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Ábel György : Patkó

Van nekünk egy parlamentünk
Benne egy nagy patkó
Csak az a baj a patkóval
Hogy nem szerencsepatkó.

Gyermekek a jövõ gyermekeiért
II. Megfigyelések-ötletek

Novemberi számunkban már írtunk
arról, hogy a JP Gimnázium tanulóinak
egy csoportja egy nemzetközi pályázat
kutatási témájául a mi három települé-
sünket választotta. 

Folytatás a 3. oldalon

Kosár Dávid
A busz
– novella –

Egy nõ sietve hagyta el a padot, amin
még az elõbb ült. Egy buszra sietett, ami
épp most kanyarodott be a megállóba. Fél
szemmel figyelte a csomagjait, nehogy
elhagyja valamelyiket is. Az ajtók kicsa-
pódtak és a nõ, aki hosszú szoknyája miatt
nem tudott elég gyorsan futni megbotlott,
de nem esett el. Felpattant a buszra és egy
helyet kiszemelve magának leült.
Csomagjait maga elõtt tartotta, és közben
gyorsan kapkodta a levegõt. Mivel a bu-
szon alig voltak, ezért tekintélyesen szem-
re vett mindenkit. A buszvezetõ egy dalt
fütyörészett, ami még az elõbb a rádióban
szólt. Talán nem tudott elszakadni ettõl a
nótától. Egy férfi lépett a nõ elé.
Végigvezette tekintetét a nõn, majd egy
mosolyt ejtett maga elõtt. A nõ csak az
ablakon bámult ki és figyelte a tájat. Persze
rengetegszer látta már, hisz mindennap
erre jár haza. Mégis nem akarta végig-
mérni a férfit. A nõ haja néha-néha meg-
csillant a napsugárban, és eléggé kivehetõ
volt, hogy gesztenyebarna színû. Persze
arcának szépsége nem igazán látszott, mert

a haja nagyobb részét eltakarta. Az egyik
ember, aki a busz legvégében ült erõsen
elkezdett köhögni. Tíz percen keresztül
gyötörte ez erõs köhögés, míg végül egy
vérfolt jelent meg a talapzaton. A kö-
vetkezõ öt percben már elég sok vér jelent
meg nem csupán a busz padlóján, hanem
az ember kezén, nadrágján. Néhányan
undorral figyelték az eseményeket, míg
végül valaki kiabált a sofõrnek, hogy
álljon meg. A buszkerék nyikorogva
megállt és egy-két ember, aki nem tudta
tartani az egyensúlyát hanyatt vágódott. 
A sofõr kipattant a kormány mögül és
egyenesen hátra rohant. Az ember már vér-
ben úszott. A mentõk pillanatokon belül
ott teremtek, de a szájából kiáramló vért
nem tudták megállítani. 

Folytatás az 5. oldalon

A Szent Borbála Egyesület
február 9-én 21 órakor
bált rendez a vasasi Bányászotthonban. 

Zene: Joker együttes.
a bál bevételét az idén felállitandó

Wass Albert szoborra forditják.

Jegyek kaphatók: 
a vasasi Gazdaboltban 

és a Vali boltban.
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A Vince-nap

"Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince!"

A hagyomány szerint január 22-én Vince napján,
ha enyhe az idõ, olvad a hó, megcsordul az eresz,
és jégcsapok keletkeznek, akkor jó bortermés
ígérkezik. Vince országosan ismert borvédõszent volt,
akit a középkortól kezdve úgy tiszteltek, mint aki
legyõzi a tél sötét hatalmát és elõkészíti a lassan
közeledõ tavasz útját.

ÚJ MISEREND
2008 február 1-tõl a katolikus szent-
misék rendje a következõ:

HÉTKÖZNAP: 
kedd: 16.30 Pécs-Vasas
csütörtök:16.30. Pécs-Somogy
péntek:16.30. Pécs-Hird

A HÓ ELSÕ ÉS HARMADIK SZOMBAT: 
16.30 Pécs-Somogy

A HÓ MÁSODIK ÉS NEGYEDIK SZOMBATJÁN:
6.30 Pécs-Vasas

VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAP:
8.00 Pécs-Hird

A HÓNAP ELSÕ ÉS HARMADIK VASÁRNAP:
9.15 Pécs-Vasas

A HÓNAP MÁSODIK ÉS NEGYEDIK VASÁRNAP:
9.15 Pécs-Somogy



Szervezõdésük örvendetes, hasznos,
hisz valamennyinek az a célja, elkép-
zelése, hogy emberek egyes csoportjain
segítsen, tevékenységével és programjá-
val hozzájáruljon az itt élõ emberek
jobb közérzetéhez, programot kínál-
jon, társas kapcsolatokat építsen.

Ezen egyesületek egyike a Somogyi
székhellyel mûködõ Kolping Család
Egyesület.

A Kolping vallási alapon szervezõ-
dött egyesület, melynek tevékenységét
régóta ismeri a helyi lakosság. Széles-
körû humanitárius tevékenységet foly-
tat a szervezet. Sokan ismerik és láto-
gatják a rendkívül alacsony árakkal
mûködõ „turkálót”, melynek bevételé-
bõl pusztán a beszállítás költségét
kívánjuk elõteremteni.

Három családnak biztosítunk na-
gyon olcsó bérû otthont a Kolping-ház
épületéhez tartozó lakásokban. Itt
kapott helyiséget az új gyógyszertár,
mely mûködésével megkönnyíti a
Somogyi emberek és betegek életét, és
innét mûködteti berendezéseit a So-
mogyban és Vasason szolgáltató kábel
TV vállalkozás.

Épületünkben gyakran adunk helyet
más egyesületek programjainak is.
Településrészünkön élõ gyermekek
évek óta boldogan várják és látogatják
az Adventi ajándékkészítõ rendezvé-
nyünket, a húsvétot megelõzõ kézmû-
ves foglalkozásokat.

Ami a szervezetet élteti és mûködteti,
az nem egyéb, mint a tiszta, józan gon-
dolkodás, a feltételek nélküli segíteni
akarás, a hit, mely nem tûr meg mást,
csak jóindulatot. Ezen túl természete-
sen egy közösség, mely jól érzi magát
azok között az erkölcsi elvárások
között, melyeket egy katolikus szellemi-
ségû szervezet feltételez. 

A Kolping Családot évtizedes kap-
csolat fûzi egy Németországban, Nörd-
lingen városkában mûködõ hasonló
szervezethez. Az együttmûködés révén
kapcsolatok alakultak ki magyar és
német családok között. Mi is a Kolping

Család németországi testvérkapcsolata
révén ismerkedtünk meg egy ott élõ,
hasonló korú családdal. Hosszú évek
alatt, több ízben voltak már a vendége-
ink idehaza, és mi is náluk Németor-
szágban.

Az Õ társadalmuk fejlettebb, lehe-
tõségeik szélesebb körûek és hatalmas
bennük a segíteni akarás.

Találkozásaink alkalmával sokat be-
szélgettünk a mindennapok gondjairól,
problémákról, nehézségekrõl.

Egy ilyen beszélgetés kapcsán derült
fény arra,hogy Õk szívesen segítenének.

Az elhatározást tettek követték.
Günther Gaussmann vezetésével egy
lelkes csapat szervezõdött Nördlingen-
ben. Megkezdték munkájukat és rövi-
desen németországi vállalkozások és
magánszemélyek segítségével komoly
mennyiségû informatikai eszközt
gyûjtöttek össze iskoláink számára.

2007. november 2.-án megérkezett a
szállítmány: 5 db vadonatúj komplett
számítógépet kapott a Hirdi Iskola. 
A Somogyi Iskolába 12 db használt, de
újszerû állapotban lévõ számítógép és
monitor, 10 db új billentyûzet, új
egerek és egy tápegység került.

Az adomány értéke legszerényebben
számítva is meghaladja az 1 millió Ft-ot.

Említést érdemel az is, hogy
adományukban volt egy kerekes szék is,
melyet egy – a településünkön élõ –
mozgáskorlátozott fiatalember számára
kértünk. Reméljük, segíti életét és 
könnyít mindennapjain.

A két fõs kis küldöttség 3 napot
töltött nálunk. A számítógépek átadá-
sakor meglátogatták iskoláinkat és
nagyon örültek annak, hogy segíteni
tudtak. Maguktól vettek észre hiányos-
ságokat és elhatározták, megpróbálnak
besegíteni a megoldásukba.

Észrevették, hogy Hirden rosszak a
világítótestek, hogy Somogyban gond
van a padokkal, hogy a napközis gyere-
keknek kevés játékuk van.

Karácsony elõtt email üzenet érkezett
tõlük, hogy az ünnepek után jönnek és
kisteherautónyi szállítmányt hoznak.
Elõször megijedtünk, mert egy ilyen
fuvar ára több százezres nagyságrendû. 

Aztán megnyugtattak bennünket,
hogy a szállítás költsége is az Õ aján-
dékuk.

Az adományban egy osztályteremre
való tanulói asztal volt, a hozzávaló
székekkel. Nem újak, de kis munkával
tökéletesre varázsolhatóak. És mobilak,
pont olyanok, amilyenek a korszerû
oktatásban a csoportos foglalkoztatás-
hoz szükségesek. A bútorokat a Somo-
gyi Iskola kapja.

A Hirdi iskola 6 db új lámpatestet
kapott, melyekkel két osztályterem
megvilágítása újítható fel.

A szállítmány 8 zsáknyi játékot is tar-
talmazott. Ezt 4 részre osztottuk el.

Részesült belõle a Vasasi, a Somogyi,
a Hirdi Iskola és maradt a Kolping
Házban is a gyermekek számára.

Az adományozók azóta már haza-
tértek. De itt hagytak valamit! És ez
nemcsak számítógép, bútor és játék. Ez
annál több. Egy barátság tartós meg-
pecsételése, a szeretet, a segíteni akarás
példás kifejezése. Sok idõt, munkát,
pénzt áldoztak értünk. Segíteni akartak
iskoláinkon.

Náluk a gyermekintézmények nagy
becsben vannak. Náluk elsõ a gyermek!

Mi hálával gondolunk rájuk.
Köszönjük a támogatásukat, a megérté-
süket. 

És köszönjük a Somogyi Kolping
Család Egyesületnek, hogy a nördlin-
geni testvérkapcsolat fenntartásával
segíteni tudott iskoláinknak.

Így mûködik a Kolping.
A közeljövõben tervezzük egy ifjúsá-

gi tagozat létrehozását. Szeretnénk ha
fiataljaink kedvet kapnának az Egyesü-
letben való részvételhez, munkálko-
dáshoz.

Hisz mi is öregszünk, de szeretnénk
ha ennek a szellemiségnek követõi
lennének és folytatása lenne az általunk
elindított tevékenységeknek.

Vassné Szántó Márta
a Kolping Család Egyesület titkára,

a Hirdi Tagiskola vezetõje
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Napjainkban
Vasas, Somogy és Hird településrészeken

egyre több civil szervezõdés, egyesület mûködik.



Folytatás az 1. oldalról

Novemberi számunkban már ír-
tunk arról, hogy a JP Gimnázium
tanulóinak egy csoportja egy nemzet-
közi pályázat kutatási témájául a mi
három településünket választotta. 
Az a feladatuk, hogy az adott terület
állapotát felmérjék – természeti, épí-
tett környezet, infrastruktúra, munka-
szórakozási lehetõségek stb. – szem-
pontjából, sorolják fel, mit látnak leg-
nagyobb problémáknak, és írják le,
hogyan próbálnák megoldani azokat.
Az a pályázat nyer anyagi támogatást
a Volvo cégtõl, amelyik a legjobb

megvalósítható ötlettel áll elõ, s ehhez
megnyeri a terület vezetésének támo-
gatását is.

28 dolgozatot olvastam el, voltak
egészen különleges megfigyelések,
ötletek is, de a fõbb témák szinte min-
den írásból visszaköszöntek.

Többen is említik a bánya által oko-
zott tájsebeket, mint legfõbb megol-
dandó problémát. Csak ez után követ-
kezik a közlekedés hiányossága, a ta-
nulási, sportolási, vásárlási lehetõsé-
gek szûkössége. Mivel tanulókról van
szó, csak közepesen tarják fontosnak
a munkalehetõségeket. 

Azt a gyerekek is tudják, hogy min-
den rendezéshez, fejlesztéshez, pénz
kell, ezért olyan fejlesztéseket javasol-
nak, amik vonzóbbá tennék a három
települést az idegenek számára is.
Jöjjenek, itt pihenjenek, sportoljanak,
üdüljenek /itt költsék a pénzüket/.

Abban minden ki egyetért, hogy
környezetbarát fejlesztéseket kéne
végrehajtani, meg kell õrizni a még
meglévõ természeti értékeinket. Leg-
többen egy iskolaközpont építését

javasolják, ami a tanítás mellett szóra-
kozási, sportolási lehetõséget nyúj-
tana nem csak az odajáró diákoknak.
Erdei iskolát, nyári táborokat lehetne
szervezni, diákcsoportokat fogadni,
ezzel a falusi turizmus is beindulhat-
na. Kb. 15%-uk javasolja a szélenergia

hasznosítását, ami a hegytetõn felállí-
tott szélkerekekkel akár mindhárom
település energiaszükségletét megter-
melhetné. Ezzel is nõne a vonzerõnk.

Mindenki azzal kezdi, hogy milyen
szép, barátságos hely Somogy-Vasas-
Hird, milyen jó lenne itt élni, ha... és
jön a hosszú felsorolás.Legtöbben-
/40%/ a közterületek elhanyagolt-
ságát, rendetlenségét, a fõleg a kül-
területeken levõ szemétdombok 
csúfságát teszik szóvá! 

Természetesen ezek csak általános-
ságban megfogalmazott célok, konk-
rét tartalommal ezután kell megtölte-
ni a pályázati anyagot. De nekünk itt
lakóknak máris érdemes elgondolkod-
ni ezeken a megfigyeléseken, és ötlete-
ken. Ha azt szeretnénk, hogy a fiatal-
jaink itt maradjanak, sõt máshonnan
is idetelepüljenek emberek, tudnunk
kell, hogy milyen helyen szeretnének
élni, mi a legfontosabb egy lakóhely
kiválasztásánál.

Persze az éremnek két oldala van, és
legalább ennyire fontos, vagy még
fontosabb, hogy mi, helyiek mit
szeretnénk. Számomra megdöbbentõ
volt, hogy a 28 diákból egyetlen egy
írta azt: megkérdezné a lakosságot, mi
a legfõbb gond, min kéne változtatni.
További 3 ember a tervei helyessé-
gérõl – a döntés után – megpróbálná
meggyõzni a lakosságot, mert fontos
a jó hozzáállás.

Kedves Diákok! A valóban jó ötletek,
közösen, és szívesen megvalósítható tervek
akkor fognak megszületni, ha minél több
emberrel beszélgettek, megismeritek a hely
múltját, jelenét, akkor tervezhetjük közö-
sen a jövõt. Gyertek minél többen, és több-
ször, szívesen segítünk! 

Taar Ilona
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Gyermekek 
a jövõ gyermekeiért
II. Megfigyelések-ötletek

VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT Bõvítettük a
zsákos tüzelõanyag kínálatunkat. 
Zsákos orosz barna diószén 35 kg/zs.
mellett forgalmazunk zsákos hasított
kemény fát. 25 kg/zs. 

AAKKCCIIÓÓ!!
10 zsák szénhez 1 zsák fa ajándékba!

5 zsák hasított keményfa vásárlása
esetén 1 csomag alágyújtós az  ajándék,
10 zsák után 2 csomag alágyújtós, és
1 csomag koromtalanító az ajándék.

VVEETTÕÕMMAAGG AAKKCCIIÓÓ!!
Vetõmag vásárlása esetén 1000.-Ft-onként
1 db. 3 l-es általános virágföld az ajándék.

Minden héten  kedden INGYEN SZÁLLÍTUNK
házhoz takarmányt, Pb palackot, zsákos barna

diószenet és zsákos hasított  keményfát.

BANKKÁRTYA ELFOGADÓ HELY. 
Hétfõ-péntek 8.00-16.30

Szombat 8.00-12.00

Vasas, Bethlen G. u. 21.
72/337-776 
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A hirdi templom
Hird-nek meg Vasas-nak nem vót temp-

loma. Templom kelled vóna, de nem
adtak rá se a hirdiek, se a vasasiak. Igy
oszt a templom a két falu közé épût. 

Eccer egy cigány aszondi az emberek-
nek, hogy ü bevissze a templomot Hirdre,
ha egy hónapig jó tartik. A bíró el is
rendûte mingyár a faluba, hogy a cigánt
egy hónapig jó kell tartani. Mikor az egy
hónap etõt, aszonta a cigány, hogy ü még
nem biri el a templomot, de ha még egy fél
hónapig jó tartik, a vállán vissze maj e. 

Etõt a fél hónap. A cigány odahitta az
embereket, oszt monta, hogy ü mast 
evissze a templomot, csak mennyenek se-
gitteni, aggyák fõ a vállára. Próbákosztak
az emberek, de sehogyse tutták a vállára
föladni. Aszondi nekijek a cigány nagy
mérgessen:

– Én aszt igértem nektek, hogy elviszem
a vállamon, de ha ti nem tuggyátok
föladni, hát akkor maraggyon ott, ahon
van!

Azért van a hirdi templom mast is ott,
ahon azelõtt!

Részlet Berze Nagy János: Ördögszántotta hegy 
címû baranyai mondák gyûjteményébõl

Farsang
kicsiknek!

 NARANCSOS TÖLTÖTT ALMA

Hozzávalók: 8 alma, 10dkg krém-
sajt, 1 tojás, 1 narancs, kristálycukor,
szegfûszeg, vaj vagy margarin.

Az almák csumáját kifúrjuk, egy kicsit
tágítva a lyukon, hogy az alma tölthetõ
legyen. A kiemelt almaforgácsot apróra
daraboljuk, összekeverjük a krémsajttal, a
narancs lereszelt héjával, lehártyázott, föl-
darabolt húsával, belekeverjük óvatosan
a felvert tojást, cukorral ízesítjük.
Kivajazott tûzálló tálba ültetjük az
almákat, megtöltjük töltelékkel, beleszú-
runk az almába 1-2 szegfûszeget.

Elõmelegített sütõben lefedve vagy fóliá-
val letakarva, 10-15 perc múlva a fedõt
levéve, szép aranysárgára sütjük.

Farsang
nagyoknak!
 BUNDÁS ALMA BORHABBAL

Hozzávalók: 4 nagy alma, 3 dl tej,
3 dl félédes fehérbor, 3 dl almalé,
cukor, 1 vanília pudingpor, 2 tojás, 
2 dl tejszín, 10 dkg liszt, citromlé,
porcukor, olaj.

A meghámozott, felszeletelt almát
meglocsoljuk citromlével. A tojások sárgá-
ját kikeverjük 5 dkg liszttel és az alma-
itallal, megszórjuk porcukorral és hozzá-
keverjük a tojások felvert habját. 

Az almakarikákat elõször lisztbe, majd
a tésztába mártjuk és forró olajban
kisütjük. A felforralt tejhez adjuk a borral
simára kevert pudingport, 3-4 kanál
cukorral édesítjük és összeforraljuk. Ha
kihûlt, hozzákeverjük a keményre felvert
tejszínt. A még forrón, porcukorral meg-
hintett sült bundás almát a borhabbal
együtt kínáljuk.

A Misina Egyesület 
szeretne köszönetet mondani 

az Állatok Karácsonyán kapott
adományokért. 

Sok felajánlás érkezett az állatok
részére, sokan érkeztek kutyatáppal,
káposztával, sárgarépával. Ezen kívül
elérkezett a forintosok felajánlása is,
amelybõl már több kiló összegyûlt.
Külön köszönik azoknak az iskolák-
nak, akik szervezett formában vitték
el az összegyûjtött érméket, így a so-
mogyi, vasasi, hirdi iskoláknak is. 
A program nagyon jól sikerült, közel
100 gyerek vehette át a póniszánnal
érkezõ mikulástól az ajándékát. Dél-
elõtt a gyerekek többféle kézmûves-
foglalkozáson vehettek részt, ahol
karácsonyi ajándékokat készítettek.
Természetesen az idõjárásra való te-
kintettel a hógolyócsata sem marad-
hatott el. Külön karácsonyi ajándék-
ként készült el az ünnepekre a lóistáló
tetejének újabb szakasza, így már a
lovak nagy része új tetõ alatt töltötte
el a karácsonyt. Köszönet illeti ezú-
ton is azokat, akik adójuk 1%-át a

Misina Természet- és Állatvédõ Egye-
sület részére ajánlották fel. A 16 millió
forintot az állatok életkörülményei-
nek javítására, ellátására fordították.
Többek között ezért készülhetett el a
tetõ is. Januárban egy német önkéntes
érkezett a Misinához, aki egy hétig
segédkezett az állatotthonban, részt
véve a mindennapi munkákban.  Gya-
korlatilag minden kutyás területen
kipróbálta magát. Mivel szakképzett
állatgondozó, aki több éves nemzet-
közi gyakorlattal rendelkezik sok
tapasztalatot tudott megosztani az
itteni dolgozókkal. Õ is érdeklõdve
figyelte a hazai viszonyokat, az állat-
védelem helyzetét.



A novella folytatása az 1. oldalról

Néhány ember otthagyta a buszt és gya-
log indult tovább. A férfi nem mozdult a
nõ mellõl, csak egyenesen bámult maga
elé. A nõ nem tudta mire vélni az esetet.
Nem akart megmozdulni, mert a férfi te-
kintete a nõre szegezõdött. Fülében hang-
os zene szólt, így nem hallott semmit. 
A nõ szíve hevesen vert, mert a körülötte
történõ dolgok, és a férfi tekintete teljesen
megrémisztette. A mentõsök kiemelték a
buszból a haldokló embert, a sofõr pedig
visszaszállt a volán mögé. A férfi nap-
szemüveget viselt, így a nõ nem tudta,
hogy a tekintete merre fele kalandozik. 
A busz hátsó része teljesen véres lett. 
A sofõr rádión szólt a központnak, hogy a
történtek miatt késni fog. A nõ már
kellemetlenül érezte magát, mivel már csak
õ meg az a férfi volt a buszon. Az ajtók
tárva-nyitva voltak, így bármikor felpattan-
hatna és elszaladhatna. Nem mert. A so-
fõrt nem nagyon érdekelte, hogy van-e
valaki még a buszon, csak fel-alá mászkált.
A nõ a csomagjait szorosan tartotta és
talán várt, hogy a sofõr észre vegye. A férfi
szorosan egy fekete táskát tartotta kezében.
A nõ nem tudta mi rejtõzik benne, de ha
szabadjára engedte volna a képzeletét,
akkor elég sok mindenre gondolhatott
volna. Például egy fegyver, amivel simán
lelõhetné, ha akarná. Ez hülyeség – gon-
dolta magában. A mentõsök elállították a
vérzést, majd a mentõkocsiba tették az
embert. A nõ próbálta uralni a helyzetet.
Most simán felkelhetne és félrelökhetné a
férfit, és egy hatalmasat ordíthatna. Meg-
tehetné, de nem meri. A kezei már teljesen
befülledtek a csomag szorításától. A fülé-
ben szóló zene elhalkult, majd a férfi fele-
melte a kezét és levette a napszemüvegét. 
A nõ akkor vette észre, hogy a férfi vak.
Visszahelyezte a szemüvegét, és lassú lép-
tekkel megközelítette az ajtót, majd egy
bot segítségével kitapogatta a szilárd talajt.
A nõ megkönnyebbült és leszállt a buszról.
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APRÓHIRDETÉSEK
BURGONYA ELADÓ.

2400-3000/30KG.
Mázsaház u.41. 72-337-169 

KÖNYVELÉST, ADÓBEVALLÁST VÁLLALOK. 
Hencsei Bt. 

Pécs-Vasas Kút u. 17/1 
Telefon: 72/267-385, 20/8246-378

NÉMET NYELVBÕL korrepetálást, nyelvvizsgára
felkészítést vállalok Somogyban. 

Érdeklõdni:  30/824-8832

HIRDI FIÓKGYÓGYSZERTÁR
Hird, Szövõgyár u. 9.

NYITVA TARTÁS:
hétfõ-péntek:

13.00–17.00 óráig

bankkártya, és egészségpéztári
kártya elfogadóhely!

PÉCS-SOMOGYBAN, Somogy utcai 
3 SZOBÁS, alagsoros HÁZ, 

nagy kerttel, 
melléképületekkel ELADÓ.

IRÁNYÁR 23.5 MILLIÓ FT. 
Érdeklõdni: 06-30-357-4573

GÁZKAZÁN parapet szettel ELADÓ Somogyban
IRÁNYÁR: 25000 FT.

Érdeklõdni: 06-20-452-9383

Teherfuvarozás
billencs autóval 

3 tonnáig.
Fa-homok-építõanyag stb.

Pécsrõl Somogyba,
Vasasra, Hirdre

3500Ft
egyéb fuvar

megbeszélés tárgya

Jekl József
06-20-9272097 

Szavazásról 
a demokrácia jegyében

Igaz, a választások rég voltak,
2006-ban, már szinte történelem, de
lassan félidõ lesz. Csakhogy lesznek
újra, ami viszont a jövõ.

Ha a lakók többségi akarattal jelöl-
nek egy képviselõt, miért kapunk
mást a nyakunkba. Tudom, a kép-
viselõtestületbe kerülést szavaztuk
meg, – ahogy ezt késõbb a szánkba
rágták – azért mi választók úgy gon-
doltuk, ez a tényleges vezetõ szemé-
lyét is jelöli. 

Ezek szerint tényleg baj van az
értelmezési képességeinkkel. Pedig
sokunkat képviselõnk tanított olvasni,
nem rossz eredménnyel.

Na de itt jön a bökkenõ.
Legközelebb szavazzunk, vagy ne.

Menjünk-e el egyáltalán? Mert szá-
munkra ez az egész arról szól, de-
mokrácia van-e, vagy sem. Nem oldal
kérdése, bal, jobb, közép vagy bármi.

Egyszerûen csak komolyabban
kéne venni az állampolgárok
akaratát, mert ha nem mennek el
szavazni, káosz lesz. Nem kéne hitel-
telenné válni, s ennyire leszerepelni. 

Az ember sok mindent megért, fel-
dolgoz, türelemmel elvisel, de tudnia
kell, hogy a végén nem csinálnak
bolondot belõle, s értelmetlenné válik
minden. Ezt mindegyik pártformá-
cióra értem,hisz ma már semmiben
sem lehetünk biztosak, hiszen poli-
tikusaink nagyon jól tanulnak egy-
mástól. Persze ilyen profi módon a mi
kis településünket nem ültették még
hintába úgy, mint legutóbb. Nem
beszélve arról. hogy e-tekintetben
nálunk nem volt létszámstop, sõt le-
építés, mint ahogy más berkekben a
kormány elvárta.

A politikai akarat nagyon meg
kíván tartani minket, de a gazdasági
akarat gyakran elfeled. Kérdés, egy
idõn túl merre halad a lakossági aka-
rat. Talán az önállóság felé, a demok-
rácia jegyében?

Elgondolkodtató!
Szavazni kell természetesen, mert

ha nem tesszük, talán soha nem ér-
jük el, hogy szándékaink érvényesül-
jenek, s általunk választott vezetõink
ne játszótérnek tekintsék világunkat.

Egy választópolgár
/Név és cím a szerkesztõségben

O L V A S Ó I L E V É L
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A kérdés: Mikor és hol készült a kép, mit ábrázol?

A múlt havi képrejtvény megfejtése: a kép a vasasi Liget utcában készült.
Nyertes: Pataki Ferenc, Bethlen u. lakos. A nyeremény a Dikó élelmiszerbolt
ajándékcsomagja, mely átvehetõ a Hajadon utcai boltban. 

Rejtvények gyermekeknek
A legjobb megfejtõ jutalma: 1 Tudorka újság. 

A MEGFEJTÉSEKET VÁRJUK: 
a mihir2007@fremail.hu e-mail címen, 
vagy a hirdi-somogyi-vasasi patikában, 

telefon: 72/537-033

A hirdi református templomban,
február 24-én, 15.15 órakor 
ingyenes fimvetités lesz.


