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KULTÚRSZÜRETI
FELHÍVÁS

Várjuk azon HÍRDI, SOMOGYI,
VASASI költõk és prózaírók jelentkezést
akik a  „KULTÚRSZÜRET A
HATÁRTALAN VÁROS PEREMÉN”
címû program keretén belül szeretnék
munkájukat bemutatni, megmérettetni
egy Irodalmi Est keretében, melynek
címe IRODALMI EST DIÓVAL és
VIRÁGGAL. Ebben a programban
versek és rövid novellák bemutatását
tervezzük. A bemutatásra kerülõ mûve-
ket neves elõadómûvészek segítségével
kívánjuk bemutatni a közönségnek, akik
azonnal értékelik az elõadott munkákat
dióval vagy virággal. Jelentkezni lehet
2010. augusztus 15-ig e-mailben:
vasasert.egyesulet@t-online.hu

Információt biztosít: 
Rácz Gábor 06-30-9567-852  

Kultúrszüret
a „határtalan” város peremén

Pécs „Távol-Keleti“ városrészének rendkívüli – de nem elõzménynélküli – összefogása, amely
valamennyi településrész bevonásával színes, sokrétû, kulturális értékekben gazdag programokat valósít
meg. A programok betekintést adnak e városhoz tartozó, ám jellemzõen falusi településrész
hagyományiba, az átmentett kulturális értékek megõrzésébe, ápolásába.

PROGRAMOK: 2010. szeptember 10 péntek 17 órától
helyszín: Pécs-vasas, Berze Nagy János Mûvelõdési Ház (Szövetkezet u. 13.)

17.00 FESZTIVÁLNYITÓ FUTÓERSENY a somogyi iskolától a vasasi Berze N. J.
Mûvelõdési Házig (nevezés: Taar Ilona: 20/324-3391; ica1558@freemail.hu folyamatosan, illetve
aznap: 15.00-tól)

18.00 MEGNYITÓ, köszöntõ
18.30 IRODALMI EST virággal és dióval: helyi költök mûveinek bemutatása, majd a

nézõk által történõ azonnali értékelés (jelentkezés és információ: Taar Ilona: 20/324-3391;
illetve pályamûvek beküldése: vasasert.egyesulet@t-online.hu)

19.30 FÚVÓSKONCERT

2010. SZEPTEMBER 11. SZOMBAT 10 ÓRÁTÓL
helyszín: Pécs-vasas, Stadion (Parcsin u.)

10.00 LECSÓFÕZÕ VERSENY (nevezés: Ruzsicsics Ferenc: 30/939-7918; ruzsicsicsf@chello.hu
folyamatosan, illetve aznap: 9.00-tól)

12.00 SZÜRETI FELVONULÁS, 
14.00 IFJÚSÁGI BARÁTSÁGOS LABDARÚGÓ MÉRKÕZÉS
16.00 ÖREG-FIÚK BARÁTSÁGOS LABDARÚGÓ MÉRKÕZÉS
15.00 SZÜRETI KAVALKÁD benne:  néptáncmûsor, kirakodóvásár, solymász-, borász-, rendõr-

, tûzoltó bemutató, bábszínház, vonósnégyes, Bányászzenekar koncertje, Majorette bemutató,
népdalkör koncert, Mecseki Rádióklub, gyermekfoglalkozások, állatsimogató, egészségsarok,
Somogy-Hird-Vasas óvodások mûsora, Igrice Citerazenekar

21.00 SZÜRETI BÁL

2010. SZEPTEMBER 12 VASÁRNAP 10 ÓRÁTÓL
helyszín: Pécs-somogy, Lukács-lovaspálya (Búzakalász u.)

10.00 FOGATHAJTÓ LOVASVERSENY (nevezés: Kóta László: 30/256-9421;
kota_laszlo@freemail.hu folyamatosan, illetve aznap: 9.00-tól)

Ezalatt KIRÁNDULÁS A „GÖDÖRBE” (külfejtés)
Futamok között a szünetben: LOVAS-, ÍJÁSZ BEMUTATÓ

13.00 HARCMÛVÉSZETI BEMUTATÓ: Somogyi Hachi O Kai 'Ju Jitsu' klub
18.00 FESZTIVÁL ZÁRÁSA

Az SHV már a világhálón is elérhetõ!
Nagy örömmel értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a Sok Hírünk Van újság már az

interneten is elérhetõ. A weboldal címe: http://www.shvonline.hu
Bizonyos tartalmak egy egyszerû regisztráció után érhetõk csak el. Folyamatosan töltjük fel az

anyagokat, amelyért hálás köszönetünket fejezzük ki Tóbi Antinak, aki önkéntes segítséggel
szerkeszti az újság elektronikus felületét. Kérjük fogadják szeretettel, véleményüket,
javaslataikat, segítségüket köszönettel vesszük. Jó böngészést mindenkinek.

A szerkesztõség

SZERVEZÕK, KONTAKT: 
• Vasasért Egyesület: Berényi Zoltán: 20/480-7663

berenyi.zoltan@t-online.hu, Taar Ilona: 20/324-
3391 ica1558@freemail.hu, Rácz Gábor: 30/956-
7852 raczgaborstm@gmail.com

• Vasasi Szent Borbála Egyesület: Ruzsicsics Ferenc:
30/939-7918 ruzsicsicsf@chello.hu

• Vasasi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület:
Fuchs Károly: 70/381-4348 karu54@t-online.hu

• Lobodáné Somlai Erika: 70/212-5832
somlai.erika@freemail.hu

• Tegyünk Egymásért Egyesület: Kocsisné Nagy
Margit: 30/351-4671 kocsisnemanyi@gmail.com

• Somogyi Betyárok Lovasegyesület: Kóta László:
30/256-9421 kota_laszlo@freemail.hu

MEGHÍVÓ SZENT ISTVÁN
NAPI ÜNNEPSÉGRE

Tisztelettel hívunk és várunk minden
kedves somogyit, vasasit és hirdit
augusztus 19-én a 16 órakor
kezdõdõ szentmisére a somogyi

Jézus szíve templomba, majd az
ezt követõ ünnepi mûsorra és

kenyérszentelésre.

Ugyanezen a napon 
augusztus 19-én 17.30-kor
Vasason is lesz szentmise és

kenyérszentelés. 
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A remény hal meg utoljára
Ki ne emlékezne Vasason azokra az

idõkre a közép- és idõsebb
korosztályból, mikor még a vasasi
MOZI fénykorát élte. 

Hétköznap és vasárnap esténként
folyamatosan üzemelt, sõt vasárnap
délelõtt még matiné is volt gyerekek
részére. A belépõ díj 2, 3, 4, és 6 forint
volt. Ha a moziban jó filmet vetítettek,
már órákkal a kezdés elõtt sorba kellet
állni Kiss néni pénztáránál jegyért,
hogy be lehessen jutni. Végh néni bü-
féjében pörkölt cukorból készült, ka-
kas alakú nyalókát, bocskor szíjat,
krumplicukrot, selyem cukrot, burgo-
nya szirmot és egyéb nyalánkságokat
lehetett kapni. A hatalmas szenes kály-
hával fûtött teremben idõnként hideg
volt, a székek recsegtek és nyikorogtak,
de a közönség harsány nevetéssel nyil-
vánította ki tetszését. Ha a film elsza-
kadt és ezáltal szünetelt az elõadás,
harsány füttyszó töltötte be a termet.
Ma is felejthetetlen gyerekkori emléke-
im közé tartoznak a Walt Disney
mesefilmek, Gojko Mitiæ indiánfilm-
jei, a számtalan cowboy film vagy ké-
sõbb a hippi korszakot képviselõ
Szelíd motorosok, Eper és vér vagy
akár a 22-es csapdája címû háborús
történet.

Tudomásom szerint az épületet a
háború elõtt a vasason élõ Kreutzer

család építette és moziként üzemeltette.
Az 50-es, 60-as években a mozit államo-
sították, és a Baranya megyei Mozi-
üzemi Vállalat vette át az intézmény
üzemeltetését. A háztartásokban töme-
gesen megjelenõ televízió-készülékek,
majd késõbb a video-magnetofonok
nagy konkurenciát jelentettek a mozi-
nak. Egyre inkább csökkent a filmszín-
házak látogatottsága, mely a vállalat
csõdjéhez vezetett. A 70-es években
bezárta kapuit a vasasi mozi, és az épü-
let állagának leépülése folyamatossá
vált. Néhány évig a múzeum használta
kõtárként, de kiköltözésük után az
ajtókat feltörték, széthordtak minden
hasznosítható dolgot. Több ízben haj-
léktalanok alkalmi szállásaként is szol-
gált. 

Az épület ma már nem csak esztéti-
kailag rontja a településünk képét. 
A szomszédos iskolába járó gyermekek
gyakran látogatják a romos, szeméttel
teli épület helyiségeit, mely rájuk nézve
súlyos balesetveszélyt jelent.

Három esztendeje próbálom elérni a
mozi épületének hasznosítását vagy
lebontatását. 

Az épület jelenlegi tulajdonosa a
Baranya Megyei Önkormányzat. A ko-
rábbi években számtalanszor kértem
már a mozi épületének és környékének

rendezését. Kérésemre még Tasnádi
Péter polgármester és  Dr. Papp Judit
jegyzõasszony is levélben kérte a mozi
elbontását a Baranya Megyei Önkor-
mányzattól. Ezt eddig nem sikerült
elérni. 

A napokban újra tájékoztatást
kértem a BM.-i Önkormányzat GESZ
vezetõjétõl. Kérdésemre adott válaszá-
ban megerõsítette, hogy az épület
lebontása terveik között szerepel, vár-
hatóan a tavasszal vagy a nyáron az
épületet lebontják. 

Nem csak a pénzhiány volt az oka
annak, hogy mindeddig nem sikerült
rendezni az ügyet. 

Az épületet korábban 10-15 MFt-ra
értékelték, és a hatályos rendelkezések
értelmében egy ilyen értékû épület
lebontása nem volt lehetséges. Az évek
során bekövetkezett állagromlás és az
ingatlan árak csökkenése által az épület
becsült értéke is csökkent, így ma már
lehetõsig nyílik az épület lebontására.
Az ügyet a BM.-i Önkormányzat
szakbizottsága a napokban tárgyalni
fogja.

Reménykedjünk, a remény hal meg
utoljára.

Huba Csaba

A Baranya Megyei Természetbarát
Szövetség 2010. szeptember 4-én
(szombaton) gyalogos bányász
emléktúrát  szervez a pécsi bányász
emlékhelyek felkeresésére. A túrával
emléket szeretnék állítani a több, mint
200 éves múlttal rendelkezõ mecseki
kõszénbányászatnak és, tisztelegni
azok elõtt, akik a bányamunkát
választották hivatásunknak. Az útvo-
nal részét képezi a  Jánosi Engel Adolf
Komlói  Bányászati  Gyûjteményért
Közhasznú Alapítvány, több civil
szervezet és a Baranya Megyei Termé-
szetbarát Szövetség által létrehozandó
„Jó Szerencsét Mecseki Bányász Emlékút”-
nak, amely majd végig halad az egész
Mecseken. 

Az emléktúra szeptember 4-én reggel
9 órakor Lámpásvölgybõl indul és
érinti a legjelentõsebb aknákat,  táró-
kat, bányatelepeket és emlékhelyeket. 

A túrához több helyen lehet csatla-
kozni, vagy abbahagyni. Oda- és
visszautazáshoz helyi járatok vehetõk
igénybe.    

Fõbb csatlakozási helyek: Pécsbánya
(Gesztenyés) 10,30, Hõsök tere 11,30,
István-akna 12,00, Somogy  14 óra ,
Vasas 15 óra. A túra Petõfi-aknán ér
véget.  

Örömmel vennénk, ha Somogy,
Vasas és Hírd bányász emlékeket ápoló
szervezetei és a települések lakói is
csatlakoznának a túránkhoz.  Szere-
tettel várunk minden érdeklõdõt.  

Bõvebb információ: 
Rónaky Gizella 0630/266-4648,  
E-mail: ronakygizi@gmail.com 

Jó szerencsét! 

Bányász emléktúra!

BÁNYÁSZNAPI PROGRAMOK
Vasas: 2010. 09. 04.

8 óra megemlékezés a vasasi
templomnál

8.45 megemlékezés a bányász
szobornál

Somogy: 2010. 09. 04.
10.30. megemlékezés a somogyi

temetõben
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Õstermelõi húsfeldolgozó
Vasas, Bencze j.u.3.

Hétfõ-Péntek: 15–20 ig
Szombat-Vasárnap: 12–15
tel: +3620-929-3355

MEGHÍVÓ!
A Vasasért Egyesület 2010. au-

gusztus 5-én 18.30 órakor rend-
kívüli közgyûlést tart a Bencze J.
u. 6. szám alatti közösségi
házában, melyre ezúton nagy tisz-
telettel a tagságot meghívom.

A közgyûlés nyilvános, a hely befo-
gadó készségéig szeretettel várunk min-
den érdeklõdõt, belépni szándékozót.

TERVEZETT NAPIREND:
•2010. évi kultúrházakkal kapcsola-

tos költségvetés megvitatása elfoga-
dása;

•Pályázati források felhasználása.
•Tagdíjfizetések, új belépõk felvétele.
•Egyebek.

Berényi Zoltán
elnök

Festést,
lakásfelújítást
kompletten
vállalunk!

tel: +3620-929-3355

Gyermeknap! - Kit érdekel?

A vasasi patika
szombaton

is nyitva van!

7.30–11.00
72/537-033

Víz-Fûtés-Szerelés
Wolf Zoltán

0670/881-8938

Szomorúan olvastam a júliusi kiad-
ványban az elmaradt vasasi Gyermek-
napról.

Egy kicsit dicsekedve de mégis egy
kicsit keserû szájízzel elmondhatom
hogy Hirden június 19-én a Hirdi Nõ-
egylet szervezésében egy juniálison
vehetett részt mindenki – mármint
aki eljött.

A délután a gyerekprogramokkal telt
el. Nagyon sok vetélkedõvel, rengeteg
nyereménnyel. Üres hassal és zsebbel
senki sem ment haza.

Számtalan ingyenes kikapcsolódási
lehetõség (légvár, arcfestés, gokartozás,
trambulin) a rendõrség és a tûzoltóság
bemutatója várta a látogatókat.

S ha netán valaki megéhezett, ingyen
zsíroskenyérbõl annyit ehetett ameny-
nyi belefért. A büfében hûtött üdítõvel
és sörrel szolgálták ki a megszomjazott
vendégeket.

A nap egyik talán legnagyobb sikere
az esti szépségverseny és az azt követõ
karaoke volt, ahol mindenki megmu-
tathatta, hogy milyet tehetséggel áldot-
ták meg. A számtalan zeneszámból
mindenki megtalálhatta a kedvencét,
korra és nemre való tekintet nélkül.

Az este további részében a sörsátor-
ban bálizenére mulathatott a nagyér-
demû egészen hajnalig.

Az idõ nagyon kegyes volt igazi
szabadidõs programhoz való. 

Mégis az érdeklõdés a programok
iránt nagyon csekélynek bizonyult.

Sok éven át szinte semmilyen prog-
ram nem volt a településünkön. Most
hogy végre valaki felvállalja az össze-

fogást, a programok lebonyolítását, a
hálátlan feladatok megoldását, nem tu-
dom, miért vagyunk ilyen közömbö-
sek egymással!

Az élet nagy rohanásában miért nem
szakítunk egy kis idõt a gyerekeinkkel,
unokáinkkal egy kis közös kikapcsoló-
dásra. Vagy miért nem ülünk le a have-
rokkal, barátokkal egy kis beszélgetés-
re, sörözésre.

Itt élünk egymás mellet és nem is
ismerjük egymást, pedig az ilyen
alkalmak erre is nagyon jók lennének.

De hamarosan itt a következõ alka-
lom, hogy tegyünk ellene. 

Szeptember 4-én lesz az immár
hagyományosnak mondható „3. Falu-
nap”. Mutassuk meg
hogy összetartunk és
összetartozunk!

Tiszteljük meg a
rendezõket azzal hogy
elmegyünk és megnéz-
zük miért fáradoznak
ennyit a mi kikapcsoló-
dásunk érdekében. 

Biztos többen meg-
kérdezik: Kit érdekel? –
de nem mindegy hogy
milyen hangsúllyal
kérdezik….

Név és cím a szerkesztõségben
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Filléres vonat
V I S S Z A T E K I N T É S

Ülök a füredi hársfák alatt. Elõttem
– nagy szerelmem – a Balaton. Pajkos
kis hullámgyerekek tapsikolnak a
köveken. Beljebb, a napfény húzta
csíkon pillangóként lebeg egy fehér
vitorlás. Az áhitatos csöndbe hirtelen
belekiabál egy mozdony sípja, én
pedig visszarepülök a múltba.

Balaton. Mikor is láttam elõször?
Régen, 1951-ben. Akkor kezdtem dol-

gozni a MeSzHaRT Petõfi aknai
irodájában, a darabbérezõknél. Nyár
volt, és én megkaptam az elsõ fize-
tésemet: 452Ft-ot. Figyelem ifjúság!
452 Ft-ot egy teljes hónapra! Hova
lehet ennyi pénzt elkölteni, hogy emlé-
kezetes is legyen?

Megvan! Elviszem az Édesanyámat a
Balatonra. Életében nem látta, még
Hosszúhetényben sem járt, s most
megnézzük együtt a magyar tengert.
Hogy mivel? Hát filléres vonattal!

Amikor az osztálytalálkozón óvato-
san rákérdeztem társaimra, mintegy sa-
ját memóriámat ellenõrizve: emlékez-
nek-e a filléres vonatra? Felcsillantak a
szemek: én is azzal jártam elõször a
Balatonon! 

Nem tudom már, hogy mennyibe
került a menetjegy, de méltó volt a
nevéhez: kifutott kettõnk jegye a fize-
tésembõl. Vasárnap hajnalban indul-

tunk Hirdrõl. Tömegek vándoroltak
oda, s pöfögve, füstös kormot szórva
az ablakokból kihajlókra, zakatol a
fapados szerelvény  Kaposváron át
Fonyódra. A vidám utasok dalolnak
Kóré József, a boltos vezetésével, még
egy harmonika is elõkerül, talán Szudi
hozta?

Nem tudom leírni azt az érzést, ami-
kor megláttam ÕT. Hétágra sütött a

nap, csillogott a tó, egy bokor védel-
mében felkerült a fürdõruha s a nénik
cipõt, harisnyát levéve, felemelt szok-
nyával bemerészkedtek térdig a nagy
vízbe. Õrzõ tekintetük mellett mi is
beóvakodtunk, s amikor selymes kar-
jával átölelt a Balaton, az maga volt a
csoda! Azt hiszem, ez a szerelem, ami
azóta sem múlott el. Lábunkkal az
iszapban megpróbáltunk kecskekör-
möt találni – akkor még volt.

Szemben Füred és Badacsony, ahova
komppal mentek át a telhetetlenek,
hogy visszafelé zengjen a nóta:
Badacsonyi kéknyelû...

Vállunk, hátunk pecsenyére égett, de
nem számított, csak másnap, hiszen
eljutottunk a világ nagy csodájához,
hazánk hatalmas tavához – ha filléres
vonattal is. Számunkra csoda volt,
eddig elélhetetlen álom. De a nap
aranyhidat vert már a vízre s a fonyó-
di állomáson útra készen tüsszögött a
filléres vonat.

NÕEGYLETI HÍREK
A Hirdi Nõegylet tudatja a helyi

és vidéki lakosokkal, hogy 2010.
szeptember 4-én FALUNAP-ot
tart a Zengõ utcai sportpályán.

A részletes programot plakátok-
ról, illetve szórólapokról ismerhe-
tik meg.

A Falunap lebonyolításához anyagi
támogatást és minden egyéb segítséget
köszönettel fogadunk!

Mindenkit szeretettel várunk 
és jó szórakozást kívánunk!

2010. június 19-én Juniális volt
Hirden. Nagyon kevés felnõtt és
gyermek vett részt ezen a rendez-
vényen. Sajnáljuk, ha valaki nem
értesült a juniálisról, pedig a
programot olvashatták a júniusi
közösségi lapban, illetve plakátok
hirdették szerte a faluban. Szeret-
nénk köszönetet mondani támoga-
tóinknak: Kaszás Csabának,
Kovács Gyulának, Szabó Áronnak,
a Szorg Kft-nek és a McDonald's
üzletláncnak

Hirdi Nõegylet

Éjszaka értünk Hirdre. Kijózanító
séta a bölcsõs úton haza. Arról a pró-
zai dologról nem is beszélek, milyen
volt 1–2 órai alvás után dolgozni
menni.

Máig nem tudom, kinek köszön-
hetõ ez az élmény. A MeSzHaRT-nak,
vagy a MÁV-nak, vagy mindkettõnek?
A cél az lehetett, hogy a nép eljusson
a magyar tengerhez, lássa meg mind-
annyiunk kincsét, amit eddig csak a
tankönyvekbõl ismert. De ez már nem
is fontos. Legfeljebb annyi, hogy
most, amikor olyan sok embernek van
egy kis „vityillója” a Balaton partján,
amikor filléres vonat helyett elegáns
kocsik suhannak a tó felé – jusson
eszünkbe az a régi kedves vonat.

Ülök a füredi hársak alatt, s hall-
gatom a víz csobogását. Beszélgetek a
habokkal, mert megértjük egymást.
Ha egy évig nem láthatom, hiányzik,
vágyódom utána. S mennék, akár fil-
léres vonattal is.

Nem múlott el az elsõ szerelem.
Korcsmárné Weyse Klára
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A „Napsugaras Õsz” Asszonyklub
Egyesület ebben az évben is útra kelt,
hogy bõvítse ismereteit, szép tájakat
lásson, kikapcsolódjon, és mindig
jobban összekovácsolódjon barátság-
ban, összefogásban. A négynapos
program hihetetlen gazdag volt látni-
valókban.

Az Alföldön át rövid pihenõkkel
érkeztünk meg Máriapócsra, Kelet-
Magyarország neves búcsújáróhelyére.
A kegyhely országunknak 300 éve az
egyik leghíresebb búcsújáróhelye.
Ódákat lehetne zengeni errõl a
csodálatos görög-katolikus templom-
ról, a könnyezõ kegyképrõl, mely
összegyûjt ruszinokat, románokat,
szlovákokat, magyarokat görög- és ró-
mai katolikusokat egyaránt. A délutáni
órákban érkeztünk meg Szatmárnéme-
tibe, ahol egy kitûnõ szállodában 
– Auróra – foglaltunk szállás, s innen
túráztunk az elkövetkezõ 3 napban.
Utunk második napját városnézéssel
kezdtük. Szatmárnémeti a Szatmár
Róm. Kat. Püspökség székhelye, a püs-
pöki palotában megtekintettük – helyi
idegenvezetéssel – a palota nevezetessé-
geit (kápolna, könyvtár, díszterem).
Megcsodálhattuk a Székesegyházat,
amit elõzõ este többen már felfedez-
tünk, hiszen Úrnapja révén szívet-
lelket megérintõ szentmisén vehettünk
részt, óriási szatmári hívõsereggel
egyetemben. Megtekintettük a szatmá-
ri reformáció egyik fellegvárát, a Lán-
cos templomot. Ezután az ortodox
hívõk nem kisebb méretû templomát
csodálhattuk meg. A város modern
parkja inkább volt érdekesség, mint
szép, a letûntõ rendszer monumentális

betonrengetegeivel. A Vécsey ház
udvarán fejet hajtottunk az emléktáb-
lánál, ebben az eredeti formájában
nemrégen (2007.) helyreállított házban
írták alá a Szatmári békét, történel-
münk egyik fájó eseménye volt
(Rákóczi Fejedelem számûzetése stb.). 
A koradélutáni órákban elmentünk a
magyar emlékhelyekre: Nagymajtényi
sík – fegyverletétel helye, Érdmind-
szent – Ady szülõháza, Kaplony –
Károlyi család sírboltja, Nagykároly –
Károlyi kastély (jelenleg teljes felújítás
alatt).

Ady szülõházát helyi idegenvezetõ
mutatta be, érdekesség volt, hogy az õ
nagymamája volt Ady édesanyjának
házvezetõnõje egészen haláláig ápolta,
gondozta. Így olyan érdekes dolgokat
is megtudtunk, amit irodalmunk nem
említ. Kaplonyban egy fiatal, kedves
ferences barát ízes magyarsággal bemu-
tatta a templomot, majd a Károlyi
család sírboltját. Mint mondta 2010.
áprilisában volt a legutolsó temetés,
egy Amerikában élt leszármazott ham-
vait helyezték el az õsi kriptába. Utunk
harmadik napja igen sok látnivalót
tartogatott reggeltõl egészen késõ estig.
Reggeli után Máramaros-sziget környé-
ket, majd a híres szaploncai Vidám
Temetõ következett, ami hihetetlenül
érdekes látnivaló volt. Tovább halad-
tunk Deszére, a híres fatemplomhoz
(UNESCO tám. Restaurált ortodox temp-
lom). A krácsfalvai szép, míves fakapuk
mellett elhaladva utaztunk tovább Kol-
tára, ahol Petõfi és Szendrey Júlia töl-

tötték mézesheteiket. Itt írta a költõ-
király a Szeptember végén címû versét.
Koltó szinte teljesen magyarok lakta
falu, itt találkozhattunk olyan lelkes

helyi idegenvezetõ hölggyel, aki az õsi
somfa tövében elszavalt Petõfi verssel
könnyeket csalt a hallgatóság szemébe.
Ady szobra, a szatmári béke obeliszkje
után elhelyeztük Petõfi szobránál is a
kegyeleti koszorúnkat. Valamennyien
úgy éreztük a kirándulásunk csúcs-
pontjához érkeztünk. Erdélyben élõ
honfitársainkkal találkozva tapasztal-
hattuk, mennyire megtartották identi-
tásukat, szép, ízes beszédüket, és igazi
MAGYAROK õk. Szívüket-lelküket
tették ki értünk az „anyaországbeli-
ekért”. Szállodánkban bõséges reggelit,
vacsorát kaptunk – helyi specialitások-
kal (parasztcsorba leves, puliszka). A ne-
gyedik nap reggelén el kellet búcsúz-
nunk ettõl a szép magyar várostól és
Észak-Erdélytõl. Hazafelé utunkat
Mátészalkán, e szép mezõvárosban
szakítottuk meg, ahol egy kisebb sétát
tettünk- Az esti órákban érkeztünk
haza. Köszönet az  Autópark Kft.-nek
a minden igényt kielégítõ luxus autó-
buszért, melyet Kiss Tibor, egy intelli-
gens, tapasztalt vezetõ irányított.
Köszönet és hála Dr. Sárhegyi Erzsé-
betnek, idegenvezetõnknek, aki ismé-
telten megmutatta micsoda nagy
tudással rendelkezik, olyan bájjal,
kedvességgel és intelligenciával kísért el
bennünket a 4 napon keresztül, ami
hihetetlen.

Utoljára, de nem utolsó sorban
köszönet klubvezetõnknek Heiszlerné
Ancinak, aki szívét-lelkét kitéve fáradt
értünk.

Vincze Károlyné
egyesületi tag

REDÕNYMESTER
reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, árnyika,
roletta, harmonikaajtó
gyártása, szerelése,
javítása folyamatos
akciókkal! 
7 2 / 2 2 8 - 2 9 8
06/20/986-9222

„Petõfi és Ady nyomában”
Észak-Erdélyben jártunk

2010. jún. 3 – jún. 6
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AUGUSZTUSI MISEREND
Somogy Vasas Hird

Szombat (07.31.) 16.30 mise
Vasárnap (08.01.) 11.30 liturgia 8.30 liturgia

Szombat (08.07.) 16.30 liturgia
Vasárnap (08.08.) 11.30 mise 8.30 mise

Szombat (08.14.) 16.30 liturgia
Vasárnap (08.15.) 11.30 mise 8.30 liturgia

Szombat (08.21.) 16.30 mise
Vasárnap (08.22.) 11.30 liturgia 8.30 mise

Szombat (08.28.) 16.30 mise
Vasárnap (08.29.) 11.30 liturgia 8.30 liturgia

www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Baptista Istentiszteleti rend 
(minden hét)

Péntek     18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap 10.00 ; 16.30 Istentisztelet

Református Istentisztelet
Hirden a református templomban minden vasárnap 10

órakor Istentisztelet
Minden hónap elsõ vasárnapján gyermekfoglalkozás

Evangélikus Istentisztelet
Az evangélikus templomban Vasason minden vasárnap

10.30-kor Istentisztelet

ÓRIÁSI KEDVEZMÉNYES RUHAVÁSÁR!

A VASASI PÉBÁNIÁN
AUGUSZTUS 25-ÉN 7,30–11.00 ÓRÁIG

CARITAS

NYÁRI TÁBOR HIRDEN 
Augusztus 23-28-ig Hirden a református templomnál 

nyári tábor lesz iskoláskorú gyerekek részére.
Napi 3x étkezés, szállás, foglalkozások, játék. 600Ft/nap

Jelentkezni lehet ott alvással, vagy anélkül is! 
Érdeklõdni Zóka Benjáminnál a 72/337-201-telefonszámon lehet

PÜSPÖKI ELISMERÉSEK
EGYHÁZKÖZSÉGEINKBEN

„Jézus, egyházát Péter apostolra építette,
mely az apostolok igehirdetése által egyre
növekedett. A Szentlélek meghívására nap,
mint nap egyre többen csatlakoztak Isten
népének közösségéhez. Ma is folytatódik az
Egyház élete: az igehirdetés mellett nagy
jelentõsége van a karitatív szolgálatnak,
amely mindenkit személyesen érint és
közösségbe kapcsol.”

Mayer Mihály megyéspüspök

2010. június 29-én Szent Péter és Pál
apostolok ünnepén, a pécsi Baziliká-
ban ünnepi szent mise keretében, az

egyházközségeinkben végzett munká-
jukért köszönetét és elismerését fejezte
ki Mayer Mihály megyéspüspök.
Kövesi Ferenc plébános ajánlására
elismerésben részesült: Békefi Ernõ,
Szorg József (Hird),  Ámán Péter, Szakálné
Böröcz Ildikó, Vasasért Egyesület Hubáné
Lutz Ilona, (Vasas), Maturicz Józsefné,
Zorn Ervinné (Somogy).

Fáradtságot nem kímélve, önzetle-
nül ajánlják fel szolgálataikat Istennek,
egyháznak, szûkebb közösségüknek.

Gratulálunk elismerésükhöz, köszönjük
eddigi segítségüket és reméljük, a további-
akban is számíthatunk áldozatos munká-
jukra.

Zorn Gabriella

H I T É L E T

HELYREIGAZÍTÁS

Az elõzõ számunkban a „TRIANON 1920. JÚNIUS 4.”
címünkbõl megemlékezési cikkünkben felejtettünk külön
köszönetet mondai a Bányászzenkarnak, amivel meghitt
rendezvényünk színvonalát nagyban emelték.

Mégegyszer köszönjük, és további sikereket:
Ruzsicsics Ferenc
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V I S S Z A T E K I N T É S

Egyre több helyen színesítik Pécs és
peremkerületeinek szürke falait. A
képek nem csak esztétikai szemponto-
kat szolgálnak; egy dél-amerikai közös-
ségfejlesztõ módszer végeredményei.
Május 26-án és június 8-án, ünne-
pélyes keretek között avatták fel a  9.
és a 10.  gigantikus falfestményt, mely
összesen 130 m2.

A Nicaraguai Mural Painting (falfes-
tés) a közösségi mûvészet egy Dél- és

Közép Amerikában alkalmazott for-
mája, amit komplex közösségfejlesztõ
módszerré fejlesztettek és ma már
Magyarországon is használnak nagy
sikerrel, fiatalok nem formális neve-
lésére.

Magyarországon három éve kezdte
el a munkát a Mural Morál Csoport,
ezen belül pedig az Egy Hajóban
Alapítvány. A Pécs-somogyi Általános
Iskola tanulói már a kezdetektõl, 2007.
óta rendszeresen részt vesznek ezeknek
a falfestményeknek az elõkészítõ mun-
káiban és az elkészítésében egyaránt.
Jelenleg 6 „mural mûhely” mûködik
Pécsett, közel 72 fiatallal, a város más
általános iskoláiba is eljuttatva a

módszert. A résztvevõ Pécs-somogyi
tanulók a szegénység és társadalmi
kirekesztés elleni küzdelem témakörét,
a Pécs-vasasiak, a mûvészetek útján
megtapasztalható esélyegyenlõség té-
máját dolgozták fel közel 9 hónapon
keresztül, drámapedagógiai, zenei és
vizuális mûvészeti foglalkozások kere-
tében. A program végén a mûhelyek-
bõl jövõ gyerekekbõl választották ki
azokat a fiatalokat, akik 5-5 napon ke-
resztül elkészítették a fenti témakör-
höz kapcsolódó, szimbólumokból álló
szalagképet.

Ezek az igen színes alkotások a
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház (9.) és
a Vasasi Általános Iskola  (10.) torna-
termének külsõ falát díszítik, és a
végeredményt nemcsak a 30 fõ alkotó
fiatal, de más ott tanuló gyermekek és
a helyi közösség is láthatóan nagy
örömmel fogadták.

„Nekem ezek a falak jelentik a várost.
Ahogy elképzelem õket, megelevenedik
elõttem Pécs” – mondta egy résztvevõ

fiú arról, hogy mit jelentenek neki
ezek a képek.

A fenti program megvalósulásának
támogatói: a Norvég Civil Támogatási
Alap, az Ökotárs, az Autónómia, és az
Új Európa Alapítvány. 

Dr. Tímárné Réti Tímea
szakmai vezetõ

Egy Hajóban Alapítvány

„Nekem a muralfestmények
jelentik Pécset”

REJTVÉNY
Melyik település melyik

utcájában található ez az
épület?

A rejtvény nyertesének egy magyar zász-
lót ajánl fel Bodor Miklós olvasónk.
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VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT  KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 

KEDDI NAPOKON
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS! 

AKCIÓ!
PB CSERE: 3.900 FT.

Augusztus 15-30 közötti
szállítással rendelhetõ:
Piros jérce 18 hetes 

1300.-Ft/db
Piros kakas 3-4 kg-os 

500.-Ft/kg
Húshibrid napos 

145.-Ft/db
Figyelje a bolt elõtt lévõ akciós

hirdetõ táblánkat!.

TELEFONKÁRTYA FELTÖLTÉS!
Buszjegy és rövidáru kapható ! 

Hétfõ-péntek 8.00–17.00
Szombat 8.00–12.00

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

INTERNET SÖRÖZÕ
Augusztus 31-ig

1 korsó sör 200 ft.
Pécs-Hird, Hirdi út 52.

EZERMESTER
SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hûtõk, villany-

tûzhelyek, hõtárolós kályhák, vil-
lanybojlerek, nyílászárók, zárak,
csaptelepek javítása és cseréje. 

Kisebb építõipari, tetõfedési,
ereszcsatornázási, betonozási, asz-
talosipari munkák elvégzése.

FATÉR GYULA
telefon: 0630/9276-187

MIKLÓS FODRÁSZAT
VASAS, SZÖVETKEZET U. 16.

06-30/452-4160
Akciós árak:

Nõi hajvágás: 1800Ft
Férfi hajvágás: 800Ft

hívhat házhoz is!

APRÓ
Pécs-somogyban a Máladó utcában 

1174 m2-es, örökpanorámás, erdõ melletti, 
saját úttal rendelkezõ építési telek eladó.

Érdeklõdni: 0630-343-7559

Recept
TÖKÖS-MÁKOS RÉTES

Hozzávalók 3 rúdhoz:
1 cs. réteslap, 15 dkg mák, 6-8 dkg cukor, õrölt fahéj, 1/2 fõzõtök

(kisebb példány), 1-2 ek. tejföl, kenéshez olaj
A mákot összekeverjük a cukorral, majd ledaráljuk. A tököt

meghámozzuk, félbevágjuk, magját kivájjuk, a darált cukros mák-
hoz reszeljük az almareszelõ durva részén. Fahéjjal ízesítjük, majd
annyi tejfölt teszünk hozzá, hogy szépen összeálljon. Ha úgy
látjuk, tehetünk hozzá 1-2 ek. búzadarát, hogy megfogja a tök
esetleges levét!

A réteslapot nedves konyharuhán kiterítjük, óvatosan lapokra
szedjük. 8 lapos csomagot vettem, ebbõl 3 rudat formáztam –
mivel 8 helyett 9 volt benne :-) A lapokat egyesével, kenõtoll/ecset
segítségével vékonyan megkenjük olajjal, 2-3 darabot egymásra
fektetve. Az egyik szélére halmozzuk a töltelék 1/3 részét, s a kony-
haruha segítségével óvatosan feltekerjük. Kikent tepsire tesszük, a
tetejét lekenjük olajjal. Hasonlóképpen járunk el a másik 2
adaggal is – laponként olajozás, töltés, feltekerés, tepsibe be.

Forró sütõben 20-30 perc alatt aranyszínûre, ropogósra sütjük.
Istentelen finom!

Beküldte: Szilasiné Tünde 

Köszönjük! Jó étvágyat!

WWW.SHVONLINE.HU


