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Együtt ünnepeltek
a civilek

Minden kedves olvasónknak
Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk!

(A szerkesztõség)



MEGHÍVÓ

Településeinken ez évben elõször
közösen, valamint nagy számú civil
szervezeti és lakossági részvétel mellett
tartották meg a március 15-i megemlékezéseket. Hirden március 12-én a
Faluházban Matheisz János megnyitója
után a Hirdi Általános Iskola tanulói
színvonalas, szép mûsort adtak elõ a
48-49-es szabadságharcra emlékezve. Az
Asszonyklub 48-as dalokkal szórakoztatta az ünneplõ közönséget, közös
éneklésre buzdítva Õket. Somogyban a
Kossuth Mûvelõdési Házban március
13-án Vókó János köszöntõje után
csodálatosan szerepeltek, remekeltek az
ovisok egy nagyszerû ünnepi mûsorral,
szép fellépésével a Somogyi Igrice
Citerazenekar, továbbá a BNJ Népdalkar emelte az ünnep hangulatát. Utána
együtt emlékeztek a Kossuth-fal elõtt
civilek, helyi lakosok, politikusok.

Vasason március 15-én szintén számos
civil szervezet, egyházi felekezet képviselõi együtt emlékeztek nemzeti ünnepünk alkalmából a Petõfi-szobornál.
Berényi Zoltán köszöntõjét követõen a
metszõ hideg ellenére megjelent nagyszámú érdeklõdõ közönség elõtt Bartó
Nikolett szépen szavalt, kitartóan játszott a Vasasi Bányász Zenekar, és nagyszerû mûsort adott a BNJ Népdalkar.
A megemlékezés végén az ünneplõk
közösen megkoszorúzták a Petõfi-szobrot. Az ünnepi megemlékezõ gondolatokat Hirden Huba Csaba önkormányzati képviselõ, Somogyban Hámori
Istvánné ny. iskolaigazgató-helyettes,
míg Vasason Dr. Hoppál Péter országgyûlési és önkormányzati képviselõ
tolmácsolta.
Berényi Zoltán



2010. április 24-én „Miénk a tér”
kulturális és közösségi program részeként a keleti városrész három településének közös összefogásával, egész
napos programra hívja a lakosságot.
A rendezvény nyitott a lakosság minden korosztálya számára.
Délelõtt szentmise és állatáldás a
Szent György hegyen, majd akadályverseny Somogytól Hirdig. Délután kulturális programok Hirden a
Zengõ utcai sportpályán.
A részletes meghívót és
programot mindenki részére
plakátok és egyéb hirdetés útján
megjelenítjük.
Hirdi Nõegylet,
„Napsugaras Õsz” Asszonyklub Egyesület,
Hirdi Sportegyesület közössége



A somogyi Tegyünk Egymásért
Egyesület évente megrendezésre kerülõ Szent György napi programjával
csatlakozik a „Miénk a tér” közösségi
programhoz.
10 órakor szentmise, búza és állatszentelés a Múromi keresztnél. Utána
a somogyi óvodások és a Berze Nagy
János Népdalkar ad mûsort, majd
akadályverseny indul Hird végállomással.
Kocsisné Nagy Margit


Sok Hírünk Van
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Mi a Hirdi „Napsugaras Õsz”
Asszonyklub Egyesület tagjai szeretnénk Hird „híres” és ismert vagy még
ismeretlen embereirõl egy sorozatot
írni a három település közös havonta
megjelenõ lapjában. Életútjukat, történeteiket. 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 reményében. Szeretnénk ha nagyobb
közösség megismerhetné ezeket az
embereket, életútjukat.
Elsõként, számomra egy nagyon kedves, barátságos embert szereténk
bemutatni, aki sajnos már nem él, a
közelmúltban temettük el.
Purget Józsi bácsiról beszélek.
Nyugodjon Békében!
Egy ízben, mások javaslatára kerestem fel, Szondiné Piroskával együtt,
hogy adatokat gyûjtsünk a „Miénk a
Város” vetélkedõ történelmi írásaihoz.
Kértük, mesélen Hirdrõl!
Mesélt! – Élvezettel, lelkesen, szomorúan, újra átélve a régi kitelepítési
borzalmakat, ahol az emberek, csalá-
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Purget Józsi bácsi

dok egy pillanat alatt semmivé váltak,
földönfutóvá tették õket. Amikor
errõl az idõrõl beszélt elsírta magát.
Még ennnyi év távlatából is frissen
éltek emlékei, elborzadt az akkori
bánásmód illetve politikai helyzetek
miatt. Bennünket is kirázott a hideg e
sok szörnyûség hallatán. Mesélt a régi
kötélgyárról, azok gazdáiról. Mesélt a
jóról, mesélt a rosszról, mesélt a régi
Hirdrõl, ami akkoriban csak pár házból állt. Emlékezett a régi malmokra,
a patakra ami akkor még kristálytiszta
volt.
Mesélt egy kastélyszerû vadászházról, ahol annak idején az átvonuló
elõkelõségek megpihentek.
Mesélt a régi téglagyárról, a mészoltó gödrökrõl, hogy milyen nehéz élete
volt az embereknek, hiszen a régi
rendszer a kitelepített embereket nem
vette emberszámba, olcsó munkaerõnek számítottak.
Feleségével együtt emlékeztek mindezekre, az emberek szokásira, a fõzés
és népviseletek terén.

Azért mesélt szép dolgokról is, pl. a
templom építésrõl, az egyre szaporodó házakról, a lakosság növekvõ létszámáról.
Beszélt arról az idõrõl is amikor
családot alapítottak, gyermekeik születtek, és végre tudtak házat is építeni,
persze kölcsönbõl.
Végsõ soron mesélt egy régi és egy
új világról, amiben sok rossz, de szép
dolgok is történtek. Arról, hogy fel
tudtak állni, nem hagyták, hogy emberi méltóságukat teljesen eltapossák,
büszkeségük fennmaradt a mai napig.
Utólag is köszönjük Józsi bácsinak
és kedves feleségének, hogy ilyen mozgalmas élettel és történetekkel ajándékoztak meg bennünket. Mi azt kívánjuk Józsi bácsinak, hogy nyugodjon
békében és ha teheti az égieknek
meséljen szeretett Hirdjérõl.
A Hirdi "Napsugaras Õsz" Egyesület
nevében is: Bukics Albert klub tag.


Civilek a Parlamentben
Településünkrõl négy civil szervezet képviselõi vettek részt a 2010. január 22én Budapesten megrendezett EU 2011. Konferencián. A civil fórumon a
meghívott szervezetek képviselõi az EU 2011-es soros elnökségére készülõ
Magyarország várható feladatairól kaptak tájékoztatást. Képünkön a civilek egy
csoportja látható az ülésteremben.
BZ

Közbiztonsági fórum
Településeinken közbiztonsági fórum lesz, amelyet az Önkormányzat Közbiztonsági és
Bûnmegelõzési Tanácsa (KBT) tart, együttmûködve a helyi civil szervezetekkel. A nyílt nap
keretében a résztvevõk aktuális közbiztonsági kérdésekrõl kaphatnak tájékoztatást.
Program: Vagyonvédelmi, bûnmegelõzési kiállítás.
Pécs-Kelet Közbiztonsági Program ismertetése.
Vagyonvédelmi praktikák – hogyan védekezzünk a betörések ellen.
Fórum – kötetlen beszélgetés, vita.
Elõadók: Dr. Schmidt József önkormányzati képviselõ, KBT elnök
Dr. Cserép Attila ny. r. ezredes KBT titkár
Palkovics Sándor r. alezredes gyárvárosi rendõrõrs parancsok
Schranz Richárd a Közterület-felügyelet vezetõje
Idõpontok, és helyszínek:
Vasason a BNJ Mûvelõdési Házban április 6-án 17 órakor
Hirden a Faluházban április 7-én 17 órakor
Somogyban április 8-án 16 órakor a Kossuth Mûvelõdési Házban,
és még aznap este 18 órakor a Kodály Mûvelõdési Házban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

FOGADÓÓRA
HUBA CSABA
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ
2010. ÁPRILIS 19-én, hétfõn
fogadóórát tart:
HIRDEN, 16.00 és 17.00 óra között a részönkormányzat irodájában
(Harangláb utca),
SOMOGYBAN, 17.15 és 18.15 óra
között a részönkormányzat irodájában (Búzakalász u. 3.)
VASASON, 18.30 és 19.30 óra
között részönkormányzat irodájában (a Berze Mûvelõdési Házban).

Sok Hírünk Van
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V I S S Z A T E K I N T É S



„Akiért a harang szól”
(Hemingway)

2010. Március 12-én pénteken
Hirden a Faluházban rendezte meg a
Részönkormányzat és a „Napsugaras
Õsz” Asszonyklub az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc emlékünnepét.
Az elõzõ napokban az idõjárás mit
sem törõdve ezzel, óriási mennyiségû
havat hozott a Mecsekaljára is. Nem
mindennapi látvány volt, bár hirdi
öregek szerint 55 évvel ezelõtt ugyanilyen idõ volt ezen a napon. De mintha megszánt volna bennünket az
idõjárás felelõs, erõteljesen olvadni
kezdett, és igazi márciusi idõ kerekedett.
Igen szép számmal összejöttünk a
Faluházban, újra megbizonyosodhattunk mennyire hiányzik egy kultúrház
Hirdnek, hiszen jócskán kiszorultak a
Faluház külsõ helységébe is. Pontban
15 órakor a Himnusz hangjaira megkezdõdött az ünnepség. A hirdi iskola
tanulói hibátlan, megható mûsort adtak, felnõtteket meghazudtoló igényességgel szavaltak, énekeltek. Szívbõl
köszönjük a pedagógusoknak a mûsor
betanítását! A gyermekek után az
Asszonyklub kórusa Kossuth toborzó
nótákat énekelt igen lelkesen, majd a
szokásokhoz híven Szondiné Piroska
karvezetõ felkérte a hallgatóságot is az
együtténeklésre, most is sikerrel.
A megemlékezés harmadik részében
Huba Csaba képviselõnk méltó gondolatait osztotta meg velünk. Beszélt
az 1945-1990-ig tejredõ idõszak viszontagságos ünnepségeinkrõl, amikor egy
kokárda kitûzése a szívünk fölé sem
volt egyszerû dolog.

Az ünnep legfelemelõbb részéhez
érkeztünk. A Harangláb nagy harangját a hirdi Részönkormányzat felújítatta, ifj. Becker János és munkatársai
vállalták ezt a nem mindennapi feladatot. A képviselõ úr igen értékes

a szûkebb pátriájuk iránt is. A résztvevõket az Asszonyklub tagjai finom
süteményekkel, pogácsákkal kínálták,
öröm volt látni, hogy tudnak az emberek idõt szakítani egymásra, egy kis
beszélgetésre. Öröm volt azt is látni,
hogy a Hirdrõl elszármazottak is
visszajöttek kis falujukba erre a nemes
ünnepre. Köszönjük nekik is a résztvételt!
A Pécs TV Március 14-én este adta le a
felvett hirdi perceket, megható, felemelõ
volt újra látni.
„Ez a föld mely drága nekünk,
melyet legjobban szeretünk,
Ahová, bármerre járunk,
Mindig vissza-visszavágyunk:
Ez a haza!„
(Majtényi Flóra)
Vincze Károlyné


levéltári anyagból ismertette a Harangláb és a szorosan hozzákapcsolódó valamikori tanítólakás történetét. Szinte
hihetetlen, de 1783-97 között épült a
lakás, a Harangláb pedig az ezt követõ
évtizedekben (nincs pontos adat!). A
Haranglábat többször felújították, és a
tornyában lakó nagy és kicsi harangot
is. Képviselõ úr méltó gondolatait az
alább mondottal fejezte be:
„Szólaljon meg a harang a hõsökért,
valamint azokért az elhunyt Hirdiekért,
akikért nem tudott megszólalni"
Ezt követõen kivonultunk a termekbõl és a harangszó hangjai mellett elénekeltük a Szózatot. Többen könnyeiket törölgették. Hiszem – tudom –
látom, hogy van az emberekben érzés

ADÓ 1 %-OK
Hirdi Nõegylet: 18305221-1-02
Vasasi Szent Borbála Egyesület: 18328772-1-02
„Tegyünk Egymásért” Egyesület: 18322996-1-02.
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület: 18328600-1-02
Vasasért Egyesület: 18305434-1-02
„Napsugaras Õsz” Asszonyklub Egyesület: 18324565-1-02
Bányász Torna Club Sport Egyesület: 18329577-1-02

EZER MESTER
SZAKSZOLGÁLTATÁS
TISZTELT
HIRD-SOMOGY-VASAS
LAKOSAI!

Háztartási gépek, hûtõk, villanytûzhelyek, hõtárolós kályhák, villanybojlerek, nyílászárók, zárak, csaptelepek
javítása és cseréje.
Kisebb építõipari, tetõfedési, ereszcsatornázási, betonozási, asztalosipari munkák elvégzése.
A javításokat elõzetes ingyenes felmérés utáni árajánlat alapján végezzük.
Hívjon bátran bármilyen problémájával, mi igyekszünk gyorsan,
szakszerûen és olcsón megoldani!
Ne várjon a kánikulára, már most
gondoljon lakásának klimatizálására,
mi ebben is szakemberek és partnerek vagyunk!

FATÉR GYULA
0630/9276-187

Sok Hírünk Van
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1. rész

A társasház alapításról,
építményadóról

A településeinken lévõ osztatlan közös tulajdonú sorházak vonatkozá-sában az építményadó alóli mentességet
csak társasház alapítással lehet elkerülni
a jelenleg hatályos jogszabályok szerint. A társasház-alapítás elõnyös a
tulajdonosokra nézve és lényegesen
igazságosabb az adózás vonatkozásában. A lakrészek külön tulajdonba
kerülnek, ezáltal a ténylegesen használt
lakás hasznos alapterülete az adó
alapja, amely 65 m2-ig mentes az adó
alól, a legtöbb ilyen lakás pedig ennél
kisebb. Az elmúlt 5 évre kivetett adóval kapcsolatban csak egyedi méltányossági kérelmek alapján lehet mentesülni az adó alól, vagy részletfizetést
kérni.
1.

2.

3.

4.

2010. április

A TÁRSASHÁZ ALAPÍTÁS LÉPÉSEI:
Az elsõ lépés az alapításnál, hogy
valamennyi tulajdonostárs egyetértése szükséges hozzá, mivel az alapító okiratot kivétel nélkül valamennyi tulajdonostársnak alá kell
írnia. Tehát meg kell beszélni a
házban, hogy mindenki akarja-e,
illetve tudja-e vállalni a költségeket.
Ha nincs mûszaki rajz a teljes házról, akkor tervezõvel fel kell méretni és meg kell rajzoltatni az alaprajzot.
A rajz alapján ügyvéd elkészíti a
szerzõdést, a társasház alapító okiratát
ügyvéd az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezteti a társasházat

A TÁRSASHÁZ ALAPÍTÁS KÖLTSÉGEI:
- mûszaki rajz elkészítésének költsége: kb. 100.000,- Ft
- ügyvédi munkadíj: kb. lakásonként
5–10.000,- Ft
- földhivatali eljárás díja lakásonként
6.600,- Ft

A polgármesteri hivatal ehhez
kérelem alapján adhat segítséget.
Érdeklõdni konkrét ügyekben, illetve jogi segítséget dr. Füzér Judittól
lehet kérni az 533-900-as telefonszámon.
Számításaim szerint az alapítás költsége egy 4 lakásos, összességében 200
m2-es háznál három év adója (80 m2 az
adómentes terület, tehát 120 m2 után
adót kell fizetni, az 120×450=54.000,
ezt fizeti meg évente tulajdoni hányad
szerint a tulajdonosok, tehát jelen
példában 1 lakás után 13.500,- Ft
évente), tehát három év alatt megtérül
a társasház alapítás az adó alóli mentesség következtében.
Legfõbb elõnye a társasháznak,
hogy az osztatlan közös tulajdonban
levõ épület esetén, a tulajdonközösség
megosztásával jön létre, a kizárólagosan használt lakrészek külön tulajdonba kerülnek, önálló helyrajzi számon
fognak szerepelni, saját tulajdoni lapjuk lesz és nem lesz szükség esetleges
hitelfelvételnél a többi tulajdonosra,
illetõleg adásvételnél sincs elõvásárlási
joga a házban lakóknak, valamint 65
m2-ig mentes lesz az építményadó
fizetési kötelezettség alól.
Röviden a Társasházról szóló 2003.
évi 133. törvény rendelkezéseibõl:
• Társasháztulajdon jön létre, ha az
épületingatlanon az ún. társasházi
alapító okiratban meghatározott,
mûszakilag megosztott, legalább
két önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, vagy legalább
egy önálló lakás és egy nem lakás

céljára szolgáló helyiség az azt
kizárólagosan használó tulajdonos/tulajdonosok külön tulajdonába kerül, az épülethez tartozó földrészlet, és a külön tulajdonként
meg nem határozott épületrész (pl.,
tetõ, tartófalak, közös kémény,
közös padlás, közmû) a tulajdonostársak közös tulajdonába kerül.
• Társasházat az ingatlan valamennyi
tulajdonostársa ügyvéd által ellenjegyzett alapító okirattal létesíthet.
Az alapításhoz a társasháznak az
ingatlan-nyilvántartásba
való
bejegyzése is szükséges.
Folytatjuk
Dr. Dömse Boglárka
ügyvéd


A Vasasért Egyesület 2010.
április 15-én tartja szokásos
évi rendes közgyûlését, amelyre jelen soraimmal tisztelettel
meghívom az egyesület tagjait.
Ideje: 2010. április 15. 18.30.
Helye: Vasas, Bencze J. u. 6. sz
alatti Egyesületi Ház
Tervezett napirend: Beszámoló
a 2009-es munkáról.
Pályázati források felhasználása,
projektek megbeszélése
2010-ben elõttünk álló feladatok
áttekintése.
Tagfelvétel, tagdíjfizetés, egyebek.
A közgyûlés nyilvános, azon bárki részt
vehet a terem befogadóképessége mértékéig.
Berényi Zoltán

2010. 4. szám

Sok Hírünk Van

Gyermekszemmel
Iskoláinkban is igyekszünk népszerûsíteni a helyi lapot.
Ismerkedünk a cikkek szerzõivel, a témákkal. A lehetõségekhez mérten igyekszünk
közéleti embereket nevelni, akik figyelnek településük életére, kíváncsiak a helyi
eseményekre.
Néhány ügyes tollú, vasasi, 4. osztályos tanuló írását közöljük az alábbiakban.
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Vénusz napraf. étolaj

350 Ft/l

Tschibo Family kávé

399 Ft/250g 1596 FT/kg
WC papír 8 tek. 150 ft/cs. 18.75 Ft/tk.
Málnaszörpök 2 l 149 Ft 74.5 ft/l
Minden hónapban új akciók!
Vasas, Bethlen u. 30. • nyitva: 8-16-ig
Minden kedves vásárlónknak
kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

NÕI-FÉRFI-GYERMEK FODRÁSZ
nagyszerû ötletek – kedvezõ ár
72/267-723 • +3630/824-5663
Pécs-Vasas, Bethlen Gábor u. 57.
MINDENNEMÛ GÉPJÁRMÛ
(SZEMÉLYGÉPKOCSI, TEHERGÉPKOCSI, TRAKTOR)

VIZSGÁZTATÁSA, ÜGYINTÉZÉSE

A Pécsi Állatkert
meglátogatása
Nagy lehetõséget kapott a VasasSomogy-Hird Általános Iskola. Meghívták a Pécsi Állatkertben tartott
rendezvényre.
A vasasi iskola igazgatója, Gyuri
bácsi felajánlotta négy gyereknek az
iskolából, hogy elkísérhetik õt. A választás Nikolettre, a nyolcadik osztályból, Patrikra a hatodok osztályból, Bettire és rám (Abigélre) a negyedik osztályból esett. Az igazgató bácsi
autójával vitt bennünket. Az állatkertnél már sokan gyülekeztek, mintha
csak ránk vártak volna. Miután
kiszálltunk az autóból elõször üvegen
keresztül nézegettük a pici majmokat.
Hamarosan odajött az állatokat gondozó néni, kezében a majmok eledele.
Megkérdezte, hogy meg szeretnénk-e
etetni õket. Mi egy boldog igennel
válaszoltunk. Ott benn nagyon vidámnak éreztük magunkat. Nem
sokkal késõbb Gyuri bácsi szólt, hogy
menjünk, mert már várnak bennünket. Az üvegház elõtt zajlott le a rendezvény. 100 darab jegyet ajándékoztak az iskoláink részére, ami mellé
még egy buszt is biztosítanak a tanulók odaszállításához.
Utána még a többi állatot is megnéztük, ahol ugyanolyan jó és vidám
volt, mint a pici majmoknál.
Tornai Abigél
4. osztályos tanuló

Egy szebb iskola

+3630/824-5661

Régebben az iskolánkat ellepte a
grefiti. Minden külsõ ajtón, ablakon,
sõt a falakon is ott díszelgett a „firkálmány” Az ajtókról és az ablakokról lemosták az iskola tanulói. De a
falakról nem tudtuk. Most itt a lehetõség. A 8. osztály lefesti a tornaterem
külsõ falát, mert itt van a legnagyobb
firkálmány.
Így egy szebb, kellemesebb iskolába
járhatunk majd.
Bartó Bernadett
4. osztályos tanuló

Kóbor kutyák
Itt Vasason nagy az élet. Reggelente
mindenki megy valahová. Van, aki
boltba, mások piacra. A gyerekek meg
(leggyakrabban) az iskolába.
Mikor én kimegyek a kapun, egy
kutyát mindig látok. Mostanában
négy kutya eljön az iskolába is. Ám
más kutyák is vannak. Nem harapnak
(még), de az egész falut bepiszkítják!
A szemeteseket szétszedik! Sokan tartanak a kutyáktól. Én is közéjük tartozom, mert volt már egy rossz élményem.
Szeretném, ha a kutyatartók tennének valamit, hogy én és a többi ember, aki fél, bátrabban léphessen ki az
utcára.
Bartó Bernadett
4. oszt. tanuló

APRÓ

Gyermekágy autóformációban olcsón eladó.
/5000Ft/
Érd: 72/337-789
Vasason a Gubér közben 1600 m2
panorámás építési telek eladó.
Víz, csatorna van.
0630/577-4988
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Tisztelt
Ingatlantulajdonosok!
Vállalkozásunk 1990 óta
végez épületgépészeti munkákat

2010. április

Gerzson Pál
kiállítás

Szolgáltatásaink:
A telekhatáron és épületen belül:
-szennyvízhálózat kiépítése, ivóvízhálózat kiépítése
-fûtéshálózat kiépítése, komplett gépészet
-víztisztítók, vízlágyítók, melegvíztárolók, fûtõtestek,
kazánok, kandallók
-szerelvények, berendezési tárgyak cseréje, javitása.
Hidegburkolás, kisebb kõmûves munkák.
Víztakarékos WC-tartályok.

2010. március 18-án a budapesti
Koller Galériában (www.kollergaleria.hu)
megnyílt a hirdi születésû Gerzson Pál
(1931-2008) Munkácsy-díjas fetõmûvész, érdemes mûvész emlékkiállítása
„Magyar Táj” címmel.

Recept

Akciós csaptelepek
5 év garanciával!

KOSSUTH KIFLI

EGY JÓTANÁCS: a rossz minõség emléke
sokkal tovább él, mint az alacsony ár miatt érzett
rövidke öröm!

Az ön szerelõje: Wolf Zoltán
telefon: 70/228-3898, 20/504-8218
vizesfarkas@citromail.hu

Gerzson Pál életérõl, munkásságáról
ezeken az oldalakon találhatnak információkat:
http://www.gerzsonpal.hu/
Péter Anikó

H I T É L E T
Húsvét vasárnap, április 4-én Hirden a református imaházban 10 órakor lesz
istentisztelet.

ÁPRILISI MISEREND
Szombat (04.10.)
Vasárnap (04.11.)

Somogy
Vasas
16.30 Igeliturgia
11.30 mise

Szombat (04.17.)
Vasárnap (04.18.)

11.30 mise

Szombat (04.24.)
Vasárnap (04.25.)
Szombat (05.01.)
Vasárnap (05.02.)

Hird
8.30 mise

16.30 Igeliturgia

Szabadtéri mise
a Múromi
keresztnél 10.00

8.30 liturgia
16.30 mise
8.30 mise
16.30 Bérmálás
8.30 Igeliturgia

A nagyheti szertartások idõpontja a márciusi SHV újságban megjelentekkel megegyezõ.
TERVEZET A NAGYHETI SZERTARTÁSOK IDÕPONTJÁRÓL
„Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által”
(Róm.5,5)

Örömmel adjuk hírül, hogy
2010. május 1-én, szombaton délután 16.00 órakor
a Pécs-vasasi Munkás Szent József templomban
Mayer Mihály megyéspüspök Úr
fiataljainkat a bérmálás szentségében részesíti.
E jeles ünnepre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Egyházközség képviselõtestülete

Közkívánatra a március 15-i
ünnepségen nagy sikert aratott
Kossuth-kifli receptje:
Hozzávalók 8 fõre
• 20 dkg vaj
• 18 dkg liszt
• 20 dkg porcukor
• 4 tojás
• késhegynyi sütõpor
• 1 citrom reszelt héja
• vaj és liszt (a tepsi kikenéséhez)
• 10 dkg dió vagy mandula a tetejére
ELKÉSZÍTÉS
1. A vajat a cukorral habosra keverjük, majd egyesével hozzáadjuk a
tojássárgákat, mindegyikkel jól
kikeverve. A végén beletesszük a
citromhéjat is.
2. A tojásfehérjéket kemény habbá
verjük és óvatosan beleforgatjuk
a vajas-cukros-tojásos masszába,
vigyázva, nehogy összetörjön.
3. Hozzászitáljuk a sütõporos lisztet, elkeverjük.
4. Vajjal kikent, liszttel meghintett
tepsibe simítjuk a tésztát (kb. 1
centi magasan álljon a tészta a
tepsiben!).
5. A tetejét megszórjuk durvára vágott dióval vagy mandulával.
6. Közepesnél kicsit erõsebb tûzön
kb. fél óra alatt megsütjük.
7. Miután kihûlt, pogácsaszaggatóval félholdakat (kifliket) szaggatunk belõle.

Beküldte: Kocsisné Nagy Margit

Köszönjük!
Jó étvágyat!

2010. 4. szám
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S P O R T
DÖCÖGÕSEN KEZDTE A TAVASZI IDÉNYT A BÁNYÁSZ!
Bányász TC- Sátorhely 1-2 (1-1)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézõ, 2010. március 7., Megyei III. osztály
Mohácsi csoport 16. forduló
B: Ostyánszki–Pataki J., Csonka ,Guhr, Pataki Z.–Rácz, (Kovács P.), Róth,
(Tóth P.), Sipos, Márk (Bárhoff)–Vörösvári, (Rédei), Papp T.
Edzõ: Ostyánszki Péter. G.: Sipos
Bányász TC- Sátorhely 1-2 (1-1)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézõ, 2010. március 21., Megyei III.
osztály Mohácsi csoport 18. forduló
B: Ostyánszki - Kerner, Csonka, Guhr, (Pataki J.), Pataki Z. - Kanizsa,
(Németh N.), Róth, Sipos, Márk (Bárhoff) - Vörösvári, (Tóth P.), Papp
T.,(Rédei) Edzõ: Ostyánszki Péter G.: Guhr

Köszönet a támogatóknak a CSABA Szódának, Kiss Antalnak,
További szponzorok és támogatók segítségét is köszönettel és szívesen vesszük!

A Magyar Köztársaság 2010. évi
fedettpályás serdülõ bajnokságán
Budapesten a 15 éves korosztályban
Kovács Ferenc vasasi fiú lett az
elsõ helyezett, ragyogó 2 perc 38.62
mp eredménnyel.
Gratulálunk, csak így tovább !

XXVI. Pécs-Harkány
Országúti Futóverseny
Településünkrõl többen is sikerrel
teljesítették idén is a Pécs-Harkány
közti 25 km-es távot. Az idõ kiváló
volt, bár kicsit hideg, de enyhülést
adott a célban a termálvíz melege.
Eredmények: Schneider Pál (1ó 55p) ,
Surján László (1ó 49p) egyéniben; az
újság váltó csapatában pedig: Taar

A CSAPAT MÉRKÕZÉSEI
ÁPRILISBAN:
Április 4-én 15.30-kor
Bányász - Pécsbánya Parcsinban
Április 11-én 15.30-kor
Pogány II - Bányász Pogányban
Április 18-án 16.00-kor
Bányász - Bár Parcsinban
Április 25-én 16.00-kor
Bakonya - Bányász Bakonyán
Május 2-án 16.30-kor
Bányász - Szászvár II. Parcsinban

Az elmúlt három hétben lezajlottak a torna diákolimpia versenyei.
I-II. korcsoport:
Városi Diákolimpia:
Csapat 1. helyezés: Németh Balázs,
Korom Norbert, Schmidt Balázs, Hénel Gábor,
Engelsbach Balázs, Bárhoff Dominik/
Egyéni: 1. helyezés Németh Balázs, 3.
helyezés Korom Norbert, 4. helyezés
Engelsbach Balázs, 6. helyezés Bárhoff
Dominik
Megyei Diákolimpia:
Csapat: 2. helyezés
Egyéni: 5. helyezés Németh Balázs
Országos Elõdöntõ: /5 megye részvételével/
Csapat: 2. helyezés
Egyéni: 2. helyezés Korom Norbert, 5. helyezés Németh Balázs
III-IV. korcsoport:
Városi Diákolimpia:
Csapat: 1. helyezés Domokos Levente,
Orsós János, Gálosi Patrik, Hollósi Olivér,
Schiller Gergely, Lõrincz Attila

Ilona, Fleitscher Dávid, Berényi
Zoltán összesítettben 2ó 7p, és a
Kovács testvérek szintén csapatban.
Gratulálunk, jövõre lefutjuk megint!
Képünkön a szerkesztõség csapata.

Egyéni: 1. helyezés Domokos Levente, 2. helyezés Gálosi Patrik, 3. helyezés
Orsós János
Megyei Diákolimpia:
Csapat: 2. helyezés
Egyéni: 6. helyezés Domokos Levente
Országos Elõdöntõ: /5 megye részvételével/
Csapat: 3. helyezés
Mindkét csapat az országos döntõbe jutott, melyet idén Szombathely városa rendez.
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FELHÍVÁS

Új év új
lendület, régi
vágyak!

2010. április11-één és 25-één országgyûlési képviselõ választás lesz
Magyarországon. Kérünk mindenkit, hogy éljen választójogával,
mert így befolyásolhatja hazánk életét a következõ négy évre. Aki
annyira passzív, hogy négyévente egyszer/ kétszer / nem szán egy fél
órát a közéletre, az késõbb ne is kritizáljon, ne panaszkodjon!
Minden szavazat számít!
A mi körzetünkben induló jelöltek:
Bókay Endre MSZP
Dr. Füredi Péter MDF
Dr. Hoppál Péter FIDESZ,KDNP

Nyílászáró évindító
akció!
5 légkamrás, dupla
ütközĘgumitömítéses vízgátas
profil Lowe 1,4 üveggel

Kölcsey-Gyurkóné Baka Sára LMP
Porpáczy Ernõ JOBBIK

60 * 60 Bukónyíló ablak

Szerkesztõség

90 * 60 Bukó ablak 19.229 Ft

Forrás: www.valasztas.hu

17.500 Ft

90 * 150 Bukónyíló ablak 29.015 Ft

MIKLÓS MODERN

180 * 150 Középfelnyíló 58.634 Ft

FODRÁSZAT

100 * 210 Bejárati ajtó 87.500 Ft

VASAS, SZÖVETKEZET U. 16.

Ezen kívül redĘnyök, reluxák és szalagfüggönyök széles választékával,
kedvezĘ áron állok Tisztelt megrendelĘim rendelkezésére.

06-30/452-4160

90 * 210 Erkélyajtó 39.000 Ft
Az árak tartalmazzák az ÁFÁT!

ÉrdeklĘdni:

Kóta László

06/30 256-9421

HIVJON HÁZHOZ IS!

Látványpékség és vegyesbolt

Kelleme húsvéti
ünnepeket kívánunk!

Szeretettel várjuk vendégeinke

Nyitva tartás:
H-P: 530 – 10001400 – 1830
Húsvétkor:
04.04.: 630-1000; 1200-1600
04.05.: 630-1230
Pécs-Hird, ZengĘ u. 49
70/569-9913

VASASI
GAZDABOLT KFT.
PURINA MÁRKABOLT

KEDDI NAPOKON INGYENES
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:
• PURINA TAKARMÁNY, MOL PB
GÁZPAKACK, TARTÓS ÉLELMISZER...

Purina csibe indító táp akció!
10+1 kg, illetve 20+2 kg ajándék.

BÁBOLNAI NAPOS- ÉS
ELÕNEVELT CSIBE:
NAPOS: 04.22, 06.10.
ELÕNEVELT: 04.20., 05.20.

Virágföld akció: 790.-/ 50 l
Figyelje a bolt elõtt lévõ akciós
hirdetõ tábláinkat!.
Vetõmag, mûtrágya, lemosó permetszerek.

TELEFONKÁRTYA FELTÖLTÉS:
T-Mobil, Pannon, Vodafone
Buszjegy és rövidáru kapható !

Hétfõ-péntek 8.00–17.00
Szombat 8.00–12.00

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

INTERNET SÖRÖZė
Minden nap sör óra! (19-20h)
Játékgép Pécs-Hird, Hirdi út 52

Minden vendégünknek
kellemes húsvéti ünnepeket!

