
maz, ezek közül az első számú Márton napi rendezvényünk 
volt, melynek zavartalan lebonyolítása érdekében az előkészü-
letek és egyeztetések a Zsolnay Negyeddel már augusztusban 
elkezdődtek.  A rendezvény sikere azonban messze felülmúlta 
várakozásainkat. A változatos programok több mint ötszáz gye-
reknek és szüleinek nyújtottak tartalmas családi délutánt. A 
következő érdekes programok közül választhattak: kukorica-
morzsolás, lúdtollal írás, diavetítés, nemezből fülbevaló készíté-
se, magos kép készítése, bábszínház, táncház, lampion készítése, 
lampionos felvonulás, csuhé baba készítése. A legnépszerűbb a 
kukoricamorzsolás volt, számos olyan gyermek akadt, aki a dél-
után folyamán többször is visszatért erre a helyszínre. A Galóca 
Bábtársulás „Prücsök” c. előadásának idejére zsúfolásig megtelt 
az E78-as épület Panoráma terme. A magos kép készítése olyan 
érdeklődésnek örvendett, hogy a sok ragasztó, mellyel készül-
tünk kevésnek bizonyult, és bizony menet közben kénytelenek 
voltunk utánpótlásról gondoskodni. A lampionkészítésnél is 
mindig telt ház volt, hiszen mindenki várta az esti lampionos 
felvonulást. Ugyancsak népszerű volt a lúdtollal írás, rajzolás is. 
Kicsik és nagyok érdeklődéssel próbálgatták a régen elfeledett 
írástechnikát. A nemez fülbevaló készítése nem először szere-
pelt kézműves foglalkozásaink között, de változatlanul nagy si-
kert aratott.   A jó hangulathoz hozzájárult a vasasi iskolások 
kisszíndarabja (betanította Hrubiné Galán Andrea), valamint a 
Bakóné Gombár Mariann által színvonalasan előadott Márton 
napi dalok.    Mind a Hanga Banda, mind a Zsolnay táncházban 
zsúfolásig megtelt a táncra kijelölt helyszín, még Lúdas Matyink 
is táncra perdült, vele egyébként az egész program ideje alatt 
lehetőség volt fényképezkedni, és ezt sokan meg is tették. Az ő 
libáján kívül egy élő liba simogatására is mód nyílott, „aki” ezt 

békésen tűrte, mivel a számára szokatlan környezettől rendesen 
megrémült, csak a rendezvény vége felé tért magához.  A csuhé 
baba készítését nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is szíve-
sen megtanulták. A diavetítés, mellyel az volt a célunk, hogy a 
mozgóképekhez szokott gyerekeknek bemutassuk, régen a TV, 
DVD és számítógép nélkül is jól el lehetett tölteni az időt, meg-
lepően népszerű volt. Családok telepedtek be az oktatóterembe 
és a szülők meséltek gyerekeiknek. Öröm volt nézni, hogy mi-
lyen érdeklődéssel nézték és hallgatták a meséket, köztük ter-
mészetesen a Lúdas Matyit. Aki időközben megéhezett, a ren-
dezvény egész ideje alatt működő büfében libazsíros kenyeret, 
süteményt és teát fogyaszthatott.

Köszönettel tartozom mindazoknak, akik e rendezvény 
sikerét lelkiismeretes munkájukkal segítették. Zsalakó Ist-
vánné Anci néninek, Hrubiné Galán Andreának, Nyíri Lász-
lónak, Hrubiné Olginak, Maricsné Bányai Editnek, Bakóné 
Gombár Mariannak, Szűcs Ildikónak, Rózsa Bakacsi Ferinek, 
Zakorné Hajninak, Zakor Róbertnek, Virág Péternek, Virág 
Gyulának, Alpár Rózsának, Gerstné Wéber Mónikának, a 
Zsolnay munkatársainak: Gerde Katinak, Somlyai Jolánnak 
és Gergely Évának, pécsi önkénteseinknek: Bitó Mariettának, 
Tarnai Dórinak, Fábián Szilárdnak, Béres Zoltánnak és nem 
utolsó sorban az egyesület tagságának. 

Kocsisné Nagy Margit
Tegyünk Egymásért Egyesület

Márton nap a Zsolnay Negyedben Matyival és a ludakkal
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Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Pécs-Somogy, Búzakalász u. 3-5. 
Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 72/239-814 
Vókó János: 72/337-076

ISKOLATÖRTÉNETI 
MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
Tanítási idő alatt: 9.00–12.00 
Hétfő és péntek: 15.00–18.00

VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Bencze J. u. 6. Minden 
szerdán 17.30–19.00-ig Várunk 
minden érdeklődőt! Fuchs 
Károly: 20/546-4570, Lobodáné 
Somlai Erika: 70/386-7790

SOMOGYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47.
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni

Az SHV novemberi számában telepü-
lésünk képviselője tájékoztatást adott 
az építményadó változásairól.

Az alábbiakban szeretnék néhány 
gondolatot fűzni eme cikkhez, majd 
egy valós példán keresztül számokkal 
illusztrálni hogy is alakult az ingatlan-
adó nagyon sok ember számára.

Az kétségtelen tény, hogy települé-
sünkön /Somogy, Vasas/ igen jelentős 
az osztatlan közös tulajdonban élők 
száma. Tény, hogy ezen osztatlan la-
kások alapterülete megközelíti a 300 
m2-t. Tény, hogy ezen, a múlt század-
ban épült sorházakban általában 6 la-
kást alakítottak ki. Tény, hogy ezen la-
kások hasznos alapterülete az 50 m2-t 
sem éri el, természetesen egyenként 

Tény, hogy ezen sorház lakói nem az 
ország leggazdagabbjai közé tartoz-
nak, elég csak végigsétálni a települé-
seken. Ezzel szemben a városvezetés 
olyan építményadó rendeletet alko-
tott, ami ezen emberek számára egy 
rendkívül magas, mondhatni brutális 
adóemelést realizált.

Mielőtt a példára térnék, egy kis 
emlékeztető a novemberi tájékozta-
tóból. „1–80 m2-ig 200 Ft/m2,   80.01-
220 m2-ig 16 000 Ft + 80 m2 feletti rész 
után 450 Ft/m2, 220 m2 felett 79 000 Ft 
+ a 220 m2 feletti rész után 900 Ft/m2”

A példában szereplő valós adóalany 
lakásának hasznos alapterülete 38 m2.

Erre az ingatlanra  kapott az adó-
alany egy határozatot, amiben az sze-

repel, hogy a 2011-es évre fizessen 
7560 Ft-ot a 2012-es évre 24 564Ft-ot.

Nos ez egy 325 %-os adóemelés. 
Másképp fogalmazva, nem 200 Ft-ot 
fizet m2-enként, ami logikus lenne, hi-
szen a hasznos alapterület nem éri el a 
80 m2, hanem 646 Ft-ot.  Még érthe-
tőbben kb. ugyanannyi adót fog fizet-
ni az adóalany a 38 m2-re, mint az aki 
egy 100 m2-es lakásba lakik. Csupán 
annyi a „bűne”, hogy osztatlan közös 
tulajdonban lakik

A végére még egy idézet. „Hosszú 
évek tervezgetése után a város határo-
zott lépést tett az igazságos közteher-
viselés megvalósítása felé.”

Hát mit ne mondjak, ez nem sike-
rült. Természetesen ez egy magánvéle-
mény. Az olvasó pedig majd  kialakítja 
a saját véleményét!

Varju István

Építményadóról másképpen!

Varju István sorainak sajnos van igazságtartalma, de azért 
szeretném pontosítani az általa leírtakat.

A novemberi számban már írtam arról, hogy a város ve-
zetése a 2013. évi hatállyal módosította az adórendeletét, 
mert meglehetősen sok kritika érte a 2012. évben hatályos 
rendeletet. Ez a rendelet különösen az osztatlan közös tu-
lajdonban élőket hozta nehéz helyzetbe. Többek között ez 
volt a legfőbb indító oka annak, hogy egy kedvezőbb, iga-
zságosabb adórendelet megszülessen.

A példaként felhozott 38 m2-es osztatlan közös tulaj-
donba lévő lakásra vonatkozóan a számítás a következők 
szerint történhetett:

2011. évben a számítás úgy történt, hogy az osztatlan 
közös tulajdonú lakások alapterületének összegéből levon-
ták a 80 m2 adómentes részt és a fennmaradó alapterület-
re kiszámították az adót. Az így kiszámított adót a helyi 
adókról szóló törvény alapján a tulajdonosok között a tu-
lajdoni hányadaik arányában felosztották.

2012. évben a város a költségvetési hiányát sok más intéz-
kedésen túl csak adóemeléssel tudta korrigálni, továbbá úgy 
ítélte meg, hogy az adóterhek eloszlása a város lakói között 
egyenlőtlen, igazságtalan, hiszen a 80 m2-nél kisebb alapterü-
letű lakások lakói egyáltalán nem járultak hozzá a város költ-
ségvetéséhez. Gyakorlatilag szinte az egész kertvárosi, urán-
városi stb. kis alapterületű lakások lakói nem fizettek adót, 
szükséges volt az adózói kör bővítése. Ez volt az oka annak, 
hogy az adómentes alapterületet (80m2) 2012-es évre eltöröl-
ték. Ez az osztatlan közös tulajdonban élőket sajnos még ne-
hezebb helyzetbe hozta. Rendkívül igazságtalannak éreztem 
ezt az intézkedést és kezdeményeztem az adórendelet revízi-
óját. Mint ismeretes, év közben nem lehet adórendeletet mó-
dosítani, erre csak 2013. évi hatállyal lesz lehetőség.

2013. évben már az osztatlan közös tulajdonban élők is 
az életvitel szerint használt lakásuk alapterülete után fog-
nak adózni 300 Ft/m2-es  adóval.

Az igazolt adófizetési nehézség feloldásaként lehetőség van 
méltányossági kérelem beadására is. Kérem, éljenek vele!

Huba Csaba

Szeretnék válaszolni…
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decemberi miserend  www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

H I T É L E T

Baptista Istentiszteleti rend 
(minden hét)
Péntek  18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap   9.30 Imaóra
  10.00 ; 16.30 Istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap 9.30 – 10.00

Minden hónap 4. vasárnap 9.30 – 11.00

Református istentiszteleti rend december Hird
minden vasárnap 10 órakor
gyerekfoglalkozás 2-án, és 16-án
dec. 9-én a 10 órai istentiszteleten a pécsi református 
iskola tanulói adnak műsort,
dec. 9-én  15 órakor adventi műsoros délután

Evangélikus istentiszteleti rend december:
dec.24-én 15.30
dec.25-én 11.00
dec.30-án 11.00
2013 januártól minden hónap 2. és 4. vasárnapján

Somogy Vasas Hird

Vasárnap (12. 09.) 11.00 mise 9.45 mise 8.30 mise

Vasárnap (12.16.) 11.00
liturgia

9.45
liturgia

8.30
liturgia

Vasárnap (12.23.) 11.00 mise 9.45 mise 8.30 mise

Adventi rorate 
szentmise

Csütörtök 
6.00

Kedd
6.00

Péntek 
6.00

K A R Á C S O N Y I  M I S E R E N D
Hétfő (12.24.)
Karácsony
Kedd (12.25.)

Szerda (12. 26)

19.30 mise

–

11.00 mise

21.00 mise

11.30 mise

–

22.30 mise

8.30 mise

–

Vasárnap (12.30.) 11.00
liturgia

9.45
liturgia

8.30
liturgia

Az év végi misék időpontja, a templomokban kerül hirdetésre.

MEGHÍVÓ
SZENT - BORBÁLA - NAPI ÜNNEPSÉGRE

Időpont: 2012. december 8. 15 óra
Helyszín: Bányászotthon díszterme (Vasas, „D” u. 1.)

PROGRAM
• Bányászhimnusz -  Vasasi Bányász Zenekar
• A Bányász Zenekar ünnepi műsora
• Vezényel: Gotthard Imre karnagy
• A vasasi általános iskolások “Borbála - napi” műsora
• Felkészítő tanáruk: Majoros Istvánné Gizike
• Ünnepi beszéd - Dr. Hoppál Péter, országgyűlési képviselő
• A Berze Nagy János Népdalkar ünnepi műsora
• Vezényel: Mesterné Strausz Emőke
• Bányász Himnusz - Vasasi Bányász zenekar
• Könyvbemutató
• Dr. Biró József: Régen - volt jelen. Egy bányász életút versekben
• A könyvbemutató után minden résztvevőt szeretettel lát vendé-

gül a rendező Szent Borbála Egyesület.

A szerény fogadás alatt könyvvásárral egybekötött dedikálás zajlik. 

MeghívóMeghívó
A Pécs-Hirdi Egyházközség KépviselőtestületeA Pécs-Hirdi Egyházközség Képviselőtestülete
Szeretettel meghívja Önt és kedves családjátSzeretettel meghívja Önt és kedves családját

A 2012. DECEMBER 16-ÁNA 2012. DECEMBER 16-ÁN
15 ÓRAKOR MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ15 ÓRAKOR MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

ADVENTI JÓTÉKONYSÁGIADVENTI JÓTÉKONYSÁGI
HANGVERSENYREHANGVERSENYRE

a pécs-hirdi római katolikus templomban!a pécs-hirdi római katolikus templomban!
Mindenkit szeretettel várunk!Mindenkit szeretettel várunk!

Általában havonta 4 
alkalommal vállal 
minden polgárőr 
szolgálatot, novem-

ber hónapban 304 órát töltöttünk el 
közterületen. Így tudjuk elősegíteni a 
közrend, közbiztonság fenntartását. 
Mára már a lakossággal sikerült ki-

alakítani olyan viszonyt, hogy szük-
ség esetén azonnal kapcsolatba tu-
dunk lépni. Sok információval 
segítik a munkánkat (rendszámot 
felírnak, ha gyanúsnak találják, vagy 
ha valaki feltűnően kérdezősködik).  
Az ünnepek közeledtével több fontos 
rendezvény lesz a településen, a 

munkánkat úgy programozzuk, 
hogy ott is jelen tudjunk lenni és se-
gítünk a zökkenőmentes lebonyolí-
tásban. Kérünk minden családot 
vagy egyedül élőt, hogy  a telefonszá-
munk mindig legyen kéznél, és ha 
kell, hívjanak. Valamint örömmel 
vettük, hogy novemberbe 3 fő új tag-
gal bővült a csapatunk.

Vezetőség

Vasas Polgárőrség hírei

MEGHÍVÓ
SZENT - BORBÁLA - NAPI ÜNNEPSÉGRE

Időpont: 2012. december 8. 15 óra
Helyszín: Bányászotthon díszterme (Vasas, „D” u. 1.)

PROGRAM
• Bányászhimnusz -  Vasasi Bányász Zenekar
• A Bányász Zenekar ünnepi műsora
• Vezényel: Gotthard Imre karnagy
• A vasasi általános iskolások “Borbála - napi” műsora
• Felkészítő tanáruk: Majoros Istvánné Gizike
• Ünnepi beszéd - Dr. Hoppál Péter, országgyűlési képviselő
• A Berze Nagy János Népdalkar ünnepi műsora
• Vezényel: Mesterné Strausz Emőke
• Bányász Himnusz - Vasasi Bányász zenekar
• Könyvbemutató
• Dr. Biró József: Régen - volt jelen. Egy bányász életút versekben
• A könyvbemutató után minden résztvevőt szeretettel lát vendé-

gül a rendező Szent Borbála Egyesület.

A szerény fogadás alatt könyvvásárral egybekötött dedikálás zajlik. 

MeghívóMeghívó
A Pécs-Hirdi Egyházközség KépviselőtestületeA Pécs-Hirdi Egyházközség Képviselőtestülete
Szeretettel meghívja Önt és kedves családjátSzeretettel meghívja Önt és kedves családját

A 2012. DECEMBER 16-ÁNA 2012. DECEMBER 16-ÁN
15 ÓRAKOR MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ15 ÓRAKOR MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

ADVENTI JÓTÉKONYSÁGIADVENTI JÓTÉKONYSÁGI
HANGVERSENYREHANGVERSENYRE

a pécs-hirdi római katolikus templomban!a pécs-hirdi római katolikus templomban!
Mindenkit szeretettel várunk!Mindenkit szeretettel várunk!
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Az atlétikai versenyidénynek már szinte vége, csak a 
mezei szezon van vissza. 

Gondoltuk mi, amikor megjött a meghívó az Al-

pok-Adria sorozatba is tartozó Horvát rövidtávú gya-
loglóbajnokságra.

A zágrábi egyetem sport központjában rendezett 
versenyen szlovén, szerb, osztrák, olasz versenyzők 
álltak a rajthoz, természetesen a hazaiakon kívül.

A versenyen 5km volt a táv ,a férfiaknál a még juni-
orkorú Srp Miklós 21p 43mp-es egyéni csúccsal nyert ,a 
szlovének olimpikonját Marcel Fabiót is magamögé uta-
sítva! Teljesítményével megdöntötte édesapja 29 éve fel-
állított megyei csúcsát!

A nők versenyében szinte megismétlődött a forga-
tókönyv, Récsei Petra 25p 25 mp-es egyéni csúccsal 
nyerte a versenyt!

Mindketten a Horvát Bajnoki cím mellé az Alpok-
Adria kupát is megnyerték.

Foci hírek

Második helyen telel a Bányász!

Két meccset játszott novemberben a Bányász csapata 
(korábban nem közölt eredmény: Szászvári SE II. - Bá-
nyász TC 2-0), ráadásul mind a kettőt hazai pályán, így jó 
esély volt arra, hogy szépen búcsúztassa a csapat a 2012-es 
évet. A játékosok nem is okoztak csalódást, a hónap elején 
a versendi csapatot küldték haza nulla ponttal. A versen-
diek ugyan nehezen törtek meg, kétszer is kiegyenlítettek, 
de Kanizsa Tivadar egy föld-levegő rakétával lebontotta az 
ellenfél kapuját, ami után már nyert ügye volt a Bányász-
nak. Az utolsó fordulóban az Olaszt vendégeskedett Parc-
sinban, ami szintén izgalmasra sikeredett: az ellenfél a 88. 
percebn egyenlített, de jött Bárhoff György és a 91. per-
cben eldöntötte a meccset. Fontos hír még, hogy Györkő 
László két gólt lőtt. Mármint nem a novemberi meccseken, 
hanem úgy általában két gólt szokott lőni.

Bányász TC - Versendi SE 4-2 (2-1)
Gól: Veres (6’), Kordé (17’,80’), Kanizsa (73’)

Bányász TC - Olaszi SE 3-2( 1-1)
Gól:Papp (34’), Kordé (76’), Bárhoff( 91’)

Bővebb beszámolóért látogassanak el újságunk honlapjára, 
a www.shvonline.hu-ra! További információk újságunk 
honlapján és Facebookoldalán!

p Idény vége nem idény végi eredményekkel!

u

Képrejtvény
E-havi találós kérdésünk, hol készült ez a fotó? A megfejtéseket a 
szer kesz tőség címére kérjük elküldeni. Kossuth L. Művelődési Ház, 
Somogy, Búzakalász u. 47. vagy a mihir2007@free mail.hu e-mailra. 
A helyes megfejtők között meglepetés ajándékot sorsolunk ki.

A múlt havi rejtvény megfejtése: Vasas, „B”és „C”  utca keresz-
teződés, a képen az akkori lakók Szanda László és Kormányné 
Joli látható. Nyertes: Prohászka Edéné.Nyereményét a patikában 
veheti át.

S P O R T H Í R E K
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MIKLÓS FODRÁSZAT
Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160
Női hajvágás (szárazon): 1000 Ft!!!

Férfi hajvágás: 1000 Ft!!!
hívhat házhoz is!

VASASI
GAZDABOLT KFT.
P U R I N A  M Á R K A B O L T

KEDDI NAPOKON
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 

Purina takarmány, Mol Pb gáz, tartós 
élelmiszerek, fabrikett, zsákos szén.

Erzsébet utalvány elfogadó hely!
AKCIÓ!

PB csere (kedden)  4990 Ft 
Fabrikett(10+1)

100 kg után 10 kg INGYEN!

Áldott, Békés  Karácsonyt  és 
Boldog Új Évet Kívánunk!

Hétfő-péntek: 8.00-16.00
Szombat: 8.00-12.00

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

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: KÖH 163/141/1/2008.

Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET

 adószáma: 18305434-1-02

 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.

Felelős kiadó: Berényi Zoltán, egyesületi elnök

Szerkesztik: a települések lakói és

 civil szervezetei

Megjelenik: havonta, 2100 példányban

A szerkesztőség elérhetőségei:
• Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6.

• somogyi, vasasi és hirdi patika

• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.

• KoBeKo Művelődési Központ,

   Kossuth L. Művelődési Ház,

   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel: 72/337-838 

   mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu

   http://www.facebook.com/shvonline

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 

Murányi Éva  +36/30/595-62-47

 e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: V-TESA BT., 7720 Pécsvárad 

Felelős vezető:  Varga Gergely 

ISSN 2063-3211

A kihelyezett szerkesztőségi postaládák
ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett infonnációkat, 

adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles

ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató 

nem felelős a továbbított információért.

A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek 

tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

Vízvezeték szerelés
Vízvezeték szerelvények 
cseréje konyhában, WC-
ben, fürdőszobában, víz-

vezeték csere épületen 
belül, épületen  kívül, 

szennyvízcsatorna, csapa-
dékcsatorna fektetés 

Tel.: 06-30-8693779

Tüzelőakció
keményfabrikett 46 Ft-53Ft/ kg

5 q felett a kiszállítás megoldható

Érd: 06-30-936-2527

Vasas, Gabona utcai major

ERIKA FODRÁSZAT,

MANIKŰR, PEDIKŰR
72/267-723, 06-30 824-5663
Műszak i  v i zsga

gyors és korrekt ügyintésése
72/267-723, 0630/824-5661

Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

A VASASI
PATIKA
szombaton is nyitva van! 

7.30‒11.00
72/537-033

APRÓ

Méz akció:
Akác: 1500 Ft/kg, hárs: 1500 Ft/kg,

repce: 1300 Ft/kg, vegyes: 1200 Ft/kg 
Schweitzer Antal, Vasas, Berkenyés u.32.

/focipálya felé/ 
06-72-337-034 , 06-30-9392-842

Vasason 1, maximum 2 személynek
különálló kis ház kiadó.

Érdeklődni.06-20-514-9838

Leinformálható, friss nyugdíjas 
hölgy idős embereknél, takarítást, 

bevásárlást vállalna 500 Ft-os
órabérben. Tel: 06-30-5034700

Vasas- Somogy, Hírdiek figyelem!
A Globusbau – Pécsiglas 

kiterjeszti  az üvegező szolgáltatását
a pécsi keleti városrészre! 

Ingyenes felméréssel vállalunk.
Üveges szolgáltatásokat,

szobafestést, mázolást, kerítés
és házfestést, hőszigetelést. 30 éve 
készítünk ajtóvédő előtetőket, fe-
lülvilágítókat, szélfogókat, terasz-
fedéseket, polikarbonát és plexi 
szerkezeteket. Vállaljuk, üveg és 
fémkorlátok készítését, újra üve-
gezését, javítását, kosarasgéppel, 
ház mellett lévő veszélyes, nem 

dönthető fák favágását fentről da-
rabolással, és lakás zavarok elhárí-

tását, javításokat, karbantartást.

Pécs Zsolnay u. 25.
Tel.: 72 33 33 66 napközben, vagy

20 957-7166  weblap: www.pecsiglas.hu
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Várunk szeretettel

Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

72/337-838

www.kobeko.hu

Érdeklődni:
11:00 - 19:00

minden hétköznap


