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Sok idô telt el a Vasasért Egyesület
„WC–pumpás” akciósorozata, tünteté-
sei óta. Több fórumon (pl.: BaMa,
Pécsiujság) heves párbeszédet, olykor a
személyeskedést sem nélkülözô vitát
váltott ki.

Felfigyeltek rá több országos és helyi
média orgánumai is (Népszabadságonli-
ne, Hír TV, Magyar Nemzet, Új Dunán-
túli Napló, pecsvasas.extra.hu, pecsi-
újsag.hu, bama.hu, pecsinapilap.hu), és
kisebb-nagyobb részletezéssel újabb cik-
kek születtek a témában.

Megindult valami, megkavartuk... az
állóvizet kis hazánkban, szûkebb pátri-
ánkban. Nem az volt a szándék, hogy
felelôtlen, elhamarkodott döntésre,
visszavonhatatlan lépésre késztessük
Önöket, de rá kellett már lépni a kö-
zöny és tespedtség ingoványos talajáról,
a közös ügyeink elôremozdítását célzó
érdekérvényesítés útjára.

Tudtam, ez nem lesz kis vállalkozás,
tele reményeink és félelmeink megannyi
látomásaival, de ha nem teszünk sem-
mit, akkor csendben asszisztálunk a

minket körülvevô és kihasználó városi
adminisztráció érdekeihez.

Hangsúlyozni szeretném még egyszer:
senkit sem bíztatunk törvénytelenségre!
A szabályok betartása – még, ha rosszak
is azok – közös érdekünk, de semmi
sem gátolhatja meg a szabad akaratot,
gondolkodást, és az ebbôl fakadó érdek-
érvényesítést.

Ennek érdekében ôszinte tiszta szív-
vel minden érintettnek azt javasoljuk,
hogy éljen a jogorvoslat lehetôségével,
vitassa, kifogásolja meg a kiküldött
egyenlegértesítôket, szórólapos fenyege-
téseket a végsôkig. Amikor odáig fajul-
nak esetleg a dolgok, hogy jogi útra
kényszerítenek bennünket, akkor ígé-
rem, nem hagyjuk cserben az addig ve-
lünk együtt kitartókat.

A fenti gondolatok reményében
Önökkel együtt bízom benne, hogy ki-
tartásunk, állhatatosságunk biztosan
meghozza a kívánt eredményt, erôfeszí-
téseink célba érnek.

Vasasért Egyesület

Utóhang
avagy tüntetéseink utóélete, és amit a számlák

kezelésérôl egyébként tudni kell!
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Február 21-én 20 órai kezdettel jótékonysági
bál lesz a hirdi katolikus templomért.

Helyszin: a kendergyár nagyterme

Zene:Randy zenekar

Belépõ: 1000Ft/fõ

Mindenkit szeretettel vár a hirdi egyházközség



Szerencsés helyzetben van Vasas és So-
mogy, hiszen mindkét településen 2-2
mûvelõdési ház is található. Ezek a
jobb sorsra is érdemes építmények a
mai napig üzemelnek, helyet adva a he-
lyi civil szervezõdéseknek és egyesüle-
teknek, lehetõséget biztosítanak közös-
ségi rendezvények szervezésére. Ezek az
épületek még mûködnek, mert a helyi
közösségek mindig is fontosnak tartot-
ták fenntartásukat és sokszor akár saját
munkájukkal és a részönkormányzat
némi anyagi segítségével mindeddig
sikerült állagmegóvásukat többé-kevés-
bé biztosítani, illetve közüzemi számlá-

ikat és a bér jellegû juttatásokat az
iskola költségvetésébõl finanszírozták.
Nem mondható ez el a város területén
lévõ korábbi mûvelõdési házakra,
melyek már régen megszûntek, gondol-
junk itt a DOZSO-ra, a József Attila
Mûvelõdési házra, a Puskin Mûvelõ-
dési Házra vagy a KPVDSZ-re.

Ezeket az intézményeket két eszten-
dõvel ez elõtt az iskola átszervezések
következményeként iskoláinkkal és
óvodáinkkal együtt beolvasztotta a vá-
ros a Budai Városkapu intézményrend-
szerébe. 

Most kissé bizonytalanná vált további
mûködtetésük, fenntartásuk.

Wawra János, a Budai Városkapu
intézményrendszer fõigazgatója több
levelet írt az önkormányzat Humán
Fõosztályára, melyben azt kérte, hogy a
Kodály Zoltán Mûvelõdési Házat, a

Kossuth Mûvelõdési Házat és a Berze
Nagy János Mûvelõdési Házat a város
vonja ki az intézményrendszer vagyon-
körébõl, mert az intézményt nem
Általános Mûvelõdési Központként
jegyezték be és az ilyen formában tör-
ténõ mûködtetésük nem szabályos. Ez
valós probléma, bár igazából a fõbb
indok talán abban keresendõ, hogy
nem kívánnak további fenntartásukra
költeni.  Megjegyezném, hogy amikor
Vasas-Somogy-Hird iskoláit és óvodáit
1999. évben összevonták, már akkor
Általános Mûvelõdési Központként
lehetett volna bejegyezni, vagy ha ez
már nem történt meg, lehetõség lett
volna a korrigálásra a 2007. évi Budai
Városkapuhoz való beolvasztáskor, és
akkor mûködésük ma biztosított
lenne.

Az Oktatási Bizottság november
végén napirendre tûzte az intézmények
kivonásának ügyét, de a tárgyalás
megkezdésekor Tóth Mihályné bizott-
sági elnök kérésére a bizottság levette
napirendrõl, és Bognár László bizott-
sági tag már akkor kifogásolta az ügy
elõkészítetlenségét, kérte az alternatívák
kidolgozását.

Az Oktatási Bizottság január 13-ai
ülésén újra napirendre tûzte az ügy
tárgyalását. Az elõterjesztés azt tartal-
mazta, hogy az említett mûvelõdési
házakat február 28-ai hatállyal vonják
ki az Budai Városkapu Iskola vagyoná-
ból, és a további mûködtetésüket már-
cius 1-tõl a területen mûködõ civil szer-
vezetek végezzék a várossal kötött

közmûvelõdési megállapodás kereté-
ben.  A három intézmény anyagi fede-
zetének biztosítására a Budai Város-
kapu Iskola a költségvetésébõl 3 MFt
összeget erre a célra adjon át.

A bizottsági ülésen helyi képviselõkét
közöltem aggályaimat a mûvelõdési
házak átszervezés utáni fenntarthatósá-
gával kapcsolatban, és az elõterjesztést
elõkészítetlennek tartottam.

Különösen nem értettem egyet a
Kodály Mûvelõdési Ház kiszervezésé-
vel, hiszen annak nagytermét a somo-
gyi iskola tanulói tornateremként és
egyéb célokra szinte egész nap óra-
beosztással használják, és az épületben
nem mûködik olyan civil szervezet,
mely hivatalosan be van jegyezve és a
mûködtetésre alkalmas lenne. Kifogá-
soltam, hogy az elõterjesztés nem
tartalmazza azokat a feltételeket, garan-
ciákat, melyek érvényesülésével képesek
lehetnek a civil szervezetek az épületek
fenntartására, hiszen a három épület
jelenlegi fenntartási költsége kb. 
5,5 MFt. Nem volt megnevezve azon
civil szervezetek köre, melyek képesek
és hajlandóak a feladatot ellátni. A ki-
vonás következtében az épületek forga-
lomképes ingatlanná válnak, így az
értékesítésük is lehetségessé válik. Kifo-
gásoltam, hogy az elõkészítés során
nem kérték ki helyi képviselõként
véleményemet, és az érintett részönkor-
mányzatok véleményére sem voltak
kíváncsiak. Ennek ellenére az Oktatási
Bizottság 3 igen és 1 tartózkodással
megszavazta a három intézmény kiszer-
vezését.

Egy nappal késõbb a Költségvetési
Bizottság is tárgyalta az ügyet és 4 igen
szavazattal hozta meg állásfoglalását,
miszerint felkéri az Oktatási Bizott-
ságot az elõterjesztés újbóli megtárgya-
lására az alábbi szempontok alapján:
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Mi lesz a mûvelõdési
házainkkal?

Lesz-e még hely a közösségi életre?



• a javaslat kidolgozásánál vegye figye-
lembe az illetékes részönkormány-
zatok és területi önkormányzati kép-
viselõk véleményét;

• készítsen tervezetet arra vonatko-
zóan, hogy milyen formában kívánja
tovább hasznosítani közmûvelõdési
célra ezeket az ingatlanokat;

• készüljön részletes felmérés arra vo-
natkozóan, hogy ennek anyagi kiha-
tása mit jelentene, ebbõl mennyit
tudnának vállalni az üzemeltetõ civil
szervezetek és mennyit az önkor-
mányzat.

Elõdeink képesek voltak megépíteni
és fenntartani ezeket az intézményeket,
úgy gondolom ez nekünk is kötelessé-
günk. Csak olyan feltételeket, garanciá-
kat szabad elfogadni a késõbbi tárgya-
lások során, melyekkel hosszú távon
biztosítani lehet mûvelõdési házaink
biztonságos fenntarthatóságát. Ez kö-
zösségeink érdeke.

Huba Csaba
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A Vasasi Gyógyszertár
szombaton is nyitva tart 

7.30–11.00 óráig.

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ
EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

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 RAGASSZA LE.

FONTOS
Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthetõ legyen, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és az

adóazonosító jelét (számát) pontosan tüntesse fel. A rendelkezõ nyilatkozatát tartalmazó
borítékot lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán is
eljuttathatja a meghatározott határidõig (május 20.) az adóhatóságnak, illetve adóhatósági
adómegállapítás esetén a nyilatkozatához csatolva küldje meg azt az adóhatóságnak.

Munkáltatói adómegállapítás esetén, a rendelkezõ nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével
ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezuleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttassa
el a munkáltatójához legkésõbb 10 nappal a határidõ (május 20) elõtt, tehát május 10-ig.

Köszönettel:

Berényi Zoltán elnök – Vasasért Egyesület

FOGADÓÓRA
HUBA CSABA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ
2009. FEBRUÁR 17.-ÉN, kedden
fogadóórát tart:
HIRDEN, 16.00 és 17.00 óra kö-
zött a Harangláb utcai közösségi
házban,
SOMOGYBAN, 17.15  és 18.15 óra
között a Településrészi Önkormány-
zat irodájában (Búzakalász u. 3.)
VASASON, 18.30 és 19.30 óra
között a Berze Mûvelõdési Házban.

A P R Ó H I R D E T É S

Albérlet: Vasason különálló kis ház
/szoba, elõtér, zuhany, mosdó, wc/

kedvezõ áron kiadó
72/337-741, 
20/510-6716

Számítógépek szerelését, 
javítását vállalom

Somogyban, Vasason, Hirden
70-318-6610

Víz, fûtésszerelés
vegyestüzelésu kazánok
beépítése házhozszállí-
tással, anyagbeszerzéssel,
földmunkáva, helyre-
állítással, költségvetéssel.
Nyugdijasoknak 20%
kedvezmény.
Ingyenes anyagfelmérés
anyagköltség tavalyi áron
március 31-ig.

30-565-2254
70-228-3898
Wolf Zoltán

HÍVJON! SEGÍTEK!

Ebben az évben is a megszokott 
nyitva tartással várom vendégeimet

fodrászüzletemben
HORVÁTHNÉ FAITIG ANIKÓ

Somogy, Somogy u.38. 
hétfõ:13–18 • kedd:8–12

szerda:13–18 • péntek:13–18
szombat: 8–12 igény szerint

30-365-7952

Már most felhívjuk a figyelmet,
hogy elõre láthatóan március

közepén újra meglátogat
bennünket a sepsiszentgyörgyi

Székely-Mikó Kollégium 
ének- és tánckara fergeteges

mûsorukkal. 
A pontos idõpontról

plakátokon értesítjük kedves
olvasóinkat.

MIKLÓS MODERN FODRÁSZAT
kreatív festés 

és melir technikák
tartós dauer, modern

hajvágás, kontyfésülés

Vasas, Szövetkezet u.16.
72/337-366•30/564-4176



December elsõ napjaiban Mikulás
napjára ünneplõbe öltözött a hirdi
iskola. Az osztálytermek, a folyosó, az
ablakok díszei mind a közelgõ ünnepe-
ket idézték már. A hó folyamán napról
napra tovább szépült iskolánk, mely-
nek csúcspontja a szünidõ elõtti na-
pokban jött el.

Ekkor tartotta minden osztály
karácsonyi mûsorát. Esténként az
udvaron kivilágított betlehem fényei
várták a szülõket, nagyszülõket.
Szerettük volna a szülõket-anyukákat,
apukákat- is bevonni az adventi
készülõdésbe.

Pályázatot hirdettünk számukra,
melyben az anyukáktól azt kértük,
készítsenek ablak- ajtó, karácsonyfadí-
szeket. Az apukák feladatát nehezebb

volt kitalálni, a téli idõszakhoz alkal-
mazkodva arra kértük õket, hogy ké-
szítsenek madáretetõt.

Pályázati kiírásunkat minden tanu-
lóval hazaküldtük, és kíváncsian vár-
tuk a fejleményeket. Nagyon meglepett
bennünket, hogy az ünnepek elõtti
sok-sok otthoni teendõ mellett is egyre
többen érdeklõdtek. December 15-én
nagyon sok madáretetõ, ajtó- és ablak-
dísz várta a zsûri döntését. Mivel cso-
dálatos pályamunkák születtek, úgy
döntöttünk, hogy nem rangsoroljuk a
beérkezett mûveket, hanem díjazzuk a
legszebb alkotásokat.

Tóthné Kaszás Katalin, Krebszné Bi-
ró Zsuzsanna, Békefiné Lendvai Timea
ajtódíszeket készítettek, Menyhárt
Józsefné mézeskalács karácsonyfadí-

szekkel nevezett a versenyre, Messzin-
ger Jánosné pedig hímzett karácsonyi
asztalterítõt készített. Munkájuk jutal-
maként az anyukák karácsonyi
konyharuhát és díszgyertyát kaptak.
Krebsz József, Békefi Tamás, Nagy
Szabolcs, Nikolics János, Závor
Zoltán, Menyhárt József madáretetõit
nagy örömmel fogadtuk, és a hideg na-
pokon már használjuk is. Õket dobo-
zos sörrel jutalmaztuk. Ezúton kö-
szönjük az érintett szülõk aktív, közös-
ségépítõ részvételét. Örülünk, hogy új
szint hoztak iskolánk életébe.

Az ünnepek után ismét elkezdõdtek
a dolgos hétköznapok, de még sokáig
velünk maradnak a szép pillanatok
emlékei.

A hirdi iskola nevelõtestülete
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Utolsó visszapilantás 2008-ra

Beteglátogatásra gyûltünk össze, s
miután kitárgyaltuk ilyen-olyan
nyavalyáinkat, felfedeztük, hogy nem
is olyan rossz dolog bottal járni. K.
Katica felkiáltott: mivé lett a táncos
lábad?! Hát bizony már nem
emlékeztet arra a lábra, amelyik képes
volt egy óra hosszat verbunkolni.
Pedig ennek éppen ideje lenne:
FARSANG van! S ugyan hol
táncolnánk? Erre beindult a nosztalgia.

A prímet háziasszonyunk, Hubáné,
Szilvi vitte. Micsoda bálok voltak régen!
Szilveszterkor alig fértünk el a bálte-
remben, a vízkereszt utáni idõszakban
pedig egymást érték a rendezvények. 

Szervezett a Kultúr Egyesület, a Tûz-
oltók, a Bányászok. Volt jelmezbál,
ahol kötelezõ volt éjfélig az álarc, amit
csak eredményhirdetés után lehetett le-
venni. Jó is volt, sok derû fakadt a
félreismerésekbõl. Pl. a spanyol infáns-
nõnek tüzesen udvarolt unokanõvére
hajdani lovagja, mert régi szerelmét
vélte látni a fehér selyemálarc mögött.
Sáska Erzsit fiúnak nézték a traktoros
jelmezben, a gyönyörû pipacsruhában,
zöld kendõben Müller Anci bújt meg.
A kártyavetõ cigányasszonyt majdnem
kidobták, nem sejtették, hogy a ron-
gyok a késõbbi színésznõt: Egervári
Klárit takarják. Ha fel is ismerték, óri-

ási sikere volt a két Györkõ-fiúnak,
akik fehér nyuszikként ugrándoztak a
táncolók között. Csak beszélni nem
volt hálás dolog, hiszen a hang elárulja
az álca viselõjét. És volt bohóc, lóhere,
mézeskalács, múmia, s ki tudja már,
hogy mi nem: csak pap, apáca és halál
jelmez volt tiltott. De mind felnõtt,
nem gyerek, mint ma, pedig a szülõk
ott ültek körben a fal mellett, Gaál
Jani bácsi borát kóstolgatva.

Aztán volt népviseleti bál. Elõkerül-
tek a sublótból a régi ruhák, nagy kele-
te volt a szomszédfalubeli rokonnak,
mert onnan lehetett szerezni sváb ru-
hát, rövid, merev szélû sokac szoknyát,
bütykös harisnyát és a szépen ondolált
fejeket betakarták a gyöngyös fõkötõk,
tarka kasmírkendõk.

A legnagyobb siker talán a batyu-bál
volt. Mindenki hozott damaszt-szalvétá-
ban, szõttes terítõben hazulról kostolót,
amibõl a vendégek egymást kínálgatták.
Disznótoros, sütemény és természetesen
farsangi fánk. Kész vetélkedõ: melyik a
könnyebb, melyik a szalagosabb?

Böhlné a zenészekre is emlékezik: a
pécsváradi Köberling, a Kozma
(Zamek) féle társulat, majd a Szakcsi-
fiúk, Wolfahrt Szudi, még késõbb
Fischer Kálmán harmónikája húzta a
talp alá valót.

Hát a koszorúcskák? Balogh táncta-
nár tánciskolája híres volt, ott nemcsak
keringõzni, tangózni tanultak meg a
fiatalok, hanem illemet is: hogyan kell
felkérni a hölgyet, visszakísérni a helyé-
re, megköszönni a táncot (pláne, ha
közben rálépett a partner lábára!). A lá-
nyoknak a nagykoszorúcska jelentette
az elsõ hosszúruhát, a nagylányságot.

A Bányászotthon udvarában, a lebe-
tonozott részen minden vasárnap  volt
tánc, még nyáron is, gramafonszóra; ez
télen jégpályává vált, ott koriztak vidá-
man, akiknek futotta korcsolyára. 
A nyári strand is bejegesedett az ifjúság
szórakoztatására, de a Fischer-féle ven-
déglõben is szólt a zene, színi elõadá-
sok, hangversenyegek tették változatos-
sá a farsangot.

De a farsang olyan rövid! Csak
néhány hét csupán hamvazószerdáig,
aztán jön a böjt, a magunkba fordulás.
A mi életünkbõl is csak rövid far-
sangokra futotta, s lám itt toporgunk
megroppant derékkal, fájó lábakkal a
hosszú böjt elõtt. Tükörbe se kell
nézni, tudjuk, hogy a szentelt hamu
belepte szürkére a fejünk. Mégis, így
visszagondolva az elmúlt farsangokra,
a fiatalsángunkra, felsóhajtunk: Azok
voltak a régi szép idõk!

Korcsmárné Weyse Klára

“Azok a régi szép idõk!”



KEDVES TESTVÉREK!

Az újesztendõ elején, amikor a Pécsi egyház-
megye ezeréves fennállását ünnepeljük Krisztus
Urunk bátorító szavaival köszöntelek benneteket:
„Békesség nektek!”.

Ebben a kilátástalan világunkban, amikor gazda-
sági válságban élünk, és ezt nap mint nap megé-
rezzük, a nagy munkanélküliségben, anyagi forrá-
saink kimerülésében. 

Ezek a problémáink lelki válságba is sodorhatnak
bennünket. Egyre több helyen dúl a háború, így a
saját belsõ életünkben és családjaink, közösségeink
életében is. A béke Isten ajándéka, ezért azt csak
Isten segítségével közösen érhetjük el és õrizhetjük
meg. A béke a hit által valósul meg, éppen ezért a
családok, közösségek, a nemzetek békéje elsõsorban
a hivõ embereken múlik. A mi keresztény külde-
tésünk az, hogy testvérként éljünk egymás mellett,
Krisztusi szeretettel közelítsünk egymáshoz.

A lélek békéje nélkül nem lehet bensõséges
kapcsolatunk Istennel és egymással. 

Éppen ezért keressük közösen a Krisztussal való
találkozást, ehhez segít hozzá egyházközségünk,
amely nyitott a testvérek befogadására.

KEDVES TESTVÉREK!

Eljött az ideje egyházközségünk lelki megúju-
lására. Sokszor sokan többféle kéréssel fordulnak
hozzám, és próbálom teljesíteni a kéréseket. 

Most én kérek segítséget: Újítsuk meg közösen
egyházközségünk lelki életét, hogy a Krisztusi
békét közöttünk egyre több ember megélhesse.

2008. november 20-adikával – miután Gulner
János apátplébános úr saját kérésére nyugdíjba
vonult –  Mayer Mihály püspök úr kinevezett a
Pécs-Gyárvárosi plébániára plébánosnak, meg-
hagyva eddigi lelkipásztori területeket is.

A megnövekedett lelkipásztori terület és az egy-
házjog elõírása miatt, a világi lelkipásztori kisegítõ
munkatársak segítik munkámat, akiket fogadjunk
nagy szeretettel és hálával.

FELHÍVOM A FIGYELMET AZ ALÁBBIAKRA:

Szentmise és igeliturgia: 
A szentmisék és igeliturgiák rendje a templomi

hirdetések és plakátok szerint.
Ha nincs felszentelt pap a szentmisén, akkor a

hívek az igeliturgia ünneplésével tesznek eleget az
egyház elõírásainak, ezért az igeliturgiáról való
távolmaradás is súlyos vétek. Azért, hogy a  hívek-
nek ne kelljen utazgatniuk, biztosítom az egyházi
elõírásoknak megfelelõen a szentmiséket vagy
igeliturgiákat. 

Ezúton is atyai szeretettel hívom és várom
híveimet az Istentiszteletekre.

Minden hó utolsó szombatján este 18.00 órakor
a Gyárvárosi templomban  gyermek-, illetve ifjú-
sági  gitáros szentmisét tartunk. Szeretettel hívom
és várom a gyerekeket és szüleiket, valamint az
ifjúságot.

Ezen felül ugyancsak fontos számukra a helyi
egyházközségekben is részt venni a vasárnapi
Istentiszteleteken.

Kórus:
Örömömre szolgál, hogy egyházközségeink

területén megalakult a „Silentium” nevû egyházi
kórusunk.

Kérem aki szívesen részt venni a kórus mun-
kájába és énekkel szolgálná az Urat az jelentkezzen
sekrestyékben illetve keddenként este 18,30 órakor
a Pécs-Szabolcsi templomban a kórus próbáján.

Hitoktatás: 
Óvodáinkban és iskoláinkban, valamint a

plébánián folyamatos hitoktatás van.  Szomorúan
tapasztalom, hogy egyre kevesebb gyermeket
íratnak be hittanra.

Kérem a szülõket jusson eszükbe az oltár elõtt és
a gyermekük keresztelésekor tett ígéretük.

A hittanokra folyamatosan lehet jelentkezni.
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IRODAI-ADMINISZTRÁCIÓS SZOLGÁLAT:
A Pécs-Gyárvárosi plébánián: 
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 92.
Telefon: 72/212-626 
Email: gyarvaros.plebania@gmail.com

Kedd, szerda-csütörtök: 16.00–18.00 óráig
péntek 10.00–12.00 óráig

KÉRJÜK A HIVATALI IDÕ BETARTÁSÁT!

Jegyesek jelentkezése:
Kérem azokat a fiatalokat, akik egyházközségeink

területén vagy területérõl idén szeretnének egyházi
esküvõt, azok 2009. február 20-ig személyesen
jelentkezzenek a Pécs-Gyárvárosi plébánián az
irodai fogadóórák alatt.

Szeretettel buzdítom és bátorítom a jegyes-
párokat az egyházi esküvõre!

Anyagi kötelezettségeink:
Egyházközségünk anyagi fenntartása és mûködé-

sének biztosítása a hívek által megfizetett egyház-
községi hozzájárulásból és az adományokból
lehetséges.

Az Egyházi Törvénykönyv 222. kánon kimondja:
„ Krisztus hivõk kötelesek hozzájárulni az egyház
szükségleteinek kielégítésére, hogy annak rendelkezésére
álljon, ami az Isten tisztelethez, apostoli és jótékonysági
munkához, valamint a szolgálattevõk tisztes ellátásához
szükséges.”

Krisztus hívõnek számit minden megkeresztelt
ember.

Hozzájárulást minden 18. életévét betöltött
bármilyen jövedelemmel rendelkezõ katolikusnak
kell fizetni. 

Mivel a nehéz gazdasági helyzetben egyre nehe-
zebb intézményeink, így egyházközségeink fenn-
tartása, megyéspüspök úr erre az évre meghatározta
az új egyházközségi hozzájárulás mértékét, melyet
a levelem mellékleteként részletesen közlök.

Kérem, hogy mindenki felelõsség teljesen, folya-
matosan és lelkiismeretesen fizesse a hozzájárulást
a beszedõknél vagy a plébánián.

Hiszem, hogy összefogással egyházközségünk megújul és
épül Isten dicsõségére, a közösség és embertársaink javára.

Váljék valóra kérésünk
„ adj Uram békét nekünk”!

Kelt, Pécs 2009. január 31.

Kövesi Ferenc
plébános
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TÁJÉKOZTATÁS
Az római-katolikus egyházközségek 2009. év költségvetését az alábbi rendelkezés szerint

kell elkészíteni:
A MKPK 2005. évi határozatának értelmében az egyházközségi hozzájárulás mértéke

személyenként a havi nettó jövedelem 1%/fõ. Az eddigi gyakorlat szerint minimum
összeget határoztunk meg, mely az idei évben 3000Ft/fõ/év volt. az egyházközségek
kiadásainak emelkedése miatt  2009. évtõl át kell térnünk az MKPK által 2005-ben
meghatározott százalékos egyházközségi hozzájárulás megfizetésére. Egyelõre a pécsi
Egyházmegyében a hiveinktõl nem a nettó jövedelmük 1%-át, hanem a havi nettó
jövdelmük 0,5 %-át kérjük. Az egyházmegyében néhány plébánia már ezt a rendszert
használja, a hivek lelkiismeretére bizva jövedelmük utána 0,5%-os számítással.

A tapasztalatok szerint fontos, hogy híveink megértsék, hogy az egyházközség és a
templom fenntartásához ilyen anyagi áldozatot hozzanak.

2008. november.
Mayer Mihály püspök
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Jegyek vásárolhatóak a Filharmónia Dél-Dunántúl Kht. jegyirodájában
(Pécs, Király u. 18. - Színház tér) vagy megrendelhetõek 

a 20/262-15-88-as valamint a 30/351-46-71-es telefonszámon.

Késõ õsszel indult útjára Pécsett a
fenti címmel egy háromfordulós vetél-
kedõ, melyet a Pécsi Hírek újságban
hirdettek meg, illetve civil szervezete-
ken keresztül értesülhettek róla Pécs
város polgárai. A vetélkedõ az EKF-
hez kapcsolódik és célja a város kul-
turális értékeinek megismertetése és
egy új, mûveltségfejlesztõ hagyomány
meghonosítása.

A várost szakemberek segítségével
14 területre osztották, melybõl az elsõ
Vasas-Somogy-Hird. Ez a 14 terület
versenyez egymással egészen 2009
júniusáig. 

A vetélkedõ díjazása: 
I. díj: 30.000.000 Ft értékû fejlesztés
II. díj: 20.000.000 Ft értékû fejlesztés
III. díj: 10.000.000 Ft értékû fejlesztés
Az így létrejövõ fejlesztéseket Pécs

Város Önkormányzata megépítteti. 
A díjátadó gálamûsorral veszi majd
kezdetét a 2010. évi Európa Kulturális
Fõváros éve.

Lassan az elsõ forduló végéhez köze-
ledünk, illetve mire az újság megje-
lenik, már el is jutunk a végéhez, mivel
a dolgozat beadásának határideje
január 31.

Az elsõ forduló nyolc, egyenként 16
kérdésbõl álló totóból, egy 25 oldalas
dolgozatból, egy bemutatkozó film és
újságcikk elkészítésébõl állt. 

A totót hetente elektronikus úton
kaptuk meg és a megoldásokat is így
kellett beadnunk. De a Pécsi Hírek új-
ság hasábjain, bárki nyomon követ-
hette a kérdéseket. A helyes válaszok
zömét Bodor Attilának köszönhetjük,
illetve néhány esetben telefonos segít-
séget is igénybe vettünk. Értékelés feb-
ruár 15-e körül várható.

A dolgozatban az erre vállalkozó
csoportnak be kellett mutatni lakóhe-
lyének helytörténetét, felkutatni érde-
kességeit, értékeit, és mindazt, amit
fontosnak tart bemutatni környeze-
térõl, mindezt 25 oldalon, 10 oldalas
melléklettel. Ennek elkészítése komoly
és idõigényes feladat volt. A somogyi
részt Hámori Istvánné Etelka és Vókó
János állították össze, munkájukat
technikailag segítette Hang Zsuzsanna

és Vókó Tamás. A hirdi részt Heiszler
Istvánné Panni vállalta magára, nagy
segítségére volt ebben Wéberné Bély
Mária Hirdrõl készült szakdolgozata.
Köszönjük, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta. Munkáját segítették még
többek között Kutas József, Stiefelné
Terike, Szondiné Piroska, Peterke
Tiborné, Ludmann István, Purget
József és Bukics Albertné is. A vasasi
részt Bodor Attila készítette. A mellék-
let összeállításában nagy segítségünkre
volt Heiszlerné Baldauf Mónika és dr.
Tímárné Réti Tímea. Köszönjük lel-
kes, alapos és pontos munkájukat.
Reméljük a zsûri is értékeli majd erõ-
feszítésüket. A késõbbiekben igyek-
szünk a dolgozat tartalmát hozzáfér-
hetõvé tenni az érdeklõdõk számára. 

A bemutatkozó újságcikk a Pécsi
Hírek január 23-i számában jelent meg.
A bemutatkozó filmet a Pécs TV vetí-
tette január 23-án, pénteken. A filmben
négy és fél percet kaptunk arra, hogy
Vasast, Hirdet és Somogyot bemutas-
suk. Nem volt könnyû feladat, sõt
kimondottan nehéz helyzet elé állította
a forgatókönyv íróit. Vasas forgató-
könyvét Taar Ilona írta, Somogyét
Szende Csabáné Irénke és Kocsisné
Nagy Margit, Hirdét pedig Heiszler
Istvánné és Kutas József. Úgy érezzük,
hogy a rendelkezésünkre álló rövid idõ
ellenére sikerült jól, lényegre törõen
bemutatni településeinket. A narráto-
rok szerepére a következõk vállalkoz-
tak: Vasas: Ruzsicsics Ferenc, Hird: Ku-
tas József és Somogy ifj. Kocsis József.
Mindannyiuk munkáját köszönjük.

Mostantól megkezdõdik a felkészü-
lés a második fordulóra, amely egy
„közösségi esemény” megszervezése
lesz, és elõreláthatólag április végén
kerül rá sor. Ez az esemény lehetõséget
nyújt majd a lakóközösségek számára,
hogy megmutassák helyi értékeiket. 
Az értékek bemutatása mellett figye-
lembe veszik még a különbözõ korosz-
tályok bevonását a programba, mozgó-
sítását az eseményre. A rendezvényrõl
a szervezéssel megbízott Pécsi Ifjúsági
Központ fotó és videó dokumentációt
készít, a felkért médiumok pedig tu-
dósítanak róla.

Kérünk mindenkit, hogy ötleteivel,
javaslataival, a rendezvénnyel kapcso-
latos kérdéseivel keresse meg a területi
koordinátort. Továbbá kérjük, hogy
munkájával, vagy egyéb támogatásával
mindenki lehetõségeihez mérten
járuljon hozzá a „közösségi esemény”
sikeréhez. Hiszen ahhoz, hogy a
három település helyezést érjen el,
összefogásra van szükség, mivel majd a
zsûri ezt is értékeli. Május 20-a körül
dõl el, ki jut tovább a harmadik for-
dulóba. De arról a következõ számban
írunk részletesen.

Kocsisné Nagy Margit területi
koordinátor 30/3514671,

manyi49@freemail.hu

Miénk a város

“MIÉNK A VÁROS” - ÖVÉK A PÉNZ

Kép és szöveg: Korb Zoltán,
2009. február 4. szerda 20:07

Pécsi civilek és az ellenzék támo-
gatását is élvezte a városvezetés tavaly
õsszel, amikor az azóta elhunyt
polgármester bejelentette: egy olyan
vetélkedõt indítanak útjára, amilyen-
re alig akadt példa a város eddigi
történetében. A “Miénk a város” játék-
ban 14 városrész indult civilek által
toborzott csapatokkal. A verseny vé-
gén az a városrészi csapat nyer,
amelyik az adott terület kultúráját,
történetét a legmagasabb szinten
tudja bemutatni. Az elsõ három
helyezettnek nem kevesebbet ígértek,
minthogy 30, 20, illetve 10 millió
forintos fejlesztést hajtanak végre az
adott városrészben még idén.

Mint a Pécsi Újság.hu megtudta, a
2009-es büdzsé összeállításakor de-
rült ki, hogy a vetélkedõre nem lesz
meg a forrás. A szervezésre a 60 mil-
liós díjakon felül összesen 26 millió

Folytatás a következõ oldalon

Kommentár
nélkül 

Lapzártánk után jelent meg a témá-
hoz kapcsolódóan a PécsiÚjság.hu-n
az alábbi cikk, amit a kiadó írásos
engedélyével változatlan formában
adunk közre.
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Recept
Muffin

Hozzávalók:
15 dkg puha vaj
15 dkg cukor
1/2 teáskanál vaníliaaroma
2 tojás
15 dkg liszt
1 teáskanál sütõpor
1 citrom
4 evõkanál tej
A puha vajat a cukorral és az aro-

mával összekeverjük. Egyenként hozzá-
tesszük a tojásokat, majd apránként
beleszórjuk a sütõporos lisztet. Bele-
reszelem a citrom héját, majd a tejjel
fellazítom. Gyümölccsel, csokival, ma-
zsolával, stb. variálhatod.

Kb. 200 °C-os sütõben 20 percig
sütjük. 

Jó étvágyat hozzá! – Évike

Váljék egészségedre!

forintot irányoztak elõ, ez utóbbiból
eddig kilencmilliót kapott meg a
szervezésért felelõs Pécsi Ifjúsági Köz-
pont (PIK), de egyelõre semmi továb-
bira nem lehet mérget venni.

A maradék 77 millió forint helyett
könnyen lehet, hogy csak 10-20 mil-
liót tud biztosítani az önkormányzat,
s egyes városházi tisztségviselõk már a
teljes vetélkedõ lefújását, felfüggeszté-

sét is kilátásba helyezték.
Orcsik Ferenc, a PIK igazgatója

lapunknak azt mondta, egyelõre nem
kaptak hírt végleges döntésrõl, s bíz-
nak benne, hogy az éppen második
fordulójának végét járó vetélkedõt
nem kell felfüggeszteni. Utalt rá: az
eredeti terveknek megfelelõen megala-
kult a tizennégy csapat, s õk már elké-
szítették a bemutatkozó anyagaikat is.
Zajlik a többfordulós mûveltségi to-
tók kiértékelése, és hamarosan elkez-
dõdnek a népünnepélyek is, azaz az
egyes városrészekben, a csoportok ál-
tal elképzelt formában megvalósuló
zenés-, mûveltségi-, és sportprog-
ramok.

Az igazgató azt mondta, a vetél-
kedõ óriási felpezsdülést indukált a
helyi civilek köreiben, s igazi, jó
értelemben vett versengés kezdõdött a
lokálpatrióta csoportok között. Or-
csik szerint várakozásaikat is felül-
múlta a helyiek aktivitása, ezért – bár

VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 
Minden ami a csatornázáshoz kell!

/csövek, idomok.../
MAGAS FÛTÕÉRTÉK,GARANTÁLT MINÕSÉG,

GARANTÁLT SÚLY, NINCS SALAK CSAK

NAGYON KEVÉS HAMU.
Nes 2 Barnaszén 4500 kcal 1890.-/35 kg
Nes 3 Feketeszén 5200 kcal 2280.-/35 kg
Zsákos darabolt keményfa 1160.-/25 kg

A KK CC II ÓÓ !!
a februári hónapban:

Hûtés nélküli kutyaszalámi 1 kg 210.-Ft
Macskakonzerv 400 gr. (3+1)      390.-Ft
Kutyatáp 10 kg 1645.-Ft
Mol PB csere   3770.-/db

BANKKÁRTYA ELFOGADÓ HELY. 
Napos és elõnevelt csirke elõjegyezhetõ:
Piros, kopasznyakú, búbos, kendermagos és fehér
húshibrid. A csirkék Pestis, Gumboro, Marek és
Bronchitis betegségek elleni vakcinákkal kezeltek!
Szállítás napos: március vége és április vége
Szállítás elõnevelt: 04.14–18.,  05. 20–25.

Hétfõ-péntek 8.00–16.30
Szombat 8.00–12.00

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

az önkormányzatnak ehhez joga van
– már csak emberi szempontból sem
szabadna lefújni a programot – in-
nen már nincs visszaút ugyanis. Mint
mondta, éppen ezért erre nem is ké-
szül a központ.

Jól mutatja azonban a városháziak
bizonytalankodását, hogy egyik illeté-
kes sem tudott nyilatkozni lapunk-
nak a vetélkedõ idén esedékes költsé-
geivel kapcsolatban, mindössze a

reményeiket tudták megfogalmazni,
mondván, “megpróbálnak pénzt
keríteni” valahogy.

A legvalószínûbb, hogy a város a
szervezési költségeken kis-, a díjakon
viszont jelentõs mértékû slankítást
hajt végre. A vetélkedõ felfüggesztését
ellenzõk szerint az is megoldás, ha a
díjakat, azaz a hatvanmilliós fejleszté-
seket nullára csökkentik, az ugyanis
– mondják – csak “a verseny
materiális célja” volt. 

Utóbbi megjegyzéshez csak annyit,
ekkora marhaságot sem hallottunk
még. Legalábbis az elmúlt húsz évben
nem.

Forrás: Pécsi Újság.hu

Folytatás az elõzõ oldalról

Képünkön:
hintázó fehér-
hegyi gyerekek. 

A keleti városrész-
ben mindig is erõs
volt a lokálpatrio-
tizmus és az összefo-
gásra való hajlam.
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