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Minden egyes
hópehely ...

Már az adventi asztaldíszítésnél
felkerül nálam a fenyõgallyra egy pici
kerámia angyalka. Ezüstös ruhácskája,
csillagos szárnya, aranyhaja láttán elszorul a szívem, s könnybe borul a
szemem. Ennek az angyalkának a
történetét szeretném megosztani az
Olvasókkal.
Éveken át kedves szokásunk
volt boldogult nõvéremmel,
hogy minden szerda délután elindultunk valahova.
Rossz idõben múzeumok, tárlatok
látogatása volt a cél,
jó idõben a hegyi járatokra igyekeztünk, s innen
tovább gyalog a természetbe. Ezen
a szép adventi délutánon csizmán felül
ért már a hó, nem is járt a Tubesen
más lélek, mint mi ketten. Tiszta, fehér
lepel borította a tájat, csak egy-egy
madár csippentett a csendháborításra.
Majd fiúk síelõ csoportja suhant el
mellettünk, de értékelve a közös természetimádatot, ránk köszöntek. Mi meg

néztük a lassan lebukó nap bíbor színeit, gyermekkori versekkel nosztalgiáztunk:
„Amikor az égbolt piros színben játszott,
Sütöttek cukorkát, habkiflit, kalácsot...”
Lassan vissza kellett fordulnunk,
közben eleredt a hó, óriási, kristályforma pelyhekben. Ekkor így szóltam:
– Akkorák ezek a hópelyhek, hogy
elhiszem, el tudom
hinni, hogy „Minden egyes hópehely
Angyaloknak lakóhely.....”
Nõvérem szó nélkül a táskájába nyúlt, s
kivette belõle az Angyalkát.
„Karácsonyra szántam”. Csak
átöleltük egymást, mert a Szeretet magáért beszél.
Hát ilyen áhitatos, szeretetteljes Karácsonyt kívánok mindenkinek, és áldott,
békés új esztendõt!
Korcsmárné Weyse Klára


Meghívó
A Vasasi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet 2010. december 9-én
csütörtökön 14.30 órai kezdettel a
bányászotthonban Borbála napi megemlékezést, és éves beszámolót tart.
A rendezvényre tagságunkat
tisztelettel meghívjuk!
Jószerencsét!
Baumgartner Sándorné, elnök

MEGHÍVÓ

Idén is Vasasra látogat a Mikulás!
2010. december 5-én 14 órára
érkezik a Berze Nagy János Mûvelõdési Ház elé, ahol szeretettel
és ajándékkal vár minden jó és nem
annyira jó gyermeket is.
A Mikulás a Vasasi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület meghívásának tesz eleget és reméli,
hogy nagyon sokan ott lesztek!

Meghívó
A Pécs-Vasas Egyházközség
szeretettel meghívja Önt és kedves
családját, valamint barátait,
ismerõseit a vasasi Munkás Szent
József templomban
2010. december 12-én
vasárnap 16 órakor kezdõdõ
ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI
HANGVERSENYRE.
14 ÓRÁTÓL KARÁCSONYI
VÁSÁR
A hangverseny bevétele a vasasi
templom és plébánia felújítását
szolgálja.
Részvételét és támogatását
elõre is köszönjük.

Sok Hírünk Van
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Tisztelt Olvasóink!
Új rovatot indítunk melyben, Ön
tehet fel kérdéseket, a településünk
mûködése, fejlesztése és társadalmi
problémáival kapcsolatban. Felkeressük a kérdés címzettjét, és választ kérünk. Néhány összegyûjtött és általunk
megfo-galmazott kérdést feltettünk
Huba Csaba képviselõ úrnak a válaszok már ebben a számban olvashatók.
Várjuk észrevételeit a témákkal
kapcsolatban, és újabb kérdéseit névvel
és név nélkül. Kérdéseit leadhatja a
szerkesztõség postaládáiba, a település
patikáiban, és az impresszumban
megadott e-mail címen.



2010. december

Új rovatot indítunk

Érdemes-e Ön szerint az elszakadáson
gondolkozni? Ezek érveit, ellenérveit
felsorolhatná.

hez tartozó pénzkeretet a részönkormányzatnak, van – e értelme így
továbbmûködni?

A településeinken élõket gyakran
foglalkoztatja ez a kérdés. Erre egyértelmû választ nem tudok adni. Tény,
hogy a rendszerváltás óta az ország
falvainak nagy részében pozitív
változások történtek, de nem kevés
község a csõd szélére került. Talán az
egyik legnagyobb probléma ma az
országban, hogy az elmúlt esztendõk-

Tudnunk kell, hogy a részönkormányzatok nem jogi személyek, pusztán némi önállóságot, véleményezési
jogot biztosítanak a mûködési területükre vonatkozóan. A város költségvetésében a részönkormányzatok számára támogatási összeget különít el,
melyet a részönkormányzatok között a
lakosság számának arányában oszt fel.

ben az önkormányzatok vállára az
állam rengeteg terhet rakott, melyhez
forrást nem biztosított. Ezáltal az önkormányzatok többségének gazdasági
helyzete válságossá vált.
Az a sajátságos körülmény, hogy az
ország egyik legnagyobb városához
tartoznak településeink, sok elõnnyel
jár, de egyben a peremkerületi „státuszunkból” fakadóan legalább ennyi
ellenérvet is fel lehetne sorolni.
Jelenleg úgy látom, hogy az elszakadás most nem idõszerû. A vagyon
megosztásánál nem csak a településeiket megilletõ javakkal kell számolni,
hanem azzal a hatalmas adósságállomány ránk esõ részével is, amelyet
most a város maga elõtt görget. Nem
lennének jelentõs adóbevételeink,
ehhez helyi munkahelyeket kellene
teremteni. Minden önkormányzati
feladatot nekünk kellene felvállalni
(oktatási-kulturális feladatok, szociálisés egészségpolitikai ellátás, közlekedés,
település-fenntartás, hatósági feladatok, intézmények fenntartása, stb.).
A települések fenntartásával kapcsolatban is számos gond merülne fel,
gondoljunk az elmúlt hónapok esõzései során kialakult helyzetre.

A részönkormányzatok ezekkel az
összegekkel rendelkeznek önállóan.
Nagyságrendileg ezek az összegek a
következõk: Vasas: 2,61 MFt, Somogy:
2,2 MFt és Hird: 1,92 MFt. Ezek
sajnos csekély összegek, ennek többszörösét is megérdemelnék településeink, de azt is tudni kell, hogy a városnak azon részein, ahol nem mûködnek részönkormányzatok, ott ez a kis
támogatás sem jelenik meg. A város
Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
(SZMSZ), illetve részönkormányzatok
SZMSZ-ében pontosan rögzítésre kerültek azok a feladatok, lehetõségek,
amelyekkel a részönkormányzatok
élhetnek, illetve átruházott hatáskörben dönthetnek. Szerintem ezzel semmi probléma nincs. A nehézségeket a
forráshiány okozza. A város nagymértékû eladósodása nem teszi lehetõvé,
hogy a támogatási összegek növekedjenek. A 2010. évi költségvetés összeállításánál is csak erõteljes lobbizásom
eredményekénk kaptunk támogatást.
A most készülõ, hatalmas prés alatt
zsugorodó 2011. évi költségvetés összeállításánál is komoly gondot fog jelenteni a támogatás megszerzése. A támogatás megszerzéséért természetesen
mindent elkövetek.
A városnak ezen túl fenntartási
kötelezettségei vannak a településeinken (intézmények fenntartása, iskolák,

Mit tud a vasasi bánya újranyitásáról?
Valóban az utóbbi idõben többször
szóba került a vasasi külszíni fejtés
újranyitása. Ezzel kapcsolatosan több
ízben próbáltam információt kérni
Péterffy Attilától, a PANNONPOWER HOLDING Zrt. igazgatósági
tagjától, energetikai igazgatótól. Szeptemberben a következõket tudtam
meg:
A PANNONPOWER HOLDING
Zrt. jelenleg tanulmányokat készíttet,
vizsgálja a bánya nyitásának lehetõségeit. Elképzeléseik szerint a következõ
évben lehet szó arról, hogy a termelés
meginduljon. Kezdetben nem terveznek nagy mennyiségû szénkitermelést.
Megbeszélésünk alkalmával a bánya
megnyitásával kapcsolatban két kérésem volt a vezérigazgató úrhoz.
Egyrészt, hogy az Erõmûhöz történõ
beszállítás ne Vasason keresztül történjen, erre alkalmasabbnak látszik a
Hosszúhetényt elkerülõ út, a másik kérésem pedig arra irányult, hogy
lehetõség szerint minél több helyi
munkaerõt foglalkoztassanak. A vezérigazgató úr elfogadta kéréseimet és
ígéretet tett a további egyeztetésekre.
Valószínûnek tartom, hogy a Pannonpowernek azért áll szándékában
újra megnyitni a külszíni fejtést, mert
tudomásom szerint 2012-ben lejár az a
határidõ, mikorra a területet rekultiválniuk kellene.

Ha dr. Páva Zsolt nem tartja be
korábbi ígéretét, és nem ad át valós
településmûködtetési feladatot, és eh-
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óvodák, mûvelõdési házak, utak,
árkok, átereszek, hidak, közlekedés,
közvilágítás, temetõ fenntartás, vízellátás, szemét szállítás stb.), ezért képviselõként igyekszem ezzel kapcsolatosan
is eljárni, forrásokat találni.

A síkosságmentesítést ki végzi ezen a
télen, a településen élõkre milyen
feladat hárul?
A települések lakóinak rendeletben
szabályozott feladata az ingatlanjaikkal határos járdaszakaszok, gyalogutak
síkosságmentesítése. Ha lehetõségünk
lesz, természetesen a közmunkásaink
is segítenek ebben. Sózott homok a
801-810-es telefonszámon kérhetõ.
A SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSRE ADOTT
FRISS INFORMÁCIÓ, A KÖVETKEZÕ
LINKEN KERESZTÜL ÉRHETÕ EL.

/szerkesztõ/
http://www.bama.hu/baranya/kozelet/o
lcsobb-lesz-a-hokotras-a-biokom-felel-atakaritasert-345553

A választások elõtt és azt követõ
hetekben rendszeresebb rendõri
jelenlét volt tapasztalható most ez egy
kissé elcsendesült. Tudomásunk szerint
a betörések száma emelkedett, mit tud
tenni ez ügyben? Lehetséges betiltani
a részönkormányzatok területén a házaló ügynökök és a kihangosítással mûködõ pásztázó gépkocsis kereskedõket?
A hozzám eljutó információkból én
is érzékelem, hogy a lopások, betörések száma az utóbbi idõkben megemelkedett. Ez összefüggésbe hozható
az évszakhoz köthetõen az alkalmi
munkák csökkenésével, a hidegebb
idõjárás beálltával. Ilyenkor a megélhetési bûnözés emelkedni szokott.
A területen a lehetõségekhez mérten
folyamatos a rendõri jelenlét mind a
nappali, mind az éjszakai órákba.
A rendõrség e terület közbiztonságáért
felelõs képviselõivel folyamatosan
kapcsolatot tartunk. Igyekszem segíteni a területen mûködõ Polgárõr Egyesületeket is. A közbiztonság javítása
érdekében szükséges lenne ezen civil
szervezetek fejlesztése, létszámuk bõvítése. A Vasason korábban kiválóan
mûködõ Polgárõrség a vezetõjük eltávozása és gazdasági okok miatt ellehetetlenült, de úgy látom, tagjainak

Sok Hírünk Van
elkötelezettsége következtében újra
megkezdték egy új néven alakult egyesületként tevékenységüket. A somogyi
Polgárõrség információim szerint tevékenységet nem folytat. Szükséges lenne
egy új Polgárõrség felállítása. Ezt elkötelezett lakóknak kellene felvállalniok.
Hirden ilyen jellegû kezdeményezéssel
még nem találkoztam.
Ami az árusokat illeti:
Az alkalmi házaló árusok minden
valószínûség szerint nem rendelkeznek engedéllyel, tehát szabálysértést
követnek el. A kihangosítóval áruló
cégek a Pécs Holding Zrt.-nél kérhetnek engedélyt, és mûködési területeiken a hangosításért díjat kell fizetniük.
Lévén, hogy településeink a város részét képezik, kitiltásukat csak a város
egészére vonatkozó rendelettel lehetne
szabályozni.
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MEGNYÍLIK
A KÖNYVTÁR VASASON!
2010. December 12-én 14 órakor
kerül sor Vasason a Berze Nagy János
Mûvelõdési Házban a könyvtár megnyitójára, melyet a helyi civilszervezetek közös munkája eredményeként a Megyei
Könyvtár támogatásával hoztunk létre.
Az ünnepségre meghívást kapnak városunk vezetõi, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, valamint a helyi
civilszervezetek képviselõi.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Az újabb városi sarc a telekadó!
Milyen változások várhatók az elsõ
verziókhoz képest, ahol egységes adó
mérték volt meghatározva, a telek
elhelyezkedésétõl és használatától
függetlenül?
Az elsõ mondatra a válaszom: egyértelmûen NEM!. A közgyûlési elõterjesztésként megjelenõ telekadó tervezettel kapcsolatosan több újságcikk
született, mely a lakosságban jogosan
ellenérzéseket váltott ki. A közgyûlésen a napirendi pontot a polgármester
levetette. Mint kiderült, félreértésekbõl, információ hiányból adódóan az
elõterjesztést hibásan készítették el.
Mindenkit szeretnék megnyugtatni!
Mint azt Páva Zsolt polgármesterrel
történt egyeztetés során megtudtuk, a
készülõ telekadó rendelet nem a lakosságot kívánja megsarcolni, hanem
azokra a cégekre akarja kivetni a telekadót, kik a városban építésre alkalmas
területtel, foghíjakkal rendelkeznek.
Telekvásárlásuk elsõdleges célja a
telekspekuláció volt és telkeik jelenlegi
állapota rontja a városképet. Ilyen például 48-as tér mellett, a Tudásközpont
szomszédságában lévõ, évek óta körbe
palánkozott gödrös telek, vagy a
Kereskedõk Háza déli oldalán lévõ
telek stb.
Rácz Gábor   

Mindenkinek jó
egészséget
kívánnak 2011-ben
is a somogyi-hirdivasasi gyógyszertár
dolgozói!

Sok Hírünk Van
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O LVA S Ó I L E V É L
Köszönöm annak a Tátika utcai lakosnak, aki az utca nevében feljelentett
2010. 09. 14-én.
Ahogy ön fogalmaz nincs szégyenérzetem, de önnek legalább van, mert
nem merte a saját nevében írni.
Ön olyan nevet írt, ami egész Hirden nincs és sosem volt. Ezek szerint õ
az utca közös képviselõje és mihamarabb szeretném megszorítani a kezét.
Amikor a nagyautóval mást látott az utcában akkor a Hirdi Nõegylet bérelt
dolgait vittük vissza.
A jövõ évtõl kezdve remélem, ön fogja ezeket a fuvarokat lerendezni.

2010. december

Minden kedves
vásárlójának
kellemes
ünnepeket , boldog új
évet kívánnak
a Vali bolt dolgozói!

Vasas, Bethlen u. 30.
H–P: 6–16.30 Szo: 6–12

Köszönettel:
Takács Ferenc


Kátyúpartján - gödörszélen…

Pécstõl kelet felé 7km-re található
egy kisebb városrész: Hird.
Valaha e városrész amikor még falu
volt, megtalálható volt benne faluház,
kultúrház, mozi és saját tanácsépülettel rendelkezett. Két nagy üzem is
mûködött: a cementipari és a kendergyár, ahol nagyon sok helybeli és vidéki dolgozott.
Aztán elért bennünket is a városhoz
csatolás amivel nyertünk helyjáratú
buszközlekedést és szemétszállítást.
De mit vesztettünk….? Aki itt lakik
mindenki tudja.
Én most mégsem errõl szeretnék írni.
Van egy kis lakóövezet rész a
Kosztolányi – Tátika – Harangvirág –
Pázsit út által határolt terület. Csendes
része a városnak, ide csak az jön be kocsival aki itt lakik. Hókotró is egyszer
járt erre – valószínûleg eltévedt…
Az egymás mellett sorakozó családi
házak környékét az itt lakók ápolják,
gondozzák és igyekeznek egy kellemes
lakható környezetet kialakítani.
Tavasszal amikor a fák virágoznak
illatban úszik a környék.
A gyümölcsök beértével pedig senkinek nem csapnak a kezére ha leszed
egyet belõle. Õsszel a lehullott faleveleket gondosa összegyûjtik és a Zöldjárattal elszállítatják. Így élik a gondos
kis mindennapjaikat.
Amikor arról olvasok az újságban
hogy mennyi pénzt költöttek építésre,
szépítésre a környezetemben mindig
megdobban a szívem.

Kedves S.J.!
Mindenek elõtt örülök, hogy
cikkében fellelhetõ a hirdiek lokálpatriotizmusa, ma ez nagy érték,
megbecsülendõ.

Örömmel olvastam azt is hogy 513e
forintból útjavítást végeztek
Hirden, csak azt sajnálom hogy
ebbõl a pénzbõl egy „lapátnyi” aszfalt
sem jutott erre a útszakaszra.
A nyáron saját pénzbõl hoztunk
zúzalékot és feltöltöttük a lyukakat az
útjainkon hogy legalább egy kicsit
kímélni tudjuk autóinkat. Már két
helyen is megsüllyedt az út a
csatornázási munkák miatt, ki tudja
meddig kell majd ezeket kerülgetni.
De még mielõtt valaki megszólna,
tévedés ne essék nem panaszkodásként
írtam ezeket a sorokat, csak gondoltam hogy bemutatom ezt a kis lakóközösséget mert lehet hogy az „illetékesek” nem is tudnak rólunk hogy mi
itt élünk.
Az is lehet hogy az Õ térképeiken ez
a négy utca nem is szerepel…
S.J.   

De maradjunk a tárgynál, a kátyúzásnál. A részönkormányzat valóban
513 eFt-ot szavazott meg az említett
utcák és környékének vízelvezetésére,
útjavításokra, melyet a Pécs Holding
részére adtunk át e célra .Szeretném
leszögezni, hogy EZ A PÉNZ MÉG
NEM KERÜLT ELKÖLTÉSRE,
további egyeztetéseket igényel. A környéken elkészült kátyúzásokat a Holding NEM EBBÕL AZ ÖSSZEGBÕL
VÉGEZTE. Ha az idõjárás engedi,
további kátyúzások is várhatóak a
Zámor u. végén és a Túra utcában
(továbbá Vasason a régi patika elõtti
útszakaszon). Tudom, hogy máshol is
igény lenne hasonló munkák végzésére, de most csak ennyire futotta.
Az említett térség legnagyobb gondja a talaj- és felszíni vizek elvezetése, és
ez által az épületek alagsorainak
vizesedése. Ebben is próbálom keresni
a megoldást. Ez kulcskérdés, mert ha
nem megfelelõ a vízelvezetés, az utak
állapota is emiatt romlik.
További észrevételeiket is szívesen fogadom a huba.csaba@freemail.hu címre.
Huba Csaba
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Márton nap a Kossuth
Mûvelõdési Házban

Márton-napot mind a népi kultúra,
mind a keresztény kalendárium jeles
napként tartotta számon. E napon régen országszerte lakomákat és bálokat
rendeztek, hagyományosan ekkor kóstolták meg az újbort és vágták le elõször
a tömött libákat, az úgynevezett mártonludakat. E hagyományt felelevenítve
a „Tegyünk Egymásért” Egyesület szervezésében 2010. november 13-án, szom-

KOLPING HÍREK
AKCIÓS RUHAÁRUSÍTÁS
A KOLPING HÁZBAN 2010.
DECEMBER 8-ÁN
15–18 ÓRÁIG!
Nördlingenben a Schiller iskola diákjai
adománygyûjtést szerveztek oktatási intézményeink részére. A szállításhoz a jármûvet egy német vállalkozó biztosította.
A szállítás költségeit a nördlingeni testvérKolping család állta. segítségüket köszönjük!
Pécs-somogyi Kolping Család Egyesület

Adventi mûsoros délutént
tartunk Hirden a református
templomban december 19.-én
15.15-kor, melyre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
Hirdi Református Gyülekezet

baton 15 órai kezdettel Márton napi
kézmûves foglalkozásra és táncházra
került sor a Kossuth Mûvelõdési Házban. A kézmûves foglalkozás keretén
belül többek között szebbnél szebb
ékszerek (nyakláncok és karkötõk) készítésére nyílt lehetõség Lukács Mihályné Ibolya ügyességének köszönhetõen.
Zsalakó Istvánné Anci néni segítségével
Csuhéból babák, angyalok és karácsonyfadíszek készültek, Maricsné
Bányai Edit és Hotz Jánosné vezetésével
pedig stílusosan Márton napi libát hajtogathattak az érdeklõdõk. Köszönjük
lelkes munkájukat. Termények felhasználásával ügyességi versenyekben mérhették össze erejüket a vállalkozó szellemû résztvevõk. A legnagyobb sikere a
kukoricamorzsolásnak volt.

A Vassné Papp Viktória és Vass
Oszkár vezette táncházban kicsik és
nagyok egyaránt hatalmas lelkesedéssel
sajátították el a hol könnyû, hol nehezebbnek tûnõ lépéseket. A táncház elõtt
és után borkóstolásra került sor. A tánc
szünetében, illetve utána a résztvevõket
libazsíros kenyérrel, sült tökkel, süteményekkel, teával és forró csokival vendégeltük meg. Idén nagy örömünkre
nagyon nagy érdeklõdés kísérte rendezvényünket. Ezúton szeretném megköszönni minden aktív egyesületi tagunknak a program sikeres lebonyolításában
végzett munkáját.
Kocsisné Nagy Margit
egyesületi elnök


Figyelemfelhívás!
Családi vállalkozásban bölcsõde
índítását tervezzük Hirden. Kérjük
mindazon családokat
akiknek gyermek elhelyezési igénye
van, valamint ilyen irányú munkát
vállalna, tanácsokkal segíteni tudna,
jelentkezzen az alábbi e-mail
címen: bolcsodehird@citromail.hu

December 1.-tõl december 20.-ig akciót hirdetünk.
Ez idõ alatt tombola szelvényeket gyûjthet, mellyel
megnyerheti karácsonyi ajándékát. Sorsolás december
21.-én, 10-órakor lesz. Részletek az üzletben.

REJTVÉNY
A zord idõre való tekintettel legutóbb kihelyezett szerkesztõségi ülést tartottunk, egy
kellemes helyen, innen kívánunk minden kedves olvasónknak boldog új évet!
Ezúttal két kérdésre várjuk a választ:
- hol készült a kép?
- megérdemlik-e a lap készítõi, hogy elküldjék õket melegebb égtájakra?
A helyesen válaszolók között egy üveg Martinit sorsolunk ki!

A múlt havi
rejtvény
megfejtése :
HUNGÁRIA MOZI,
NYERTES:
Zóka Benjámin,
Hird
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Legyünk közösségben!

Ezzel párhuzamosan azt tapasztaljuk, hogy templomaink padjai egyre
üresebbek.
Somogy, Vasas, Hird egyházközség
területein a lelki életet szeretnénk újjá
szervezni, hogy hitünket megerõsítve,
vallásunkat gyakorolva egy közösséget
alkossunk.
Elképzeléseink, terveink között szerepel beszélgetés az aktuális egyházi
év témáiról, kérdéseirõl, az egyházi év
kiemelt ünnepeihez kapcsolódó filmvetítéssel.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, akik elkötelezettséget éreznek
hitük iránt, vagy érdeklõdnek a katolikus tanítás iránt vagy egyszerûen

Hit újjáéledése a
közösségben!
Minden „tájékozott ember” tisztában van azzal, hogy nagyobb
területek,
templomok,
hívõ
közösségek tartoznak egy plébános,
lelki vezetõ irányítása alá.
Hitünk gyakorlására szentmise vagy
Igeliturgia keretében gyakorlatilag
csak heti egy alkalommal nyílik
lehetõségünk. „Ebben a paphiányos
helyzetben lehet, hogy még szerencsésnek is
mondhatjuk magunkat...”

KARÁCSONYI MISEREND
Somogy

Vasas

Hird

december 24.
Szenteste
19.00 mise 22.00 liturgia 22.00 mise
december 25.
Karácsony
11.30 mise 17.30 mise
december 26.
Karácsony
11.30 mise
8.30 mise
december 31.
Évvége
15.00 mise 16.30 mise
január 1.
Szûz Mária Isten
anyja fõünnep 11.30 mise
16.30 liturgia

DECEMBERI MISEREND
Szombat (12.04.)
Vasárnap (12.05.)

Somogy
16.30 mise

Vasas

Hird

11.30 liturgia 8.30 liturgia

Szombat (12.11.) 16.30 liturgia
Vasárnap (12.12.)
11.30 mise

8.30 mise

Szombat (12.18.)
Vasárnap (12.19.) 11.30 mise

8.30 liturgia

16.30 liturgia

Szombat (11.27.)
16.30 mise
Vasárnap (11.28.) 11.30 liturgia
Adventben hajnali
roráte mise

csütörtök
7.00

kedd
7.00

www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

8.30 mise
szerda
06.00

csak helyüket keresik a világban és
szeretnének egy keresztény értékeket
képviselõ közösséghez tartozni.
Helyszín: Kossuth Mûvelõdési ház
Pécs-Somogy, Búzakalász u 47.
Idõpont: 2010. december 17.
(péntek) 16.30
Tömör Balázs, Zorn Gabriella


BAPTISTA ISTENTISZTELETI REND
(MINDEN HÉT)
BAPTISTA ISTENTISZTELETI REND
(ünnepi istentiszteletek)
December 25. 09.30. Imaóra
10.00. ünnepi Istentisztelet
16.30 gyerek Istentisztelet
December 26. 09.30 Imaóra
10.00 Istentisztelet
(minden hét)
Péntek
18.00 Bibliaóra
Szombat
18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap
9.30 Imaóra
10.00, 16.30 Istentisztelet
REFORMÁTUS ISTENTISZTELET
Ünnepi Istentisztelet
December 25. 10.00 óra
Január 02.
10.00 óra
Hirden a református templomban
minden vasárnap 10 órakor Istentisztelet.
Minden hónap elsõ vasárnapján gyermekfoglalkozás
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET
Ünnepi Istentisztelet
December 24. 15.00
December 25. 10.30
December 26. 10.30
Január 02.
10.30
Az evangélikus templomban Vasason minden vasárnap
10.30-kor Istentisztelet.
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Karácsonyra
elkészül!

Hozzávaló anyagok:
• 20-as horgolócérna
• 1 db kicsi falvédõ karika
Eszközök:
• 1,00-ás horgolótû
A kész Angyal 8x9 cm lesz.
Használt rövidítések:
1rhp = egy rá hajtásos pálca
Isz = láncszem
rp
= rövid pálca
Kisméretû karikát körbehorgolunk
40 rövidpálcával / vagy 18 lsz-es körbe
sûrûn horgolunk rövid pálcákat
Test és szárnyak felsõ része:/a fej
rövid pálcáira készül/1 lsz. 1rp
ugyanabba a szembe, 3 Isz, az elõzõ
sor 1 rp-ja kimarad. A következõbe 1
rp, majd 3 Isz, 1 rp, 3-szor.
Az elsõ 3 láncszemes ívbe 6 lsz, 1
egyrhp-a ugyanebbe az ívbe.
A második ívbe 1 egyrhp, 5 Isz, 1
egyrhp. Az utolsó ívbe 1 egyrhp, 3 Isz,
1 egyrhp.
Hamispálca az elsõ ívre, 3 lsz, 6
egyrhp ugyanebbe az ívbe.
A következõ ívbe 11 egyrhp.
Az utolsó ívbe 7 egyrhp.
2lsz,1egyhrp az elsõ lsz tövébe.
2lsz, 1 egyrhp, 1 lsz 4-szer, 1 egyrhp,
2lsz, 2 egyszerre befejezett egyrhp, a
következõbpálcára 2-szer,
2lsz a következõ pálcákra 1 egyrp,
1lsz 8-szor
1 egyrhp, 2 Isz, 2 egyszerre befejezett
egyrhp, 2-szer,
2Isz, a következõ pálcákra, 1 egyrhp,
1Isz, 4-szer, 1 egyrhp, 2 Isz, 2 egyszerre
befejezett egyrhp, az utolsó pálcára.
Bal szárny:
2Isz, 1 egyrhp az elsõ Isz tövéhez,
2lsz, az elõzõ sor egyrhp-i közti láncszemekre 1rp, 3 lsz, 3-szor, 1rp, 2 lsz, 2
egyszerre befejezett egyrhp az elõzõ sor
egybehorgolt pálcacsoportjára.
2lsz, 1 egyrhp az elsõ tövéhez, 2lsz,
az elõz sor rp-i közötti láncszemekre
1rp, 3lsz, 2-szer, 1 rp, 2 lsz, 2 egyszerre
befejezett egyrhp, az elõzõ sor
egybehorgolt pálcáira.

2lsz, 1 egyrhp az elsõ tövéhez, 2 lsz,
az elõzõ sor rp-i közti láncszemekre
1rp, 3 lsz, 1 rp, 2 lsz, 2 egyszerre
befejezett egyrhp az elõzõ sor egybehorgolt pálcáira.
2lsz, 1 egyrhp az elsõ lsz tövébe, 2lsz,
az elõzõ sor rp-i közti láncszemekre
1rp, 2 lsz, 2 egyszerre befejezett egyrhp
az elõzõ sor egybehorgolt pálca csoportjára.
2 Isz, 1 egyrhp az elsõ tövéhez, 1lsz,
2 egyszerre befejezett egyrhp az elõzõ
sor egybehorgolt pálcacsoportjára.
Szoknya:
A szárny mellet a 4.sor következõ
egybehorgolt pálcacsoportjára, 2 Isz, 1
egyrhp az elsõ lsz tövéhez, 2 Isz, az
elõzõ sor egyrhp-l közti láncszemekre,
1 rp, 3 lsz, 7-szer, I rp. 2 lsz, 2 egyszerre
befejezett egyrhp az elõzõ sor egybehorgolt pálcacsoportjába. 2 Isz, 1
egyrhp az elsõ Isz tövéhez, az elõzõ sor
rp-i közti láncszemekre 1 rp, 3 Isz 6szor, 1 rp, 2 Isz, 2 egyszerre befejezett
egyrhp az elõzõ sor egybehorgolt
pálcacsoportjára.
A következõ sorok ugyanúgy készülnek, mint eddig, csak a 3 lsz-es ivek
száma minden sorban eggyel kevesebb.
2 Isz 1 egyrhp az elsõ lsz tövéhez, 1
Isz, 2 egyszerre befejezett egyrhp az
elõzõ sor egybehorgolt pálcacsoportjára.
Jobb szárnya ugyanúgy készül,
mint a bal.
Az egyik szárny tövétõl indulva
körbehorgolni minden sor szélsõ
pálcájára 1 rp, 3 lsz. A fej közepénél 60
láncszemet horgolunk, és vissz a öltve
folytatjuk a fej körbehorgolását.
A kész angyalt keményítjük,
formára igazítva gombostû segítségével.
További ötletek:
harangok, ajtódísz, de fára is rakható
mérettõl függõen
Jó munkát a karácsonyi egyszerû
ajándékhoz, vagy szépítéshez!
Boldog Karácsonyt mindenkinek!
Korcsmár Emese


S P O R T
A 12. HELYEN SZERÉNYKEDIK
A BÁNYÁSZ!
Bányász TC- Pécsi Tornádó
6-0 (2-0)
Parcsin, Stadio Communale 100
nézõ, 2010. 10. 31., Megyei III.
osztály Mohácsi csoport 12. forduló
B:Bárhoff - Pataki J., Márk, Róth,
Kerner, (Dömse) -Vörösvári (Csopek),
Papp T., Kordé Cs., Rácz (Forr B.), Pataki V.,(Veres Zs.), Tóth P. (Gergõ)
edzõ: Pataki Zoltán. G.: Kordé (2 1 11esbõl), Veres Zs. (2), Tóth P., Gergõ
Kisnyárád- Bányász TC
3-2 (3-2)
Kisnyárád 100 nézõ, 2010. 11. 7., M.
III. oszt. Mohácsi csop. 13. forduló
B:Bárhoff - Pataki J., Márk, Róth,
Németh N. - Vörösvári, Kordé Cs., Gergõ,
Rácz - Tóth P. (Csopek), Veres Zs., edzõ:
Pataki Zoltán. G.: Róth, Rácz
Bár- Bányász TC
3-3 (1-1)
Bár 100 nézõ, 2010. 11. 14.,
Megyei III. osztály Mohácsi csoport
1. forduló
B:Bárhoff - Pataki J., Márk, Róth,
Németh N. - Vörösvári, (Dömse), Kordé
Cs., (Csopek), Papp T., (Pataki V.),Rácz
(Kerner), - Tóth P. (Gergõ), Veres Zs.,
edzõ: Pataki Zoltán, kiállítva: Pataki J.,
Veres Zs. G.: Veres Zs., Márk, Kordé
Köszönet a támogatónknak a CSABA
Szódának.
Ábel Józsefnek a pálya karbantartásáért.
További szponzorok és támogatók
segítségét is köszönettel és szívesen vesszük!

ATLÉTIKA
A november elején megrendezett
Balaton Maraton és Félmaraton versenyen Schneider Pál -Vasasfélmaratoni távon kiváló 1ó.36 perces
eredményt ért el.
November 19-én Dombóváron
Tolnai mezeifutó sorozat ngyedik
versenyén ai ifi lányoknál Kovács
Dóra 2. öccse Kovács Ferenc a
serdülõknél szintén 2. helyezést szerzett. Mindketten vasasiak és a PVSK
versenyzõi. Gratulálunk!
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APRÓ

Lada kombi 2104-es alkatrészek
olcsón eladók. Ugyanitt citromfák,
fikuszok és nagy kaktuszok eladók.
Érdeklõdni:
06-72-610-436

EZZEL A VERSSEL SZERETNÉNK
MEGKÖSZÖNNI KEDVES VEVÕINKNEK EGÉSZ ÉVES VÁSÁRLÁSAIKAT.

Víz-Fûtés-Szerelés

ADY ENDRE:
KARÁCSONY – HARANG
CSENDÜL...

Wolf Zoltán
0670/881-8938

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

Áldott, békés
Karácsonyt és
eredményekben
gazdag boldog új
esztendõt kívánunk!
Vasasi Gazdabolt Kft.

WWW.SHVONLINE.HU

EZERMESTER
SZAKSZOLGÁLTATÁS

Háztartási gépek, hûtõk, villanytûzhelyek,
hõtárolós kályhák, villanybojlerek, zárak,
csaptelepek javítása és cseréje.

FATÉR GYULA 0630/9276-187

MIKLÓS FODRÁSZAT
VASAS, SZÖVETKEZET U. 16.

06-30/452-4160
Akciós árak:
Nõi hajvágás:
1800Ft
Férfi hajvágás:
800Ft
hívhat házhoz is!

