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Múlt havi számunkban adtunk hírt
Kedves Olvasóinknak arról az egyedül-
álló összefogásról, amelynek eredmé-
nyeként településünkön rendkívül sok-
színû szakkörök, tehetséggondozó és
fejlesztõ foglalkozások, illetve nyári
táborok kerülnek megvalósításra, civil
összefogás eredményeképpen. 

A projekt* keretében óriási közönség-
érdeklõdés mellett, 2011. január 15-én
15 órai kezdettel került sor a nyitóren-
dezvény megtartására a Kossuth Mûve-
lõdési Házban (Pécs-Somogy, Búza-
kalász u. 47.).  A megvalósítás idõszaka
2010. november 1-jétõl 2012. május 
31-ig tart. Ezen idõszak alatt a követke-
zõ foglalkozásokra, szakkörökre és elõ-
adásokra várjuk az érdeklõdõket. Febru-
árban indul a TEAHÁZ (a Kossuth
Mûvelõdési Házban), melynek célja a
szabadidõ hasznos eltöltése napi rend-
szerességgel, 6-35 évesek számára, vala-
mint a DRÁMA SZAKKÖR (Kossuth)
10–12 éveseknek színvonalas mûsorok
elõadására települési rendezvényeken,
és a MURAL PAINTING SZAKKÖR
(Kodály) különbözõ festési technikák
elsajátítására. Márciusban három szak-
kör indul: a NÉPTÁNC (Hirden) 8–14
éveseknek, melynek célja magyar és
nemzetiségi táncok elsajátítása, a LO-
VAS SZAKKÖR 6–35 évesek számára,
célja az állatok és a természet megszeret-
tetése, valamint az INTERKULTU-
RÁLIS ÉLMÉNYEK SZAKKÖR 10–16
éveseknek, az angol órákon tanult kul-

turális ismeretek kibõvítésére és angol
receptek kipróbálására. Ugyancsak már-
ciusban TÖRTÉNELMI ELÕADÁS-
SOROZAT  is indul a magyar történe-
lem iránt érdeklõdõk számára és még
ebben a hónapban kerül sor a baromfi-
tenyésztés népszerûsítését célzó BA-
ROMFIAK A HÁZ KÖRÜL címû elõ-
adásra is. Áprilisban indul a BARAN-
GOLÁS AZ ÉLET ÚTVESZTÕIBEN
programsorozat, mely a cigány kisebb-
ség történelmét, hagyományait, szoká-
sait, õsi mesterségeit ismerteti a résztve-
võkkel.  A továbbiakban lesz  még MA-
GYAR SZAKKÖR, MATEMATIKA
SZAKKÖR, RÉSZKÉPESSÉGEK FEJ-
LESZTÉSE SZAKKÖR, GYÉKÉNY
DÍSZÍTÕTÁRGY-KÉSZÍTÕ SZAKKÖR,
MOZGÁSFEJLESZTÉS SZAKKÖR, KI-
CSINYEK TÁNCA, TOLERANCIA
TANULÁSA ANGOLUL, ANGOL
FILMSAROK, EGÉSZSÉGES ÉLET-
MÓD FOGLALKOZÁS, ÁRPÁDKORI
FÉMMÛVESSÉG, MAGYAROK A VI-
LÁG CSÚCSÁN, NYÚLHÚST AZ ASZ-
TALRA, ÓLFOGLALÁS, valamint
ÖKOTÁBOR, SPORTTÁBOR, HAGYO-
MÁNYÕRZÕ TÁBOR és DRÁMATÁ-
BOR. 

Ezekrõl részletesebben a következõ
számokban számolunk be. Örömmel
vettük, hogy a nyitórendezvényre,
meghívásunknak eleget téve, nagyon
sokan eljöttek. A szakkörökre és foglal-
kozásokra a következõ elérhetõségeken
várjuk a jelentkezéseket: 337-838;
tegyegy@citromail.hu; 0630/3514671

Kocsisné Nagy Margit projektvezetõ
Berényi Zoltán szakmai vezetõ

* a Vasasért Egyesület, mint a TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0055 „Építõ közösségek”-
közmûvelõdési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A köz-
mûvelõdés a nem formális és informális tanulás szolgálatában projekt Egyesü-
letek összefogása Vasas-Somogy-Hird kulturális és szellemi felemelkedéséért,
valamint közösségeik építéséért pályázat kedvezményezettje.

Színes szakkör kavalkád
és nyári táborok lesznek...
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meddõszállítási tevékenységet, továbbá
a szénosztályozást külsõ vállalkozóval
fogja elvégeztetni. Az erre alkalmas vál-
lalkozót pályázat útján kívánja kivá-
lasztani. A kitermelt szenet nagy tétel-
ben szeretné értékesíteni. 

A szén elszállítása átlagosan napi 3-5
teherautóval történhet meg É-i irány-
ban, Zobák-pusztán át Komló térségé-
be, D-i irányban pedig Hosszúhetény
elkerülésével a 6-os fõútra.

A bányászati és kisegítõ tevékeny-
ségeknél alkalmazott létszámot
(gépkezelõket, gépjármûvezetõket (5-
10 fõ), közvetlen mûszaki felügyeletet
(1-2 fõ), továbbá a felelõs mûszaki
vezetõt és helyettest) a vállalkozó

biztosítja, az utóbbiakat a PH Zrt.
(bányavállalkozó) megbízása mellett.

Ha valaki részleteiben is kíváncsi a
környezeti hatástanulmányra, e-mailen
szívesen megküldöm.

Huba Csaba

A Pannon Hõerõmû Zrt. tervezi a
Vasasi külfejtés ismételt megnyitását. 

Péterffy Attila, a Pannonpower ener-
getikai igazgatója egy szeptemberi
beszélgetésünk alkalmával már jelezte,
hogy szándékukban áll a bánya meg-
nyitása és kérdezte ezzel kapcsolatos
véleményemet. Nem lepett meg a beje-
lentése, mert köztudott, hogy a terület
rekultivációját 2010 és 2012 között el
kellett volna végezni a cégnek, és a bá-
nya újranyitásával ez elodázható. Már
akkor elmondta, hogy közel sem ak-
kora volumenû termelést kívánnak
folytatni, mint a 2004. évi bánya-
bezárás elõtti idõkben. A kibányászott
szenet nem az erõmû használná fel,
hanem értékesítési célokat szolgálna. 

Én már akkor közöltem, hogy az
utak állapota és a lakosság nyugalma
érdekében a kitermelt szén Vasason
keresztül történõ elszállításához nem
járulok hozzá. Ha mégis ezt terveznék,
minden rendelkezésemre álló törvé-
nyes eszköz felhasználásával akadá-
lyozni fogom a településen átmenõ
szállítást, hiszen a Hosszúhetényt
elkerülõ útszakaszon a szállítási lehe-
tõség adott. Kértem továbbá, hogy
lehetõség szerint munkaerõként helyi
dolgozókat foglalkoztassanak.

Mára már elkészült a
környezethasználati tanulmány

és 2011. február 16-án 14.00
órakor a vasasi kultúrotthonban

közmeghallgatást tartanak az
ügyben. 

Röviden mit tartalmaz a tanulmány?
A bányaterület Pécs, Komló és

Hosszúhetény közigazgatási határán
van, illetve e települések közigazgatási
területét érinti. 

Az 1983-2004-ig terjedõ idõszakban
a külfejtésben 5,5 millió tonna szenet
bányásztak. A bányatelken még mint-
egy 3 Mt lemûvelhetõ ásványvagyon
maradt vissza. A korábbi években  évi
250-350 ezer tonna szenet bányásztak.
A mostani tervek szerint a kezdeti
idõszakban csupán évi 10-15 ezer ton-
na szén kitermelését tervezik. A Pan-
non Hõerõmû Zrt. a bányászati, rob-
bantási, fejtési munkákat és a belsõ

Újra megnyitják 
a Vasasi külfejtést

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT 
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:
18305434-1-02

A kedvezményezett neve: 
Vasasért Egyesület

TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai

szabványméretû borítékba, amely e lap méretét csak
annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat
elhelyezhetõ legyen.

A borítékra írja rá NEVÉT, LAKCÍMÉT és az
ADÓAZONOSÍTÓ jelét (számát), majd RA-
GASSZA LE.

FONTOS !
Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthetõ legyen, a

borítékon az Ön nevét, lakcímét és az adóazono-
sító jelét (számát) pontosan tüntesse fel.

A lezárt borítékot a 2010. évrõl szóló személyi
jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy boríték-
ban küldje meg az adóhivatalnak.

Köszönettel:
Berényi Zoltán

Vasasért Egyesület, elnöke
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Kedves Olvasóink jelezték, hogy a
megjelentetett kérdésekre mástól is
kérjünk információt, választ, hiszen
olyan témákat feszegettünk, amit a
városvezetés is válaszra méltathat. 

Az utóbbi két számban megjelent
kérdések közül feltettünk néhányat
dr. Páva Zsolt Polgármester Úrnak is.

A kérdések ismerõsek lesznek, és a
válaszok….. 

Polgármester úr 2006 és 2009-es év pol-
gármester választási kampánybeszédében
elhangzott, hogy a Somogy, Vasas, Hird
települések részönkormányzatainak át
kíván adni önkormányzati feladatokat,
és ezzel kapcsolatos döntési hatásköröket.
Milyen feladatok lesznek ezek, és mikor
várható az átadás idõpontja?

A feladatok részönkormányzatok-
nak, civil szervezeteknek való átadását
célzó program elindult. A közelmúlt-
ban Kis-Varga Istvánnal, a Pécs-Keleten
tevékenykedõ Origó Ház Egyesület
elnökével írtunk alá ilyen irányú
szerzõdést. A megállapodásban a felek
vállalják a keleti városrészre vonatkozó
fejlesztések összehangolását, civil
decentrum kialakítását. Mindezt azért
tartom fontosnak, mert a helyben mû-
ködõ civil szervezetek ismerik a legjob-
ban az ott felmerülõ igényeket, problé-
mákat, s a konfliktuskezelés is eredmé-
nyesebb lehet a segítségükkel.

Komolyan számítok Somogy, Hird,
Vasas civil szervezeteinek munkájára,
hogy ezeken a településrészeken is
megvalósulhasson a feladatátadás. Ké-
rem, hogy a megállapodás elõké-
szítésében legyenek a segítségünkre!

Kérem, szíveskedjen bemutatni az emlí-
tett településekre vonatkozó 2010-2014 évi
fejlesztési koncepciót és annak megvaló-
sítási ütemét.

Egységes koncepció van, amely egész
Pécsre vonatkozik. Természetesen van-
nak olyan fejlesztések, amelyek elsõbb-
séget élveznek. Ilyen például a vízelve-
zetés, csatornázás korszerûsítése, fej-
lesztése, vagy a közutak fejlesztése.
Mindenkori mértékét az adott évi

költségvetési rendelet szabályozza
pénzügyi oldalról, a szabályozási terv
pedig mûszaki oldalról. Nagyon fon-
tos számunkra a közösségi közlekedés
fejlesztése is, hogy minél kényelmesebb
legyen a busszal történõ utazás a
városon belül.

Pécs-Somogy lakói egy januári
fórumon elmondhatták véleményüket
az új építési telkek kialakításáról. 
A Pernecker István utcában nadrágszíj
telkek keresztirányú újrafelosztásával
beépíthetõ terület jön létre. Az ezzel
kapcsolatos megállapodás tervezetét a
napokban postázza a hivatal.

Somogy, Vasas, Hirden lakók szeretnék
megismerni a város költségvetésébõl a tele-
pülésekre esõ források és költségek pénzügyi
adatait.

Kialakítatná a kérésünknek megfelelõ
2010 évi pénzügyi beszámolót, amely meg-
egyezik a város költségvetésének struktúrájá-
val, és közzétenné ezt a lakosság számára? 

A 2010-es egységes városi beszámoló
az Államháztartási törvény szerint
2011 áprilisára készül el. A településré-
szekre esõ források és költségek pénz-
ügyi adatait ezek után lehet elkülöníte-
ni.

EKF maradványpénzekrõl sokat hallot-
tunk, ígéretet is kaptunk településeinket
érintõ 150 millió forintos város rehabi-

litációs felhasználásra, milyen célra kerül-
nek felhasználásra és mikor?

Csak az elszámolás végén tudhatjuk
meg, hogy lesz-e az EKF programok
finanszírozására szánt összegekbõl ma-
radvány. Az ismert épület alapozási
problémák miatt, melyek jelentõs
többletköltséggel jártak, feltételezhetõ-
en nem lesz maradványpénz. Biztosat
azonban az elszámolás végén lehet
csak mondani.

Köszönjük a válaszát a Polgármester
Úrnak, és külön köszönöm a kérdéseiket az
Olvasóinknak, továbbra is bíztatni
szeretnék mindenkit, hogy kérdéseiket,
észrevételeiket juttassák el szerkesztõségünk
e-mail címére. (mihir2007@freemail.hu)

Rácz Gábor

Kérdések és a válaszok!
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1986. február 18. fekete betûkkel
írta be magát, az akkor már több mint
200 éves Vasas Bányaüzem törté-
nelmébe. 

16 órakor az V/a. szint 5. É-i
keresztvágattól É-ra a 11/1 tp-i fejtés-
ben fejtésomlás következett be. A 80
m. hosszúságú fejtésben egy gyors
lefolyású – a 20 süvegsortól a 80. sü-
vegsorig kb. 48 m hosszúságú szaka-
szon – omlás következett be, amely
15 bányászt köztük a fejtési csapatve-
zetõ vájárt is maga alá temette. A 15
omlás alatt rekedt ember közül,
sajnos csak 4 fõt sikerült élve kimen-
teni, 11-en életüket vesztették. A 6
magyar és 5 lengyel dolgozót a megfe-
szített mentési munkálatok ellenére
sem sikerült életben találni, pedig a
mentõk mindvégig reménykedtek
abban, hogy lesznek még túlélõk. 
A mentés három napig tartott. 
Az elhunyt magyar bányászokat a lak-
helyükön helyezték örök nyugalomra,
a lengyel dolgozókat pedig a pécsi
központi temetõben rendezett gyász-
szertartás után hazaszállították és õk
is otthon leltek örök nyugalomra.

A Vasasi Szent Borbála Egyesület
megemlékezést tart a 25 évvel ezelõtti
fejtésomlásban hõsi halált halt 11
bányász tiszteletére. A megemlékezés
2011. február 18.-án 14,30-órakor
kezdõdik a Pécs Vasasi Római
Katolikus templomban.  A megemlé-
kezés elõtt negyed órával gyászindu-
lókat játszik a Vasasi Bányász
Zenekar.

14,30-tól Lengyel Himnusz  – 
Magyar Himnusz  
Ruzsicsics Ferenc – köszöntõ

Szilasi László: Vers   
Dr. Hoppál Péter: Megemlékezõ beszéd  
A Somogyi Általános Iskola tanulói:
Bányászmûsor
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium:
Megemlékezõ beszéd
Berze Nagy János Népdalkar:
Bányászmûsor
exc. Roman Kowalski Lengyel Nagy-
követ: Megemlékezõ beszéd
Bányász Himnusz
16 órakor kezdõdõ gyászmisén a ha-

lott bányászok lelki üdvéért könyör-
günk Kövesi Ferenc plébánossal. 

Gyászmise után a Vasasi Bányász
Zenekar gyász zenéje alatt, koszorúzás
lesz az oltáron lévõ 11 égõ benzines
bányászlámpa elõtt, mely jelképezi
hogy hõsi halált halt bányász társaink
lélekben velünk együtt vannak.
A Vasasi Szent Borbála Egyesület

szeretne a jövõben a tragédia hõseinek
maradandó emléket állítani a vasasi
Bányász Emlékparkban. 

Franciszek Strej, Jan Kurzacz, Jozef
Cwikla, Ryszard Kurczak, Stanislaw
Ziaja.
Bartók Béla,Brandt József, Gémes

Illés, Horváth János, Klajbár Mihály,
Szanda László.

Õk már csak a lelkekben, családjaik és
munkatársaik gondolataiban léteznek,
de emlékük és hõsi küzdelmük örökké
él.  A gyertyák lobogjanak érettük és 25
év után is emlékezzünk Rájuk!

"Te kisleány ne bánkódjál, bá-
nyásznak halni szép halál, egekbe
szállani fel, fel,
Szerencse fel, szerencse fel,
szerencse fel! "

(Bányász Himnusz)

JÓSZERENCSÉT!  SZCZESC BOZE!

Ruzsicsics Ferenc
Vasasi Szent Borbála Egyesület

Fejtésomlás 
Vasas Bányán

APRÓ
Gyermekek, idõsek nappali

felügyeletét vállalom alkaklmanként,
vagy rendszeresen is.

érdeklõdni:06-70/341-8420

Családi ház eladó Vasason.
érdeklõdni: 06-30-269-2474

A VASAS ÉS HIRD
TANULÓIFJÚSÁGÁÉRT

ALAPÍTVÁNY 
kéri Önt, hogy  személyi

jövedelemadója 1 %-val támogassa a
vasasi és hirdi iskolásokat. 

ADÓSZÁM: 18300972-1-02

Köszönettel: Zámbó György elnök
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SZELEKTÍV DAGONYA!
A szelektív hulladékgyûjtés nálunk

még nem tekint olyan nagy múltra
mint néhány környezõ országban de
már jó úton haladunk.

A hulladékok feldolgozása nagy
üzlet szép pénzt lehet keresni vele ha
ügyesen csinálja az ember. Igaz nem a
legtisztább munka, de hát valamit
valamiért.

Szinte minden településrészen meg-
találhatók a szelektív gyûjtõedények,
konténerek amik a „szépségükkel feldob-
ják” a környezetünk hangulatát. De
ehhez már az évek során hozzászok-
tunk. Olyan jól hangzik a neve is
hogy: szelektív hulladékgyûjtõ sziget.

ÉN MÉGIS INKÁBB KONTÉNER-
DAGONYÁNAK NEVEZNÉM.

Aki netán Hirden a József Attila té-
ren jár ott meg is csodálhatja. Aki nem
annak itt egy kép róla.

Véleményem szerint ha a lakóközös-
ség veszi a fáradtságot és szétválogatja
a hulladékát, és elviszi a szelektív hul-
ladékgyûjtõbe akkor a Biokom is te-
hetne valamit hogy kulturáltabb kö-
rülmények közé tegye ki a gyûjtõedé-
nyeket. Nem csak „ledobva” ahogy ép-
pen sikerül, netán még balesetveszé-
lyesen is mint most, belógva az útra.

Olyan sok mindenben igyekszünk a
nyugatot követni, az ilyenekben miért
nem?

SJ

ZÉRÓ TOLERANCIA
Tarthatatlan és tûrhetetlen, hogy az

elmúlt idõszakban Somogyban, Hir-
den és Vasason szinte valamennyi
buszmegálló váróját tönkretették a fia-
talok, és számtalan helyen graffitik
rondítják a közterületeinket és az épü-
letek falát. A vasasi iskola udvarán tü-
zet raktak egy kerti asztalon. A rongá-
lások olyan méreteket öltöttek, hogy
az már nem tûrhetõ tovább.  

Esténként, nem ritkán éjszakába
nyúlóan a gyerekek bandákba verõdve
céltalanul csellengenek, hangoskodnak
az utcákon, tereken, kedvükre randa-
líroznak, dohányoznak. Megdöb-
bentõ, de 8–14(!) és 15–18 év körüli
gyerekekrõl beszélek. 

Itt szeretném felhívni a szülõk
felelõsségére a figyelmet.

Elmondanám, hogy a buszmegálló 1
db üvegének cseréje közel 100.000 Ft-
ba kerül. A Mázsaház utcai buszmeg-
állóban például 5 db-ot törtek ki.

Ma már megnevezhetõek azok a sze-
mélyek, akik a rongálásokat elkövették.
Tudomásomra jutott, hogy a Bencze
József utcai buszmegállót egy Liget
utcai és egy Mázsaház utcai leányzó
rongálta meg. Ma már azt is tudom,
hogy graffiti „mûvészetben” két Fenyõ
utcai fiú jeleskedik. A Mázsaház utcai
buszmegálló összetöréséért minden
valószínûség szerint egy Csósi utcában
lakó fiú a felelõs. A játszótéri fákat egy
pécsi fiatalember csonkította meg.
Olyan autók rendszámait is ismerem,
melyek a közelmúltban szemetet rak-
tak le közterületeken.

Tekintsük a jelenlegi helyzetet ZZÉÉRRÓÓ
állapotnak. Induljunk nulláról. Az ezt
követõ idõszakban nem leszek elnézõ
egyetlen elkövetõvel szemben sem. 

Mostantól válasszuk 
a ZÉRÓ toleranciát! 

Valamennyi tudomásomra jutott ron-
gáló, szemetelõ ellen rendõrségi feljelentést
fogok tenni, és nyilvánosságra fogom hozni
az elkövetõ nevét is.

Hozzám rengeteg rongálással kapcsolatos
bejelentés érkezik. Szeretném kérni a
bejelentõk segítségét abban, hogy a rendõrsé-
gi feljelentésem alkalmával vállalják a ta-
núságot. 

Jelenleg, az egy-két esztendeje felújított
buszmegállóink ismételt felújítására már
nem tudok forrást szerezni.

Talán értelme sem lenne.
Huba Csaba

FELHÍVÁS!
Várjuk azon férfiak jelentkezését, akik érdeklõdnek a gasztronómia iránt és

szívesen vesznek részt szervezett keretek között mûködõ gasztronómiai klubba. 
A klub alapvetõ céljai:

• a helyi és nemzetközi konyha ételeinek elkészítése, megismerése, bemutatása, 
• gasztronómiai rendezvények szervezése,
• gasztronómiai képzések és kirándulások szervezése,

Bõvebb információt a 0630-9567-852-es telefonszámon adunk.
Vasasért Egyesület, Fõzõ Férfiak Klubja

MENETRENDVÁLTOZÁS

Lakossági kezdeményezésre a következõ
menetrendváltozásra lehet számítani
Hirden.

Részlet a bizottsági elõterjesztésbõl:
„Lakossági javaslat érkezett a Hird,

Harangláb utca környékén lakóktól,
hogy munkanapokon jelenleg 13A
jelzéssel közlekedõ járatok 13-asként,
tehát hosszabbított útvonalon, vala-
mint a késõ délutáni, illetve koraesti
idõszakban a 113-asok egyenletesebb
követésû idõvel közlekedjenek.

A menetrend változtatási javaslat
két 13A jelzésû járat – a Budai
állomásról 10.15-kor és a 16.50-kor
induló – meghosszabbítását tartal-
mazza Hird, Kenderfonótól a Ha-
rangláb utcáig. Hird, Harangláb
utcából 10.45-kor és 17.20-kor indul
vissza.

Továbbá 3 db 113-as járat indulási
idõpont módosítását jelenti. Budai
állomásról (17.15, 17.50 és 18.40
helyett) 17.30, 18.05 és 18.50-kor
indulnak a járatok. Hird, Harangláb
utcából 17.47, 18.22 és 19.07-kor
indul vissza. A kezdeményezett me-
netrend módosítás lehetõvé teszi,
hogy munkanapokon a régi Hirden
lakókat két járat párral több szolgálja
ki.”

A fenti javaslatot a Városfejlesztési
és Kommunális Bizottság 2011.
január 26-i ülésén elfogadta. Várha-
tóan a menetrendváltozás február
hónaptól lép érvénybe.

H.Cs.
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FEBRUÁRI MISEREND
Somogy Vasas Hird

Szombat (02.05.) 16.30 mise
Vasárnap (02.06.) 11.30 liturgia 8.30 liturgia

Szombat (02.12.) 16.30 liturgia
Vasárnap (02.13.) 11.30 mise 8.30 mise

Szombat (02.19.) 16.30 liturgia
Vasárnap (02.20.) 11.30 mise 8.30 liturgia

Szombat (02.26.) 16.30 mise
Vasárnap (02.27.) 11.30 liturgia 8.30 mise

www.pecssohiva-pleb.mlap.hu 

BAPTISTA ISTENTISZTELETI REND (minden hét)
Péntek 18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap 9.30 Imaóra, 10.00, 16.30 Istentisztelet

REFORMÁTUS ISTENTISZTELET
Hirden a református templomban minden vasárnap 10
órakor Istentisztelet.
Minden hónap elsõ vasárnapján gyermekfoglalkozás

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET
Az evangélikus templomban Vasason minden vasárnap
10.30-kor Istentisztelet.

LEGYÜNK KÖZÖSSÉGBEN
A következõ hitéleti elõadás 2011. február 25-én

(pénteken) 16.30. órakor lesz a Kossuth Mûvelõdési
házban. ( Pécs-Somogy, Búzakalász u 47.)

Az elõadás témája farsangi szokások, Balázsolás,
gyertyaszentelés.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt! 

H I T É L E T

KÖSZÖNET
Decemberben kedves meghívót

találtunk  a postaládánkban: az Ön-
kormányzat hagyományosan karácso-
nyi megemlékezést tartott az idõsek-
nek, egyedülállóknak. Megható a fi-
gyelem, hogy nem írnak le bennün-
ket, s nemcsak meleg teával, kaláccsal
fogadnak, hanem meleg szeretettel is.

Ezt tükrözte a szívhez szóló mûsor
is, melybõl kiemelkedõ volt az óvodá-
sok szereplése. Külön elismerés illeti
a fáradságos betanításért, a szép jel-
mezek készítéséért az óvónõket,

elsõsorban Regényiné Uranka Zsu-
zsit. Érthetõ volt a kicsik beszéde,
szép az énekük, pontos a mozgásuk.
Szívbõl tapsoltuk meg õket.

Csak azt fájlalom-minden évben –
hogy a csomagok átvétele után, amit
szintén köszönünk, felpattannak a
meghívottak, és nem szánnak idõt
egy kis beszélgetésre, netán karácso-
nyi dalok éneklésére. Pedig ez tovább
növelné az adventi hangulatot.

többek nevében:
Korcsmárné Weyse Klára

Kedves  ünnepség volt januárban
Vasason. Fodor Sándorné Szövetke-
zet utcábai lakos ünnepelte a 90.
születésnapját. A családtagokon és
barátokon kívül az önkormányzat ve-
zetése, sõt levélben a miniszterelnök is
felköszöntötte.

A kellemes estén a pécsi rádió és Tv
is jelen volt, hamarosan bemutatják azt
a filmsorozatot, melyben idõs pécsiek
mesélnek életükrõl. Mi is további jó
egészséget kívánunk!
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2010. december 12-én ünnepélyes
keretek között nyílott meg a Berze
Nagy János Mûvelõdési Házban az új
könyvtár. A megnyitón jelen volt
Huba Csaba önkormányzati képvise-
lõ, a Városi Tv  stábja, valamint Sza-
bolcsiné Orosz Hajnalka, a Csorba
Gyõzõ Megyei-Városi könyvtár veze-
tõje. Hoppál Péter országgyûlési kép-
viselõ nem tudta elfogadni meghívá-
sunkat, de  kívánt sok sikert az új
könyvtár mûködéséhez.  Az ünnepsé-
gen óvodások és iskolások adtak egy
rövid kulturális mûsort, majd pedig
Szabolcsiné Orosz Hajnalka  köszön-
te meg a helyi civil szervezetek közös
munkáját, amely lehetõvé tette, hogy
Somogy és Vasas egy új könyvtárral
gazdagodjon.

A mûsor  záró akkordjaként  lelep-
leztük könyvtárunk névadójának,
Kistamás Gyulának nevét és ex libri-
sét bemutató táblát.

A könyvtár  februárban kezdi meg
rendszeres mûködését. Kezdetben
szerdánként 17 óra 30 perctõl 19
óráig lesz nyitva. Beiratkozási díj 300
Ft/év. Ha az érdeklõdés a könyvtár
iránt nagyobb lesz, akkor hetente 2 al-
kalommal is az olvasók rendelke-
zésére áll. 

Minden kedves könyvbarátnak kelle-
mes olvasást  kívánunk! 

Fuchs Károly
Vasasi Kulturális 

és Hagyományõrzõ Egyesület

Új könyvtár Vasason

Fenyõ Judo-kupa Pécs
Négy egyesület 60 versenyzõjével

rendezett korosztályos versenyen a
Pécs-Somogyi KKE Jiu Jutsu verseny-
zõi az alábbi eredményeket érték el:

Felnõtt: I.: Erõs Tamás
II.: Berényi Viktor; 

Brauner Márk
III.: Nagy Normen

Junior: I.: Lajos Mihály
Gyermek: I.: Bedõ Bernadett, 

Darabont Gábor
II.: Búzás Borbála,

Horváth János
III.: Märcz László; 

Kern Renáta; 
Bökösdi Barnabás
Leskú Ticián

Köszönöm a keményhelytállást, a
sportszerû, példamutató küzdõszelle-
met, és megatartást. Minden tanítvá-
nyomnak grarulálok, 2011-re kemény
edzéseket kívánok, amelyeket egyben
garantálok is.

So Sensei Peti János
instruktor 5 DAN

TELEKADÓ
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat

Közgyûlésének döntése /48/2010. (XII.20)
számú rendelet/ értelmében Pécs illetékes-
ségi területén telekadó került bevezetésre
2011. január 1. napjától.

A telekadó rendelet településeinket
is érinti, bevallási kötelezettség terhel
minden ingatlan tulajdonost, aki bel-
területi földrészlettel rendelkezik. Ide
tartozik a beépítetlen telek (üres te-
lek), de a lakóházzal beépített föld-
részlet, bányatelek is.

A tulajdoni lapon feltüntetett terü-
let nagysága a kiindulási pont, ebbõl
kerül levonásra az építmények által
lefedett földrészlet – pl.: lakóház, ga-
rázs, melléképület, állattartásra szol-
gáló épületek külmérete, – és szintén
levonásra kerülnek a mûtárgyak (beto-
nozott, térkövezett járda, gépkocsi be-
állók) által lefedett rész is, valamint a
lakóház, garázs hasznos alapterülete is.

A mentességi határ 1.500 m2.

Amennyiben az így kapott alapterü-
let a mentességi határ alatt van, adófi-
zetési kötelezettség nem terheli a tulaj-
donost.  

Ha a terület nagysága meghaladja
ugyan az 1500 m2-t, de ugyanezen
helyrajzi szám alatti építményre épít-
ményadót fizet (lakóház, garázs) szin-
tén nem keletkezett telekadó fizetési
kötelezettség.

Ha a telek nagysága meghaladja az
1500 m2-t, és építményadó fizetési
kötelezettség nem terheli a tulajdonost
( 80 m2 alatti lakóház) , akkor az 1.500
m2 feletti rész után telekadó fizetési
kötelezettség áll fenn. Az adó évi
mértéke: 5 Ft/m2.

A bevallási kötelezettség csak
belterületi ingatlanokra vonatkozik –
zártkerti, külterületi ingatlanok nem
tartoznak a telekadó hatálya alá. 

Bevallási nyomtatvány beszerezhetõ
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Fõosztály Adóügyi Osztályán ( Pécs,
Szigeti u 33. Tel: 514-780) vagy
letölthetõ a http://gov.pecs.hu/ hon-
lapról, az „Online ügyintézés/Helyi
adók” menüpont alatt.

S P O R T
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MIKLÓS FODRÁSZAT
VASAS, SZÖVETKEZET U. 16.

06-30/452-4160
Akciós árak:

Nõi hajvágás: 1800Ft
Férfi hajvágás: 800Ft

hívhat házhoz is!

WWW.SHVONLINE.HU

EZERMESTER
SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hûtõk, villanytûzhelyek, 
hõtárolós kályhák, villanybojlerek, zárak, 

csaptelepek javítása és cseréje.

FATÉR GYULA 0630/9276-187

Víz-Fûtés-Szerelés
Wolf Zoltán

0670/881-8938

A vasasi patika
szombaton

is nyitva van!
7.30–11.00
72/537-033

Friss házi tojás eladó Vasason!
A Gabona utcai majorban

28 FT/db
30/936 25 27

FÉRFI-NÕI-GYEREK FODRÁSZ
Somogy ut.38.

H: 13–18-ig, K: 8–12-ig, 
Sz: 13–18-ig, Cs: sz.n, 

P: 13–18-ig, Szo: 8–12-ig 
Horváthné Fajtig Anikó

Bejelentkezés: 0630-365-7952

Szeretettel várom minden
kedves régi és új

vendégemet!

POLGÁRÕRSÉGI HÍREK
2011 JANUÁR

Januárban 275 órát töltöttek járõre-
ink közterületi bûnmegelõzõ járõr-
szolgálatban.
Január 14-én megrendezésre került
Széchenyi István Gimnázium és
Szakközépiskola szalagavató ünnep-
ségét és a bált felkérésre 17:00-tól
00:00-ig 8 fõvel biztosítottuk. 
Sajnos tapasztaltuk hogy sok helyen
(iskola, óvoda, húsbolt, stb…) elsza-
porodtak a firkálások, ezért több-
ször nappal is teljesítünk szolgála-
tot sûrûbben megjelenünk a frek-
ventáltabb helyeken.
Köszönjük a Dikó Élelmiszerboltnak a

támogatást!

A megszokott
árukkal együtt,
friss zöldséggel,
felvágottakkal,

tejtermékekkel és a
pécsváradi Arany Cipó

termékeivel várja kedves
vásárlóit a Vali- Bolt

Vasas, Bethlen u. 30.
H–P: 6–16.30 Szo: 6–12


