
A Vasasi Szent Borbála
Egyesület, a Somogyi
Betyárok Lovas Egye-
sület, a Tegyünk
Egymásért Egyesület,
és a Vasasért Egye-
sület tisztelettel
meghívja Önt és kedves
családját a vasasi Petõfi
szobornál 2008. március
15-én 15 órakor kezdõdõ
ünnepi megemlékezésre.

Azért gyûlünk össze, hogy
felidézzük azt a márciust, amely
után már nem lehet ugyanúgy élni
Magyarországon, mint elõtte.

Az akkori eseményeket mindenki jól
ismeri, ezért most csak két pontot
szeretnék kiemelni a sajnos sokszor
elfelejtett 12-bõl: a sajtószabadságot, és
a 12 pontot, amely sok félreértést szült,
és szül: uniót Erdéllyel.

Miért gondolom, hogy ma, amikor a
sajtószabadságot alapvetõ emberi jognak
tartjuk, ismét szólni kell errõl? Mert még
mindig csak vágy a szívünkben, és nem
valóság! A „szabad” sajtó nagy része
még mai is nyüszítõ félelemmel hódol
be a hatalomnak, melynek tenyerébõl
evett negyven évig. Módszerekben nem
válogat, csak kenyéradó gazdái kegyét
elnyerje! A demokráciát, a jogállamisá-
got romboló jelenségekrõl, jogsértések-
rõl, megfélemlítésekrõl, büntetõ eljárá-
sokról mélyen hallgat, míg a liberális
értékeken esett minden valós vagy vélt
csorbulásról bõszen lerántja a leplet. Ne
higgyünk nekik! A kereskedelmi TV-k
cukormáza, valóságshowi, kibeszélõ-
mûsorai mérget adagolnak, mellyel meg
akarják roppantani a velünk született
önállóságunkat, öntudatunkat. Politikai

mûsoraikban megmondják mit
gondoljunk – ugyanezt tették

1848-ban is, ezért kellett a
márciusi ifjaknak elsö-
pörni informális hatalmu-
kat. Kevesen voltak, mégis

szembe mertek és tudtak
szállni a kor egyik legna-
gyobb politikai hatalmával,

és csak az azóta minden
háborút megnyerõ orosz
birodalom elõtt tették le
a fegyvert Világosnál. Ma

is hajtsunk fõt a hõsök
elõtt, akik tudták, hogy a

nyomdát is el kell foglalni!
Ma azt is üzeni nekünk az

ünnep, hogy ne féljünk a kígyónyelvû
sajtótól sem, hiszen a döntés a mi
kezünkben van!

És persze Erdély. Ahol testvéreink
2004 december 5-e után kérdõn néznek
ránk: tényleg vér vagyunk a véretekbõl?
Tényleg értetetek tûrtük a török
rabigáját, a német dúlását? Üzenjük
meg nekik: mi nem tagadunk meg tite-
ket! Szeretnénk, ha a kor politikai
körülményei és lehetõségei között
önállóságot, kulturális autonómiát bir-
tokló emberek foghatnának kezet a
düledezõ, de mégis mindnyájunknak
otthont adó Európai Unióban.

Reméljük, szeretetünk erõt ad ahhoz,
hogy kiharcoljátok akaratotokat!

A múltra emlékezünk, de a jövõre is
gondolunk! A jövõ a mi kezünkben és
szívünkben van! Tegyünk meg érte min-
dent, hogy valóban birtokba vehessük!

Ruzsicsics Ferenc
Vasasi Szent Borbála Egyesület
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Simon István: Hazám

Levegõm vagy, nem hiányollak soha.
De ha kifogynál belõlem,
Hiányod megfojtana.

Utóhang
avagy egy újságcikk

utóélete

Sok idõ telt el az Új Dunántúli Napló
2008. január 21-i számában „A
Távol–Kelet helyben van” c. újságcikk
megjelenése óta. Több fórumon (pl.:
www.bama.hu; www.pecsiujsag.hu)
heves párbeszédet, olykor a szemé-
lyeskedést sem nélkülözõ vitát váltott
ki. Felfigyeltek rá a többi helyi média
orgánumai is (http://pecsvasas.extra.hu;
www.bama.hu; www.pecsinapilap.hu;),
és kisebb-nagyobb részletezéssel újabb
cikkek születtek a témában. 

Folytatás a 2. oldalon

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
2008. március 9-én vasárnap
országos népszavazás lesz a vizitdíj, 
a kórházi napidíj és a tandíj ügyében. 

Ideje: 6.00–19.00 óráig

HELYSZÍNEK: 
VASAS: D. u. 1. Bányászotthon
Bencze J. u.13. Iskola
Szövetkezet u.13. 

Berze Nagy János Kultúrház
SOMOGY: Kodály Mûvelõdési Ház
Bányatelep 3.
Búzakalász u. 47.

Kossuth Mûvelõdési Ház

HIRD: Hirdi út 20. Iskola
Harangláb u. Kultúrház
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Ünnepeljük együtt
március 15-ét!



Elmaradott „Távol-Kelet”
Pécs peremén

Cseri László 2008. január. 31., 15:36 

Vasas-Somogy-Hird

Vasason, Somogyon és Hirden a
Pécstõl való elszakadást fontolgatják
civil szervezetek, mert úgy látják, a
rendszerváltás óta egyre csekélyebb tá-
mogatást, odafigyelést kapnak a
várostól, és nem kizárt, hogy az önálló
lét során lényegesen több forráshoz
jutnának. 

Szép számmal gyûltek össze civil
szervezetek képviselõi, magánemberek
kedden este a Vasasért Egyesület
kezdeményezésére az egykori tûzoltó-
szertár épületében, hogy elmondják
gondolataikat Vasas, Somogy és Hird
problémáiról, elhagyatottságáról és az
esetleges Pécstõl való elszakadás lehetõ-
ségeirõl. 

A valamikor jobb napokat megélõ,
ma keleti városrész néven ismert bokor-
települést a helybéliek Távol-Keletnek
nevezik, utalva az ázsiai állapotokra.
Elmondásuk szerint többe kerül egy
kötelezõ átszállással bejutniuk a
városba, mintha távolsági busszal
mennének, a taxi és a pizzafutár
kétszeres költséget számol, de az is
bántja õket, hogy színházból, éjszakai
szórakozóhelyrõl tömegközlekedési
eszközzel nem lehet hazajutni. A
városi létnek tehát semmiféle elõnyét
nem élvezik. 

A keddi fórum résztvevõi azt is el-
mesélik, hogy az ezredforduló után a
PAB-székházban megtartott Pécs-Kelet-
rõl szóló konferencián maga Toller
polgármester mondta ki elõször:
„Szakadjatok el!” Beszéde végén aztán
meggondolta magát, és közölte, nincs
elszakadás, legfeljebb autonómia. 

A problémák tulajdonképpen akkor
kezdõdtek, amikor a Vasason dolgozó
háromezer bányásznak Pécsett a Kert-
városban, Uránvárosban és a Mecsek-

Nyugaton épített a város lakásokat,
ezzel a fejlõdés ezen a területen meg-
torpant, fõleg azután, hogy bezárt a
bánya és a kenderfonó. 

Jellemzõ, hogy még az elsõ baranyai
dinót, a Komlosaurus carbonis láb-
nyomát is Vasason találták meg, de
mégsem errõl a településrõl nevezték
el, pedig az voltaképpen egy
Vasassaurus carbonis – vélik többen. 
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Utóhang
avagy egy újságcikk utóélete

Megindult valami, megkavartuk... az
állóvizet kis hazánkban, szûkebb
pátriánkban. Itt most egy pillanatra
álljunk meg! Nem az volt a szándék,
hogy felelõtlen, elhamarkodott dön-
téssel visszavonhatatlan lépésre szánjuk
el magunkat, de rá kellett már lépni a
közöny és tespedtség ingoványos
talajáról, – ha úgy tetszik, mint egy
segélykiáltás (pusztába kiáltott szó)
erejével – a közös ügyeink elõremozdí-
tását célzó kibeszélés útjára. Nem kis
vállalkozás, tele reményeink és félelme-
ink megannyi látomásaival, de ha nem

teszünk semmit, akkor csendben
asszisztálunk a minket körülvevõ és
kihasználó városi adminisztráció érde-
keihez. Hangsúlyozni szeretném még
egyszer: az elszakadás csak egy a
lehetséges alternatívák közül, és nem
kell mindjárt fejjel a falnak rohannunk! 

A fenti gondolatok reményében
ajánlom a kedves olvasó figyelmébe a
szerzõ Cseri László szíves engedélyé-
vel az alábbiakban újraközölt írását:

Berényi Zoltán

A város a rendszerváltás után az
ISPA-beruházáson kívül semmit sem
nyújtott, panaszolják többen. Elõzetes
számolgatás után jutottak arra a meg-
állapításra, hogy az állami normatíva
és a befolyt helyi adók révén lényege-
sen több pénzhez jutna a több mint
kilencezres lakosság, mint így, amikor
a részönkormányzatok egymillió körü-
li összegbõl gazdálkodnak egy évben. 

Nem városról és nem faluról van
szó, érvelnek, s nem élvezhetik egyik
formációból származó elõnyöket sem.
Ha nem történik változás, mondják,
2010-re kiírhatják egy táblára: Európa
Kulturális Szegényháza. 

Problémás az úthálózat állapota

A települések úthálózata rendkívül
rossz állapotú. Számos utca nem ren-
delkezik szilárd útburkolattal, a fõutak
állapota is helyenként elviselhetetlen,
balesetveszélyes. Az idõszakos toldo-
zás-foltozás, kátyúzás értelmetlen, gaz-
daságtalan, és nem vezet eredményre. 

A településeken megkezdõdött csa-
tornázási munkálatok csak súlyosbít-
ják a konzerválódott állapotot. A tíz
esztendõvel ezelõtt elkészült gázveze-
ték-hálózat miatt keletkezett úthibák
még ma sem kerültek kijavításra. Az ár-
kok, csapadékvíz-elvezetõ rendszerek,
vízfolyások, hidak állapota minõsí-
thetetlen.

A költségvetés töredéke

Pécs város lakosságának közel 5 szá-
zaléka Vasason, Somogyban és Hirden
él, tájékoztatta a legutóbbi közgyûlé-
sen a polgármestert Huba Csaba, a
terület képviselõje. A város költségveté-
se 41 milliárd forint, melynek 5 száza-
léka 2 milliárd.

Az ott élõk viszont ennek az összeg-
nek a töredékét sem látják, a részön-
kormányzatok egymillió körüli ösz-
szeggel gazdálkodhatnak. A lakók úgy
vélik, hogy adókötelezettségeiket tel-
jesítették, miként ma is teljesítik, így
hát szeretnének jogaikkal is élni, nem
pedig másod- vagy harmadrendû
polgároknak érezni magukat a város-
ban.



A buszközlekedést, pontosabban a
113Y, 114 és 115 számú járatot érintõ
kedvezõ hírekrõl tudok beszámolni. 
A Zsolnay-szoborig közlekedõ járato-
kon, a szakaszhatáron túli utazás
esetén jelenleg 2 db. menetjegyet kell
érvényesíteni. Ezzel kapcsolatban sok
lakossági panasz érkezett. A Kommu-
nális Bizottság 2008. február 2-i dön-
tése értelmében az említett vonalon 1
db. menetjegy érvényesítése is elegendõ
lesz. A végleges döntést a Közgyûlés
fogja meghozni.

Megkezdõdött az ISPA projekt III.
ütemének elõkészítése. A város terüle-
tén végzett csatornázási munkálatok
közbeszerzése során sikerült kedvezõ
szerzõdéseket kötni a kivitelezõkkel,
melynek eredményeként 1,5 milliárd
forint maradvány összegbõl a III. ütem
tervezhetõ. Örömmel közölhetem,
hogy ebbe az ütembe sikerült felvetetni
több kisebb kiesõ területet, továbbá
Pécs-Somogy Bányatelep mûszakilag és
jogilag rendezetlen vízellátó-hálózatá-
nak (2200 fm gerincvezeték, 70 db. bekö-
tés) és Pécs-Vasas, R-S utcák csatorna-
hálózatának (2080 fm gerincvezeték, 17
db. bekötés) megépítését. A Város az ön-
erõ biztosítását 2008-2010 évi költség-
vetésébe betervezte.

Örömömre szolgál, hogy sikerült
egy somogyi, fiatal családnak önkor-
mányzati lakáshoz jutnia. Bár régen
beadták lakásigénylésüket, csak most
nyílott lehetõség arra, hogy új ottho-
nukhoz hozzájussanak. Vállalták, hogy
a lerobbant épületet saját erõbõl fel-

újítják, korszerûsítik. A szerzõdés meg-
kötése utáni napon nagy kedvvel már
hozzá is láttak a munkálatok megkez-
déséhez. 

Nagy szívfájdalmam, hogy a somogyi
Idõsek Klubja épületének bõvítése
ügyében nem sikerült elõrelépést elérni.
2002-ben, majd 2003-ban a Bm.-i
Közigazgatási Hivatal ellenõrzést vég-
zett az intézményben. Hiányosságként
megállapították, hogy az intézmény
nem rendelkezik az elõírásoknak meg-
felelõ pihenõ szobával, fürdõ és mosó
helyiségekkel. Határozatukban elõírták
ezek létesítését, és emiatt csak ideiglenes
mûködési engedélyt adtak ki 2008
december 31-ig.

2007 januárjában és októberében
levélben fordultam a Dr. Papp Judit
jegyzõasszonyhoz, Tasnádi Péter a
polgármesterhez és Nyögéri Lajoshoz,
a Népjóléti Bizottság elnökéhez, hogy
az intézmény fennmaradása érdekében
tegyenek lépéseket az elõírásoknak
megfelelõ bõvítés érdekében. A polgár-
mester válaszlevelében a következõt
írta: „Az Ön által is említett, hiányzó
tárgyi feltételek pótlására természetesen
abban az esetben van lehetõség, ha arra a
város 2008. évi költségvetése forrást biz-
tosít.”

2008. febr. 14-i közgyûlés tárgyalta a
város 2008. évi költségvetését, melynek
elõterjesztése nem tartalmazta az Idõ-
sek Klubjának bõvítésére szánt forrást,
ezért módosító indítványt adtam be 15
MFt forrás e célból történõ beállítására
a tartalék keret terhére. Módosító in-
dítványomat a közgyûlés 15:20 arány-
ban nem fogadta el. Jelzem, hogy
Tasnádi Péter polgármester és vala-
mennyi alpolgármester, továbbá a
Népjóléti Bizottság elnöke „nem”-el
szavazott.

A településen élõ rászorultak szociá-
lis gondozását fokozottan szükséges-
nek tartom, ezért más forrásokat kell
keresni a probléma megoldására.

Huba Csaba önk. képviselõ
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Önkormányzati
hírek

HUBA CCSABA Somogy-Vasas-
Hird területi önkormányzati képvise-
lõje és Pécs-Somogy Településrészi
Önkormányzat vezetõje

2008. március 10-én, hétfõn
fogadóórát tart:

HIRDEN, 16.00 és 17.00 óra
között a Harangláb utcai közösségi
házban, 
SOMOGYBAN, 17.15  és
18.15 óra között a Településrészi
Önkormányzat irodájában (Búzakalász
u. 3.) és
VASASON, 18.30 és 19.30 óra
között a Berze Nagy János
Mûvelõdési Házban.

MEGHÍVÓ!
A Vasasért Egyesület 2008. március 26–án 18.00 órakor tartja évi rendes

közgyûlését a Bencze J. u. 6. szám alatti közösségi házában, melyre ezúton nagy
tisztelettel a tagságot meghívom. A közgyûlés nyilvános, a hely befogadó
készségéig szeretettel várunk minden érdeklõdõt, belépni szándékozót.

TERVEZETT NAPIREND:
2007. évi beszámoló megvitatása elfogadása;
Alapszabály módosítása (székhelyváltozás);
Pályázati források felhasználása;
Tagdíjfizetések, új belépõk felvétele;
Egyebek

Berényi Zoltán
elnök



Tisztelt Polgármester Úr!

A 2008. január 7-én a Dunántúli
Naplóban megjelent „Mecsekszabolcs
szakít Péccsel?” címû cikk késztetett arra,
hogy kérdéseket tegyek föl Önnek,
illetve kérésekkel forduljak Önhöz.

A város leghátrányosabb területei a
peremkerületi városrészek, – és erre az
Eco Cortex által készített stratégiai terv
fejezetei is rámutattak – , ahol már el-
viselhetetlen állapotok uralkodnak, és
az itt élõkre nézve ez méltánytalan,
igazságtalan, megalázó és felháborító.
Természetesen helyi képviselõként
most csak a körzetemhez tartozó Hird,
de leginkább Vasas-Somogy állapotáról
beszélnék, teszem ezt azért, mert most
van a városi költségvetés elõkészítésé-
nek idõszaka.

Elsõdlegesen említeném e települé-
sek úthálózatának rendkívül rossz
állapotát. Számos utca nem rendelke-
zik szilárd útburkolattal, és az utak,
fõutak állapota is helyenként elviselhe-
tetlen, balesetveszélyes. Az idõszakos
toldozás-foltozás, kátyúzás értelmetlen,
gazdaságtalan és nem vezet eredmény-
re. A településeken megkezdõdött csa-
tornázási munkálatok csak súlyosbít-
ják a konzerválódott állapotot. 
Az ISPA projekt befejeztével útjaink
még rosszabb állapotba fognak kerül-
ni, hiszen ebbõl a forrásból nem bizto-
sítható az úthálózatok felújítása,
csupán részleges helyreállítása. Meg-
jegyzem, a 10 esztendõvel ez elõtt
elkészült gázvezeték hálózat miatt
keletkezett úthibák még ma sem
kerültek kijavításra. Ez év végén már
lesznek olyan területek, ahol az utak
felújítása megkezdhetõ lenne. Kérdem,
van e elképzelés arra vonatkozóan,
hogy a csatornahálózat kiépítése után
hol, mikor és milyen forrásokból fog
megtörténni a településeink úthálóza-
tának felújítása? Ugyan ezt a kérdést
tenném fel az utcai árkok, csapadékvíz-
elvezetõ-rendszerek, vízfolyások, hidak,
partfalak felújításával kapcsolatban is,
hiszen állapotuk minõsíthetetlen,
felújításuk, létesítésük tovább nem tûr
halasztást.

A választások elõtt vasasi lakósként
folyton azt éreztem, hogy a város
hosszú ideje nem költ településeinkre,
hagyja elsorvadni, leépülni. Sajnos
képviselõként, a folyamatot belülrõl
látva is ezt tapasztalom. Az elmúlt esz-
tendõkben az intézmények fenntartá-
sán és néhány apróbb probléma meg-
oldásán kívül másra a város nem
költött. A részönkormányzatok nevet-
séges 1,0-1,3 MFt-os költségvetéseibõl
és az 1 MFt képviselõi keretbõl nem le-
het a problémák töredékét sem megol-
dani. 

Ezzel szemben azt látjuk, hogy a
város az EKF program keretében
milliárdos, gigantikus építkezésekbe
kezd, és egy 300 MFt-ért elkészült ta-
nulmányból megtudhattuk, hogy elké-
szültük után újabb veszteséget fognak
termelni. Az EKF közterek és parkok
programjából nem részesülünk, EKF
kulturális programot a térségben nem
terveznek. A települések játszótér felú-
jításra sem számíthatnak, az elmúlt
esztendõben a hirdi és somogyi iskolá-
inkat bezárás fenyegette. A somogyi
Idõsek Klubja bõvítésének elmaradása
miatt csak ez év decemberéig rendelke-
zik ideiglenes mûködési engedéllyel.
Az Expo Center sokat említett évi 400
milliós vesztesége és 300 milliós
kamatterhei, vagy a PVV Zrt. korábbi
vezérigazgatójának 40 MFt-os végkielé-
gítése sem településeink javát szol-
gálták.

Pécs város lakosságának közel 5%-a
Vasason, Somogyban és Hirden él.
Nagyon leegyszerûsítve próbáljunk
számolni. A város költségvetése 41 mil-
liárd Ft, melynek 5%-a 2 milliárd Ft.
Tudom, hogy ez nagyon pontatlan szá-
mítás, de azért nagyságrendeket meg
lehet ebbõl   állapítani. Hát ezekkel a
nagyságrendekkel a településen élõk-
nek súlyos gondjai vannak, és úgy gon-
dolják, hogy adókötelezettségeiket tel-
jesítették és ma is teljesítik, szeretnének
jogaikkal is élni, õk nem másod- vagy
harmadrendû polgárai e városnak. 

És hogy valóban pontosan tudjunk
számolni, azt kérném Öntõl, hogy
elkülönítetten Vasas, Somogy és Hird
településekre vonatkozóan, 2002-tõl
2007-ig éves bontásban készítessen
számomra egy kimutatást, mely részle-
tesen, tételesen tartalmazza mindazo-
kat a költségeket, melyet a város a tele-
püléseink intézményeire, közterületek
fenntartására, állagmegóvásra stb.  egy-
szóval bármire fordított.

Kérem továbbá, hogy a Város straté-
giájában foglaltak figyelembevételével
készüljön egy rövid-középtávú ütem-
terv annak érdekében, hogy e telepü-
lések hátrányos helyzete csökkenjen.
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 Vasas Somogy Hird Egyéb Összesen 
2003 1.263.454,- 318.915,- 844.202,-  2.426.571.- 
2004 8.026.963,- 8.366.386,- 2.047.113,-  18.440.462,- 
2005 3.056.530,- 0,- 4.743.573,-  7.800.103,- 
2006 5.257.226,- 167.636,- 556.034,- 4.324.001.- 10.304.897,- 
2007 4.004.411.- 851.496,- 0,-  4.855.907,- 

Összesen:     43.827.940.- 
 

Az útak és hidak karbantartására fordított összegek.

Huba Csaba kérdése
a polgármesterhez

Vasas-Somogy-Hird közállapotairól
(Elhangzott: 2008.01.24-i közgyûlésen)
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2004-ben indult annak a nagylép-
tékû, Pécs város ivóvízbázisainak
védelmére indított Európai Uniós

társfinanszírozású szennyvízcsatorna
beruházásnak a kivitelezése, amely 

a tavalyi évtõl az Önök szûkebb
lakóhelyét is érinti.

Célunk, hogy a Pécsi
ISPA/KA Projekt során
folyó építési munkálatok
helyszínein élõknek segít-
sünk a kényelmetlenségek
minimalizálásában, ame-
lyek az ilyen tevékenység
során sajnos elkerülhetet-
lenek. Például olyan prakti-
kus információkat szeret-
nénk nyújtani Önöknek,
hogy mi a teendõjük, ha in-
gatlanuknál munkakezdés
történik, mit tegyenek ak-
kor, ha a kivitelezõ munkavégzés köz-
ben valamilyen kárt okozott, milyen
hatásai vannak a munkáknak az adott
területek közlekedésére (buszforgalom
elterelése, esetleg korlátozása) stb.

Fel szeretnénk hívni figyelmüket
azokra az információ-forrásokra,
amelyekbõl (a Sok.Hírünk.Van címû
kiadványon kívül) rendszeresen tájéko-
zódhatnak a munkálatoknak a min-
dennapi életüket ideiglenesen befolyá-
soló hatásairól. A területen kezdõdõ
munkákról (a kivitelezõ értesítésén kí-
vül) hetente rendszeresen hirdetés jele-
nik meg a Pécsi Hírek címû ingyenes
hetilapban. A rádiók közül a Régió
Rádió (FM 101,7) közlekedési híreiben
óránként tájékoztatják a pécsieket az

ISPA projekt építési helyszínein érvény-
ben lévõ forgalmi változásokról. 
A projekt Információs Irodájának –
7621 Pécs, Perczel u. 9. t.: 72/520-696, 
e-mail: pecsispa@externet.hu – munka-
társai hétfõtõl csütörtökig 9.00–15.30,
pénteken 9.00–13.30 között válaszol-
nak a projekttel kapcsolatos kérdéseik-

re, illetve fogadják panasz-
bejelentéseiket is.

A projekt honlapja, a
www.ispa-pecs.hu infor-
mációkkal szolgál mind a
korábban már említett kér-
désekkel kapcsolatban, va-
lamint a projekt már meg-
valósult létesítményeirõl is.

A következõ lapszámban
újabb információkat szeret-
nénk Önökkel megosztani,

illetve a következõkben is, egészen a
projekt befejezéséig. 

Köszönjük a munkálatokkal össze-
függõ kényelmetlenségek iránt eddig
tanúsított megértésüket, és türelmüket!

A Pécsi ISPA/KA
menedzsmentje

TISZTELT PÉCS- SOMOGYI, VASASI ÉS HIRDI POLGÁROK! HÚSVÉT
Az egyiptomi kivonulás csodálatos

élményeire emlékeztetõ zsidó ünnep a
pészah. Eredetileg két részbõl állt: a
pászka, majd a kovásztalan kenyér ünne-
pébõl. Az ünnep elõestéjén elõírás szerint
fogyasztották el a kovásztalan kenyeret, a
bárányt és a tormát, miközben az apa
elmesélte az Isten segítségével történt
kiszabadulást Egyiptomból. Ezt az ese-
ményt ünnepelte meg Jézus is tanítványai-
val, amikor utoljára vacsorázott velük. De
ennél többet is tett. A megtört kenyérben
és a pohár borban átadta az Õ áldozatát
is, testét és vérét a mi megváltásunkra, és
elrendelte az úrvacsora szentségét.

Nagypénteki szenvedése, halála gyász-
ünnep a keresztyénségnek. Sírboltba tett
testét hatalmas kõvel el is zárták az em-
berek elõl. De Jézus legyõzte a halált! 
A követ angyal hegeritette el az útból:
Jézus feltámadt! A gyász örömre fordult. S
most is, amikor Kerékhegyen és Somos-
kán virágba borulnak a fák, a kertjeink-
ben harsogó színekben pompázik a jácint,
a tulipán, barkát bont a fûz és a mogyoró,
a fenyõ csúcsán csattog a feketerigó,
minden a feltámadást hirdeti. Ahogy a
gyönge kiscsibe feltöri a tojás héját, úgy
tör elõ az élet a téli dermedésébõl.
Nekünk sem kell félni az örök haláltól. A
harsogó tavaszban hallhatjuk az angyal
húsvéti üzenetét: 

"Nincs itt, feltámadott!"
Köszöntsük hát boldogan egymást és

húsvét szép ünnepét:
Krisztus feltámadott! Halleluja!

Korcsmárné Weyse Klára

HÚSVÉTI ISTENTISZTELET
ÉS MISEREND

KATOLIKUS SZERTARTÁSOK A NAGYHÉTEN

csütörtök: VASAS: 15.30 utolsó vacsora
miséje, utána oltárfosztás és virrasztás

SOMOGY: 16.00 Virrasztás
HIRD: 16.30 utolsó vacsora miséje, utána

oltárfosztás és virrasztás
péntek: 

VASAS: 15.00: keresztút, 15.30: szert.
SOMOGY 14.00: keresztút, 14.30 szert.
HIRD:16.00:keresztút.16,30.szertartás

szombat: húsvéti vigilia, utána körmenet és
ételszentelés
VASAS:15.00, SOMOGY:14.30.  
HIRD:17.00
vasárnap: ÜNNEPI SZENTMISE:
HIRD:8.00, VASAS:9.15.
hétfõ:HIRD: 8.00 igeliturgia 
SOMOGY: 11.00 ünnepi szentmise.

Mindenkinek gyümölcsözõ nagyböjtöt, és
áldott, kegyelemben gazdag Húsvétot  kíván:

Kövesi Ferenc lelkész 

HIRDI REFORMÁTUS TEMPLOM:
március 21. péntek 18 órakor
március 23. vasárnap 10 órakor

VASASI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: 
március 21. péntek 10.30 órakor
március 23.vasárnap 10.30 órakor

SOMOGYI BAPTISTA IMAHÁZ: 
március 23. vasárnap 9.30,

és16.30 órakor
március 24. hétfõ 10 órakor



KARÁCSONYI  MEGLEPETÉS

Ajándékosztás 
a Somogyi Általános Iskolában

Nagy meglepetésben volt részük
karácsonykor a somogyi iskola tanu-
lóinak.

Négy zsúfolásig megrakott személy-
autó gördült be 2007. december 20-
án, délelõtt az iskola udvarára.

A Pécs-Somogyi Baptista Gyüleke-
zet Révész Sándor és felesége szervezé-
sében ajándékokat gyûjtöttek és hoz-
tak diákjaink számára.

Elhelyezték a zsibongóban felállí-
tott karácsonyfa és Betlehemi jászol
köré.

A „Csendes éj” meghitt hangjai
után mindenki választhatott a nagy

gonddal becsomagolt ajándékdobo-
zok közül.

Szülõi Munkaközösségünk tagjai
pedig forró teával, diós, mákos ka-
láccsal, mézes süteménnyel tették
még szebbé, hangulatosabbá az ün-
nepet.

Az igazi meglepetés a dobozok
kicsomagolása után érte a gyerekeket.
Szebbnél-szebb játékok, ruhák, köny-
vek, édességek kerültek elõ. Az öröm
leírhatatlan volt.

Ezért szeretnénk most köszönetet
mondani mindazoknak, akik ebben a
hatalmas szervezésben és munkában
részt vettek: a Magyar Telekom Pécsi
munkatársainak, Halmos Gábornak,
Kecskés Lászlónak a H-Copex Kft-tõl,
a Baptista Szeretetszolgálat Pécsi veze-
tõjének és munkatársainak Ferencz
Tibornak és feleségének, a Pécs-
Somogyi Baptista Gyülekezetnek,
Füstös Gyula lelkipásztornak, Révész
Sándornak és feleségének, Ladosné
Dobai Johannának, Lados Olivérné-
nek és Novák Jánosnénak. 
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2008. január 26-27-én Hirden a
Kenderfonó nagytermében hagyo-
mányteremtõ szándékkal, egy lelkes
kis közösség összefogásával megren-
deztük az I. hirdi kiállítást. A kiállítás-
ra 26 tenyésztõ mintegy 150 galambot,
díszbaromfit, díszmadarat, és a
gyermeklátogatók nagy örömére egy
kisrágcsáló kollekciót/ tengerimalac,
hörcsög, futóegér, kopaszegér/
mutatott be. Kiállítók érkeztek
Pécsrõl, Komlóról, Hosszúheténybõl,
Romonyáról, sõt Szentlõrincrõl is.
Vasasról Ébert Antal, Schiffer László
díszmadártenyésztõ, és Rónai Ferenc
postagalamb-tenyésztõ jelent meg.
Hirdrõl Bukics Albert, Domján
Sándor, Messzinger József, Petrovai
Bence, Schwáb József I., Hernádi
Zsolt, Rumbach Tibor vettek részt, a
díszbaromfikat Györkõ György,
Schwáb József II., Chalupa Ernõ hirdi

lakosok mutatták be. A többi kiállító
is igen szép kollekciót vonultatott fel,
az 10 kg-os King galambtól a 15dkg-os
Sirályka galambig. Az igen szépre
sikerült rendezvény láttán reméljük,
minél több fiatal kedvet kap a kisállat
tartásra, tenyésztésre, versenyeztetésre.

Itt szeretnénk megköszönni az
összes kiállítónak a részvételt, a Me-
csek galamb Egyesületnek a ketreceket,
a Kenderfonónak a termet, a részön-
kormányzatnak az anyagi támogatást,
és a tagoknak a sok munkát a kiállítás
ily szép megrendezéséért.

Rumbach Tibor

VISSZATEKINTÉS
Farsangvégi gyerekdélután 

február 9-én
Így hívogattak bennünket a pécsi evangé-

likus gyülekezetbe. Pontozták a jelme-
zeket, azonbelül is értékelték a bibliai
szereplõket. Ki is tûnt a több mint ötven
gyerek közül a 21 fõs vasasi csoport, mert

nemcsak hogy be voltak öl-
tözve, de mindenki mon-
dott egy rövid idézetet is a
jobb felismerés érdekében.

Volt Noé, nap, galamb
és szivárvány, elveszett

bárányka, és drachma,
Gábriel Máriával, Betle-
hembe sietõ pásztorok. A
királyokat bölcs Salamon
és Dávid képviselte. Rajtuk
kívül az Ó és újszövetség

más alakjai is megjelentek.
Volt vetélkedõ is, és hogy el

ne felejtsék Jónás történetét, egy
hatalmas, hajó alakú torta volt a délutás
koronája. A dúsan megterített asztalról
sütemények garmadája fogyott el,
üdítõvel, teával, gyümölccsel együtt.

Köszönet a pécsieknek az élménydús
délutánért, és az ingyenes szállításért!

Korcsmárné Weyse Klára

GALAMB ÉS DÍSZMADÁR BEMUTATÓ HIRDEN VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 
UNI AKCIÓ 03.01.-tõl 06.30.-ig

Gyûjtse a zsák címkét és értékes
ajándékokat kap érte!

Bábolnai levakcinázott csibék
rendelhetõk.

(Hús, Tetra-H, Harco, Tetra-SL) 
Szállítási idõpontok:

NAPOSCSIBE: 03.28., 04.08.,
04.25., 05.20., 06.15.

ELÕNEVELT CSIBE: 03.14., 04.18.,
05.26., 08.12.

Rendelhetõ, napos kacsa, liba, pulyka,
elõnevelt kacsa, pulyka.

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

BANKKÁRTYA ELFOGADÓ HELY. 
Hétfõ-péntek 7.00-17.00

Szombat 7.00-12.00

Vasas, Bethlen G. u. 21.
72/337-776 Sport A Városi Sportcsarnokban február 2-án Fashion

Dance és Rock & Roll félévzáró gála volt.
A vasasi gyerekek igen jól szerepeltek,oklevéllel jutalmazták munkájukat.
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Milyen erdõ is kell nekünk? Nem
virágos zöldellõ, rügyeit bontó,
hanem állandó, megbízhatóan kom-
patibilis velünk, szépen átalakulva a
mostani divat szerint „trendi” – mit
ez a fénykép is bemutat és bizonyít,
ez itt már az igazi, a lelkünkhöz iga-
zítva, változatosan a kor vívmányait
is behozza – színesen pompázó.

Vasas, Parcsin a kiserdõ bejárata 
Ragács György • 2008. 02. 19.

O L V A S Ó I L E V É L

APRÓHIRDETÉSEK
Számítógépek szerelését, javítását vállalom 

Hirden, Vasason.
06-70-318-6610

Eladó:120l-es hûtõszekrény, 
gáztûzhely/földgáz/, használt bútorok. 

06-20-472-9766 és 06-20-931-5760

Hirden a patak mellett szántó,
kaszáló, erdõ csak együtt eladó. 

06-20-466-6619

Eladó magyar csirke, budapesti magasröptû 
galambok és kacagó gerlék.

Hird, hirdi út 32. 72/267-315

Teherfuvarozás
billencs autóval 

3 tonnáig.
Fa-homok-építõanyag stb.

Pécsrõl Somogyba,
Vasasra, Hirdre

3500Ft
egyéb fuvar

megbeszélés tárgya

Jekl József
06-20-9272097 

PIKK-PAKK
Élelmiszerbolt
Vasas, Szövetkezet u. 40.

Nincs iideje? NNem ttud bboltba mmenni?
Mi mmegoldjuk aa pproblémáját! ÖÖn

telefonon lleadja rrendelését, 
mi ddíjtalanul hházhoz sszállítjuk! 

Minimum vásárlási érték: 3000Ft,
dohányáru nélkül.

Szállítási idõpontok: hétfõ, szerda, péntek
20/915-1322, 20/555-8611

NYITVA TARTÁS:
H—P: 6—18-ig, Szo: 7—12,

V: 7—11-ig

T U R I  B U T I K
Angol új és használ t  r uha, játék-ajándék-gobel in

kata lógusból megrendelést fe lveszünk

BÁLABONTÁS HETENTE
VASAS, ISKOLA KÖZ 5.

VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 
Igazodva a csatornázáshoz elkezdtük

forgalmazni az ehhez szükséges mûanyag
csöveket, idomokat.

AKCIÓ!
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.

VETÕMAG AKCIÓ!
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 7.00-17.00
Szombat 7.00-12.00

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

2007. november 25-én új tagok belépésével megfia-
talodott egyesületünk. Szeretettel köszöntjük Õket és
reméljük sok örömünk lesz a Hirdért végzett közös
munkában. Továbbra is szívesen fogadjuk a lányok,
asszonyok jelentkezését tagjaink közé.

2008-AS PROGRAMTERVEINK:
áprilisban: bolondos jelmezbál, júniusban: Juniális,
szeptemberben Falunap, decemberben: Mindenki
karácsonyfája.

A HIRDI NÕEGYLET ÚJRA AKTÍV!

Hogy ezek a terveink valóra válthassuk, és Önök
szeretnének tenni településünk társadalmi-kulturá-
lis életének fellendítése érdekében, kérjuk adó-
juk 1 %-ával támogassák egyesületünket!

Név: Hirdi Nõegylet
Adószám: 18305221-1-02
Segítségüket elõre is köszönjük!
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Rejtvények

A MEGFEJTÉSEKET VÁRJUK: a mihir2007@fremail.hu e-mail címen,
vagy a hirdi-somogyi-vasasi patikában, telefon: 72/537-033

A kérdés: Mikor és hol készült a kép, mit ábrázol?
A múlt havi gyerekrejtvény nyertese: Fehér Renátó, C. utca, nyereménye egy Tudorka Magazin,
a felnõtt rejtvény megfejtése: a harangot hozzák a vasasi templomba felszentelni az 1920-as években. A
nyertes: Köves Péter Fenyõ utca, nyermény: a Dikó Élelmiszerbolt ajándékcsomagja.

MIKLÓS MODERN FODRÁSZAT
kreatív festés 

és melir technikák
tartós dauer, modern

hajvágás, kontyfésülés
Vasas, Szövetkezet u.16.

telefon:72-337-366

P R O G R A M O K
Március 15-én SPORTBÁL lesz a
somogyi Kodály mûvelõdési
házban.

Március 16-án veterán motoros
börze a 6-os csárda mögötti
területen. 
ÉRDEKLÕDNI: 20/2224-291


