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„Miénk a város”
Közösségi nap

2009. április 25-én, szombaton
került megrendezésre a „Miénk a
város” címû vetélkedõ második fordu-
lójának közösségi napja. Ezt az egész
napos, programokban bõvelkedõ ren-
dezvényt Vasas, Somogy és Hird civil
szervezeteinek összefogásával sikerült
megszervezni, lebonyolítani. 

Mivel ez az esemény egyben egy vetél-
kedõ része is volt, ezért a Pécsi Ifjúsági
Központ által felkért zsûri értékelte is a
nap történéseit, méghozzá úgy, hogy
jelenlétük a nap folyamán többnyire
észrevétlen maradt. A Pécs TV is több-
ször a helyszínen járt és vette a rendez-
vény általuk fontosnak tartott mozza-
natait. Egy hivatásos fényképész pedig
nagyon szorgalmasan és lelkesen készí-
tett fotókat megörökítendõ a nap törté-
néseit.

Az idõvel szerencsénk volt, hiszen
esõ esetére nem volt forgatókönyvünk,
mivel a programok egyike sem alkal-
mas arra, hogy zárt térben kerüljön
megrendezésre. Most pedig tekintsük
át, mi minden történt ezen a gyönyörû,
verõfényes napon.

Az egész napos rendezvényt a Bá-
nyász zenekar 8.30-kor zenés ébresztõ-
vel nyitotta meg. A vasasi Berze Nagy
János Mûvelõdési Ház elõtti térrõl in-
dultak, majd a következõ állomások
érintésével; vasasi CBA, hirdi ABC,
Somogyi Csap utca és Somogy utca
találkozása, Mázsaházi bolt; útjuk a
múromi Szent György hegyre vezetett.
Az említett helyszínek mindegyikén
egy-egy indulót játszottak el. A Bányász
zenekart a különbözõ helyszínekre
Ruzsicsics Ferenc szállította, kisteher-
autójával. 

A rendezvény, a Szent György hegyen
2004-ben újraállított keresztnél, (ahol a
Tegyünk Egymásért Egyesület már hatodik
éve tart Szent György napi megemlékezést),
katolikus szentmisével folytatódott. 
A szentmise állatszenteléssel ért véget.
Kövesi Ferenc plébános megszentelte a
Somogyból, Hirdrõl, Martonfáról és
Hosszúheténybõl érkezett lovakat és lo-
vas-, illetve pónifogatokat. Ezután a
Bányász zenekar kíséretében elénekel-
tük a Himnuszt és a Boldogasszony
anyánkat. Ezt követte a Bányász zene-
kar rövid mûsora, majd Hámori István-
né nyugalmazott igazgatóhelyettes ün-
nepi beszédében többek között ismer-
tette a hely egykori jelentõségét Somogy
életében. Az ünnepi beszéd után a so-
mogyi óvodások tavaszköszöntõ mûso-
ra következett. A kicsiket,
nagy örömükre, pónifogattal
szállították le a hegyrõl.
Köszönjük az óvó néniknek,
hogy vállalták a gyerekek felké-
szítését, és az óvoda és a Szent
György hegy távolsága sem
riasztotta el õket a szerepléstõl. 

A mûsor után egy akadály-
verseny vette kezdetét, mely-
re nyolc csapat nevezett be,
többnyire gyerekek, de Hird-
rõl egy felnõtt csapat is érkezett.

A somogyi iskolát négy csapat, a vasa-
sit pedig kettõ képviselte. Az elsõ állo-
más mindjárt a Szent György hegyen
volt, itt egy képzeletbeli mocsáron kel-
lett átkelni a csapatok néhány tagjának,
három tégla segítségével. A második ál-
lomásnak a Misina Állatmenhely adott
helyet, ahol állatokkal kapcsolatos fela-

Pünkösdi himnusz
(Beata nobis gaudia)

Boldog örömre visszatért
az évköre nagy ünnepért!

Midôn a Lélek vígasza
suhant le tanítványira.
A Tûz lobogó lángokon

titkos jelt: nyelvet rájuk ont.
Hogy szívük áradó legyen,

szeretve égjen tüzesen!
Mindenki nyelvén szólának;
riadva hallja pogányhad!
Hiszi: hívôket bor hevít, —

de lelkük Lélektôl telik!
Küld ezzel Isten titkos jelt,
hogy Húsvét szentidô letelt.

Nagy Ötvenes — lejárt körén
Sínáról fénylik új Törvény*...

Most, — kegyárasztó Istenünk —
arcúl borulva esdeklünk:

Égbôl még egyre ránk bocsásd
Szentlelked, kincs-kiáradást...
Egykor, megszentelt szíveket
Jóság malaszttal töltetett...

Bocsáss meg minden bûnt nekünk,
békélt szív ülje ünnepünk!

(Szent Hiláriusnak tulajdonított himnusz)
(* Az ötven jubiláris szent szám; adósság

engedés, rabszabadítás az 50. évben; a Vörös
tengeren átkelés 50. napján, a Sínai hegynél köt
Isten szövetséget, ad Tízparancsolatot.)

Kövesi Ferenc, plébános

Folytatás a negyedik oldalon



A Pécs-Somogyi Településrészi Ön-
kormányzat 2009. április 14-én ülést
tartott.

Az ülésen egyetlen napirendi pont-
ként a részönkormányzat költségvetése
szerepelt.

Az Önkormányzati Bizottság
átruházott hatáskörben eljárva a
településrészi önkormányzatok vezetô-
inek javaslata alapján a Város 2009. évi
költségvetésérôl szóló rendelet szerint
biztosított 20 MFt támogatási
elôirányzatot a következôk szerint osz-
totta fel a részönkormányzatok között:

A kimutatásból látható, hogy
a Pécs-Somogyi Településrészi
Önkormányzat a 2009. évben
2.360.000 Ft költségvetési

támogatásba részesült.

A részönkormányzat döntése értel-
mében a következô elôirányzatokat
ütemezte be:

Somogy területén végzett közmunka:
450.000 Ft

Közüzemi költségek: 150.000 Ft
Telefon költség: 60.000 Ft
Irodaszer: 40.000 Ft
Tisztítószer: 15.000 Ft
Idôsek világnapja és karácsonyi ünnepség:

160.000 Ft
Civil szervezetek támogatása:

520.000 Ft
Somogyi iskola támogatása:

370.000 Ft
Somogyi óvoda támogatása:

150.000 Ft
Tartalék keret (döntés késôbb születik):

445.000 Ft
Összesen: 2.360.000 Ft
Itt szeretném megjegyezni, hogy a

területi képviselôi keretembôl 80 eFt
értékben kapálógépet vásárolunk a há-

rom településen végzendô közmunkák
hatékonyabb ellátásához, továbbá 100
eFt összeggel támogattam a „Miénk a
város” c. vetélkedô-sorozat Szent
György napi, Lukács János tavánál
tartott rendezvényét, melyet  Vasas-So-
mogy-Hird civil szervezetei rendeztek.

Közel egy esztendeje próbálok sze-
rezni egy kis teherautót a közmunká-
sok munkájának megkönnyítéséhez
illetve hatékonyabbá tételéhez. A Pécs
Holding vezérigazgatója, Varga Péter
ígérete szerint a közeljövôben
megkapunk egy dupla fülkés, kis
teherautót, mellyel megoldott lesz az
anyag- és gépszállítás és a munkások
települések közötti utaztatása.

Huba Csaba
képviselô
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Költségvetés

Örömmel értesítjük, hogy a Pécs
„Sérülékeny Vízbázisának Védelme és
Szennyvízcsatorna-hálózatának Bõvítése”
elnevezésû ISPA/KA projekt II/A épí-
tési ütemében megépült a közmûháló-
zat és a Pécsi Vízmû Zrt. ideiglenes
üzemeltetésre átvette azt. 

A Polgármesteri Hivatal ISPA Cso-
portja megkezdte a névre szóló tájé-
koztató levelek kiküldését, amiket re-
ményeink szerint néhány napon belül
a kezükben tartanak. Ezekben leírtunk
minden fontos információt és teendõt
a rákötésekkel kapcsolatban, továbbá
a levél mellékleteként megkapják
mindazokat a dokumentumokat
(Szolgáltatási Szerzõdés, Szennyvíz-
bekötési kérelem, mintarajz), melyeket
a Pécsi Vízmû Zrt.-hez szükséges be-
vinniük szerzõdéskötés céljából. (Fel-
hívjuk a figyelmüket, hogy a szerzõ-
déskötésnek nem feltétele az ISPA
Csoport által küldött levél kézhezvéte-
le, e nélkül is lehetséges a szerzõdéskö-
tés, de célszerû a megküldött levéllel és
dokumentációkkal jelentkezni a Pécsi
Vízmû Zrt. ügyfélszolgálatnál.)

Kérjük, hogy a szerzõdés megkötése elõtt
ne kössenek rá a hálózatra!

Amennyiben a rákötésekkel kapcso-
latban további információkra van
szükségük, állunk rendelkezésükre sze-
mélyesen vagy telefonon a következõ
elérhetõségek egyikén:

ISPA/KA projekt II/A építési üte-
mével kapcsolatos kérdéseivel fordul-
jon a pécsi ISPA Projekt Információs
Központ munkatársaihoz (7621 Pécs,
Perczel u. 9., hétfõtõl – csütörtökig:
9.00-16.00, pénteken: 9.00-13.30,
telefon: 72/520-696; internetes
elérhetõség: www.ispa-svh.hu), bekö-
tésre vonatkozó kérdéseivel keresse a
Pécsi Vízmû Zrt. ügyfélszolgálati
irodáját (7623 Pécs, Nagy Lajos király
útja 2., tel.: 72/504-500; internetes
elérhetõség: www.pvzrt.hu; tájékoztató
az ISPA beruházásban épült
bekötésekrõl: www.pvzrt.hu lakossági
fogyasztóknak menüpont), víziközmû
társulati ügyekben pedig a Pécs
–Somogy, -Vasas, -Hird Szennyvízcsa-
torna Építõ Víziközmû Társulat
irodájában állnak szíves rendelke-

zésére (7621 Pécs, Rákóczi út 55., tel.:
72/510-902).

Köszönjük a kivitelezés alatt tanúsított
türelmüket! 

Együttmûködésüket köszönve: 
ISPA Csoport.

FOGADÓÓRA
HUBA CSABA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ
2009. MÁJUS 19.-ÉN, kedden
fogadóórát tart:
HIRDEN, 16.00 és 17.00 óra kö-
zött a Harangláb utcai közösségi
házban,
SOMOGYBAN, 17.15  és 18.15 óra
között a Településrészi Önkormány-
zat irodájában (Búzakalász u. 3.)
VASASON, 18.30 és 19.30 óra
között a Berze Mûvelõdési Házban.

ISPA/KA PROJEKT II/A ÉPÍTÉSI ÜTEME
Tisztelt somogyi, vasasi, hirdi lakosok!
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Magam sem gondoltam – mikor a
márciusi számban említést tettem a Jéki
családról az Iskola közi szülôi ház
bontása kapcsán, hogy Jéki László
nevének említése ennyire aktuális lehet.

Dr. Jéki László fizikus, tudományá-
gának kiemelkedô kommunikátora,
korunk „Öveges professzora” nagy
önuralommal, 18 éven át viselt rákbe-
tegsége után 67. évében április 22-én,
elhunyt.  (Föld napján)

Tizennyolc éve küzdött hihetetlen
türelemmel a rákkal. Kiváló tudós volt
és legalább olyan nagyszerû ismeret-
terjesztô. Jól ismerte betegségét, annak
természetét, és sokszor saját tudásának
is köszönhette a folyamat során elért
egyes idôleges gyôzelmeit a kór fölött.

1942-ben született Pécsett. Az alap-
fokú iskolát Vasason, a középiskolát
Pécsett végezte. 1965-ben végzett az
ELTE fizikus szakán, 1975-tôl a fizikai
tudomány kandidátusa. 1965-tôl a
Központi Fizikai Kutató Intézet
(KFKI) munkatársa, kísérleti magfizi-
kával foglalkozott. 1975-tôl 1980-ig a
KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató-
intézet tudományos igazgatóhelyettese

volt. 1986-tól ismét a KFKI RMKI
fômunkatársa, tudománytörténettel
kapcsolatos munkássága vált ismertté.
Harminc év alatt mintegy négyezer
tudományos ismeretterjesztô munkája
jelent meg napilapokban, folyóiratok-
ban, az elektronikus sajtóban és inter-
netes portálokon illetve rádió- és
televízió-mûsorokban. A Magyar Tele-
vízió által sugárzott „Mindentudás
Egyetemének” már az elsô szemesz-
terben, 2002-ben elôadója volt, és ez
után is több elôadását láthattuk.

Több lapnak, szakfolyóiratnak évtize-
dek óta volt szinte állandó külsôs mun-
katársa, s ha fizikai, csillagászati, vagy
akár mûszaki témákról kellett írni,
megbízható szaktudására, színes, ért-
hetô magyarázata mindig felkeltette az
olvasó, hallgató érdeklôdését. Utolsó
írását, amely 18-án jelent meg egy újság-
ban, már a kórházból küldte, de még
ott is az éltette, hogy dolgozhat, és látja
ennek eredményét. Cikkeibôl összeállí-
tott könyve a napokban jelenik meg,
ezt azonban már nem érhette meg. 
Az utolsó idôkig harcolt, most
veszített.  

Mi, kik olvastuk írásait és néztük a
TV-ben elôadásait ugyancsak
elveszítettünk egy nagy tudású,
közismert, kedves embert, kire
sokáig emlékezni fogunk.

Mindentudás Egyetemén tartott
elôadása elérhetô:
www.mindentudas.hu/jeki/20040806jeki2.html

Huba Csaba

Évtizedek óta kedves ünnepünk má-
jus elsô vasárnapja: Anyák Napja. A ki-
kelet, az élet ujraindulása a hideg tél
után, az emberi életet-Isten segítségével
– létrehozó édesanyák napja. Ilyenkor
már lelkesen rajzolják a kis piros szíve-
ket az óvodások, hajtogatják a papírvi-
rágokat a kisiskolások, gyakorolják az
énekeket, verseket, amiktôl fátyolossá
válnak az anyai szemek.

De teljesen érthetetlen elôttem:miért
csak a kicsik? A felsôsöknek, Uram
bocsá’ a középiskolásoknak nincsen
édesanyjuk? Tudom, ciki a tinédzser-
nek versmondásra fanyalodni, pláne
szerepelni, azért egy köszönömre még
futhatná, – valahogy így:

“Köszönöm, hogy kilenc hónapig a
szived alatt hordtál, s akkor is szerettél,
amikor nehéz volt tôlem mozogni, hajolni
sem tudtál. Köszönöm, hogy éjjel is megetet-
tél, ha felbömböltelek, s csititottál, hogy
legalább apu tudjon aludni. Köszönöm,
hogy játszottál velem a homokozóban, és a
hintáról a te karjaidba repülhettem.

Köszönöm az esti meséket, a könyvbôl
szólókat, és az életbôl meritetteket. Köszö-
nöm a finom uzsi-szendvicseket, pedig sok-
szor a szemétben landoltak, vagy a kutyák-
kal etettem meg. Köszönöm, hogy a sok
dolgod mellett is berohantál az iskolába, az
otthon hagyott tornaszomaggal, hogy ne
kapjak rossz jegyet. S köszönöm, hogy ami-
kor már nem engedtem meg, hogy elkisérj:
a kapuban álltál, onnan lested, hogy épség-
ben tûnök-e el az utcasarkon. Köszönöm,
hogy virrasztottál, ha késôn értem haza, és
ha meg is szidtál, az csak azért volt, mert
aggódtál értem. Köszönöm, hogy nem vársz
nagy ajándékokat, csak ezt a meleg ölelést,
ami szivbôl jön.”

Tudom, hogy a temetôbe is ki lehet
vinni a tulipánt, meg a gyöngyvirágot,
de azt is tudom már, hogy nem ez az
igazi köszöntés. a kis nefelejcs-csokor
pedig figyelmeztetés mindenkinek-
nemcsak Anyák napján.

Korcsmárné Weyse Klára

Gondolatok Anyák napján

DR. JJÉKI LLÁSZLÓ

(1942–2009)
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datokat kellett megoldaniuk a résztve-
võknek. Ide toronyiránt, árkon-bok-
ron, csalánoson keresztül jutottak, a
nagyon elszánt és gyõzni akaró csapa-
tok. A következõ állomás a somogyi
Néprajzi múzeum volt, ahol elõre elol-
vasott szöveg alapján, illetve a múze-
umban található tárgyi emlékek segít-
ségével oldottak meg feladatokat.
Útjuk innen az Erzsébet hegy csúcsára
vezetett, ahol nagyon érdekes, kötélmá-
szós, tájolós feladatokkal találkoztak a
csapatok. Innen a Lukács tóhoz vették
az irányt az ekkorra már eléggé fáradt,
szomjas és elcsigázott csapatok, bár
igaz, hogy a Múzeumi állomás elõtti
torlódást kihasználva egy 2,5. állomást
is beiktattak, mégpedig a Koccintó
Presszót. A felnõttek a menetlevelükbe
ezért még plusz pontot is kértek, amit
természetesen a végén, (sajnos vagy
sem) nem számítottunk be. Az utolsó
állomás a Lukács tónál volt, ahol, mire
az elsõ csapatok beérkeztek, már kezde-
tét vette a délutáni mûsor. 

A délutáni mûsort a házigazda
kérésére1430-kor a Himnusz eléneklé-
sével kezdtük, hiszen ha nem is nem-
zeti ünnepet, de azt mindenesetre
ünnepelhettük, hogy végre a három
település közösen szervezett egy nagy-
szabású rendezvényt. Énekünket a Bá-
nyász zenekar kísérte. A szervezõk és a
nézõk nevében itt köszönöm meg az
egész Lukács családnak, hogy közös-
ségi napunkat ezen a gyönyörû helyen
tarthattuk. A kb.18 óráig tartó mûsor-
ban a következõ csoportok szerepeltek:
vasasi Bányász zenekar, a Somogyi Iskola
tanulói néptánccal, modern tánccal és vers-
sel (Horváth Dominik, Farkas Adrián),
Hang Zsuzsanna verssel, majorett csoport
vasasi és somogyi tanulókkal, Vasasi Óvo-
da, a vasasi Berze Nagy János népdalkar
Fábián János vezetésével, Pécsi Fordan
Táncklub, Zengõ Néptánc Egyesület
Gunszt Andrea vezetésével. Köszönjük a
szereplõknek, felkészítõiknek, a gyerekek
szüleinek ezt a szép, színvonalas mûsort. 

A hirdiek egy egyórás összeállítással
színesítették a somogyiak és vasasiak
mûsorát. Elõadásukat Róth Judit
konferálta, bevezetõjében a régi és új
Hird múltját és jelenét ismertette,

valamint hangot adott a hirdiek azon
óhajának, hogy „Küzdünk, harco-
lunk! Helyezést szeretnénk elérni
a vetélkedõn! Gyõzni fogunk,
mert megérdemeljük!”

Mûsorukban elsõként egy szép vers
hangzott el Wetzl József, a hirdi iskola
volt tanítványa elõadásában. Majd
Menyhárt Kinga, 4. osztályos tanuló
népdalokat énekelt. Programjukban
többek között, a Hirdi tagiskola ve-
zetõjének Vassné Szántó Mártinak
nagy-nagy odaadással összeállított mû-
sora is bemutatásra került. A Hirdi
iskola tanulói egy vidám verses-énekes
mûsorral készültek, amely Weöres
Sándor legvidámabb, legmókásabb
gyermekverseit dolgozta fel.

Strausz Emõke tanítónõ, aki nem is
olyan régen még Hirdi iskolás volt,
népdalokat adott elõ.

A múltat idézve lakóhelyükrõl,
Hirdrõl egy anekdota került felolvasás-
ra, amit Kolozsvári Grandpierre Emil
jegyzett le. A történet azt bizonyítja,
hogy bohókás jókedvért régen sem
mentek a Hirdiek a szomszédba. Az
iskola tanítványai közül sokan jártak
és járnak a Forma Fitt Sportegyesület-
be az õ elõadásukban aerobik tánc
került bemutatásra. Majd a zeneszere-
tõ, jó kedélyû zenésztársulat adott elõ
közismert dalokat, ebben Vörös Zol-
tán volt a segítségükre. 

Az idõsebb korosztályt képviselve a
Napsugaras Õsz Asszonyklub egyesü-
let tagjai Hirdi népdalokat adott elõ és
arra buzdították a közönséget, hogy az
ismert dalokat együtt énekeljék velük. 

Elõadásuk az utolsó mûsorszámmal,
melyet a Hirdi fiatal néptáncosok ad-
tak elõ, érte el tetõfokát. Amrein Zsolt,
a régi hagyományok felélesztésével má-
ra már stabil, állandó szereplõcsapatot
verbuvált össze. A régi hagyományok-

nak megfelelõen lovas kocsival, zenés
kísérettel érkeztek az elõadás helyszí-
nére. A lovas kocsisok megszervezé-
sében Schváb József segített. Fergeteges
sikerrel adták elõ táncukat. A hirdiek
kívánják, hogy még sokáig csengjen a
fülekben és dobbanjon a szívekben az
itt hallott gyönyörû énekek ritmusa és
dallama. Úgy érzik, hogy sikerült az
összefogás és együttgondolkodás kis
településükön.

Már javában folyt a mûsor mire az
akadályversenyen részt vett csapatok
porosan, fáradtan, de azért lelkesen,
célba érkeztek. A csapatok a következõ
neveket adták maguknak: Szent
György hegyi kalandorok, Sárkány-
ölõk, Cserkészek, Triolit, Tigrisek,
Somogy utódai, Somogyi Mentalista és
Törpegylet. Nagyon szoros küzdelem-
ben a következõ eredmény született: I.
helyezést ért el 126 ponttal holtver-
senyben a Triolit (Fogt Adél és csapata)
és a Somogy utódai (Somogyi 7. oszt.),

II. helyezett lett 116 ponttal a Törp-
egylet (hirdi felnõttek), és III. lett 113
ponttal a Tigrisek csapata (vasasi 5.
oszt.). Gratulálunk nekik! Azok a
csapatok pedig, akik most nem kerül-
tek az elsõ három helyre ne csüggedje-
nek, jövõre õk lehetnek az elsõk. A csa-
patok menetlevelei egyébként a
somogyi Néprajzi Múzeum vendég-
könyvébe kerülnek. Itt köszönöm meg
a somogyi iskola vezetõjének, Szende
Csabánénak, hogy bíztatta a kollegá-
kat, és rajtuk keresztül a gyerekeket a
programban való részvételre. A zsûri
többek között azt is értékelte, hány
résztvevõje illetve nézõje volt a prog-

Folytatás az elsõ oldalról

"MIÉNK A VÁROS" KÖZÖSSÉGI NAP
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ramoknak. A TV-sek véleménye
pozitív volt, a zsûri egyelõre még nem
nyilatkozott. Eredmény sajnos csak az
összes csapat közösségi napja után,
azaz remélhetõleg június körül lesz.
Türelmetlenül várjuk.

Az eddig ismertetett programmal
párhuzamosan a somogyi Pernecker I.
u-i pályán hét csapat közremûködésével
focimeccsekre került sor, melyet a
Kulturális és Környezetvédelmi Egyesü-
let sport tagozata szervezett, rendezett.

A nap folyamán a Lukács tónál a
következõ programok szórakoztatták a
megjelent vendégeket, elsõsorban a
gyerekeket. A Városi Rendõrkapitány-
ság jóvoltából és a Gyárvárosi Rendõr-
örs parancsnok, Palkovics Sándor,
segítségével a megjelentek kívülrõl-
belülrõl megtekinthették a legújabb
rendõrautót, valamint a vállalkozó
szellemûek, kresz tesztet oldhattak
meg. A legjobban kitöltött tesztek
tulajdonosai jutalomban részesültek.
Az ajándékokat (tollaslabda, póló,
plüss állatok, stb.) a Városi Rendõrka-
pitányság biztosította. Fekete Péter, a
Pécsi Szõlészeti és Borászati Kutató-
intézet munkatársa borászati szak-
tanácsadást tartott, és az általa bemu-
tatott borokat az érdeklõdõk meg is
kóstolhatták. Berényi Zoltán közben-
járásával a Pécsi Tûzoltóság egyik
tûzoltó autója érkezett a helyszínre,
melyre a gyerekek fel is mászhattak és
beöltözhettek tûzoltónak. Tûzoltónak
lenni sok kisgyermek álma. Ez egy kis
idõre most valósággá válhatott. Egy
egészségügyi sátrat is felállítottunk,
ahol Berényiné Simon Andrea vér-
nyomást és vércukorszintet mért,
továbbá egészségügyi tanácsokkal látta
el a nagyszámú érdeklõdõt, akik közül
a vállalkozók különféle rizikóteszteket
is kitölthettek. A kreatív, alkotni akaró
gyerekekre is gondoltunk, így két
asztalnál kézmûves foglalkozások
zajlottak. Zsalakó Istvánné, Anci néni
segítségével csuhé babákat készíthettek,
Maricsné Bányai Edit vezetésével pedig
fülbevalót készíthettek a vállalkozó
szellemûek. Neki Hotzné Zsuzsi, és
Fogtné Áman Kriszti segített. A lova-
kat kedvelõ közönség Fogathajtó ed-
zésben is gyönyörködhetett, a fogatok
messzirõl, Siklósról és Turonyból
érkeztek.

A több mint három órás mûsort egy
egyórás táncház követte, a táncokat
Donáczi Károly (Charlie) mutatta be
és tanította. 

A fentiek nem éppen rövid ismerte-
tése után, köszönetet szeretnék mon-
dani mindazoknak, akik valamilyen
módon hozzájárultak a közösségi nap
sikeréhez. Elsõsorban a szervezésben és
lebonyolításban aktív szerepet vállalt
egyesületeknek és civil szervezeteknek.
Ezek a következõk: somogyi Tegyünk

Egymásért Egyesület, Somogyi Betyárok
Lovas Egyesület, Vasasért Egyesület, Vasasi
Szent Borbála Egyesület, somogyi
Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület,
Polgárõr Egyesületek, Misina Természet és
Állatvédõ Egyesület, Hirdi Nõegylet,
Napsugaras Õsz Asszonyklub Egyesület.
Köszönjük Ruzsicsics Ferencnek és fiának a
Bányász zenekar fuvarozását, Gelencsér
Aladárnak a padok és asztalok szállítását.
Nekik ez nem csak idõbe, hanem pénzbe is
került. Köszönjük Vetró Lászlónak a
hangosítást.

Köszönjük a felajánlásokat!

Köszönjük Huba Csaba képviselõ
úrnak, a szereplõk megvendégelésére
szánt 100.000 Ft-ot. Farkas Sándornak,
hogy vállalta ilyen sok emberre a
fõzést. A gyerekek jutalmazásához a
következõ vállalkozók ajánlottak fel
nagy dobozos csokikat: Cseh Anikó;
Horváth Józsefné, Valika; dr. Galam-
bos Teréz; Horváth Ildikó Somogyból.
Vasasról Ruzsicsics Ferencné, Líviától;
a CBA-ból és a DIKO Élelmiszerbolt-
ból kaptunk csokikat. Köszönjük
Markovicsné Horváth Máriának a

nagyon finom bogádi kalácsot. A gye-
rekek, illetve szereplõk nevében köszö-
nöm a sok finom süteményt, egészen
biztos, hogy mindegyik nagyon finom
volt, hiszen szinte az utolsó morzsáig
elfogyott minden. Süteményt a Hirdi
Nõegylet, a Napsugaras Õsz Asszony-
klub Egyesület, a Vasasért Egyesület, a
Szent Borbála Egyesület, a Somogyi
Betyárok Lovas Egyesület és a Tegyünk
Egymásért Egyesület tagjai sütöttek,
nem is kis mennyiségben.

Ez a vetélkedõ a versengésrõl, a gyõz-
ni akarásról szólt, de úgy gondoljuk
máris gyõztünk, mert nyertünk, egy
együtt töltött szép napot, és sok ked-
ves, vidám élménnyel lettünk gazda-
gabbak. Bízunk abban, hogy ez a szép
emlék még sokáig emlékezetünkben
marad.

A cikk megírásában segítségemre
voltak a Hirdi Nõegylet, valamint a
Napsugaras Õsz Asszonyklub Egyesü-
let tagjai.

Még egyszer köszönet mindenért. Ha
valaki bármiben segített, de mégis
kimaradt a felsorolásból, kérem bocsásson
meg érte, viszont keressen meg, mert a
következõ számban korrigáljuk. 

Akik pedig a házunk udvarából elvitték
a megmaradt üdítõket (12 db 2 literes
flakon), biztosan csak kölcsön vették, mivel
venni már nem tudtak a napnak abban
az órájában, hiszen a boltok már zárva
voltak. Ha vissza szeretnék hozni, kérem
jelezzék, arra a kis idõre megint bezárjuk a
kutyákat. Ha legközelebb segítenek, õket is
meg fogjuk kínálni.

Az említett problémák nélkül sokkal
kellemesebb élmény maradt volna
számomra is ez a nap, hiszen a három
településnek elõször sikerült egy közös,
nagyszabású rendezvényt létrehozni. 

Kocsisné Nagy Margit
területi koordinátor, 30-3514671

Tegyünk Egymásért Egyesület



A Szentlélek a “fölséges Isten ajándé-
ka”, nekünk is ajándékot hoz; élettel
kedveskedik, édes, szép gyöngyélettel.
A földi élet akkor édes, ha nem üres s
ha nincs telve mulandósággal. A mu-
landóság fájós érzéssel tölti el öntuda-
tunkat s ez telíti a világias lelket. Nem
szeret szétnézni; magaslatokra nem
emelkedik; a jövôbe nézni fél, a mély-
séget kerüli; ha pedig tényleg a mélybe
néz, borzad s elváltozik arca. Amily
mértékben nônek rajta a mulandóság
öreg estéjének árnyai, abban a mérték-
ben vigasztalan. Van-e szomorúbb
látvány, mint egy ledér öreg embernek
arca? Ellenben a Szentlélek a legmé-
lyebb, a legerôteljesebb, a legöntudato-
sabb életnek lelke... Ô is édes élettel
kedveskedik, de ajándékai az élet teljét
hozzák: életet ad az Isten s megeleve-
níti; egészséget ad; erô megy ki belôle s
a vérfolyásos lelkek, kiknek életük
szétfolyik, meggyógyulnak; tiszta vért
ad; szemvilágot ad: “respice”, nézz rám
s ismerj föl. Hitet ad, erôt, megindu-
lást, megolvadást, ad könnyeket, lelke-
sülést, halhatatlan reményt.

Tûzzel jön a világ szelleme is; de tüze
emészt; füstös és sötét; szenvedélyes;
energiát ébreszt; erôlködéseket végez;
nagy port ver föl; nagy lármát csap. 
Az emberek dolgoznak, lótnak-futnak,
de kiélik magukat s minden ilyen élet
olyan, mint a pásztortûz helye a virág-
zó rét közepén. Másnak juttatják éle-

tük erejét: az ifjúkor a gyönyörnek, a
férfikor az érdeknek él, s miután kiad-
ták erejüket, nem marad nekik más,
mint a bánat s blazírtság. Szegény,
leperzselt lelkek. Ellenben a Szentlélek
tüze, a bensôség melege, a lelkesülés
helye, az élet jótékony melege kiégeti a

salakot, a rosszat! Emészti azt, amit a
Szentírás rossz értelemben testnek
mond: mert ahol az uralkodik, ott
meg nem marad; nem marad meg
lelkem az emberben – mondja az Úr –
mert test; de ezt a testi embert
elpusztítom majd s kiöntöm lelkemet
a nehézkes, érzékies emberekre s prófé-
tákat nevelek; kidörzsölöm szemeikbôl
az álmot s mámort. Ez a tûz ég ben-
nünk, belénk ég s nem akarunk szaba-
dulni jótékony melegétôl. Ez az élet
melege!

A világ lelke is akar világot terem-
teni, megújítani, átváltoztatni s nagy
kultúrmunkát végezni, nagy intézmé-
nyeket teremteni; de a földbe növeszti
ôket, “és elfordítják elméjöket és lesütik
szemeiket, hogy ne lássák az eget” (Dán

13,9). Ellenben az Isten lelke a világot
belülrôl, belsô elveibôl, a jóság- s igaz-
ságból akarja kialakítani, s azért aztán
szépségbe fejleszti. Lelkeket szabadít
föl szabadságra, melyek kevéssel beé-
rik, s a világot, a munkát, az észt s vív-
mányait csak arra használják, hogy a
lélek élete szépen, nemesen kifejlôdjék.
Méltóságot, lázas önemésztést sehol,
soha. Így kell járni a világban istensze-
retô, igénytelen lélekkel: úgy kell nézni
minden virág szemébe, hogy mondja:
azért vagyok, hogy én is ilyen szép
legyek; úgy kell leülni a forrás mellé az
árnyékos pázsitra s szeretettel gondol-
ni az isteni mélységek forrásaira,
melyek bennünk mint gondolatok s
érzések fakadnak. (Prohászka: ÖM,
7:404; 162)

Kövesi Ferenc
plébános

Tervezett miserend Pünkösdkor,
Pécs-Somogy, Vasas, Hird területén:
Somogy, 05.30., szombat: 16.30
Vasas: 05.31., vasárnap: 11.30
Hird: 05.31., vasárnap: 17.30

2009. MÁJUS 31-ÉN 16.00-KOR
PÜNKÖSDI JÓTÉKONYSÁGI
HANGVERSENY A SOMOGYI
JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN.
MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK.
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H I T É L E T

„Hívom az élôket,
elsiratom a halottakat”

Többen felhívták a figyelmemet, hogy a vasasi temetôben
nincs lélekharang. 

Igyekeztem utána járni a dolognak, és
kiderült, hogy már közel tíz esztendeje nem
kondul meg temetéseken a kis harang, mert azt
egy színesfém-gyûjtô ellopta. Úgy gondoltam,
ezt mindenképpen pótolni kellene.

Helyszíni bejárást kértem a Temetkezési Vál-
lalat igazgatójától, Rankasz Ernôtôl, és sikerült
megállapodásra jutnunk. Elmondtam neki,
hogy elképzelésem szerint egy olyan kisméretû

bronz lélekharangot kellene készíteni, mely mindenképpen
küllemében kötôdik Vasas településhez. Tartalmazza Vasas
címerét, az elkészítés dátumát és a fenti címsorban

feltüntetett idézetet. A himba szerkezetet pedig
úgy kellene kialakítani, hogy az könnyen lesze-
relhetô, leakasztható legyen és azt a temetési
szertartás befejeztével el lehessen zárni. A ha-
rang megformázását Ragács György vasasi kera-
mikus elvégezné, és az öntészeti munkák továb-
bá a mechanikai alkatrészek elkészíttetését is
vállalná. 

Rankasz Ernô támogatásáról biztosított. 
Huba Csaba, képviselô

Lélekharang

Isten ajándéka: Szentlélek
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S P O R T
HAZAI MÉRKÔZÉSEIN FÖLÉNYESEN NYERT A BÁNYÁSZ!

Bányász TC-Hercegszántó 6-0 (0-1)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézô,  2009. március 29,
Megyei III. osztály Mohácsi csoport 19. forduló
B: Bárhoff (Békési) –Pataki J., Csonka, Róth, Pataki Z.,
–Csopek (Tóth P.), Vörösvári (Forr B.), Guhr, Sipos,-
Kovács P. (Kerner) Márk,(Pataki V.), edzô: Szabó József
G.: SIPOS (2), VÖRÖSVÁRI, GUHR, TÓTH P., PATAKI J.

Dunaszekcsô - Bányász TC 4-1 (4-1)
Dunaszekcsô 100 nézô, 2009. április 5., Megyei III. osztály
Mohácsi csoport 20. forduló
B: Bárhoff –Pataki J.,(Békési), Csonka, Papp T.,(Pataki
V.), Pataki Z. -  Vörösvári,(Csopek) Guhr, Róth, Sipos ,-
Kovács P., Márk, edzô: Szabó József • G.:GUHR

Bányász TC-Versend 9-1 (6-0)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézô,  2009. április 12,
Megyei III. osztály Mohácsi csoport 21. forduló
B: Bárhoff – Papp T., Csonka, Róth, (Forr B.), Pataki
Z.,(Schmidt) – Vörösvári (Rackó), Guhr, Sipos,Márk
(Bozsik)-Kovács P. (Békési), Tóth P. (Pataki V.), edzô:
Szabó József • G.: TÓTH P. (3), SIPOS (3), GUHR (2), PAPP

T.

Bányász TC-Pogány II 4-2 (2-1)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézô,  2009. április 26,
Megyei III. osztály Mohácsi csoport 23. forduló
B: Bárhoff – Papp T., Csonka, Róth, Pataki Z., –
Vörösvári (Bozsik), Guhr, Sipos,Márk -Kovács P. (Pataki
V.), Tóth P. (Csopek), edzô: Szabó József •
G.:VÖRÖSVÁRI, KOVÁCS P., MÁRK, TÓTH P. 

A csapat mérkôzései májusban:
Május 3-án 16.30-kor Sátorhely – Bányász, Sátorhely 
Május 10-én 16.30-kor Bányász – Nagyárpád, Parcsin
Május 17-én 17.00-kor Kölked – Bányász, Kölked
Május 24-én 17.00-kor Bányász – Union Himes, Parcsin

Köszönet a támogatóknak: az AUTÓPARK Kft.-nek és
a CSABA Szódának.

További szponzorok és támogatók segítségét is
köszönettel és szívesen vesszük!

Tisztelt
Ingatlantulajdonosok!

Vállalkozásunk 1990 óta 
végez épületgépészeti munkákat 

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.
Egyedülálló nyugdijasoknak

továbbra is 20% kedvezmény!
KÉT HÍREM VAN AZ ÖNÖK SZÁMÁRA MELYIKKEL KEZDJEM?
1. itt a tavasz 2. be kell kötni a csatornát

Az ön szerelõje: Wolf Zoltán
telefon: 70/228-3898,  30/565-2254,

20/504-8218

vizesfarkas@citromail.hu

2009. április 6-án a vasasi részönkormányzat megtartotta idei második
ülését, ahol elfogadtuk az idei költségvetést, és a munkatervet. Természe-
tesen az aktuális helyzet függvényében mind a kettô változhat, ez egy
elôzetes terv. Idén Vasason 2.609.000 Ft-ból gazdálkodhat a részön-
kormányzat.

Az eddigiekhez hasonlóan most is 500.000 Ft-ot kötelezô mûködési
költségekre fordítani, ebbe tartozik az irodaszer, telefonköltség, tisztító-
szerek, kisebb javítások költsége, és a Vasasi Hírlevél kiadása.

A közmunkásoknak szintén 500.000 Ft-ot szavaztunk meg,
valószínûleg a másik két településrész is ad ennyit nekik, így reméljük, a
tavalyihoz hasonlóan sok hasznos munkát el tudnak végezni.

A vasasi iskolát és az óvodát 100-100.000 Ft-tal támogatjuk,
rendezvényekre – március 15, Hôsök napja júniusban, Bányásznap, és
karácsonyi ünnepség – 322.000 Ft támogatás a terv. 

A helyben mûködô civil szervezeteket is egységes támogatásban
részesítjük, erre 567.000 Ft jut. Megszavaztunk még 300.000 Ft-ot
támogatásként Dr. Jéki Lászlónak – volt vasasi lakos, fizika professzor, az
MTA tagja, több tudományos, és helytörténeti könyv szerzôje a –
legújabb könyve megjelenéséhez segítségül. A Szövetkezet utca elején
lévô köztéri szobrot sajnos megrongálták, így ennek a javítására is
100.000 Ft-ot kell fordítani.A tervezett összegekbôl látszik, hogy
marad még 120.000Ft tartalék, és szerencsére maradt tavalyról is egy
kevés pénz, így, ha esetleg valami váratlan probléma felmerül, reméljük,
azt is meg tudjuk oldani. Taar Ilona

Részönkormányati 
hírek Vasasról
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MIT ÁBRÁZOL A KÉP ÉS
MIKOR KÉSZÜLHETETT?

MEGFEJTÉSEKET VÁRJUK: 
a mihir2007@freemail.hu e-mail címre,

vagy a hirdi-somogyi-vasasi patikába,
továbbá a szerkesztõség címén található

postaládába és telefonon: 72/537-033.

VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 
Minden ami a csatornázáshoz kell!

/csövek, idomok.../ ingyenes házhoz-
szállítása keddi napokon 5.000.-Ft felett. 

INGYEN
szállítunk még keddi napokon 

Somogy-Hird-Vasas településeken Purina
takarmányokat, Mol Pb palackot. 

Térítés ellenében cementet, mészhidrátot...

A KK CC II ÓÓ !!
Május hónapban:

MOL PB CSERE TAVASZI AKCIÓ!
CELL magasfényû zománc 0,75 l   1.080.-Ft
Akril tömítõ 310 ml 280.-Ft

RÖVIDÁRÚ KAPHATÓ:
zipzár, tépõzár, géptû, gumi, cérna, tû, harisnya...

BANKKÁRTYA ELFOGADÓ HELY. 
Folytatódik az UNI akció! Gyûjtse az UNI broiler
táp cimkéjét. Értékes ajándékok június végéig.

Elõnevelt csibe rendelhetõ:
Szállítási idõ: május 20–25.

Hétfõ-péntek 7.30–17.00
Szombat 7.30–12.00

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

A 
Kacatos Presszó
várja vendégeit!
kávé-üditõ-fagyi-
szeszesitalok
darts- csocsó
névnap, ballagás, 
kisebb rendezvények
szervezését vállaljuk
nyitva: szerdától
vasárnapig 16 órától
Vasas. Bethlen u. 11.

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ
EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

Kedvezményezett adószáma: 18305434-1-02

A kedvezményezett neve: Vasasért Egyesület

TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabványméretû borítékba, amely e lap méretét csak

annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhetõ legyen.A borítékra írja rá NEVÉT,
LAKCÍMÉT és az ADÓAZONOSÍTÓ jelét (számát), majd RAGASSZA LE.

FONTOS
Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthetõ legyen, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és az

adóazonosító jelét (számát) pontosan tüntesse fel. A rendelkezõ nyilatkozatát tartalmazó
borítékot lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán is
eljuttathatja a meghatározott határidõig (május 20.) az adóhatóságnak, illetve adóhatósági
adómegállapítás esetén a nyilatkozatához csatolva küldje meg azt az adóhatóságnak.

Munkáltatói adómegállapítás esetén, a rendelkezõ nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével
ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezuleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttassa
el a munkáltatójához legkésõbb 10 nappal a határidõ (május 20) elõtt, tehát május 10-ig.

Köszönettel:

Berényi Zoltán elnök – Vasasért Egyesület

1  S Z Á Z A L É K
Somogyi Tegyünk Egymásért

Egyesület adószáma:
18322996 -1-02

A P R Ó H I R D E T É S

Eladó Somogy Kósa-völgy dûlõben
lévõ 594 n-öl szõlõ présházzal.

Érdeklõdni:
30/2381-916

Jótékonysági Ruhavásár-Kiárusítás május
16-án 8-11 óráig a Caritas Házban, 

a vasasi pélbánia udvarában

Veterán autós, motoros börze a Kulcsos
Csárda mellett május 17-én 6–12 óráig.
információ: Marosi Károly, 20/222-4291



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


