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Szt. György napon
miénk volt a tér!

M E G H Í V Ó
„A mûvészet a kimondhatatlan tolmácsa. ”

(Goethe)

A Pécs-Vasasi Egyházközség és a
„Tegyünk Egymásért” Egyesület szere-
tettel meghívja Önt és kedves családját,
valamint barátait és ismerõseit a Pécs-
Somogyi Jézus Szíve templomban,
2010. május 23-án, vasárnap 15 órakor
kezdõdõ jótékonysági hangversenyre.

A hangverseny bevétele a somogyi
templom felújítását szolgálja.

Részvételét és támogatását 
elõre is köszönjük.

2010. április 24-én, Szent György
napján, Somogy, Vasas és Hird civil
szervezetei egész napos rendezvényre
hívták a környéken lakókat. A prog-
ramok két helyszínen zajlottak, a
somogyi Szent György keresztnél (itt a
szervezésért a Tegyünk Egymásért Egyesület
volt a felelõs) és Hirden a Zengõ utcai
Sportpályán, ahol a Hirdi Nõegylet és

a „Napsugaras Õsz” Asszonyklub szer-
vezett programokat. A Szent György
keresztnél a rendezvény szentmisével
kezdõdött, melynek végén szokásosan
búzaszentelésre és állatáldásra is sor
került, melyre idén a lovakon kívül
galambokat is hoztak. A mise után a
mûsort a somogyi óvodások színvona-
las Szent György napi elõadása nyi-
totta, ezután Vókó János nyugalmazott
címzetes igazgató úr osztotta meg a
hallgatósággal ünnepi gondolatait a
valamikor a kereszt helyén álló temp-
lomról, és magáról a Szent György
napról. Ezután a Berze Nagy János
népdalkar énekelt Fábián János
vezetésével, majd Kocsis József és
Kreutz Péter vadászkürtön ünnepi
fanfárokat adott elõ. A mûsor után
akadályverseny vette kezdetét 12 csapat
részvételével. A csapatoknak öt állomá-
son kellett átküzdeniük magukat. 
A megoldandó feladatok között voltak
elméleti és ügyességi feladatok egya-
ránt. A cél Hird volt, ahol a Zengõ
utcai sportpályán „Miénk itt a tér”

címmel kulturális és közösségi napra
került sor. A gyerekeket légvár, trambu-
lin, arcfestés, lufi figurázás, tûzoltó- és
rendõrautó birtokbavétele, fa tulipán
készítése, festése és rodeó bika szóra-
koztatta. A felnõtteket pedig egészség-
sarok várta vérnyomás- és vércukormé-
réssel. A színpadon pedig a következõ
elõadók szórakoztatták a szép szám-

mal összegyûlt közönséget: hirdi óvo-
dások, Berze Nagy János népdalkar,
hirdi iskolások, somogyi iskolások,
Hakner Melinda és Robi, ifj. Tarlós
Ferenc, hirdi néptáncosok, „Napsu-
garas Õsz” asszonykórus. A mûsor
után 8 órától 1 óráig tartó nagyon jó
hangulatú utcabál vette kezdetét. 

Gratulálunk a Hirdi Nõegyletnek és
a „Napsugaras Õsz” Asszonyklubnak a
közösségi nap megszervezéséhez és
lebonyolításához. Profizmusuknak kö-
szönhetõen sikerült minden szereplõt
zökkenõmentesen megvendégelniük.
Nekik köszönhetõen egy nagyon jó
hangulatú délutánnak és estének lehet-
tünk részesei. Reméljük, lesznek még
közös programjaink. 

Végül szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik a Szent György
hegyen megrendezett program elõké-
szítését, lebonyolítását bármilyen for-
mában segítették.  

Kocsisné Nagy Margit
Tegyünk Egymásért Egyesület

Minden kedves édesanyát, nagy-
mamát és dédnagymamát szeretettel
köszöntünk anyák napja alkalmából az
alábbi – helybéli – szerzõ versével.
Isten éltessen minden édesanyát
sokáig!

Szerkesztõség

Édesanyám álma

Mikor ölébe vett, mézédes álmot
szõtt körém.
Kezét a szívemre tette és az álmát
elmesélte.
Álmában látott oly csodát,
Egy tevét, mely átúszta a Dunát,
Hóból palotát, olykor egy repülõ
kiskutyát.

Egyik hajnalon elvitték az
angyalok.
Fényképét a kezemben szorítom,
s könny csorog az arcomon.

Istenem, add vissza még egyszer
nekem,
hogy megfoghassam kezeit és
meghallgassam meséit!

Szilasi lászló
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Részönkormányzatok
költségvetése 2010.

Április 12 és 14-e között a vasasi,
a hirdi és a somogyi Részönkormány-
zat megtartotta ez évi elsõ ülését. 
Az üléseken a legfontosabb megtár-
gyalandó napirendi pont a Részön-
kormányzatok költségvetése volt.
Tájékoztatásul szeretném közreadni az
elfogadott költségvetéseket. Ezek a
tételek az év során még módosulhat-
nak az elvégzendõ feladatok igényei-
nek megfelelõen. 

Pécs-Vasas Településrészi
Önkormányzat:

Önkormányzati támogatás:
2.614.000 Ft

Közüzemi költségek, irodaszer:
220.000 Ft

Sok Hírünk Van újság támogatása:
60.000 Ft 

Közmunka támogatása: 550.000 Ft
Tartalék: 409.000 Ft
Iskola támogatása: 300.000 Ft
Óvoda támogatása: 100.000 Ft
Rendezvények (karácsony, bányásznap stb.) :

310.000 Ft
Civil szervezetek támogatása (11 db):

665.000 Ft
A költségvetésben tartalékként megnevezett

409 EFt összeget vagy annak egy részét a
részönkormányzat a Parcsin utca felé vezetõ,
rendkívül rossz, balesetveszélyes állapotban lévõ
lépcsõ felújítására kívánja fordítani. Az
Önkormányzat árajánlatokat kér be és jelenleg
folynak az egyeztetések az Önkormányzattal a
megvalósíthatóság fedezetérõl.

Érdedktelenség 
a Közbiztonsági Fórumon

Mint arról már bizonyára Kedves Olvasóink értesülhettek a múlt havi
számunkból, településeinken közbiztonsági fórum volt, amelyet az Önkor-
mányzat Közbiztonsági és Bûnmegelõzési Tanácsa (KBT) tartott, együttmû-
ködve a helyi civil szervezetekkel. A nyílt nap keretében a résztvevõk aktuális
közbiz-tonsági kérdésekrõl kaptak tájékoztatást. Sajnos nagyon gyér érdeklõdés
volt a rendezvény iránt. Gondolom ez nem azért volt, mert ez a terület teljesen
rendben van, mindenki biztonságban érzi magár, elégedett. Amennyiben mégis
ez volt az érdektelenség oka, akkor legalább egy célt kipipálhatunk, elégedettek
lehetünk, erõinket ezután más „fontosabb” dolgokra kell összpontosítani.

BERÉNYI ZOLTÁN, Vasasért Egyesület elnök

Pécs-Somogy Településrészi
Önkormányzat:

Önkormányzati támogatás:
2.000.000 Ft

Közüzemi költségek, irodaszer:
170.000 Ft

Telefon költség: 60.000 Ft
Sok Hírünk Van újság támogatása:

60.000 Ft
Iroda- és tisztítószer: 40.000 Ft
Közmunka támogatása: 500.000 Ft
Kodály Mûv. ház tetõjavítás:

300.000 Ft
Civil szervezetek támogatása (11 db):

550.000 Ft
Iskola támogatása: 150.000 Ft
Óvoda támogatása: 100.000 Ft
Rendezvények (karácsony, Idõsek Klubja):

210.000 Ft
Tartalék: 60.000 Ft

Pécs-Hird Településrészi
Önkormányzat:

Önkormányzati támogatás:
1.916.000 Ft

Közüzemi költségek, gondnok:
350.000 Ft

Közmunka támogatása: 410.000 Ft
Faluház torony ablakok rácsozása,
bádogozás: 200.000 Ft
Iskola támogatása: 150.000 Ft
Óvoda támogatása: 60.000 Ft
Rendezvények: 200.000 Ft
(Hõsök napja, karácsony)
Sok Hírünk Van újság támogatása:

60.000 Ft
Civil szervezetek támogatása (4 db.): 

300.000 Ft
Tartalék: 186.000 Ft

Huba Csaba
Részönkormányzatok vezetõje

Képünk a vasasi „megbeszélésen” készült, 
de hasonló kép (részvétel) volt Somogyban és Hirden is.

Néptáncosok a színpadon
Szt. György napon
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Egyesületi
hírek

A Vasasért Egyesület április 15-én
tartotta szokásos évi rendes – beszá-
moló – közgyûlését. Szokásosan a
tagság jelentõs része ott volt, sõt aktív
javaslataikkal komoly munka folyt.
Köszönet érte! Csak röviden, távirati
stílusban a fõbb témákból:
• az egyesület március 27-tõl jogerõ-

sen közhasznú besorolással folytat-
ja további tevékenységét;

• 2010. II. félévtõl több helyi civil
szervezettel mûködtetjük a somo-
gyi és vasasi kultúrházakat, jelenleg
a feladat sikeres ellátása érdekében
több szálon végezzük az elõkészítõ
munkálatokat;

• 2010. szeptember 10-12-én nagysza-
bású EKF rendezvényt tartunk –
szintén közösen több civil szerve-
zettel együttmûködve – amelyre
ezúton is várjuk a segíteni, tenni
akaró önkéntesek jelentketését;

• az egyesület ez évi zavartalan mû-
ködése és új fejlesztések (errõl majd
késõbb részletesen) érdekében, már
több pályázata beadásra került, és
még várható május végi határidõ-
vel több kiírónál is új pályázatra
jelentkezés

Nos röviden ennyi, még egyszer
tisztelettel megköszönöm valamennyi
tagunknak a múlt évben végzett munká-
ját, amellyel meggyõzõdésem, hogy hozzá-
járult egyesületünk sikeres tevékenységéhez.
Ez az aktivitás remélem megmarad a
jövõre nézve is.

BERÉNYI ZOLTÁN
Vasasért Egyesület elnök

HELYREIGAZÍTÁS
Kellemes kötelességemnek kell

eleget tenni, amikor a Nemzeti Civil
Alap, mint pályázatkezelõ felhívására
az Sok Hírünk Van újság elõállí-
tásával kapcsolatban az alábbiakról
kell a Tisztelt Olvasókat tájékoztatni:
az újság kiadása a Nemzeti Civil
Alapprogram támogatásával va-
lósult, illetve valósul meg. Itt
még meg kell jegyezni a korrektség
kedvéért, hogy a helyi részönkor-
mányzat, önkormányzat is
hozzájárul a költségekhez. Végül,
de nem utolsó sorban Kedves
Hirdetõink is jelentõs mérték-
ben járulnak hozzá, hogy már
2007. április óta folyamatosan
meg tudunk jelenni. Köszönet
mindannyiuknak és a jövõben is
számítunk támogatásaikra, növekvõ
hirdetéseikre.

BERÉNYI ZOLTÁN
Vasasért Egyesület elnök

V I S S Z A T E K I N T É S

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

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
+3630/824-5661

Óriási ruhaakció
a vasasi Caritas Házban!  

Május 15-én 7.30-11-ig

Festést,
lakásfelújítást
kompletten
vállalunk!

tel: +3620-929-3355

APRÓ
Pécs-somogyban a Máladó utcában 

1174 m2-es, örökpanorámás, erdõ melletti, 
saját úttal rendelkezõ építési telek eladó.

Érdeklõdni: 0630-343-7559

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az alábbi
civil szervezetek juttatták el szerkesztõségünkhöz
adataikat az idei adó 1 %-os felajánlások érdekében.
Tisztelettel kérjük tehát Kedves Olvasóinkat, hogy
amennyiben lehetõségük van rá, akkor elsõsorban az
alábbi civil szervezetek közül választva rendel-
kezzenek ez évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ról.

Köszönjük megtisztelõ felajánlásaikat!

Õstermelõi húsfeldolgozó
Vasas, Bencze j.u.3.

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

2010 majus 0502.qxd  2010. 05. 03.  13:00  Page 3    (Black plate)



Sok Hírünk Van 2010. május4

A társasház alapításról, építményadóról
Folytatás az elõzõ számból

A közös tulajdon részei külö-
nösen: az épület tartószerkezetei, a
tartószerkezet részei, az épület bizton-
ságát (állékonyságát), a tulajdonostár-
sak közös célját szolgáló egyéb épület-
rész, épületberendezés és vagyontárgy
akkor is közös tulajdonba tartozik,
még akkor is, ha a külön tulajdonban
álló lakáson vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiségen belül van. A közös
tulajdon tárgyát képezõ ingatlanrész
meghatározott eszmei hányada ugyan-
akkor az egyes külön tulajdonú
ingatlanrészekhez tartozik olyan arány-
ban, mint ahogyan a külön tulajdonba
tartozó rész aránylik a teljes ingatlan-
hoz, mint egészhez. Ennek megfelelõ-
en a közös tulajdonra vonatkozó, az
egyes tulajdonostársakat megilletõ
tulajdoni hányad és a külön tulajdonú
lakásra, vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiségre vonatkozó tulajdonjog
egymástól függetlenül nem ruházható
át és nem terhelhetõ meg. A külön
tulajdonban levõ ingatlanrész és a
hozzá tartozó közös tulajdoni hányad
egysége az ingatlan-nyilvántartásban
társasházi albetétként, külön ingatlan-
ként szerepel, a társasházi törzslaphoz
csatolt különlapon.

A társasház sajátos, önálló, de
korlátozott körben elismert jog-
alany.

A társasház tulajdonosai az általuk
viselt közös név (a társasház neve pl.
Pécs, B. u. 10. szám alatti Társasház)
alatt a társasház fenntartása és a közös
tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése
során jogokat szerezhetnek és köte-

lezettségeket vállalhatnak, önállóan
perelhetnek és perelhetõk, gyakorolják
a közös tulajdonnal kapcsolatos tulaj-
donosi jogokat, viselik a közös tulaj-
don terheit. 

A társasházközösség életét szabályo-
zó másik fontos okirat a társasház szer-
veit, a közös költség viselésének szabá-
lyait, a közös és külön tulajdon haszná-
latának szabályait, a házirendet megál-
lapító szervezeti-mûködési szabályzat
(SZMSZ). (A legfeljebb hatlakásos társasház
szervezetére és mûködésére a társasház döntése
alapján a társasházi törvény rendelkezéseit, i-
lyen döntés hiányában pedig a Ptk. közös tu-
lajdonra vonatkozó szabályait kell alkal-
mazni, tehát nincs szükség külön SZMSZ-re)

A külön tulajdonnal kapcsola-
tos jogok és kötelezettségek

A külön tulajdonban levõ lakások és
egyéb helyiségek tulajdonosai általában
korlátlan mértékben használhatják,
hasznosíthatják azt, illetve rendelkez-
hetnek vele (megterhelés, elidegenítés).

A tulajdonostárs többek között kö-
teles fenntartani a lakást (a tervezett
építkezésekrõl értesíteni a társasházat)
és a külön tulajdonú részében engedé-
lyezni a közös tulajdon fenntartásához
szükséges ellenõrzések és munkálatok
elvégzését.

A közös tulajdonnal kapcsolatos
jogok és kötelezettségek 

Minden tulajdonostárs jogosult az
összes közös tulajdonban levõ épület-
és telekrész birtoklására és használa-
tára, ez azonban nem sértheti a többi
tulajdonostárs ugyanehhez való jogát,
tehát a közös tulajdonú részek ugyan-
úgy mûködnek, mint ezidáig. 

A közös tulajdonba tartozó épületré-
szek fenntartásának költsége, valamint
a rendes gazdálkodás körét meghaladó
kiadás (közös költség) a tulajdonostár-
sakat általában tulajdoni hányaduk
arányában terheli. Arra is lehetõség van
– ha a társasház tulajdonosai elhatá-
rozzák közös költség fizetését – hogy
amennyiben valamelyik tulajdonos a
közös költség tartozásait határidõn
belül nem egyenlíti ki, a társasház ered-
ménytelen írásbeli felszólítás után
jogosult azt bírósági fizetési meghagyás
útján beszedni, illetve akár (az SZMSZ-
ben foglalt felhatalmazás, és közgyûlési
határozat alapján) jelzálogjogot beje-
gyeztetni a tartozás erejéig az érintett
tulajdonos ingatlanára.

A társasház szervezete
A társasház legfõbb döntéshozó

szerve a valamennyi tulajdonostársból
álló közgyûlés. A társasház folyó
ügyintézését a közös képviselõ vagy
az intézõbizottság látja el.

Közgyûlést szükség szerint, de
legalább évente egyszer kell tartani,
illetve ha azt a tulajdoni hányad 1/10-
ével rendelkezõ tulajdonostársak a
napirend és az ok megjelölésével
írásban kérték. A közgyûlés akkor
határozatképes, ha azon az összes
tulajdoni hányadnak több mint a
felével rendelkezõ tulajdonostársak
jelen vannak. A társasházi törvény
további részletes szabályokat tartalmaz
a határozatképességre és határozat-
hozatalra.

Dr. Dömse Boglárka
ügyvéd

A cikket író kislánynak üzenem, a kidobott
kutyák gazdáit hiába kéri meg nekünk kell
összefognunk, ítélkezés tanácsadás helyett.
Néhány alapszabály gyerekeknek és azoknak a

felnõtteknek, akik életébõl ez kimaradt.
•Idegen kutyát soha ne simogass meg,
•Ne hadonássz, ne hangoskodj, ne sikítozz,
támadásnak veheti. /Elég érhette eddig!!/

•Ne üsd, ne dobáld, a rúgásról nem is beszélve.
•Ha nem nem árad belõled az agreszszivi-
tás, a rémület, nincs mitõl félned.
Szerencsére itt Vasason vannak sok jószívû em-
ber él akik segítenek ilyenkor. Hálás köszönet
érte minden szerencsétlen sorsú állat nevében

Baumgartner Sándorné Ilike arany szívét
nagyon sok rászoruló állat, fõleg cicák dicsé-
rik némán, illetve macskanyelven, s most  én
lettem a tolmácsuk. Miau! Nyau! Nyau! (Itt
vannak!? )  

Gyerekek! Ha meghívjátok egyszer az
osztályotokba, sokat tud mesélni nektek. S
ha megértettétek a következõ oldalon lévõ
vers üzenetét és netán egy programként ellá-
togattok a Misinába, nézzetek bele a meg-
sétáltatott kutya szemébe, és meghallva né-
ma kérésüket „közelebb hoztad az állatokat az
emberekhez”, majd  tekints magadba, most
mit érzel?          Tarr Ivánné Magdi néni

KIMONDOM
HELYETTÜK: 

a gazdátlan,
keserves sorsú
állatok helyett 

– Mit vétettünk?
Segítsetek!
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LOGÓ-PÁLYÁZAT
A Kultúrszüret a határtalan város

peremén elnevezésû programsorozat
logójára egyfordulós pályázatot hirde-
tünk. Pályázni lehet bármilyen felüle-
ten (elektronikus, papír, egyéb anyag) a
Kultúrszüret hivatalos logókára.
Olyan pályamûveket várunk, amely a
helyi sajátosságokon túl az EKF és a
kultúrszüret programját is tömören
vizuálisan, egyszerûen megjelenítik. 
A legjobb pályamûvet szakmai zsûri
választja ki és a hivatalos logója lesz a
fesztiválnak, amely egyben hivatalos
EKF-es rendezvény is. Ezen túl fõdíj-
ként a nyertes egy 5.000 Ft-os ajándék-
utalvány és népszerû ifjúsági maga-
zincsomag díjazásban részesül. Várjuk
a pályamunkák beérkezését a szerkesz-
tõség elérhetõségeire 2010. június 4-ig.
Eredményhirdetés és díjátadás a
tanévzáró ünnepély keretében.

Berényi Zoltán
vasasert.egyesulet@t-online.hu

20/480-7663
Vasasért Egyesület 

A kutyát, macskát, csacsit, lovat
s a madarakat:   verebeket,
rigót, galambot, pintyeket,
akik a földön veled élnek,

s bundájuk, tolluk melegében
nekik is van szívük, csak éppen

nem beszélnek?

Mondd, szereted az állatokat,
s figyelted õket néhanap:

hogy mit csinálnak, hogyan élnek.
s a maguk nyelvén mit mesélnek,

vagy mirõl hallgatnak mikor
komor

csöndjükbe burkolózva ülnek,
és titokzatos, hallgatag

külön világukba merülnek?

Én szeretem az állatokat.
Elnézem õket, 

ha játszanak, alszanak, vagy tûnõdnek  
titkaikon és a világon.

Hidd meg barátom,
neki kis vannak titkaik,
s csak annál nehezebb talán
számukra ez a sok talány,
mert nincsenek rá szavaik.

Tégy próbát, hisz ember vagy
értsd meg

a bennük szorongó miértet?
Segíts nekik, mondd ki helyettük
azt, ami ott ködlik a testük
vaksi lelkében-----vidd közelebb
az állatokat az emberekhez,
hogy megértsenek végre minket,

S mi is õket, kisebb testvéreinket.

RÓNAI GYÖRGY

KULTÚRSZÜRETI
FELHÍVÁS

Várjuk azon HÍRDI, SOMOGYI,
VASASI költõk és prózaírók jelent-
kezést akik a  „KULTÚRSZÜRET A
HATÁRTALAN VÁROS PERE-
MÉN” címû program keretén belül
szeretnék munkájukat bemutatni,
megmérettetni egy Irodalmi Est kere-
tében, melynek címe IRODALMI
EST DIÓVAL és VIRÁGGAL. Ebben
a programban versek és rövid novel-
lák bemutatását tervezzük. A bemu-
tatásra kerülõ mûveket neves elõadó-
mûvészek segítségével kívánjuk
bemutatni a közönségnek, akik azon-
nal értékelik az elõadott munkákat
dióval vagy virággal. Jelentkezni lehet
2010. augusztus 15-ig e-mailben:
vasasert.egyesulet@t-online.hu

Információt biztosít: 
Rácz Gábor 06-30-9567-852  

Mondd, szereted az állatokat?
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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.
Víztakarékos WC-tartályok.

Akciós csaptelepek
5 év garanciával!

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

Wolf Zoltán
telefon: 0670/228-3898,  0620/504-8218

0670/881-8938, vizesfarkas@citromail.hu

H I T É L E T

100 éves születésnapot ünnepeltek
Tölgyes Lajosné ünnepségérõl ké-

szült az alábbi felvétel.  Az ünnepsé-
gen jelen volt a családja, rokonai,
ismerõsei, a városi és helyi szervezetek,
valamint azok akik megtisztelték Õt
jelenlétükkel.

Tölgyes Lajosné 1910. március 24-én
született. Isten éltesse sokáig erõben,
egészségben! Az ünnepség ilyen bensõséges
lebonyolításáért köszönet mindenkinek.

Szerkesztõség

A hirdi katolikus hívek már régen várták e napot!
Tömör Balázst jól ismerik a hirdi hívek. Már 7 éves

korában ministrált Némedi Ferenc plébános mellett. Azóta
szolgál ebben az õsi, közel 200 éves, bazilika jellegû, ódon –
de nekünk, akik itt születtünk gyönyörû templomban. 
A szemünk láttára nõtt fel, elsõáldozott, bérmálkozott és
töretlen lelkesedéssel, szerénységgel szolgált és szolgál a mai
napig. Közben elvégezte az iskoláit, legutóbb a Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Fõiskolát Budapesten.

2010. április 4-én Mayer Mihály püspök úr megadta az
engedélyt, miszerint Balázs vezethet Igeliturgiát és áldoztat-
hat, s ezzel nagy terhet vesz le Kövesi Ferenc atya válláról.
Hiszen nem csak Hirden, hanem Somogyban és Vasason is
szolgálhat. Mint azt Húsvétvasárnap a szentmisén Ferenc

atya mondta: „Balázs! Ez nem kinevezés, hanem szolgálat.”
Szívbõl köszöntünk, büszkék vagyunk Rád!

Engedtessék meg nekem, mint a család barátjának egy sze-
mélyes megjegyzés: Bárcsak édesapád is megélhette volna ezt a
napot! Hiszem, hogy ott fenn az égben óvó szemekkel figyel Téged,
és büszke Rád! Külön köszönet édesanyádnak, kinek nem kis
szerepe van abban, hogy Te a Jóisten szolgálatába áltál. Az õ imái,
mély vallási példamutató élete méltó példa volt a Te számodra.
Köszöntjük Õt is és köszönjük!

"Kívánjuk neked a csend szépségét, a napfény dicsõségét,
a sötétség rejtelmét, a láng erejét, a víz hatalmát, a levegõ
zamatát, a föld roppant erejét és a szeretetet, mely ott
található minden dolgok gyökerében! Ámen" (AN)

Vincze Károlyné

Recept
MEDVEHAGYMAKRÉM

LEVES

kb 20-25dkg medvehagymát
olajon megfonnyasztunk, majd
turmixgéppel péppé zúzzuk.
felengedjük 1l vízzel, beledobunk
1 husleves kockát, néhány percig
fõzzük, tejes habarással sûrítjük
Pirított kenyérkockával, vagy
levesgyönggyel tálaljuk.

Gyorsan készíthetõ, finom, a
medvehagymát a közeli erdõben
bárki megtalálja. Igazi tavaszi
étel.

Beküldte: KÖVES PÉTERNÉ
Köszönjük!

Jó étvágyat!

MÁJUSI MISEREND
Somogy Vasas Hird

Szombat (05.08.) 16.30 Igeliturgia
Vasárnap (05.09.) 11.30 mise 8.30 mise

Szombat (05.15.) 16.30 Igeliturgia
Vasárnap (05.16.) 11.30 mise 8.30 liturgia

Szombat (05.22.) 16.30 mise
Vasárnap (05.23.) 11.30 mise 17.30 mise
Pünkösd

Szombat (05.29.) 16.30 mis
Vasárnap (05.30.) 11.30 Igeliturgia 8.30 Igeliturgia

„Lámpást adott kezembe az Úr”
(B. S. Aldrich)
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S P O R T
VÁRATLAN VERESÉGEKKEL LECSÚSZOTT A DOBOGÓRÓL A BÁNYÁSZ! 

Versend - Bányász TC 2-1 (1-1)
Versend 100 nézõ,  2010. március 28., Megyei III. osztály Mohácsi csoport

19. forduló
B: Ostyánszki–Kerner, Csonka ,Guhr, (Pataki J.), Pataki Z.–Kanizsa, Róth,(Kovács
P.), Sipos, Márk (Bárhoff)–Rédei,(Tóth P.), Papp T. edzõ: Ostyánszki Péter. G.: Sipos,
kiállítva: Csonka

Bányász TC- Pécsbánya 1-2 (1-2)
Parcsin, Stadio Communale 200 nézõ,  2010. április 3., Megyei III. osztály

Mohácsi csoport 20. forduló
B: Gergõ–Pataki J.,(Forr B.), Kerner, Guhr,(Bárhoff),  Pataki Z.–Kanizsa, (Vörösvári),
Róth,(Kovács P.), Sipos, Németh N. (Csopek)–Tóth P.,(Dömse), Papp T.,(Rédei)  edzõ:
Ostyánszki Péter, G.: Sipos

Pogány II - Bányász TC 1-0 (1-0)
Pogány 100 nézõ,  2010. április 11., Megyei III. osztály Mohácsi csoport 

21. forduló
B: Ostyánszki–Kerner, Csonka, Pataki J., (Dömse), Pataki Z.–Kanizsa, (Márk), Róth,
(Kovács P.), Sipos, Németh N. (Rácz)–Papp T., (Rédei), Kovács P. (Vörösvári)  edzõ:
Ostyánszki Péter

Bányász TC- Bár 4-1 (3-1)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézõ,  2010. április 18., Megyei III. osztály

Mohácsi csoport 22. forduló
B: Gergõ–Pataki J., (Kovács P.), Kerner,Csonka,  Pataki Z., (Kanizsa,)–Csopek (Rácz),
Róth, Sipos, Márk, (Bárhoff)–Tóth P.,(Pataki V.), Papp T.,(Rédei) edzõ: Ostyánszki
Péter, G.: Tóth P., Papp T., Sipos, Róth

Köszönet a támogatóknak a CSABA Szódának, 
Kiss Antalnak, Ábel Józsefnek

További szponzorok és támogatók segítségét is köszönettel és szívesen vesszük!

A CSAPAT MÉRKÕZÉSEI
MÁJUSBAN:

Május 2-án 16.30-kor 
Bányász - Szászvár II.  

Parcsinban
Május 9-én 16.30-kor 

Bányász - Kisnyárád      
Parcsinban

Május 16-án 17.00-kor 
Ivándárda - Bányász

Ivándárdán
Május 23-án 17.00-kor 

Bányász - Székelyszabar 
Parcsinban

Május 30-án 17.00-kor 
Tornádó - Bányász  

Pécs, Bõrgyár pálya

Kihívás napja Somogyban,
Vasason és Hirden

A településeinken mûködõ civil szervezetek együttmûködésében idén elsõ ízben
nevezünk be a már világszerte jól ismert sportnapra. 

A rendezvény ideje: 2010. május 19. 00.00–2100 óráig. A sportnap lé-
nyege, hogy a benevezett települések lakói mind nagyobb számban mozogjanak
legalább 15 percig folyamatosan. A közel azonos lélekszámú települések között
folyik egy verseny a „legsportosabb település” címért. A civil szervezetek képvise-
lõi úgy gondolták, hogy ez a nap alkalmat teremthet arra, hogy a 3 település lakói
közösen mérethessék meg magukat a sport területén. A verseny nemcsak egymá-
sért, de egymás ellen is folyik, hiszen mindhárom település ugyanabba a lakosság-
szám szerinti kategóriába tartozik (3. kategória–a szerk.). Egy esetleges eredményes
szereplés pénzjutalmat is jelenthet a gyõztes település lakóinak. A szervezõk igye-
keznek olyan programot összeállítani erre a napra, amely lehetõvé teszi minden
korosztály részvételét a sportnapon. A részletes programról késõbb tájékoztatjuk
az érdeklõdõket.

További infó: www.kihivasnapja.hu
Jelentkezni lehet: a szerkesztõség elérhetõségein, illetve az alábbi telefonszámon.  

Fuchs Károly, 0670/381-4348

Idén rendezik elsõként az Ifjúsági
Olimpiát Szingapúrban. Ahhoz hogy
ezen egy versenyzõ részt tudjon
venni a szövetség által meghatározott
szintet teljesíteni, kell, ahhoz hogy a
kvalifikációs versenyre kijusson. Ott
az adott kvótaszámba kell beérkezni.
Minden versenyszámban minden
országból csak versenyzõ „kvalifikál-
hatja” magát a szingapúri Ifjúsági
Olimpiára. 

Magyarországról eddig 9 versenyzõ
teljesítette ezt a szintet. Ebbõl 2 Pécs-
Somogyi. Leány magasugrásban
Czuth Réka a fedett pályás ifi baj-
nokságon ugrott 174 cm-rel- ezzel 3.
az ifi világranglistán- teljesítette. Fiú
10km-es gyaloglásban Srp Miklós a
Dudincei (Szlovákia) Euro Walking
Meeting-en 22 ország gyaloglóit
maga mögé utasítva nyerte a versenyt
45:17-es idõeredménnyel.  Ezen a
hétvégén rendezett fiatalkorúak
hosszú távú gyalogló bajnokságon ifi
15 km-en megvédte tavalyi bajnoki
címét. 

A Kvalifikációs versenyre, pedig sok
sikert kívánunk kiváló atlétáinknak. 

Srp Gyula

Lesz Ifi
olimpikonunk?!

2010 majus 0502.qxd  2010. 05. 03.  13:00  Page 7    (Black plate)



Sok Hírünk Van 2010. május8

VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 

KEDDI NAPOKON INGYENES
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 

(kivéve: Petõfi-akna, Murom, Kerékhegy)
• PURINA TAKARMÁNY, PB GÁZPAKACK,

TARTÓS ÉLELMISZER STB.

40 kg takarmány vásárlása
esetén 1 db. baseball

sapkát adunk ajándékba.

BÁBOLNAI NAPOS- ÉS
ELÕNEVELT CSIBE:

NAPOS: 06.10.
ELÕNEVELT: 05.20. 

Egynyári virágok széles választéka!
AKCIÓ!

Virágföld  akció: 790.-/ 50 l
PB csere: 3.900 Ft
Figyelje a bolt elõtt lévõ akciós

hirdetõ tábláinkat!.
TELEFONKÁRTYA FELTÖLTÉS!

Buszjegy és rövidáru kapható ! 

Hétfõ-péntek 8.00–17.00
Szombat 8.00–12.00

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

INTERNET SÖRÖZÕ

Minden nap sör óra! (19-20h)

Pécs-Hird, Hirdi út 52.

Klímaberendezések, 
ablakklímák forgalmazása, 

telepítése, szerelése, javítása,
karbantartása.

FATÉR GYULA 0630/9276-187

EZERMESTER
SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hûtõk, villany-

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

Kisebb építõipari, tetõfedési,
ereszcsatornázási, betonozási, asz-
talosipari munkák elvégzése.

FATÉR GYULA
telefon: 0630/9276-187

05. 16-án veterán autós
motoros börze a 6-os mellett

a Nádfedeles csárdánál 
6-12-ig.MIKLÓS FODRÁSZAT

VASAS, SZÖVETKEZET U. 16.

06-30/452-4160
Akciós árak:

Nõi hajvágás: 1800Ft
Férfi hajvágás: 800Ft

hívhat házhoz is!
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