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A múlt havi számban Huba Csaba:
Mi lesz a mûvelõdési házainkkal? c.
írásában pontos és részletes áttekintést
adott a somogyi, vasasi mûvelõdési
házak kiszervezésével kapcsolatos
helyzetrõl. Sajnos az írásban megfogal-
mazott kétségek és félelmek mára már
testet öltöttek a vasasi részönkor-
mányzat – a települést hátrányosan
érintõ 2009. február 23-i döntése
miatt.

No, de nézzük is pontosan – az
ülésen elhangzottak alapján – mi is
vezetett odáig, hogy a Tóth Mihályné
által vezetett vasasi részönkormányzat a

vasasi Berze N. J. Mûvelõdési ház
egyedüli és kizárólagos mûködtetésére
Vasasi Kulturális és Hagyományõrzõ
Egyesületet találta a legalkalmasabbnak.
Az egyesület elnöke Fuchs Károly és
csupán 2008. november 11-én lett a
Berzébe hivatalosan bejegyezve, és talán
az alig 3 hónapos létük okán mostanáig
komoly kulturális és hagyományõrzõ
tevékenységet végezni sem tudtak.

Az ülésen jelen lévõ számos egyesület,
és a különféle kultúrával foglalkozó
csoportok képviselõi kifejtették néze-
teiket az elõállt helyzettel kapcsolatban.
Megfogalmazódott az az igény, hogy ne

hagyjuk veszni kultúrházainkat, tenni
kell annak érdekében, hogy a jövõben is
legyen színtere vasason a közösségi-kul-
turális életnek. Többen érveltünk – a
somogyi példát említve – egy közös
szövetség létrehozása mellett, amely 
szövetség vállalná fel a mûvelõdési há-
zak mûködtetését, üzemeltetését.

Petõfi Sándor: Nemzeti Dal

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idõ, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! 
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

részlet

2009. március 14. 14.00 óra
vasasi Petõfi szobor

Térzene, a Vasasi Bányász Zenekar indulókat játszik.
Himnusz - Vasasi Bányász Zenekar
Köszöntés - Ruzsicsics Ferenc
Vers: ifj. Ruzsicsics Ferenc, Petõfi Sándor: A vén zászlótartó
Ünnepi beszéd: Huba Csaba önkormányzati képviselõ
Ének (Bartó Nikolett Vasasi Általános Iskola tanulója)
Ünnepi beszéd: Dr. Páva Zsolt a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje
Vers - (Németh Krisztián – Petõfi Sándor: Nemzeti Dal,

Vasasi Általános Iskola tanulója)
Koszorúzás – alatta a Vasasi Bányász Zenekar Kossuth indulót játssza.
Székely Himnusz –Vasasi Bányász Zenekar
Szózat –Vasasi Bányász Zenekar

A Vasasi Bányász Zenekar karnagya: Gotthard Imre karmester
Az Vasasi iskola felkészítõ tanárai: Hrubiné Galán Andrea, Bakóné Gombár Mariann

Rendezõk: Somogyi Betyárok Lovas Egyesület, Tegyünk Egymásért Egyesület, Vasasért
Egyesület, Vasasi Szent Borbála Egyesület

Minden magyar hazafit várunk, hogy együtt-közösen emlékezzünk
a 48-as forradalom és szabadság harcra!

Folytatás a 3. oldalon



Lebontották 
a vasasi romos
épületet 
a Nevelõk útja
és Iskola köz
sarkán.

E hajdanán szebb napokat is látott
épület szinte már egy évtizede rontotta
a környék képét és statikailag is élet-
veszélyessé vált.

Talán érdemes visszaemlékezni az
elmúlt néhány évtizedre, hiszen ez az
épület valamikor a település oktatási
intézményeként mûködött. Az idõseb-
bek talán emlékeznek még rá, hogy az
épület  egy osztálytermében és a jelen-
legi élelmiszer bolt helyén álló épület
további két termében délelõtt és délu-
tán folyt a tanítás. Az iskola udvara az
a drótkerítéssel körbekerített füves
terület volt, mely a Nevelõk útjától
északi irányban helyezkedik el.

Korosztályom még ezekben a tanter-
mekben tanulta meg a betûvetés alap-
jait, és emlékezetem szerint ’60-as évek
közepéig üzemelt ez az iskola. Jól em-
lékszem azokra a tantermekre, melyek-
nek padlója fekete, szurokszerû olajjal
volt beeresztve, és a fûtésre dobkály-
hákat használtak. Hagyományos régi
iskolapadokban ültünk, melynek köze-
pén tintatartó volt. Kezünket vaslábon
álló lavórban tudtuk megmosni. 
A környéken szabadon csipegettek a
libák, tyúkok, de mi gyerekek legin-
kább a pulykáktól, gúnároktól és kaka-
soktól féltünk. A mostani Nevelõk
útja egy meredek, bozótokkal szegélye-
zett köz volt, melyen nõtt a madár-
sóska, és mi gyerekként ebbõl gyakran
„csemegéztünk”. Télen a nagy hóban
gyakorta az iskolatáskánkra ülve
szánkóztunk le ezen a közön az isko-
láig. A táska nem sokáig bírta. Korosz-
tályomnak bizonyára hasonló emlékei
vannak a környékrõl.

Hogy ki és mikor építette ezt a régi
épületet, arról nem sikerült informá-
ciókat beszerezni. Annyi megtudható
volt, hogy itt lakott Horváth Lajos
tanító igazgató, majd késõbb Dras-
kóczi Károly kántortanító és családja. 

A ’40-es évektõl Jékiék lakták a há-
zat. Emlékszem, az épületet és udvart
hatalmas futórózsák virágai borítot-
ták el. Jéki Anti bácsi kémiát és szám-
tant tanított a vasasi iskolában és
haláláig õ volt vasasi iskola igazgató
helyettese. Felesége, Aci néni pedig
ugyancsak az iskolában dolgozott, a
gazdasági ügyeket intézte, délutánon-
ként a könyvtárat vezette. Három
gyermekük közül László kimagaslóan
nagy tudományos eredményeket
mondhat magáénak. Dr. Jéki László
jelenleg Budapesten él, elnyerte a fizi-
ka tudomány kandidátusa címet, a
Központi Fizikai Kutató Intézet fõ-
munkatársa lett, majd a Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet tudomá-
nyos igazgatóhelyettesi posztját töltötte
be. 1972 óta sok könyv és kb. 1700
tudományos ismeretterjesztõ írás
szerzõje, korunk „Öveges profeszszora”.
Legszívesebben részecskefizikai, mag-
fizikai, ûrfizikai és az atomenergiával
kapcsolatos témákról ír. Ismeret-
terjesztõ munkáját több ízben rangos
díjakkal ismerték el. A televízióban
sokszor láthattuk a „Mindentudás
Egyeteme” címû mûsor meghívott
tudományos elõadójaként. Vasason a
vasbányászattal és vaskohászattal
kapcsolatosan fellelhetõ, középkori
idõkre visszanyúló tudományos kuta-
tásokat is végzett, melynek ered-
ményeit a Vasasok Vasason c. könyvé-
ben publikált.

E kis kitérõ után térjünk vissza az
épület sorsára.

Jéki Anti bácsi halála után még egy
ideig a család lakta a házat. Utána a
Petrovics,  vagy magyarosított nevén
Király család tulajdonába került az
épület. Király Milán földmunkával és

felesége takarítással foglalkozó vállal-
kozó volt. Az épületben a népes csalá-
don kívül alkalmazottak is laktak. Az
épület egyre lelakottabbá vált, és a
vállalkozó ingatlanára egyre több jel-

zálog lett bejegyezve a bankok részérõl.
A család elhagyta az ingatlant és ezt
követõen gazdátlanul maradt az
épület. Egy ideig helyi hajléktalanok is
lakták. Folyamatosan, és  egyre inkább
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Mementó egy
épületért



romlott az épület állapota. Az állandó
beázások következtében egyes épület-
részek tartóelemei elkorhadtak,
megrogytak, a tetõ és födém több
helyen beszakadt, leomlott. Az épület
már jó néhány éve olyan állapotba
került, hogy az önkényes lakók is
elhagyták a házat. Udvarát felverte a
gyom, és illegális szemétlerakóvá vált.
Csavargó gyerekek gyakran látogatták
meg helyiségeit.

Két évvel ezelõtt kerestem meg a
város címzetes fõjegyzõ asszonyát Dr.
Papp Juditot, hogy segítsen e magán-
tulajdonú, életveszélyessé vált, és a kör-
nyék képét rontó romos épület lebon-
tásában. Megindították az eljárást. Az
épületet többször vizsgálták szakértõk,
és valóban életveszélyesnek nyilvání-
tották. Hosszú idõ telt el, mire sikerült
kideríteni, hogy hol tartózkodik a tu-
lajdonos. Többször felszólították,
hogy tegye rendbe ingatlanát, hárítsa
el a veszélyt, bírságot is szabott ki az
önkormányzat, de mind hiába. Az sok
hónapig zajló jogi procedúra eredmé-
nyekén végül is az önkormányzat
finanszírozásával napjainkban sikerült
lebontatni az épületet. 

Remélem, a közmunkásaink segít-
ségével tavasszal végre rendbe tudjuk
hozni a kialakult kis területet és talán
a további fenntartása sem fog nagy
gondot okozni.

Jó lenne, ha már a leromlott állapotú
mozi épülettel is tudnánk valamit
kezdeni a közeljövõben, de ez egy
másik történek….

Huba Csaba, képviselõ
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FOGADÓÓRA
HUBA CSABA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ
2009. MÁRCIUS 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.

Hangsúlyozom: csak üzemeltetést,
mert a tartalommal való megtöltés
valamennyiünk közös feladata lenne a
jövõben, úgy ahogyan az most is
történik. Konkrétan, mára már körvo-
nalazódott egy társadalmi szervezetek
szövetségbe tömörülésével felvállalt
intézményi mûködtetõi feladat,
amelyhez már eddig is számos civil
szervezet jelezte csatlakozási szándékát
e közös és nemes cél érdekében.

Az, hogy ennek ellenére vasason mé-
gis kifejezetten csak egy szervezetet lát
alkalmasnak a részönkormányzat veze-
tése, az teljesen érthetetlen. Csak hal-
kan jegyzem meg, hogy remélem ez
nem azért történt, mert Tóth Mihályné
vasasi részönkormányzat vezetõ aktív
közremûködésével jött létre a most
általuk kijelölt Vasasi Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület. Az már

csak hab a tortán, hogy a mintegy év 1
millió Ft-os költségvetésû Berze további
mûködtetésére kiválasztott egyesület
titkára Lobodáné Somlai Erika, aki
ebbéli minõségében egyszersmind a
részönkormányzat tagja is, és szavaza-
tával támogatta ezt a településünket
hátrányosan érintõ döntést.

Legnagyobb tiszteletem a vasason
mûködõ valamennyi szervezet tagjai-
nak, hogy aktív közremûködésükkel,
szabadidejük feláldozásával részt vállal-
nak a településünk kulturális életének
kiteljesítésében. Pont ez a tett késztet
arra, hogy apelláljak valamennyiük
józan eszére, és baráti jobbot nyújtva
kérjem õket arra, hogy emelkedjenek
felül a mostani helyzeten, tegyék félre a
közös cél érdekében vélt, vagy valós
sérelmeiket, és fogjunk össze Vasasért,
Somogyért, hogy a jövõben gyerme-
keinknek is legyen lehetõségük szabad-
idejük kulturált eltöltésére!

A fenti gondolatok reményében a
Tisztelt Olvasóval együtt abban bízom,
hogy kitartásunk, állhatatosságunk
meghozza a kívánt eredményt, erõfeszí-
téseink célba érnek – nem zárult le
még az ügy, lehetõségünk lesz a jelen
hátrányos helyzetbõl kitörni.

Vasasért Egyesület

Folytatás az 1. oldalról

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



Ezúton kívánok a Somogyi
óvoda minden gyermeke és
munkatársa nevében, sikerekben
gazdag és egészségben teljes
újesztendõt, a Szerkesztõknek és
a kedves Olvasóknak.

Tavaly õsz óta nem volt idõm, hogy
írjak a helyi lapnak, s beszámoljak
arról a sok programról, az ünnepi
hangulatról, amely az eltelt negyed
évet tette meghitté, és nagyon
tartalmassá.

Engedjék meg a Tisztelt Olvasók,
hogy az idõpontokat jelölve menjek
végig az eseményeken.

Október 11.-én két csoporttal
mûsort adtunk a Szüreti mulatságon,
melynek a Vasasi óvoda adott helyet,
és a Szülõi Közösség nagy szerepet
vállalt a lebonyolításban.

A gyerekek igazán szép, hagyomá-
nyokat õrzõ és felidézõ mûsorokkal
örvendeztették a nagyérdemût – fõ-
ként azokat, akik nem beszélgették végig a
mûsort, és figyelték a színpadon izgalom-
mal szereplõ csemetéket.

Novomber 10.-én immár harmad-
ízben tartottunk Õsz – búcsúztató,
nyílt délelõttöt, amelyre idén is
rengeteg szülõ látogatott el. Minden
korosztály mással készült – tornával,
mesével, versekkel, dalokkal, igényes
kézimunkákkal – de az õsz finomsá-
gait mindenki örömmel kóstolgatta.
Az élményeket egész évszakban
aktívan átéltük a gyerekekkel. A na-
gyobbak piacot látogattak, mustot
préseltek, savanyítottak, gyûjtögettek,
örömmel dolgoztak a mindennapok-
ban.

December 6.-án személyesen
látogatott el hozzánk a Mikulás bácsi,
két krampuszkájával.

Nagy volt az izgalom, mikor felol-
vasta a dicséreteket a levélbõl, és osz-
totta az ajándékot. Persze mindenki
jó volt, vagy legalábbis igyekszik a
jövõben.

December 10.-én a nagyok az
Árkád üzletház aulájában szerepeltek. 
A Betlehemes jelenetet adták elõ, amit
rekord gyorsasággal tanultak meg és a
közönség elismerõen nyilatkozott a
gyerekek ügyességérõl, és bátor
kiállásukról.

December 17.-én a Baptista ima-
ház fiataljai bábelõadással kedves-
kedtek, mely már évek óta hagyo-
mány és lelki élmény számunkra. 
A tõlük hallott éneket nagy hittel
dalolják a gyerekek.

December 18.-án az Idõsek Klub-
jában karácsonyoztunk, és Részönkor-
mányzatunk elnöke, Huba Csaba úr
mondott ünnepi köszöntõt. Minden
csoport készült mûsorral, a délelõttöt
a nagyok jelmezes szereplése tette
meghatóvá. Az óvónõk kórusával
közösen énekelte kicsi, nagy, és még
nagyobb a Mennybõl az angyalt, és a
Csendes éjt. Igazán szép, szívet melen-
getõ órát töltöttünk el együtt, egy
szeretetkört alkotva a négy generáció.

A következõ reggel a gyerekek halk
zenére és csillogó fenyõfára nyitottak
be a szobákba. A fák alá jutott játék,
finomság, közösen készített illatos
sütemények, édességek, és sok szeretõ
szó. A nagyok színjátékát, mindenki
elszoruló torokkal és büszkeséggel a
szemében nézte végig. A tornaszo-
bában együtt hallgattuk meg Évi óvó
néni Holle anyó meséjét, énekeltünk,
beszélgettünk.

Délután a szülõk kérésére megismé-
telték a mûsort, és vendégül látták a
családtagokat egy hangulatos teadélu-
tán keretében.

December 21.-én a Hirdi Refor-
mátus templomban, igazán fennkölt
környezetben és sajátos akusztikával
adták elõ a Kisded születésének törté-
netét a nagycsoportosok. A kedves
Szülõknek ezúton is hadd köszönjük
meg a gyerekek kíséretét, és a pontos
megjelenést. 

Nagy örömmel, kipihenve és egész-
ségesen érkeztünk vissza a hosszú
szünet után, és teljes erõbedobással
kezdtük meg az újesztendõ feladatait.

A január csendesen telt, sok játékkal
és egymásra figyeléssel. 

Jelenleg készülünk a tél elbúcsúzta-
tására, a farsangra, de elõbb az influ-
enzát kell elûznünk. Itt ismét a
Szülõknek szeretném megköszönni, a
rengeteg gyümölcsöt, befõttet, mellyel
hozzájárulnak a gyerekek egészséges
életmódjához, hiszen mindennap
fogyasztunk vitamint.

Pécs – Somogy, 2009. 02. 14.         

Szabóné Pécsi Éva, óvodavezetõ
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Budai – Városkapu Óvoda 
és Általános Iskola
Somogyi Óvodája 

Pécs – Somogy, Bányatelep u. 19.

A Vasasért Egyesület
2009. március 18-án 18.30 órakor

tartja évi rendes beszámoló
közgyûlését, amelyre ezúton hívja

meg a Tisztelt tagságot.
A TAGOK MEGJELENÉSÉRE
FELTÉTLENÜL SZÁMÍTUNK!

A közgyûlés nyilvános, azon bárki 
– megfigyelõként – részt vehet.

Berényi Zoltán elnök – Vasasért Egyesület
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Somogyi 
Tegyünk Egymásért

Egyesület
adószáma:

18322996 -1-02

A Vasasi Gyógyszertár
szombaton is nyitva tart 

7.30–11.00 óráig.

Víz, fûtésszerelés 
vegyestüzelésû 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!

B Ö J T
Ha valakinek ünnepe van a családban,

akkor rendszerint kedvenc étele kerül az
asztalra. Ennek ellentéte a böjt, amikor
betegség, gyomorrontás, akár fogyókúra
miatt böjtölünk. A farsangi nagy dínom-
dánom után megváltozott életünkbe is
bekövetkezett a böjt: különbözõ megszorí-
tások miatt le kell mondanunk sok
mindenrõl: böjtölünk.

Az egyházak is elõírnak különbözõ
böjtöket, emlékeztetve Jézus szenvedései-
re. Jézus maga is böjtölt nyilvános mûkö-
dése megkezdése elõtt, de tanítványainak
nem írta elõ az étkezésekrõl való meg-
tartóztatást. „Nem az teszi tisztátalanná az
embert, ami bemegy a szájon, hanem ami
kijön a szájból.” /Máté 15.4/ A csúnya
beszéd, az egymás elleni áskálódás, a gyû-
lölködõ szavak, mások lejáratása. Ebben
kellene megtartóztatni magunkat. Szeret-
ni és tisztelni egymást, idõset és fiatalt,
felekezetre, bõre színére, nyelvi másságára
való tekintet nélkül. Szeretni egymást,
ahogy isten is szeret bennünket. Elhozza
ránk újra a tavaszt, ahogy évek óta. Újra
rügyeznek a fák s kinyílnak a virágok,
mint gyermekkorunkban, amikor az akna
felé jártunk, ahol vizesárok mellett meg-
szedhettük a virágnapi szentelni való bar-
kát. Szedhetnénk hóvirágot, ha már nem
irtottuk volna ki annyira, hogy tör-
vénnyel kell védeni.  Böjtölünk.  Pedig
ifjúkorunkban a merészebbek a Hármasra
is felmásztak, mert ott több, nagyobb virá-
gú nõtt. Most böjtölünk, és nem boríthat-
juk be szeretteink sírját fehér pompájuk-
kal – ebben is böjtölünk. Ibolyát a
Kiserdõben és a legelõn kaszálni lehetett
volna, ha nem csináltak volna belõle
természetvédelmi területet, de már késõn.
Most ezt is megböjtöljük. Tavaszi emléke-
inkbõl már csak a kökény virága fehérlik
elõ, amikor a böjti szelek még jobban
fújnak, mint máskor. Leszedni csak óvato-
san lehet, mert tüskéi fájdalmasan emlé-
keztetnek a töviskoronára. Tavasz és böjt.
Mirajtunk, embereken múlik, hogy melyi-
ket választjuk. Magunkba szállunk-e, s úgy
várjuk a Feltámadást, vagy közönyösen
hagyjuk elmúlni életünk megszabott
idejét? 

Nézzünk magunkba, hogy a szentelt
barka hamuja bûnbánó szívünkre hull-
jon, a kökény fehér szirma pedig áldás-
ként szálljon ránk. Most böjt van, de biz-
tosan lesz Feltámadás!

Korcsmárné Weyse Klára

Lapzárta után:
FOLYÉKONY HULLADÉK

A március 5.-i közgyûlésen kérdést
intéztem Dr. Tóth Bertalan alpolgár-
mester úrhoz a folyékony hulladék
szállításával  kapcsolatban. A Pécsi Víz-
mû az elmúlt idõszakban számos fel-
szólító levelet küldött a területen
élõknek.

E napokban kiküldött levelében már
késedelmi pótlékkal megnövelt összegû
felszólításokat kézbesített, melyben a
vízszolgáltatás korlátozásával és jogi
úton történõ behajtással fenyeget. 
A kérdésem lényege az volt, hogy a
Vízmûvel történt tárgyalások milyen
eredményt hoztak, és a város vezetése milyen
módon kívánja rendezni a kialakult
helyzetet a lakosság megnyugtatására?

Dr. Tóth Bertalan alpolgármester úrtól
a következõ tartalmú választ kaptam:
Nehezen tudja palástolni felháboro-

dását és megdöbbenését a kiküldött
felszólító levéllel kapcsolatban. A Köz-
gyûlés határozatában felkérte a Vízmû-
vet, hogy tegyen javaslatot a számlák
visszavonásának lehetõségérõl. A Víz-
mû Igazgató Tanácsa megvizsgálta, és
2008. december 11.-én úgy döntött,
hogy a számlákat nem kívánja vissza-
vonni. Az Önkormányzat felkérte a
menedzsmentet további egyeztetések
lefolytatására. Január 21.-én Dr. Tóth
Bertalan megegyezett a Vízmû vezér-
igazgatójával, hogy a behajthatatlan
követeléseket a Vízmû átadja az
Önkormányzatnak. Ezzel szemben a
Pécsi Vízmû újabb felszólításokat kéz-
besített. Az Önkormányzat jogászai
megvizsgálták a napokban kiküldött
felszólításokat és azokat jogellenesnek
találták. Az alpolgármester március 5.-
én kelt levelében felszólította Vízmû
vezérigazgatóját, hogy a jogellenes gya-
korlatot azonnal szüntesse be, továbbá
március 12-re újabb egyeztetõ tárgya-
lást kezdeményezett a Vízmû vezér-
igazgatójával és a terület képviselõivel.

A fent leírtakra hivatkozva azt javaso-
lom, hogy a befizetésekkel várjuk meg
a március 12.-i tárgyalás eredményét.

Huba Csaba



S P O R T
Torna diákolimpia:
II. korcsoprt   csapat
Városi döntõ: 1.helyezés
Megyei döntõ: 2. helyezés
Országos elõdöntõ: 2. helyezés/5 megye/

Egyéni eredmények
Városi döntõ: 1. Dallos Attila,

2. Lõrincz Attila, 
3. Bartalos Patrik

Megyei döntõ: 4. Dallos Attila
Országos elõdöntõ: 4. Dallos Attila

A csapat a Debrecenben megrendezésre kerülõ
országos döntõbe jutott!

A csapat tagjai: Bartalos Patrik, Búzás Sándor,
Lõrincz Attila, Kósa Kristóf, Gálosi Patrik, Dallos
Attila

III. korcsoport csapat:
Városi döntõ: 1.helyezés
Megyei döntõ: 2. helyezés
Egyéni eredmények
Városi döntõ: 1. Domokos Levente, 

2. Orsós János, 
3. Böröcz Krisztián

Megyei döntõ: 4. Osós János, 
5. Domokos Levente

Csapat tagjai: Domokos Levente, Orsós János,
Schiller Gergely, Böröcz Krisztián, Hollósi Olivér

A csapat egy sérülés miatt nem tudott az országos
elõdöntõn elindulni!

Gratulálunk fiatal versenyzõinknek!
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V I S S Z A T E K I N T É S

II. GALAMB- ÉS KISÁLLAT KIÁLLÍTÁS
HIRDEN

Immáron második alkalommal 2009. január 24–25-e
között Hirden a Kenderfonó nagytermében tartottuk
meg a kiállításunkat. Fontosnak tartom ezt a mai

rohanó, a technika felé forduló világunkban, hisz
gyermekeink, unokáink nagy része már csak az ilyen
rendezvényeken, vagy állatkertben találkozhat ezekkel
az apró szárnyasokkal, amelyek pár évtizede még
életünk szerves részét képezték. Jó, hogy mindig akad
egy-két lelkes kéz, aki támogat bennünket, megértve azt,
milyen nagy szükség van ezekre a rendezvényekre, a
hagyomány ápolására.

A mostani kiállításra is 23 tenyésztõ hozta el kedven-
ceit. A közel 170 galamb, mintegy 40 fajtája parádézott
a ketrecekben, de díszbaromfiból is 8 fajta, szebbnél
szebb formában volt jelen a bemutatón. Külön köszö-
net a madártenyésztõk részvételéért, akik a hideg ellené-
re is elhozták madaraikat. A rendezvény érdekes szín-
foltja volt a vasasi Mátyus Ildikó hobbiállat bemutató
standja, ahol hasznos tanácsokkal látták el az érdeklõdõ
közönséget. A környezõ településekrõl ide érkezõ
kiállítók, és látogatók úgy érzem, szép élményekkel
tértek haza.

Köszönet ezért a szûkebb régiónkból érkezett
kiállítóinknak:

Vasasról: Rónai Ferenc postagalambász, Ébert Antal
díszmadártenyésztõ, Ébert Zoltán kisrágcsáló tenyésztõ.

Hirdrõl: Domján Sándor, Messzinger József, Schváb
József, Bukics Albert, Rumbach Tibor
galambtenyésztõk, Kutas Kata díszbaromfi- és nyúl
kollekcióval emelte a kiállítás színvonalát. Dicséret illeti
azonban a többi résztvevõt is, és végezetül szeretném
megköszönni a tagok önzetlen, odaadó, lelkes
fáradozását a kiállítás építése, bontása, szállítása
érdekében végzett munkájuk során.

Viszontlátásra jövõre ezzel a kis lelkes csapattat!

Rumbach Tibor
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A Vasasért Egyesület sok szeretettel meghívja 
a Tisztelt olvasókat 

a sepsiszentgyörgyi Székely-Miko Kollégium
zenés-táncos mûsoros estjére vasasi

Bányászotthonba.

Az elõadás ideje:

2009. március 11. 18 óra
A belépés ingyenes.

A helyszíni nagylelkû pénzado-
mányikat megköszönve, azt a
tánckar részére, a magyar kul-
túra további erdélyi megõrzésére
ajánljuk fel.

Petõfi Sándor1848. március 15.-én
délelõtt az orvosegyetemen egy széken
állva elszavalta a Nemzeti dalt, s a köl-
tõ lázas szavaitól föllelkesült emberek
indultak volna a cenzorhoz, engedé-
lyezze a költemény kinyomtatását, de
Petõfi Sándor szava megálljt paran-
csolt: Cenzorhoz pedig nem megyünk!

A forradalom pillanata: Petõfi ki-
mondja a cenzúra eltörlését – törvény-
nyel, renddel, hatalommal fordul szem-
be. S akik körülötte állnak követik.

1848 március 15.-én Petõfi Sándor
riadót fújt: Talpra magyar!, és az embe-
rek elfelejtettek félni – merték bátran,
nyíltan, a következményeket vállalva
utálni és megvetni a hazaáruló, ország-
rontó politikusokat, pártembereket,
bértollnokokat.

Ma nem feudális nemesurak, hanem
régi pártfunkcionáriusok tartják kezük-
ben országunkban a kormányrudat.
Múltjukat letagadó erkölcstelen perc-
emberek, akik be is vallják, hogy – ha
önzõ érdekeik úgy kívánják – hazud-

tunk reggel, hazudtunk éjjel, hazud-
tunk este. Nem tudom, ma mit üzenne
Petõfi Sándor a köpenyét gátlástalanul
milliárdos divatöltönyre cserélõ, hazu-
dozó miniszterelnökünknek.

Nekünk, becsületes magyaroknak biztos
azt mondaná: emlékezzetek 1848. március
15. szivárványtündöklésû pillanatára, és ne
féljetek a hazudozó, hazaáruló gazemberek-
tõl.

Ruzsicsics Ferenc
Vasasi Szent Borbála Egyesület

HARCMÛVÉSZET
A Pécs-Somogyi Kulturális és Környe-

zetvédelmi Egyesület, Jiu-Jutsu clubja a
2008 decemberében Pécsett megrendezett
regionális Judo versenyen, a következõ
eredményeket érte el:

I. korosztály, elsõ helyezést ért el:
Marcz László és Horváth János
II. korosztály, 3. helyezést ért el:
Lajos Mihály és Bánkuti Róbert

GRATULÁLUNK!

Edzõjük, Sensei Peti János (4.Dan)
ezúton is gratulál a jó

MIKLÓS MODERN FODRÁSZAT
kreatív festés 

és melir technikák
tartós dauer, modern

hajvágás, kontyfésülés

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

Emlékezzünk együtt-közösen a 48-as hõsökre!

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
Nes 5 Szénbrikett 4800 kcal 2040.-/35 kg

A KK CC II ÓÓ !!
a márciusi hónapban:

Hûtés nélküli kutyaszalámi 1 kg 210.-Ft
Kutyatáp 10 kg 1645.-Ft

Egyén akciók az üzletben!

BANKKÁRTYA ELFOGADÓ HELY. 
Indul az UNI akció! Gyûjtse az UNI broiler táp
cimkéjét. Értékes ajándékok június végéig.

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
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