
Vasas, Somogy és Hird közösségi lapja   • 2010. szeptember •  IV. évfolyam 9. szám

Meghívó
A Somogyi Bányász Nyugdíjas

Szakszervezet 2010. szeptember 4-én,
szombaton 10.30-kor megemlékezést
tart és koszorúz a somogyi temetõ
bányász halottainak emlékmûvénél.
Kérünk minden társszervezetet, akik a
bányász emlékek gondozását, a bá-
nyász hagyományok ápolását és a tisz-
teletadást fontosnak tarja, egy szál
virággal emlékezzen velünk szerencsét-
lenül járt bányász apák emlékmûve
elõtt.

a vezetõség nevében:
Pavlicsek Géza elnök

A Somogyi Bányász Nyugdíjas Szak-
szervezet 2010. szeptember 4-én,
13 órai kezdettel gulyásfõzõ ver-
senyt rendez a Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház udvarán. Jelent-
kezni a 337-630-as telefonszámon
lehet. A nevezési díj 2000 Ft csapaton-
ként, a helyszínen fizetendõ.

Az ételek bírálatát 3 fõs szakmai
zsûri végzi. A jó hangulat biztosítására
Varjú Istvánt kértük fel. Asztalokról
gondoskodunk, székeket a jelentkezõk,
kérjük, hozzanak magukkal! Sört, üdí-
tõt a szakszervezet önköltségi áron
biztosít.

Szakszervezeti tagjainknak, akiket
ezúton is meghívunk, Müller Ádámné
– Terike – fõz versenyen kívül bab-
gulyást.

Várjuk jelentkezésüket!
Fõzzünk együtt! Finomat!

a vezetõség

60. Bányásznap
A Vasasi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet és a Vasasi Részönkormányzat közös

rendezésében tartandó bányásznapi megemlékezésre tisztelettel meghívják Önt, a
kedves családját, valamint a civil szervezetek képviselõit.

PROGRAMOK:

2010. szeptember 03. 18.00 Csertetõ: megemlékezés, koszorúzás
2010. szeptember 04. 10.30 Megemlékezés a somogyi temetõben
2010. szeptember 04. 8.00 Vasasi templomkert: mártírhalált haltak em-

léktáblájánál megemlékezés, koszorúzás, majd
ezt követõen:

2010. szeptember 04. 8.45 „D” u. bányászszobor: ünnepi megemlékezés
Magyar himnusz: Bányászzenekar
Szavalat: Kovács István
Bányászdalok: Népdalkar
Megemlékezés: Baumgartner Sándorné
Koszorúzás
Bányász himnusz: Bányászzenekar

Baumgartner Sándorné és Huba Csaba 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Egy kis beszélgetésre hívom Önöket. 
A képviselõi mandátumom lejárta elõtt szeretném Önöknek tájékoztatni az el-
múlt négy esztendõben elvégzett munkámról, az eredményeinkrõl és kudarca-
inkról.
Szeretném felvázolni elképzeléseimet a jövõt illetõen.
A következõ helyszíneken és idõpontokban várom az érdeklõdõket:
2010. SZEPTEMBER 22.  1800 ÓRA HIRD, HARANGLÁB UTCAI FALUHÁZ

2010. SZEPTEMBER 23.  1800 ÓRA SOMOGY, KODÁLY ZOLTÁN MÛVELÕDÉSI HÁZ

2010. SZEPTEMBER 24.  1800 ÓRA VASAS, KULTÚROTTHON

Huba Csaba
képviselõ
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Számvetés: 2006-2010.
• 3 településen 18 konténernyi szemét

összegyûjtése és elszállítása lakossági
összefogással

• Somogy, Bányatelepi közkutak felújítása
• Somogy, Bányatelep: vízelvezetõ árok lé-

tesítése
• Somogy utcai csatorna és Mázsaház utcai

telefon aknafedelek cseréje
• Mázsaház kátyúzása
• 113 -as buszjárat kétirányúvá tétele
• 115-ös reggeli buszjárat megváltoztatása
• Intézkedések megtétele a romos épülete-

ink bontására
• Zámor utcai  csapadékvíz elvezetõ árok

lecsapolása
• Közvilágítási hiányosságok megszüntetése
• Buszmegállók üvegezése, felújítása.
• A Vasasért Egyesülettel a Sok Hírünk

Van c. újság megalapítása

2008. év
• Sikerült elérni, hogy az ISPA III prog-

ramba bekerüljön a bányatelepi vízellá-
tás korszerûsítése és az R-S utcák
csatornahálózatot kapjanak

• Somogyi óvoda:  két foglalkoztató te-
remben fából készült játszó-mászó galé-
ria kialakítása szülõi és vállalkozói tá-
mogatással 150eFt

• Somogyi iskola: fedett kerékpár tároló
létesítése, falburkolatok készítése, folyo-
sók és lépcsõház meszelése és padlóbur-
kolat csere. 370 eFt

• Hangosító berendezés és kellékek beszer-
zése 341 eFt

• Somogyi Iskola: Számítógépes program
a pedagógusok munkájához

• Muromi utak javítása, kátyúzása
200+200 eFt= 400eFt

• Vasai óvoda: játékok beszerzése 30eFt
• Vasasi Iskola: ebédlõi-osztálytermi búto-

rok beszerzése 200eFt
• Hirdi óvoda: kerti csúszda szülõi támo-

gatással +250 eFt
• Hirdi Református Egyházközség: gye-

rektábor beindításának segítése 100 eFt
• Kéz a Kézben a Jövõért Roma Közhasznú

Egyesület: rendezvény támogatása 50 eFt
• Somogy és Vasas bevonása a Szociális

városrehabilitációs programba
• Somogy utcai buszmegálló átépítése
• Rendõrség körzeti megbízott iroda

állmennyezet helyreállítása
• Gát utca közvilágítás bõvítése
• Csarnok köz partfal omlás helyreállítása
• Bányatelepi játszótéri lépcsõ felújítása
• Folyékony hulladék szállítással kapcso-

latos rendelet megmódosítása („WC.
pumpás” tüntetés)

2009. év
(A Közgyûlés 2009.06.18-ai hatállyal vissza-

hívta Tóth Mihályné képviselõ asszonyt Pécs-
Hird és Pécs-Vasas Településrészi Önkormány-
zat vezetõi tisztébõl és a részönkormányzatok
vezetésével személyemet bízta meg.)
• Vöröskereszt segítségével rászorultak

támogatása 60 eFt
• Somogyi óvoda: fûnyíró, szegélynyíró,

kerti szerszámok, árnyékoló pavilon
150eFt

• Somogyi iskola: hangosító berendezés
javítására, WC-mosdó felújításra, helyi-
ségek festésére, forróvíztároló beszerzé-
sére, játszótér felújításra és fejlesztõ játé-
kok vásárlására 370 eFt

• Vasasi és somogyi iskola: asztal-pad kész-
letek szabadtéri foglakozáshoz  680 eFt

• Somogy: önk. iroda kõmûves javítás,
szigetelés, festés 170  eFt

• Közmunkások telephelyén fejlesztések:
kályha, bejárati ajtó, térelválasztó, létra
stb. 180 eFt

• Fûkasza gép vásárlás a közmunkások-
nak: 215 eFt

• Hirdi iskola bejárati ajtó csere 200 eFt
• Fúvószenekar ruházat pótlás 100eFt
• Kapálógép közmunkához 80 eFt
• Somogyi orvosi rendelõ tetõfelújítás 4MFt
• ISPA beruházás befejezése, úthálózatunk

egy része jobb állapotba került, lakossági
panaszok és garanciális kifogások na-
gyobb része megoldásra került 

• Kút utcai gyalogos híd újjáépítése 5 MFt
(árvíz idején megrongálódott)

• Parcsin utcai közvilágítás bõvítése
• Parcsin utcai lépcsõnél mûködéskép-

telen világítás helyreállítása
• Közmunkások kis teherautót kaptak.
• Legény utca végi veszélyes járda-árokfe-

dél kijavítása
• Hird 6-os úti buszmegálló tetõjavítása és

járda javítás
• Rücker aknai lakóházak területének

megtisztítása (lakosság, Pécs Holding,
Biokom, családsegítõ összefogásával)

• Iskola közi életveszélyes romos ház
lebontása, területrendezés

• Szociális Városrehabilitációs program
elõkészítése 

2010. év
• Vasasi orvosi rendelõ tetõfelújítás 4 MFt
• Szövetkezet utcai romos ház lebontása
• Tátika utca csapadékvíz elvezetõ árok

(lakossági kezdeményezésre)
• Vasasi játszótér felújítása (Procter &

Gamble és a CBA támogatása) 1 MFt
• Hirdi Faluház tornyában feljárat elkészí-

tése, automata harangozó berendezés lé-

A 2006-2010-es választási ciklus
végéhez közeledünk. Az október 3-ra
kiírt új választásokkal a mandátumom
lejár. Ez indokolja, hogy négyéves
beszámolómat ezúttal így szeptember-
ben tegyem meg. A négy esztendõ
alatt nagyon sok minden történt és az
újság terjedelmi korlátai is határt szab-
nak, ezért csak pontokba összefoglal-
va igyekszem a településeinken történ-
teket felsorolni.

A 2006-os választási kampány során azt
az ígéretet tettem, hogy munkámat igyek-
szem erõmhöz, képességeimhez és a lehe-
tõségeket figyelembevéve dolgozni a tele-
püléseink érdekébe. Azt hiszem szerényte-
lenség nélkül elmondhatom, hogy ezt az
ígéretemet nem szegtem meg. 

Persze azt, hogy a munkámnak milyen
volt az eredményessége, azt Önöknek kell
eldönteni

Köszönöm a helybéliek segítségét, bíztatását,
kritikáit.

LÁSSUK A FELSOROLÁST:
A 2006. okt. 1-i választások után a

következõ pozíciókat töltöttem be: 
FIDESZ-KDNP frakció tagja, Kommu-

nális Bizottság tagja, somogyi részönkor-
mányzat vezetõje, illetve 2009. közepétõl a
vasasi és hirdi részönk. vezetõje is, Szociá-
lis városrehabilitációs program elõkészítõ
bizottságának tagja, ISPA Viziközmû
Társulás Ellenõrzõ Bizottság elnöke, több
közbeszerzési bíráló bizottság tagja

2006-2007. év
(A részönkormányzatok ez évben csak a

korábbi összegek felével gazdálkodhattak)
• fûnyíró traktor beszerzése több adapter-

rel 802 eFt  
• vasasi piac felújítása 198eFt

+200eFt=398eFt
• Sas utcai 1 db. közvilágítási lámpatest

létesítése 90eFt
• Bányászati emlékhely balesetmentesítése

(somogyi iskola mögött) 60eFt
• Közmunkások részére telephely létesítése

a Legény utcában, épület és környéke
megújult

• Máladó utcai világítás bõvítése
257eFt+445eFt= 702eFt

• A somogyi és hirdi iskola megmaradt
• Harangláb utcai buszforduló csapadék-

víz elvezetés rendezése
• Intézkedés a hirdi patak bûzösségének,

szennyezésének megszüntetésére
• Vasason-Somogyban sok áteresz kitisztít-

tatása
• Mázsaház utcai veszélyes jegenyefák kivá-

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

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

A 2009. júniusi SHV-ban adtunk
hírt elõször arról, hogy a városi
önkormányzat elhalasztotta akkor a
kultúrházaink kiszervezését. Nos, az
eltelt egy évben az akkor ígért alapos
elõkészítés eredménye az lett, hogy
2010. szeptember 1-tõl e nemes cél
érdekében összefogott civil szerveze-
tek veszik saját kezükbe települési kul-
túrházainkat: a Kodályt, Kossuthot,
és a Berzét. Ez egy többes együttmû-
ködés kereteiben a következõ módon
valósul meg. A Kodály esetében az
Alapítvány a Pécs-Somogy, Bányate-
lep 42. sz. alatti Általános Iskoláért, és
a Pécs-somogyi Kulturális és Környe-
zetvédelmi Egyesület; a Kossuthnál a
„Tegyünk Egymásért” Egyesület és a

Somogyi Betyárok Lovas Egyesület,
míg a Berzét a Vasasi Szent Borbála
Egyesület és a Vasasi Kulturális és Ha-
gyományõrzõ Egyesület fogja mû-
ködtetni a Vasasért Egyesülettel, mint
valamennyi ház „fenntartójával”
megkötendõ együttmûködési megál-
lapodás keretei között. Terveink sze-
rint minden mûködõ meglévõ klub,
szakkör megmarad, sõt a civil össze-
fogás új elemeket, programokat
hozhat a jövõben. Természetesen kö-
vetkezõ számainkban további részle-
tekrõl is beszámolunk majd Olvasó-
inknak.

Berényi Zoltán
elnök

Festést,
lakásfelújítást
kompletten
vállalunk!

tel: +3620-929-3355

tesítése, bejárat rendezése 350 eFt, torony-
ablak rácsozás, bádogozás, festés  200 eFt

• Parcsin utcai lépcsõ elújítás  300eFt +
900 eFt= 1,2 MFt

• Kodály Zoltán mûvelõdési ház javítási
munkák  300eFt+160 eFt=460 eFt

• Liget utcai híd átépítése 15 MFt
(rövidesen elkészül)

• Somogy, István aknai útleszakadás kija-
vítása

• Bencze J. utcai csapadékvíz árok, áteresz
karbantartás

• Patak meder tisztítás a Szövetkezet utcában
• Kút utcai víz elvezetés: csapadékvíz elve-

zetõ árok tisztítása 
• Vasasi bekötõút padkázása, árok ásás,

kátyúzás
• Belterületi kátyúzások
• Árvíz károk részleges helyreállítása

• ISPA III elkészült (bányatelep víz- és R-S
utcai csatornahálózat.(+ víz vezeték kor-
szerûsítés) 

• Kodály, Kossuth és Berze Nagy János
Mûvelõdési házak fenntartását a civil
szervezeteink végzik

Rendszeres odafigyelést, munkát jelen-
tett a civil szervezetek, intézmények támo-
gatása, a kapcsolattartás,  a közmunkával
kapcsolatos feladatok ellátása, az ISPA la-
kossági és garanciális panaszainak kezelése,
intézése, rendezvények szervezése.

Évek során sikerült három rászoruló
családot önkormányzati lakáshoz juttatni.

NEM SIKERÜLT MÉG
MEGOLDÁST TALÁLNI:

• Vasasi Mozi lebontása (bontási engedély
van, kivitelezõ kiválasztva, 2010-be való-
színû lebontásra kerül)

• Zengõ utcai zubogónál életveszélyes
partfal  omlás  helyreállítása

• Hadik András úti földcsuszamlás helyre-
állítása

• Nagy vízfolyásaink kotrása, rendezése 
• Vasasi vízfolyás, utak és hidak árvíz

utáni  teljes helyreállítása
• Berkenyés utca és Iskola köz aszfaltozása
• Szociális Városrehabilitációs program

elindítása
• Bölcsõde létesítésének ügye Vasason
• Zámor és Vöröshegy utcai vízelvezetés
• Játszóterek szabványosítása stb…..

A fenti felsorolás természetesen nem
tartalmazza a Pécs M.J Város Önkormányza-
tában  képviselõként végzett feladataim ellátá-
sát. A négy esztendõ alatt részt vettem: 95 köz-
gyûlésen, 122 bizottsági ülésen, 106 frakció
ülésen, 35 részönkormányzati ülésen, 187 ta-
nácskozáson és bejáráson, 163 rendezvényen és
64 fogadóórát tartottam. Városi delegáció tag-
jaként Lyonban és Kolozsváron jártam.

Köszönetemet szeretném kifejezni a teljesség
igénye nélkül mindazoknak, akik munkám
végzéséhez segítséget nyújtottak:

Dr. Páva Zsolt polgármester, Tasnádi Péter 
(†), Nagy Csaba alpolgármester, Dr. Révész
Mária frakcióvezetõ és a frakció tagjai, Dr.
Papp Judit fõjegyzõ asszony, Kiss Tibor Pécs
Holding vezérigazgatója és Dubniczky
Róbertné, Kerekes Gábor, Faragó Antal mun-
katársak, Dr. Lovász István, Kelemen György,
Kálmán Zsolt és Szabó Zsolt a Városfejlesztési
Fõoszt. munkatársai, Szomolányi Tibor és
Csúcs Zoltán ISPA csoport munkatársai,
Palanovits Ágnes, Sámóczi Piroska, Stenczer
Éva és Till Tímea önkormányzati munka-
társak.

Köszönet a részönkormányzatok tagjainak,
valamennyi közmunkásnak és vezetõjüknek
Reisch Dezsõnek, a civil szervezetek vezetõinek
és tagjainak, a helyi újság szerkesztõinek, az
intézmény vezetõknek, Kovács Csaba, Lukács
János és Görgye László vállalkozóknak, – és ta-
lán elsõként kellett volna említenem – a
feleségemnek.

Huba Csaba
képviselõ

Saját kezünkben a kultúrházaink
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Védjük meg a
gyermekrendelõt,

és környékét!

V I S S Z A T E K I N T É S

Kedves szülõk!
Kérjük segítségüket, hogy ismét zárt

területen  lehessen a rendelõ!
Az ISPA az utcafront eredeti álla-

potát állította vissza, meg lehet nézni!

A gyermekrendelõ a somogyi és
vasasi lakosságé, a rendbontás gyorsan
megy, a helyreállítás bizony nagyon
lassan. Minden reggel valami meglepe-
tés éri a rendelõ dolgozóit:
• A ház körüli járda illemhely, „akná-

sítva” van, sörös, pezsgõs üvegek szi-
lánkjai a kocsibejárón.

• Kezdetben apró falfirkák az ajtók,
ablakok félfáján, majd az üvegeken.
Próbálták már leszedni? Igen nehéz!

• Padok deszkája leszerelve, kerékpár
ugratónak használva. Az eredmény:
A babakocsi tároló járólapja össze-
törve, az elsõ télen fel fog fagyni!/
Négy éve készült, 300000Ft-ért./

• Apró tábortüzek nyomai a ház körül.
• Leszerelték az esõcsatornát. Június

elejétõl felülrõl kapjuk az égi áldást,
vízhordás a padlásról, ázik a meny-
nyezet, mostmár ázik a ház oldala is.

• Talán egyik reggel arra érkezünk,
hogy a manók elvitték a rendelõt!
Kérjük az ifjúság normális viselkedését, a

szülõk segítségét a károk helyreállításában!
Pl: a letaposott kerítés helyreállítása, és a
terület tisztaságának, épségének megõrzése.

a rendelõ dolgozói

Víz-Fûtés-Szerelés
Wolf Zoltán

0670/881-8938

A vasasi patika
szombaton

is nyitva van!

7.30–11.00
72/537-033

MEGHÍVÓ
Várjuk tovább a sült galambot, vagy teszünk végre önmagunkért, szû-

kebb közösségünkért?
Sem a politika, sem az állam nem fog nekünk megélhetési lehetõséget adni, nem

fogja jobbá tenni a világunkat, hacsak magunk meg nem mozdulunk. Gondoljuk vé-
gig tehát, hogy mit és hogyan szeretnénk, fogjunk össze és induljunk el a változás útján!

Lehetõségek vannak körülöttünk, csak meg kell ragadnunk õket!
Egy ilyen lehetõség a környezetünkben munkahelyteremtésre a szociális szövetke-

zet (ek)alapítása, melyek fenntarthatóságának megteremtését jelentõs EU-s pályázati
pénzek támogatják.

Találjuk ki együtt, hogy milyen munkákra szövetkezhetnénk (termelés,
feldolgozás, értékesítés, közfeladat átvállalás, háziipari, kisipari szolgáltatások, szoci-
ális feladatok ellátása), alapítsunk szövetkezetet, igényeljük meg a támogatásokat és
kezdjünk el dolgozni!

(Európa számos országában hosszú ideje mûködnek már ilyen szervezetek és sikeresen
olvasztják egybe a gazdasági hatékonyságot a szolidaritást, a vállalkozások újraéleszté-
sét, munkahelyteremtést, a rugalmasságot a helyi közösségek összefogásában rejlõ erõket.
Olaszországban komoly hagyományai vannak az ilyen társulásoknak.) 

Szeretettel várunk mindenkit (munkanélkülieket, dolgozni, vállalkozni vágyókat,
jó gondolatokkal bíró önmagukért és a közösségünkért felelõsséget érzõket)

2010. 09. 08. napján 18 órára a Berze Nagy János Mûvelõdési házban

abból a célból tartandó összejövetelre, hogy gondolkodjunk és tervezzünk együtt jövõt,
munkát, megélhetést, összetartó közösséget.

Bízzunk újra az  Isteni gondviselésben, önmagunkban, egymásban és tegyük meg a
magunk lépéseit a sikerhez.

Az összejövetel a Vasasért Egyesület támogatását élvezi                              Kovács Katalin   
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KULTÚRSZÜRETI
FELHÍVÁS

Várjuk azon HÍRDI, SOMOGYI,
VASASI költõk és prózaírók jelentkezést
akik a  „KULTÚRSZÜRET A HATÁR-
TALAN 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 prog-
ramok 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 FUTÓVERSENY a somogyi iskolától a vasasi Berze N. J. Mûvelõdési
Házig (nevezés: Taar Ilona: 20/324-3391; ica1558@freemail.hu folyamatosan, illetve
aznap: 1500-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: 900-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: 900-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

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



Régen misével, istentisztelettel kezdõ-
dött az iskolaév. Isten segítségét kérte
az elõtte álló feladatokhoz a diák,
tanító, tanár egyaránt. Füzeteink elsõ
oldalán – fõleg már felsõbb osztá-
lyokban – ott díszelgett a latin nyelvû
felirat: In nomine Dei....Isten nevében

Volt valami abban, hogy nemcsak
becsõdültünk az osztályokba, hanem
kaptunk valamit: felülrõl.

Mi is zsibongtunk, örültünk egymás-
nak: „jé, levágattad a hajad?” nahát,
mekkorát nõttél a nyáron, megint hát-
rébb ülhetsz! „A fiúk között már van ,
aki borotválkozik!”

És rengeteg téma van. Lesz-e  valami
új tantárgy, és, ha igen, ki fogja taníta-
ni? Mert ez lehet bánat, de lehet öröm
is. Visszakapjuk-e a régi Osztinkat,
vagy egy újjal kell összeszoknunk?
Mennyi gond így év elején!

Évtizedeken át figyeltem Édesapá-
mat ilyenkor. Titokzatos kis cédulákat
írt, ötleteket az új tanévre, amivel szí-
nesebbé, élvezhetõbbé lehet tenni az
órákat. Gondosan készülõdött még az

öltözködésben is, és volt morgás, ha
elgurult egy mandzsettagomg!

Most nem érzem ezt az ünnepélyes-
séget. A kicsiknél még igen, a fehér ing,
vagy blúzocska, sötét nadrág, szoknya.
De a hirdetések alatt komolytalankod-
nak, a Himnusz és a Szózat alatt fecse-
résznek, sajnos, a felnõttek is. Talán
még megérem, hogy hazánk nemzeti
imádsága nem recsegõ magnóról szól,
hanem együtt énekli a több száz gyerek
és szülõ, ha addigra megtanulja, és át-
érzi.

Veni sancte Spiritus! Jöjj Szentlélek
Isten, segítsd meg népedet, hogy akiket
tanításra rendeltél, neveljék is a rájuk
bízott jövendõt! Segíts, hogy ne méla
undorral járjanak az iskola falai kö-
zött, a ledarált órák után, fáradtan is
tudjanak a gyerekekre mosolyogni, és
segíts, hogy példaképpen álljanak a
diákok elõtt! Segítsd meg a gyermeke-
ket, hogy tudjanak tisztelni szülõt,

nagyszülõt, pedagógust! Lássák meg,
hogy mi a különbség a foglalkozás,a
hivatás, és fõleg az elhivatottság kö-
zött!

S ne csak így szeptember elején! 
Ámen-úgy legyen!

Korcsmárné Weyse Klára
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SZEPTEMBERI MISEREND
Somogy Vasas Hird

Szombat (09.04.) 16.30 mise
Vasárnap (09.05.) 11.30 liturgia 17.00 mise

Szombat (09.11.) 16.30 liturgia
Vasárnap (09.12.) 11.30 mise 8.30 mise

Szombat (09.18.) 16.30 liturgia
Vasárnap (09.19.) 11.30 mise 8.30 liturgia

Szombat (09.25.) 16.30 mise
Vasárnap (09.26.) 11.30 liturgia 8.30 mise

www.pecssohiva-pleb.mlap.hu 

BAPTISTA ISTENTISZTELETI REND 
(MINDEN HÉT)

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.

H I T É L E T

Veni Sancte Spiritus...

Értesítjük a kedves Szülõket, Gyerekeket, hogy
szeptemberben újra beindul a hitoktatás az iskolában. 
A foglalkozások az utolsó tanítási óra után lesznek.
Jelentkezni lehet Klári néninél, vagy az osztály-
fõnököknél.

Figyeljünk Jézus szavára: „Engedjétek hozzám a gyermekeket!”
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Családjával együtt tevékenyen vesz
részt mindig, ha valahol segíteni kell,
kart karba öltve a Heiszler családdal,
Õk együtt vállalták és vállalják állandó
rendszerességgel a tárgyak,  bútorok
szállítását, pakolását, szerevezését, ha
Hirden vagy Hirden kívül valamilyen
rendezvény van. Nagyon sok segítséget
kap az Asszonyklub is Tõlük.
Köszönjük.

Szeretnénk Jánosnak az elkövetkezõ
évekre erõt, egészséget kívánni, meg-
köszönve azt a sok jót és szépet, melyet
szóban és tettekben Hirdért és lakóiért
tett és tesz: Hirdi lakósok és az
Asszonyklub nevében is.

Bukics Albertné klubtag

REJTVÉNY
Melyik település melyik utcájában található

ez az épület?

A megfejtését a patikába adják le.

A rejtvény nyertesének egy magyar zászlót ajánl fel 
Bodor Miklós olvasónk.

A múlt havi
rejtvényben levõ kép a

Somogy u. 4. számú ház
kapuja. a helyes
megfejtõk közül 

a sorsoláson Ábel József
somogyi lakos lett 

a nyertes, a magyar
zászlót átveheti 

a somogyi
gyógyszertárban.

Gratulálunk!

A következõ havi
rejtvény megfejtõi között
a nagy érdeklõdésre való
tekintettel ismét egy ma-

gyar zászlót sorsolunk ki.

A Szerkesztõség

S P O R T

Köszönet
Szeretnénk megköszöni Huba Csaba

képviselõnek, Berényi Zoltán egyesületi
vezetõnek, Reisch Dezsõ vezetõnek az
önzetlen segítséget a vasasi labdarúgó-
pálya rendbetételéhez.

Köszönettel a Bányász Torna Club
játékosai

A csapat további hazai mérkõzései:
2010.09.05.

Bányász-Szászvár II. 16.30.

2010.09.19.
Bányász-Union Himes 16.00.

2010.10.03.
Bányász-Pécsi Dínamó 15.00

2010.10.17.
Bányász-Hercegszántó 13.30

2010.10.31.
Bányász-Tornádó 13.30

Becker János
Mi a Hirdi  „Napsugaras Õsz”

Asszonyklub Egyesület tagjai szeret-
nénk Hird „híres” és ismert vagy még
ismeretlen embereirõl egy sorozatot
írni a három település közös havonta
megjelenõ lapjában. Életútjukat, tör-
téneteiket. Sok olyan ember élhet
közöttünk akirõl nem is tudjuk, hogy
milyen sokat szenvedett, vagy tûrt, de
mindezek ellenére sokat tett Hirdért,
embertársaiért, egy szebb jõvõ remé-
nyében. Szeretnénk ha nagyobb
közösség megismerhetné ezeket az
embereket, életútjukat. 

Hirden Õt mindenki ismeri, szereti és
tiszteli a kisgyermekektõl az idõskorú-
akig. Mindenki tudja és tudta, hogyha
valamilyen problémája adódik, kihez
kell fordulnia, ki az, akitõl segítséget
kérhet.

Sok-sok éven át képviselte Hird
lakói érdekeit, járta ki jogosultságai-
kat, igazukat. Mindig segített, s a mai
napig is meghallgatja azokat az embe-
reket, akik tanácsért vagy segítségért
fordulnak hozzá, ha segíteni nem is
tud, de legalább eligazítja õket, hogy
hova és hol tudják elintézni dolgaikat.
Ilyenkor az emberek lenyugodnak,
mert már az is jól esett, hogy valaki
meghallgatta õket.

A gyermekeinek és a környezetében
élõknek is mindig azt tanította, hogy
segítsenek, ott ahol kell, és ahol tud-
nak. Soha ne hagyjanak embert
bajban egyedül, mert annál rosszabb
dolog nincs a világon, mint amikor a
bajba jutott embert magára hagyják.

Ezt a bölcsességet már akkor is gya-
korolta, amikor a régi munkahelyén a
Kenderfonóban szakszervezeti bizal-
miként kellett eldöntenie a fontossági
és a sürgõsségégi sorrendet.

1959. óta élnek Hirden. Nagyon sok
változásnak volt a szemtanúja, segítõ-
je, mint tanácstag, majd részönkor-
mányzati tagként sok mindenért ki-
állt, harcolt azért, hogy Hird fejlõdése,
szépítése ne maradjon le nagyon a
hasonló települések mellett.

Tevékenyen részt vett az útépítése-
kért, víz, gáz bevezetésért a települést
tisztaságáért és minden olyan dolo-
gért, ami Hird fejlõdését segítette.
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VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT  KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 

KEDDI NAPOKON
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS! 

MÁR MOST GONDOLJON 
A TÉLRE.

ZSÁKOS BARNASZÉN
AKCIÓ!

20 zsák barnaszén után
1 zsákot ingyen adunk!

Az ajándék értéke 1.900.-Ft
A szén fûtõértéke:4.600 kcal

PB CSERE 3.900.-Ft

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

EZERMESTER
SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hûtõk, villany-

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

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
Eladó! hagyatékból

kamaszheverõ,skymaster mûhodvevõ,
fagylaltgép, mini varrógép, szandálok,

cipõk 37-38-as méretben. 
Érd.: 337-741, 06/20/510-6716

Pécs-somogyban a Máladó utcában 
1174 m2-es, örökpanorámás,

erdõ melletti, saját úttal rendelkezõ
építési telek eladó.

Érdeklõdni: 0630-343-7559

WWW.SHVONLINE.HU


