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Pécs Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Követeljük, hogy a 35/2007. (08.02)
rendelet 9. § (2) bekezdésével és a
rendelet szellemiségével összhangban
kizárólag az elvégzett közszolgáltatás,
tehát az elszállított szennyvízmennyiség után fizethessünk. A 9. §
(16) bekezdése – mely szerint, aki nem
szállítatja el a folyékony hulladék 40%-

látott településrészt sújtja. Elfogadhatatlan, hogy a már évekkel ezelõttre
ígért csatornahálózat hiányában, pusztán a begyûjtés és elszállítás fennmaradó lehetõségével kényszerûségbõl élve
lényegesen többet fizessünk a szolgáltatásért, mint az, aki önhibájából nem
kötött rá a közmûhálózatra.

át, annak kiszámlázzák ezt a mennyiséget – ellentétes a magasabb szintû
jogszabályokkal és erre nem volt
jogszabályi felhatalmazása a települési
önkormányzatnak. A hulladékgazdálkodási törvény 25. §-a alapján csak az
elvégzett közszolgáltatásért jár díj.
Mind az Önkormányzati rendelet,
mind a vonatkozó Kormányrendelet
vagylagosan teszi lehetõvé a díj meghatározását, tehát vagy az ivóvíz-felhasználás, vagy az elszállított szennyvízmennyiség után, a kettõ kombinációjára nincs lehetõség.

Sérelmezzük, hogy a korábbi beadványainkra válasz nem érkezett, illetõleg a
Magyar Köztársaság Alkotmányában
foglalt önkormányzatiság elvét súlyos
sérelem érte azzal, hogy a részönkormányzat határozatát semmibe vették,
válaszra sem méltatták.

Teljesen indokolatlan és elfogadhatatlan a rendelet 2. számú mellékletében foglalt diszkrimináció, amely a
közmûves csatornahálózattal el nem

Követeljük, hogy a Közgyûlés haladéktalanul tûzze napirendre a lakosság
és a részönkormányzat rendeletmódosító felvetését és a díjtétel vonatkozásában a hátrányos megkülönböztetést
szüntessék meg, illetõleg a 9. § (16)
bekezdését töröljék. Legkésõbb
2008. október 02. napjáig érdemi intézkedést várunk, ellenkezõ esetben a
demonstrációt folytatjuk.

pécs-somogyi, pécs-vasasi, pécs-hirdi lakosok
Taar Ilona /Ildikó/


program: okt. 11-én
szombaton Vasason szüreti
felvonulás és este bál lesz.
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2008. október

Ismét a szociális városrehabilitációs programról

Már Önök elõtt is ismert, hogy
Vasas és Somogy településeink bekerültek a város szociális városrehabilitációs
programjának célterületébe.
Bár a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (DDRFÜ) és a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
aggályát fejezte kis a helyszín kijelölésével kapcsolatban – arra hivatkozva,
hogy településeink földrajzilag elkülönülnek a városi területektõl – remélhetõleg a Konzorcium által összeállított
koncepció meggyõzi a ügynökségeket
a helyszínek kijelölésének helyességérõl.
Szeptember 15-én tartotta ülését a
projekt elõkészítõ munkacsoport.
Egyeztetésre, véglegesítésre kerültek a
fejlesztés helyszínei, melynek alapján a
Pécs-Kelet Konzorcium elkészíti a
szociális városrehabilitációs koncepció
anyagát. Ennek a koncepciónak illeszkednie kell a város Integrált Városfejlesztési Stratégiájához (IVS) is, illetve
az abban foglalt Antiszegregációs
Tervhez. Az ütemterv szerint elkészített koncepció anyagát szeptember 22
és 26-a közötti idõszakban véleményezi, tárgyalja a Gazdasági, Városfejlesztési, Kommunális, Népjóléti és a
Társadalmi kapcsolatok Bizottsága.
A koncepció végleges elfogadásáról az
október 9.-i Közgyûlés fog dönteni.
Ez után kezdõdhet meg az Elõzetes
Akcióterületei Terv kidolgozása, melyet újra a bizottságoknak és a Közgyûlésnek (nov. 20.) kell elfogadnia.
Decemberben a DDRFÜ határoz a
pályázat támogathatóságáról. 2009.
jan.-febr. hónapokban az NFÜ fogadja
és ellenõrzi a projektet, majd miniszteri állásfoglalás, majd végül Kormányülés dönt az akcióterv nevesítésérõl. Látható, hogy bonyolult és hosszadalmas
elõkésztési folyamatokról beszélhetünk.
A koncepció elfogadásra váró verziójában még nincsenek nevesítve pontosan a fejlesztési helyszínek, de az egyeztetések szerint a következõ területek
fejlesztése várható:

VASAS:
• Kultúrotthon felújítása
• Parcsinba levezetõ lépcsõ felújítása
• Kollégium szociális bérlakásokká
alakítása („fecskeház” jelleggel fiatal
családok részére)
• Régi gyógyszertár és szolgálati lakás
szociális gondozó központtá alakítása
• Templom torony süvegének felújítása
• Játszótér felújítás
SOMOGY:
• Kodály Zoltán Mûv. Ház és Idõsek
Napközi Otthonának átalakítása,
felújítása illetve közvetlen környezetének rendezése.
• Bányatelepi játszótér felújítása
• Játszótér létesítése a Misina Egyesületnél
A létesítményi fejlesztések mellett a
projekt tartalmazni fog un. „soft” elemeket is. Ezek a programok még nem
kerültek kidolgozásra, de a pályázati
elõírások szerint a költségvetés 20-30%át ilyen jellegû programokra kell költeni. Melyek lehetnek ezen programok
a teljesség igénye nélkül:
közösségfejlesztés, civil szervezetek és szociális
szférában dolgozók részére közösségfejlesztõ
képzés, szegények számára indított takarékossági program, közbiztonsági/ védnökségi
program, kulturális és sport program,
környezetvédelmi/ környezet-egészségügyi
program, egészségfejlesztési program, információ közvetítõ tevékenység, lakhatási,
családsegítõ, gyermekjóléti, idõskori tanácsadás, oktatási és szocializációs hátrányokat
kompenzáló, továbbá korai képesség- és
személyiségfejlesztõ program, munkaerõpiaci szolgáltatás stb.
Szeretnék néhány szóban tájékoztatást adni arról is, hogy Hird település
miért nem került be a szoc. városrehabilitációs programba. Hirdi fogadóóráimon sok lakó kérdést tett fel ezzel
kapcsolatban és az idõ rövidsége miatt
akkor nem tudtam megfelelõ mélységben erre választ adni. Szeretném leszö-

gezni, hogy nagyon sajnálom, mert a
városnak ezen peremterülete is fejlesztésre szorulna. Gondolok itt az utak
állapotára és egy közösségi intézmény
létesítésére (pl. Kendergyár épülete) stb.
Az akcióterületek kijelölése az IVS
részeként elkészült antiszegregációs
terv alapján történt meg. Szegregátumnak azt a területet határozták meg,
ahol a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezõk és rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezõk aránya
az aktív korúakon belül eléri, illetve
meghaladja az 50%-ot. További jelzõszámok felhasználásával történt a
kiválasztás, melynek szempontrendszere a következõ:
• Felsõfokú végzettségûek aránya a 25
év feletti népesség körében
• Alacsony presztízsû foglalkoztatási
csoportokban
foglalkoztatattak
aránya
• A gazdaságilag nem aktív népesség
aránya az akcióterületi népességen
belül
• Munkanélküliek arány az akcióterületen
• Tartós munkanélküliek aránya
• Azon aktív korúak aránya, akiknek a
jövedelmük kizárólag állami v. helyi
támogatás volt.
• A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül.
• Az egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül.

A fenti adatokat a KSH szolgáltatta. Hirdre vonatkozóan nem születtek
annyira kedvezõtlen eredmények, mint
Vasas és Somogy egyes területrészeit
illetõen. Ennek végül is örülhetnénk,
de a pályázat szempontjából ez Hirdre
nézve sajnos kedvezõtlen eredményt
hozott.
Huba Csaba
képviselõ



2008. X. szám

Sok Hírünk Van

3

Bányász portré



Szeretnénk hagyományteremtõ céllal,
a múltat nem elfeledni, életben tartani,
ezért minden hónapban más bányász emberrel készítünk
riportot akik Vasasbányán dolgoztak.
A Szent Borbála híradó múlt havi
vendégével Pavlicsek Géza volt körletvezetõvel, jelenleg a Somogyi Bányász
Nyugdíjas Szakszervezet elnökével
történt beszélgetést folytatjuk.
Következõ riasztásunk István akna I.
szint 2. keleti keresztpadhoz (vágat
elágazás) vezetett. Túri János vájárnak
kitörése közben a keresztpad összement, és õ bennszorult. Mikor odaértünk hangot nem tudott hallatni, mert
az omladék nagyon nyomta, csak a
jobb lába mozgatásával jelezte, hogy
életben van. Mentésünk sikeres volt.
A következõ bevetésünk 1973-ban
volt. III. szint 1. nyugati 11. telephelyi
hazafelé haladó fejtésben, mely az elsõ
szelet volt a fedõ alatt kihajtva, omláshoz voltunk riasztva. Éjszakás mûszak
végén a rabló vitlánál Illés Menyhért
(Mengyi) dolgozott. Omlasztás közben, miután a vájár kiütötte az éket,
elkezdte rabolni a Schwarcz támot kifelé. Késõn vette észre, hogy nem a rabolt
támot húzza a vitla, hanem amelyikhez
kiláncolta. A biztosító tám kidõlt és a
fejére esett a süveggel együtt. A rázúduló omladék maga alá temette, és ez
okozta halálát. Megrázó élmény volt,
hogy a felesége kiállt az útra a többi
feleséggel együtt és várta a férjét. Csak a
temetés után tudta feldolgozni, hogy
férje végleg otthagyta õt.
1976-ban István aknán a III. szint 2.
nyugati 3-as telepi fejtésben gyenge
szellõztetés következtében (?) a hátfejtésben maradt szén öngyulladás miatt
égett. A leomlasztott részben 19-20 perces intervallumokban berobbant a metán. A fejtés alapvágati és légvágati
zárási munkálatokat megkezdtük. 3 raj
dolgozott ezen munkálatokon, az én
feladatom volt a rajok koordinálása
illetve a fejtésbõl megpróbálni minél
több használati tárgyat kimenteni. Az
én rajommal bementünk a fejtésbe a

robbanás után, és tudtam, hogy 19-20
percünk van, arra hogy a munkánkat
elvégezzük, és a rám bízott embereim
életére is vigyázzak. Soha még ennyiszer figyelmesen nem néztem meg az
órámat. Sikerült a fejtésbõl kimentenünk a réselõgépeket, fúrógépeket,
rablóvitlákat és tömlõket. Közben az
alapvágaton és a légvágaton elkészültek
a gátak, és a záráshoz készülõdtünk. Ha

bányamentõ riadó kocsi fékezett a ház
elõtt. Muhel József vezetésével megérkezett a bányamentõ raj egy pót készülékkel és a következõket mondta.: A
beélesített készülékkel 3 kört kell körbe
futnom a võ társam háza körül. Az
elvégzett feladat után Muhel József
gratulált, és közölte, hogy végrehajtottam a kötelezõ bányamentõ gyakorlatot, melyet aláírásommal kellett igazol-

1965-ös bányamentõ brigád.
nem sikerül alul-fölül egyszerre zárni,
akkor bármi is elõfordulhat. Csak
harmadjára sikerült az 1x1 méteres
ablak bezárása, mert kétszer kilökte a
sújtólég, a nyomás különbség. Itt
szeretném rajom tagjait felsorolni, akik
hõsiesen helytálltak ebben az erõn
felüli küzdelemben.
Kovács Imre, Török Sándor, Kõhegyi
Gyula, Nagy Lajos, Pavlicsek Géza rajparancsnok

A bányamentésnek volt szép oldala is.
Minden nagyvállalatnál 1 fõt küldtek
felsõfokú szakszervezeti iskolába, ami 1
évig tartott. Mivel ide jártam így nem
tudtam az éves kötelezõ bányamentõ
gyakorlaton részt venni. Hoffmann
Béla fõmérnök utasítást adott, hogy nekem ezt a gyakorlatot mindenképpen
el kell végeznem. A võ társam pont erre
a napra tervezte a disznóvágást, ahol
nekem is segíteni kellett. A disznóvágáson már a szétbontás fázisában voltunk, amikor sziréna szóra lettünk
figyelmesek. Nagy meglepetésünkre a

nom. Ezután a fiúkat meghívtam 1
pohár borra a szomszédban ekkor már
felépült házam pincéjébe. A fiúk
tovább maradtak a kelleténél, úgy hogy
a disznóvágásból részemrõl nem sok
lett. A következõ hét elsõ 3 napján
egész István akna nevetve arról beszélt,
hogy milyen „hõsiesen” teljesítettem a
feladatot.
1964-tõl folyamatosan szakszervezeti
tag vagyok. Vezetõségben is benne
voltam. 2007-tõl Kiss Sándor helyett
(felesége rossz egészségi állapota miatt
lemondott tisztségérõl) én vállaltam el
a Somogyi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet elnöki tisztjét.
Munkámat többször kiváló dolgozó
kitüntetéssel ismerték el. Legbüszkébb
a bronz-, ezüst- és arany koszorús
bányamentõ kitüntetéseimre vagyok.
Géza bácsi gratulálok ehhez a szép
életúthoz, munkádhoz jó erõt és egészséget
kívánok.
Jószerencsét!
Ruzsicsics Ferenc
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Falunap Hirden
2008. szeptember 6-odika nagy nap
volt Hird életében. A Nõegylet az elsõ
Falunapra invitálta a helyi és vidéki
lakosokat. Jó volt látni, milyen sok
embert tudtunk kimozdítani otthonról egy ilyen meleg, õszi napon és
érezni, hogy az itt élõknek szükségük
van a szórakozásra, a társasági életre.
Nagyon köszönjük, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket, elõadóinkat és jól estek az elismerõ szavak.
Reméljük mindenki jól érezte magát
ezen a rendezvényen. Próbáltunk olyan
mûsort és mûsoron kívüli programokat
összeállítani, ami kicsiknek és nagyoknak is tetszik. Többek között nagyon
népszerû volt az arcfestés és az
egészségsarok.
Szeretnénk megköszönni fellépõinknek a kitûnõ elõadásokat, önzetlenségüket, hogy elsõ felkérésre rendelkezésünkre álltak és reméljük a jövõben is
számíthatunk segítségükre!
Mûvészeink voltak:
• Szabolcsfalusi Néptáncegyüttes
• Pécsváradi Vadrózsa Dalárda
• Figura Ede
• Hosszúhetényi Néptáncegyüttes
• Pécsváradi Nemzetiségi Óvoda
gyermekei
• Tolnai Gréta
• Vasasi Általános Iskola Majorett
csoportja
• Borjádi Tánccsoport
• Hang Fatime és Gácsi Norbert
• Nagypalli Asszonytorna Társulat
• hirdi és romonyai fúvós ifjak
• Piros Cabrio együttes
• Várnai György báli zenész
Csupán egyetlen csoport nem vállalta a szereplést. Nagyon sajnáljuk, mert
Õk nem tapasztalhatták a közönség
elismerését és azt az önfeledt jókedvet,
mely az utcabál végéig kitartott. Ha
hangosnak találták rendezvényünket,
elnézést kérünk a környéken lakóktól.
Köszönjük a falu elõljárói közül
Huba Csaba képviselõ úrnak és a részönkormányzat részérõl Hernádi Zsoltnak és Vincze Károlynénak, hogy
elfogadták személyes meghívásunkat.

Szeretnénk felsorolni mindazok
nevét, akik segítsége nélkül nem
rendezhettünk volna Falunapot.
Anyagi támogatást nyújtottak:
• Ferrobeton Zrt. Hird
• Mecsekfüszért Zrt. Pécs
• Agrover Zrt. Pécsvárad
• Csele-Delta KFT. Görcsönydoboka
• Dráva Kavics és Beton KFT. Pécs
• Mecsekvidéke Takarészövetkezet
Mecseknádasd
• Szinbád Étterem és Panzió Pécs
• Becze József hirdi vállalkozó
• Nikolics Mihály (Péter) hirdi
vállakozó
• Nikolics János hirdi vállakozó
• Lendvai Sándor hirdi vállakozó
• Dolonai András hirdi vállakozó
• Korpusz Lajosné a COOP ABC
vezetõje
• Aranycipó KFT.

rendezni és közelebb hozni egymáshoz
a Hirden lakó embereket, mert összefogással sok mindent elérhetünk!
HIRDI NÕEGYLET

Egyéb segítséget nyújtottak BÉV Rt.,
Hirdi Óvoda, Hirdi Iskola tanárai,
Településrészi Önkormányzat Hird,
Nikolics Zsanett, Nikolics Zsaklin,
Wéber Lászlóné, Rátkai Antal,
Buchmüller József és Józsefné, Jekl
Zoltán és családja, Pifkó család, VargaPál Jenõ és Jenõné, Bacher József,
Amrein Zsolt és József, Schváb József,
Simon Gyula, Hernádi Zsolt, Vincze
Károlyné, Zóka Benjamin, Fullér
Miklós, dr. Hartung István, Péter
Istvánné és a reggeli ébresztõ zenésze, a
Római Katolikus,- a Református,- és az
Evangélikus Egyház.
Nagyon köszönjük mindenkinek a
támogatást, segítséget és ha valakit
kihagytunk a felsorolásból, bocsánatot
kérünk tõle.
Legynagyobb hálával családtagjainknak tartozunk, akik szervezésben, lebonyolításban, eltakarításban tökéletes
társaink voltak.
Köszönet a névtelen adományozóknak is, akik a gyûjtõben elhelyezett
forintokkal már a jövõ évi Falunapot
támogatták. Szeretnénk 2009-ben is
legalább ilyen színvonalú összejövetelt
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Egy összefogás eredménye

Örömhírrõl szeretnénk tájékoztatni
településeink lakóit.
A Hirdi Iskola ismét beszámolhat
egy nagy jelentõségû elõrelépésrõl.
Évek óta sok gondot okozott az iskola
osztálytermeinek korszerûtlen, rossz
megvilágítása. Régi vágyunk és tervünk
volt, hogy ezt a súlyos hiányosságot
orvosoljuk. Örömmel számolhatunk
be arról, hogy a nyári szünidõ ideje
alatt sikerült megoldanunk a
világosítás
korszerûsítését.
A
megoldáshoz az elsõ lépcsõfok az a
németországi adomány volt, amelyben
világítótesteket
kaptunk
a
támogatóinktól. A további anyag és
munkadíjszükséglet 380.000 Ft volt,
amit semmiképpen nem tudtunk
volna elõteremteni. Ekkor tudtuk meg,
hogy Tóth Mihályné önkormányzati
képviselõnk 40.000 Ft-ot, Huba Csaba
képviselõ Úr pedig 100.000 Ft-ot
adományozott iskolánk támogatására.
Nevelõtestületünk úgy döntött, hogy

A HIRDI REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET
ALKALMAI:
okt. 25-én du.3 órakor hálaadó
istentisztelet a hirdi evangélikus
templomban
vendéglelkészek: Aradi András,
Mónus Györgyi, Missura Tibor
lelkészek:Varsányi Ferenc, Németh
Zoltán
Okt.23-i megemlékezés PécsSomogyban
Okt. 18-án 16:30-kor szentmise,
utána ünnepi mûsor az 56-os
emléktáblánál majd a Kolping
Házban. Mindenkit szeretettel
várnak a szervezõk. Kérjük az
egyesületeket és civil szervezeteket,
hogy hozzanak virágot a hõsök
tiszteletére.

ezek az összegek a világítás
megújítására lennének a leginkább
közhasznúak. Ebbõl az összegbõl
indítottuk el a munkálatokat.
Azonban hamar kiderült, hogy ez a
pénz csupán a még hiányzó anyagok
beszerzésére
elegendõ.
Nagy
szerencsékre Péter Tamás – iskolánk
régi tanulója, aki villanyszerelõ –
szinte ingyen vállalta a szakmunkák
elvégzését. Így történhetett meg az a
csoda, hogy iskolánk osztálytermeinek
megvilágítását
140.000
Ft-ból
megoldottuk.
Tisztelettel és hálával köszönjük meg
Péter Tamásnak, hogy felnõttként sem
felejtette el kis iskolánkat és annak
segítésére sietett. Megköszönjük –
Tóth Mihálynénak és Huba Csabának
– képviselõinknek, hogy lehetõségeik
mértékében gondoltak iskolánkra. Az
összefogás erejének elismerésével
számolhatunk be arról, hogy Hirden
szeptember 1-én minden kisiskolás
Autóbuszos
kirándulás
Magyarország
két
nevezetes
tájegységére, az Õrségre és Göcsejre.
Idõpont: 2008. okt. 4. szombat
Útvonal:
ZalaegerszegÕriszentpéter
Program:
Zalaegerszeg:
Göcseji
Falumúzeum, Katolikus templom,
TV torony.
Õriszentpéter: Városszer,
Templomszer.
További részletekért érdeklõdni és
jelentkezni
a
30/3514671-es
telefonszámon lehet.

egészséges, tiszta, jól megvilágított
tanteremben kezdhette meg az új
tanévet.
Tanévnyitó
ünnepélyünkön
nemcsak a gyerekek, szülõk és az iskola
dolgozói voltak vidámak, hanem az a
kismókus is, amely az ünnepély kellõs
közepén megjelent az iskola udvarán.
A kezdésünk ettõl nagyon életszerûvé
kerekedett. Bízunk benne és reméljük,
hogy a folytatás ugyanilyen vidám és
kedves lesz.
Iskolánkban ismét elindulnak a
dolgos hétköznapok.
Az új tanévben minden kedves
szülõnek, kisgyermeknek és pedagógus
kollégának nagyon jó egészséget,
kitartást és sikeres eredményeket
kívánunk.

Emlékezés és koszorúzás

A Vasasi Bányász Nyugdijas
Alapszervezet vezetosége köszönetet
mond mindenkinek, aki a tisztelet és
emlékezés virágait elhelyezte, aki
megjelenésével,
szereplésével,
támogatásával aktiv részese volt az
58. Bányásznapi ünnepségeknek,
mindenkinek , akinek fontos a
bányászmúlt, és a szakmakúltúra
megorzése.
Baumgartner Sándorné
elnök
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A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet
elköszönt Füstös Gyula Lelkipásztortól

2008 augusztus 31-én délután
megtelt a Pécs-Somogyi Baptista
gyülekezet terme. A Lelkipásztor
szerint is „rég nem voltak ennyien”.
Felhangzott az ének: „Szent az Isten,
szent, szent, nincsen kezdete…”
Könnyes tekintetek követték amint
Füstös Gyula testvér belépett a
terembe, majd elfoglalta helyét a
szószéken. A kezdõ imádság után,
ismét együtt énekelt a gyülekezet .
Gyula
Testvér
elköszönõ
szolgálatának alapja, az Apostolok
cselekedetei 20:17-37 terjedõ igeszakasz
volt. Ebben az igerészben arról
olvashatunk, hogy Pál apostol miként
búcsúzik az efézusi vénektõl. Pál csak 3
évig munkálkodott Efézusban, Füstös
Gyula viszont 8 évig volt a Pécs
Somogyi
Baptista
gyülekezet
lelkipásztora. Szavai bátorítóan és
vigasztalóan csengtek a teremben:
„- Pállal ellentétben, nekünk jó
reménységünk van a viszontlátásra,
bár az idõ múlásával a kapcsolatok
megkophatnak! Vendég leszek itthon!
Vigyázzatok és emlékezzetek arra, hogy
8 évig könnyek között tusakodtam
értetek.”
A 8évnek volt termése,
emlékek, kicsik és nagyok, és a végsõ
búcsú. Könnyek között is isten szava
hirdettetett. Az üzenet: „Viseljetek
gondot magatokról és az egész
nyájról…”
A három korosztályt külön
szólította meg:
Az érett korúaknak – az imádkozó
alapnak – szólt a buzdítás, az imára.
Õk azok, akik az ima erejével segítik,
támogatják a gyülekezeti munkát.
A szendvics generáció – a
„felnõttek” – õk a tevékenyek, akik
végzik a munkát, teszik amit láttak,
látnak elõdeiktõl.
Az ifjakat figyelmezteti, hogy
keressék a jót a hasznosat. „- Ne
engedjétek legyengülni a lelketek,
szívetek. Kövessétek a jó példát,
legfõképpen a Jézus Krisztust!
A költözéssel kapcsolatban is

párhuzamot vont: lesz egy nagy, utolsó
költözés mindenkinek.
Ott van-e a zsebünkben a mennyei
bankkártya, vagy teherként nyomja
vállunkat mind az amihez az még
ragaszkodunk. Beférünk-e az ajtón,
készen állunk-e itt hagyni mindent.
Légy kész!
Az igeszolgálat után az énekkar,
„Õrálló fújjad a kürtöt” címû éneket

énekelte, majd a család nevében Füstös
Anita köszönt el a gyülekezettõl, a
Zsidókhoz írt levél 10 rész 35-39
versével:
„Ne
veszítsétek
el
tehát
bizodalmatokat, melynek nagy jutalma
van….”
Ezzel lezárult Füstös Gyula
lelkipásztori szolgálata a Pécs-Somogyi
baptista gyülekezetben.
. Füstös Gyula tevékenysége nem
korlátozódott a gyülekezeti életre,
sokszínû és sokrétû munkálkodását
tükrözte vissza, azoknak a névsora,
akik köszöntötték ez alkalommal.
A Tegyünk Egymásért Egyesület
részérõl, Kocsisné Nagy Margit
köszönt el.
A Pécs-Somogyi Kulturális és
Környezetvédelmi Egyesület nevében

Walter József és Szûcs Béláné köszönt
el, hangsúlyozva, hogy nem búcsúzni,
hanem csak elköszönni jöttek, és
megköszönni az együtt munkálkodást.
A Pécs-Hirdi Református gyülekezet
nevében Zóka Benjámin az Ároni
áldás szavaival köszönte meg a közös
szolgálatokat, Pálffy Emõke egy szép
alkalmi verssel búcsúzott.
A
Szabad
Keresztény
testvérgyülekezet nevében Farkas
Sándor testvér búcsúzott..
A Komlói Baptista testvérek nevében
Bartos Árpád Köszönte meg a 3 évi
együtt mûködést.
Haraszti Györgyné, Sátorhelyi
testvérnõ verssel köszönt el.
A Nõi Biblia kör nevében: Kapus
Györgyné a Józsué 1:7-9 verseit olvasta
fel útravalónak, Füstösné Ibolyának és
hangsúlyozta: Tudom az Úrnak terve
van veled!
A Zenekar nevében Ferenc Károly
köszönt el., megköszönve azt a
temérdek és szakszerû munkát, amit
Gyula testvér végzett.
A Gyülekezet nevében Lados Olivér
gyülekezetvezetõ átadta a búcsú
ajándékokat, és Kapus Gábor
köszönetet mondott mindazokért az
áldásokért melyekben Füstös Gyula
munkájának köszönhetõen részesült a
gyülekezet. Az énekkar nevében Kapus
Gáborné, köszönt el .
Ezután
Hajdúböszörményi
Gyülekezet vezetõje Tóth Gábor – a
fogadó gyülekezet nevében – szólt pár
szót a gyülekezetük múltjáról,
jelenérõl. Elmondása szerint a
tradicionális
jellegû baptista
gyülekezet 3 évi pásztornélküliség
után, nagy örömmel fogadja az új
lelkipásztort.
Munkájához ott is jó egészséget, és
sok sikert kivánunk!

Z.B.
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Itthon is lehet táborozni!
A vakáció utolsó hete izgalmasan
telt. Mondhatni helyben táboroztunk.
A Pécs-Hirdi református templom –
gyülekezeti ház - adott otthont az idei
hittantábornak, melyet a Pécs
belvárosi Református gyülekezet
szervezett. Nagyon jól éreztem magam
és szerintem a többiek is. Nagy öröm
és megtiszteltetés volt számunkra, mi
avathattuk fel elõször a táborozó
helyet.
A négy nap alatt megismerkedtünk
Dániel történetével. A kedves
hitoktatók nemcsak elmondták a
történetet, de szerepekre osztva el is
játszottuk. Így mindenki jobban
megjegyezte és megétette a történetek
lényegét.
Délutánonként
még
focizni
elmentünk, a közeli focipályára. Az
ételek nagyon finomak voltak (fõleg a
gulyás). A konyhán segédkezõk
mindent megtettek, hogy egy pocak se
maradjon éhesen.
Az egyik nap agyagoztunk, elõször
mindenki egy virágot formázott, aztán
lehetett mást is készíteni. Sok jó
játékot és nagyon szép ékeket

tanultunk a pár nap alatt.
Az utolsó napon ellátogattunk
Somogyba az állatmenhelyre. Nagy
élmény volt sokaknak, hogy
megsimogathatták az állatokat, én
leginkább csak arra emlékszem, hogy
büdös volt.

Este nagy tábortüzet raktunk. Körül
ültük és énekeltünk, szalonnát is
sütöttünk egy páran. Nagyon finom
volt. A hosszúra nyúlt esti program
után, mindenki fáradtan zuhant az
ágyba.
Reggel hamarabb keltünk fel, hogy a
pécsiek odaérjenek a vonathoz.
Reggelire finom pogácsát ettünk,
amit Erzsike néni sütött, és már
indultunk is a közeli vasútállomásra.
Mi, akik helybeliek voltunk,
elbúcsúzzunk a többiektõl, lelkesen
integettünk az állomáson. Mint
mindig a búcsú most megható volt, de
abban a reményben váltunk el , ha
hamarabb nem is, de jövõre megint
találkozunk a táborban.
Jó frissítõ volt ez az iskola kezdete
elõtt és remélem még sok ilyenben lesz
részünk.
Pálffy Enikõ
13 éves Hird
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VASASI
GAZDABOLT KFT.
PURINA MÁRKABOLT
Minden ami a csatornázáshoz
szükséges.(csövek, idomok)
Keddi napokon INGYENES
házhozszállítása 5000.-Ft felett.

SZÉNAKCIÓ!
Zsákos barna diószén akció!
10 zsák 35 kg-os barna
diószén vásárlása esetén
1 zsák 25 kg-os hasított
keményfa ajándékba,
ingyenes házhoz szállítással.
RENDELHETÕ: SZEPTEMBER 10.-IIG !

20 hetes piros KAKAS
Rántani való csibe

BANKKÁRTYA ELFOGADÓ HELY.
Hétfõ-péntek 7.00-17.00
Szombat 7.00-12.00

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

FOGADÓÓRA
HUBA CSABA
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ

2008. SZEPTEMBER 10.-ÉN,
szerdán fogadóórát tart:
HIRDEN,
16.00 és 17.00 óra között a
Harangláb utcai közösségi házban,
SOMOGYBAN,
17.15 és 18.15 óra között a
Településrészi Önkormányzat
irodájában (Búzakalász u. 3.)

NÕEGYLETI HÍREK

VASASON,
18.30 és 19.30 óra között a Bethlen
Gábor utcai „Kacatos” presszóban.
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A VASASI FUTBALLCSAPAT HÍREI
keretes hirdetés /3000FT/
Hitelek

Szeptember 6-án a somogyi Kodály Muvelodési
ház udvarán bányásznapi fozoverseny volt. A jó
hangukatú versengésben legjobbnak Mikó
Józsefné és csapata bizonyult. Ok az
ételkészités mellett a helyszin szép diszitésérol is
gondoskodtak.
+ a kép

személyi kölcsön 500e Ft-ig
akár 1 nap alatt
hitelkártyák
jelzáloghitelek:szabadfelhaszn
álásra,lakásvásárlásra
BAR végrehajtás ingatlanhitel
esetén nem akadály

MIKLÓS MODERN FODRÁSZAT

kreatív festés
és melir technikák
tartós dauer, modern
hajvágás, kontyfésülés

Vasas, Szövetkezet u.16.

telefon:72-337-366

A múlt havi rejtvény megfejtése:
négyesfogat, feketekávé, féltékeny.
Nyertes: Bárhoffné Huber Mária
Somogy, Gát u. Nyereményét a gyógyszertárban veheti át.

GRATULÁLUNK!

REJTVÉNYEK

06-20-496-4644

Víz, fûtésszerelés
vegyestüzelésû kazánok
beépítése házhozszállítással
szennyvízcsatorna bekötés
anyagbeszerzéssel,
földmunkával, helyreállítással, költségvetéssel,
részletfizetéssel.

30-565-2254
70-228-3898
Wolf Zoltán

Köszönöm bizalmukat,
eddigi megrendeléseiket!

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

