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VASHIDI FÕZÕVERSENY
A Vasasi Szent Borbála Egyesület
2011. augusztus 13-án rendezi, 

immár hagyományos 4. fõzõversenyét.
Helyszín: Vasas, Berze Nagy János Mûvelõdési ház (Szövetkezet u. 13. sz.) elõtti téren. 
Kezdési idõpont: 10-óra. Nevezési díj 2000.-Ft. 
Szabadon választott ételeket lehet készíteni, melyeket a zsûri 13-órakor fog értékelni. A jó
hangulatról az Origó ház Búzavirág Népdalkör és tánckar, a Berze Nagy János Népdalkar
és a Vasasi Bányász Zenekar gondoskodik. A kívánságmûsort vezeti, Varjú István hang
technikus.

Esõ esetén a fõzõversenyt másnap,  vasárnap tartjuk meg.
Bõvebb információ és jelentkezés a Gazdaboltban.

TEA-HÁZ
Augusztusi Programok

Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

Állandó Programok: 
FilmKlub 
aug. 12-én 16.00-kor 
aug. 26-án 16.00-kor

A. Jég Veled (Vígjáték)
B. Az Õrzõk Legendája

(Kaland)
C. Wall-E (Animációs)
D. Elit Alakulat (Akció)

Zenés - hangszeres             
Foglalkozás
aug. 8-án 17.00-kor
aug. 15-én 17.00-kor
aug. 22-én 17.00-kor

Egy Alkalmas Programok: 
Közös Fõzés
augusztus 30-án 16.00-kor
A. Bogrács Fiatalokkal
B. Aranygaluska Konyha 

SZÁMHÁBORÚ 
augusztus 19-én 16.00-kor

További infó, és szavazás: 
72/337-838

http://kobeko.hu
http://www.facebook.com/pages/
KoBeKo/178323195552326

Lovastábor
2011. augusztus 15-19-ig várjuk

8-12 éves lovagolni vágyókat. 

Napközis táborunk reggel 7:00-tól
délután 17:00-ig tart, ahol a gyerme-
kek lovaglás mellett megismerkednek
a lótartással, állatok gondozásával, a
szerszámok, felszerelések karbantar-
tásával és az istálló tisztántartásával. 

RRéésszzvvéétteellii  ddííjj:: 15. 000 Ft/fõ, 
amely tartalmazza a reggelit, ebédet,
uzsonnát és a lóhasználati díjat.
Elérhetõség: 
+3630/ 530-9712, 
+3672/ 267-360,
szikrazo@citromail.hu

Augusztus 19-tõl 21-ig a hirdi református templomban presbiteri találkozó lesz.
19-én és 20-án este 19 órakor nyílt evangelizációt tartunk, melyre minden
érdeklõdõt szeretettel várunk! Hirdi református gyülekezet
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A Berkenyés utcából soha nem lesz
Sanzelize, de a mostani állapota el-
viselhetetlen, siralmas. Évek óta kapom
a jogos panaszokat az utca lakóitól,
hogy sárban kell járniuk, hogy az autó
kipufogó rendszere leszakad stb.
1-2 évvel ezelõtt még reménykedtem,

hogy felújítása meg fog történni, mert
az utcát sikerült a Sopianae tervbe be-
tenni. Az EKF-hez kapcsolódó kötele-
zettségek, útfelújítások elvitték a pénzt,
ide szokás szerint semmi nem maradt.

Az Önkormányzat a nagy adósság
állomány törlesztése, a likviditási
gondjai miatt nem rendelkezik forrá-
sokkal, a városüzemeltetéssel újonnan
megbízott BIOKOM Kft. sem kapott
a várostól forrásokat a városüzemelte-
tésre, magának kell kigazdálkodnia. 
A város hosszú ideje tárgyal az OTP-
vel az adósság átütemezése miatt, illet-
ve hogy a 7 milliárd forintos likvidhi-
tel keretet 10 milliárdra lehessen
megemelni. A legutóbbi rendkívüli
közgyûlésen errõl szavazott a testület.
Egyszóval rendkívül nehéz ma az
önkormányzat helyzete.

A vasasi részönkormányzat legutób-
bi ülésén arról szavazott, hogy a múlt
évi maradványkeretét (1.264.000 Ft) a
Berkenyés utca felújítására kívánja for-
dítani. Hogy maradhatott ezekben a
pénzínséges idõkben ennyi marad-
vány? Egyszerû a válasz: tévedésbõl. 
A részönkormányzat által az orvosi
rendelõ tetõszerkezetének javítására

korábban megszavazott összeget téve-
désbõl két költséghelyre tették be, így a
részönkormányzat pénze megmaradt.
(Pszt! Ez legyen a mi titkunk.) Ez a
pénz a keretünkben létezik virtuálisan,
de ma még nincs mögötte fedezet. Re-
ménykedem, hogy talán õsz elejére fel
tudjuk használni.

Mi futja ebbõl az összegbõl? A Hajadon
utca végétõl a kanyarig egy aszfaltos
burkolat és az utca többi részén henge-
relt kavicsozás. Javíthat a helyzeten, ha
a Tettye Forrásház a rekonstrukciós
keretébõl az utcában húzódó, gyakran
meghibásodó vízvezeték helyett újat
épít. (Nem kell megijedni, az utca nem
lesz újra feltúrva, csupán 100 m-enként
ásnak gödröt és a régi vezetékbe húzzák az
újat.) Errõl most folynak az egyezte-
tések a BIOKOM és a Tettye Forrásház
között. Ha ez sikerülne, egyrészt meg-
szûnnének a gyakori csõtörések, más-
részt az építés helyreállítási költségeivel
növelhetõ lenne az összeg, és az útbur-
kolatot talán mart aszfalttal is meg
lehetne csinálni. Az aszfalt burkolat a
mai helyzetben a mese kategóriájába
tartozik, ahhoz kb. 6 millió forintra
lenne szükség.

A leírtakban tudom, hogy sok a
„HA”. Õszre többet fogunk tudni.
Reménykedjünk! Ha most nem fog si-
kerülni, a közeljövõben nem látok reá-
lis esélyt a Berkenyés utca felújítására.

Huba Csaba

Mi lesz veled Berkenyés utca?

Kedves Olvasók! Engedjék meg, hogy
beszámoljunk a vasasi óvoda múlt évi
programjairól. A szüreti mulatságon
való szereplésünkkel kezdõdött az  év.
A gyerekek vidám kis mûsora sokak
arcára mosolyt csalt, pedig az idõ kissé
szomorkás volt. Gyermekeinknek az
év folyamán heti egy alkalommal
lehetõsége nyílt néptáncot tanulni.
Zsuzsi néni dalait, táncait örömmel
ropták, énekelték. Rendszeresen jön
óvodánkba Kelemen Gábor hitoktató
is, akit a gyerekek nagyon szeretnek.
Minden alkalommal egy kis meglepe-
téssel teszi érdeklõdõvé a hittanosokat.
Következõ nagyobb esemény óvo-
dánkban a Márton napi felvonulás
volt. Már hetekkel elõtte a lámpásokat
díszítették a gyerekek, vágtak, ragasz-
tottak. A jeles nap délutánján a
gyerekek a szülõkkel, nagyszülõkkel,
testvérekkel együtt, közösen libákat
hajtogattak. A lámpásokat meggyújtva
elindultunk a felvonulásra. Nagyon

Vandálok
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy nem

csak a Vasasi Iskola környékén rongál-
nak egyre fiatalabb gyerekek, hanem
már a játszótereken is.

A Fenyõ utca végén található játszó-
teret is rongálják. Május végén a csúsz-
da alatti homokozó fakeretét szétrug-
dalta B. Attila (10 éves)e gy kis társával.
Nem sok idõnek kellett eltelnie, hogy
ismét ne bírjon magával, és unokatest-
vérével, G. Rékával (15 éves), 07.05-én
délután az egyik padot is sikerült meg-
rongálni.

Sajnálattal tapasztaltuk, amikor haza
jöttünk, hogy ismételten rongálták a
játszóteret, kiborították a szemetest.
Több szomszéd is látta az esetet, ami-
kor dolguk végeztével elhagyták a
„mûvüket”.

Több a környéken lakó újítgatja, kar-
bantartja a játszóteret, többek között a
hintákat javítja, ezeken lécet cserél, a

csúszdát csavarozza, illetve füvet nyír,
mivel a közmunkások ritkán járnak er-
re, és az is elõfordult, hogy a füvet
ugyan lenyírták a focipályán, csak a já-
tékok körül nem! Ezzel ugyan semmi
probléma, mert a gyerekeink játszanak
itt, és szívesen csináljuk, mindezt ön-
erõbõl. Ez régen is így volt.

Azonban az nagyon bosszant min-
denkit, hogy egyesek nem játszani jön-
nek fel, hanem rongálni. A minimum
az lenne, ha a kedves szülõk a csemeté-
ikkel feljönnének és megjavítanák azt,
amit a gyermekeik tönkre tettek! Illetve
a megfelelõ elbeszélgetést és büntetést
eszközölnék.

Tisztelettel: Ö. Ildikó

Vasason
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sok érdeklõdõ volt, így a menet hosszú
sorban kígyózott. Látványos volt,
ahogy a sok lámpás bevilágította a
szürkületet. Mire visszatértünk óvo-
dánkba már beesteledett, s a gyerekek
az udvaron lámpásaikkal libát
kerestek. Nagyon jól szórakoztunk,
mi is, ahogy a sok kicsi lampion a
sötétben ide-oda cikázott. . A gyerekek
a libákat, /papírból készült fapálcikára
tûzött figurák/ a szülõk pedig a gyere-

keiket keresték a sötétben. Miután el-
fogytak a libák, felmentünk a nagyte-
rembe, és zsíros kenyeret ettünk hagy-
mával és teával. Ilyen jól már régen
esett nekik a zsíros kenyér! Reméljük,
hogy idén novemberben újra átélhet-
jük ennek az ünnepnek a varázsát,
melyre szeretettel várunk mindenkit,
aki csatlakozik a menethez. Azután
hamarosan megérkezett óvodánkba a
Mikulás, akit  énekkel, tánccal, verssel
és rajzokkal vártunk, amit a gyerekek
személyesen adtak át neki megköszön-
ve jóságát, hiszen nemcsak csomago-
kat, hanem új játékokat is hozott. 
A karácsonyi kézmûves napunkra so-
kan eljöttek, aminek nagyon örültünk,
hiszen itt a szülõk és gyerekek együtt
készítettek különbözõ karácsonyi aján-
dékokat, dekorációkat, együtt készü-
lõdni nagyon jó.

Az óvodai karácsonyi ünnepségünk
mint mindig, meghitt, bensõséges volt.
Az Árkád üzletközpontban ismét
szerepeltünk immár hetedik alkalom-
mal, karácsonyi mûsorunkkal. Az idõ-
sek is minden évben nagy szeretettel
várnak bennünket karácsonyi ünnepé-
lyükön. A nagy taps és a sok dicsérõ
szó örömmel tölt el bennünket.
Nagyon megható pillanat volt, amikor
a kicsik befészkelték magukat az
idõsek ölébe és azután együtt énekel-

tük el a Kiskarácsony, nagykarácsony
c. dalt. A karácsonyi hangulatra való
ráhangolódást segítette még a Baptista
gyülekezet szép karácsonyi bábelõa-
dása. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni nekik, hogy eljöttek, lelkesen
készültek és sok örömöt adtak. A kará-
csony igazi lezárása januárban volt,
amikor ellátogattunk a templomba,
ahol Gábor bácsi megmutatta a gyere-
keknek a betlehemi jászolt, a feldíszí-

tett karácsonyfát, végignézhették a
templom képeit, láthattak tömjént és
egyéb számukra érdekes dolgokat. 

Elérkezett a farsang ideje, amikor
óvodásaink és az óvoda dolgozói, jel-
mezbe bújva ünnepelték a télbúcsúzta-
tót. E vidám napon sokat táncolhat-
tak, ehettek-ihattak gyermekeink. .

Kitavaszodott, s elérkezett  a Húsvét.
Ajándékaikat az udvarban találták
meg, a bokrok, fák aljában, nagy keres-
gélés, kutakodás után. De a legnagyobb
örömöt mégis az új játékok okozták,
hiszen kismotorokat kaptak, amivel a
mai napig nem tudnak betelni. Ezt az
örömet Huba Csaba képviselõ úrnak
köszönhetjük. Köszönjük szépen az
eddigi segítséget is, melynek révén  a
gyerekek  rugós hintákhoz jutottak. 

Élményeiket színházlátogatással is
gazdagítottuk, megtekintettük a Mici-
mackó címû mesedarabot. Kihasznál-
va, hogy Pécsen vagyunk, ellátogattunk
az Árkád Üzletházba, hogy megnézzük
a tojáskiállítást, majd pedig a Nagy Pia-
cot jártuk körbe, ahol sok új ismeretet
szerezhettek a gyerekek. 

Az édesanyák felköszöntése minden
évben egyénenként történik, melyre
sok szeretettel készülnek a gyerekek a
saját készítésû ajándék mellett, verssel,
süteménnyel.

Az idei kirándulást minden csoport
külön tervezte meg. A sárga és a zöld
csoport a Misina Állatvédõ Egyesület
telephelyére látogatott el, ahol szamár-
fogaton kocsikázhattak, a játszótéren
pedig boldogan másztak, hintáztak a
kötélen. A kék csoportos óvodásaink a
tisztásra mentek kirándulni, ahol  a
szabadban a közös játékok, az erdõ
bebarangolása sok  élményt nyújtott
számukra.

Idén is meglátogattuk az elsõ osztá-
lyosokat a nagycsoportosokkal, akik
nagy izgalommal és érdeklõdéssel
készülõdnek az iskolába. Kis életük
fontos állomásához érkeznek ilyenkor,
s ez a nap betekintést enged az iskolai
életbe. A látogatásra  készítettünk szép
könyvjelzõket az elsõsöknek, viszonzá-
sul gyermekeink ujjbábokkal tértek
vissza.

Idén végre sikerült gyermeknapi ter-
veinket megvalósítani. Sokan eljöttek,
aminek nagyon örültünk.  Az ugráló
vár, a trambulin mellett nagy siker volt
a halászat, de sokan kézmûves foglal-
kozáson is részt vettek, melyet az óvó
nénik, az indián táboros Nagy Medve,
valamint Kardos Lacika anyukája
Karolina tartott. Köszönjük Fuchsné
Mariannak, hogy a gyerekek arcfestésé-
vel segítette színesíteni a napot. A si-
kerhez sokban hozzájárult a Jiu-Jitsu
bemutató, valamint nem feledkezhe-
tünk meg Nagy Medve mesemondásá-
ról sem, aki könnyesre nevettetett ben-
nünket. Feledhetetlen emlékkel gazda-
godhattak gyermekeink.

Évünk az évzárókkal végzõdött, me-
lyet minden csoport más-más napon
tartott. A hangulatos kis mûsorok
után elbúcsúztunk az iskolába indu-
lóktól.

Végezetül volt még egy felkérésünk a
Budai Városkapu Iskola részérõl, ami-
kor  a zöld csoportos gyerekek, „A fog-
fájós nyuszi” c. mesét adták elõ az isko-
la jubileumi mûsora keretében. Na-
gyon ügyesek voltak, a nagy taps nem
is maradt el.

Reméljük következõ éveink is ilyen
gazdag programmal fognak folytatódni.

Regényiné Uranka Zsuzsanna

A szüreti fesztiváltól a gyermeknapig
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A tábort a Vasasért Egyesület által
elnyert TÁMOP-os pályázat segítségé-
vel sikerült meg-szervezni, így azon a
jelentkezõk ingyen vehettek részt. A tá-
bor iránt nagy érdeklõdés mutatko-
zott, a tervezettnél magasabb létszá-
mokkal indultak a turnusok, és még
sajnos így is volt, akit vissza kellett
utasítanunk. A résztvevõk nagy része a
múlt havi újsághirdetésbõl értesült a
lehetõségrõl. A táborlakók különbözõ
iskolákból (Mátyás, Deák,  I-es Gyakorló,
Református, Árpád Fejedelem, Nagy Lajos,
Szent Margit, Belvárosi, Vasas, Somogy)
érkeztek, de valamennyien vasasi, so-
mogyi vagy hirdi lakosok. De voltak
olyanok is, akik még csak szeptember-
ben kezdik az iskolát. Azt, hogy mi-
lyen volt a tábor, mondják el írásban
õk maguk.

„A tábor második turnusába kerültünk
a testvéremmel. Különbözõ korú gyerekek-
kel ismerkedtünk meg. A foglalkozások so-
rán sok mindenre volt lehetõségünk. Külön-
bözõ drámajátékokban vehettünk részt,

ezen kívül voltak még körjátékok, sorver-
senyek, ha az idõjárás engedte a szabadban
is játszhattunk. Lehetõséget kaptunk kéz-
mûveskedésre, például megismerhettünk egy
új fonástechnikát. Rajzoltunk, színeztünk
és az utolsó elõtti napon közösen egy lepedõt
festettünk tele, ami kikerült a mûvelõdési
ház egyik termébe. A drámatábor utolsó
napján együtt az elsõ csoporttal mentünk el
lovagolni. A tábor végére új barátságok
jöttek létre. Ezúton mindannyiunk nevé-
ben szeretném megköszönni a szervezõknek
és a tanároknak, hogy ezt a hat napot
együtt, jó közösségben tölthettük el.”

Róth Zsanett 7. oszt. Nagy Lajos
Gimnázium

„Ismét együtt a nyáron. Köszönet a tá-
bor vezetõségének, hogy drámatábort indí-
tottak. Így tanultunk egy kis színészetet,
törhettük a fejünket a színészi helyzetek
megoldásában. Örültünk a délutáni sza-
bad programoknak, az együtt játszásnak,
éneklésnek. Meglepetés volt a lovaglás is.
Köszönjük a sok finom reggelit és ebédet.
Ezzel a táborral a 3 falu gyerekei is köze-
lebb kerültek egymáshoz. Reméljük, jövõre
ismét találkozunk.”

Messzinger Mariann 5. oszt. Vasas
„A dráma tábor elején kicsit meg volt

mindenki illetõdve, de késõbb mindenki
megismerte egymást, és együtt faragtunk egy
jó csapatot. Mindenki kedves volt és figyel-
mes, a programok is hasznosak és izgalma-
sak voltak. Szerintem mindenki elmond-
hatja, hogy fantasztikusan jó volt ez a tá-
bor.”

Szendrõ Virág I-es Gyakorló

„Somogyban, a Kossuth Mûvelõdési
Házban tartották a 6 napos Drámatábort.
Az elsõ napon megismerkedtem a csoport
tagjaival, igaz, hogy voltak osztálytársak és
iskolatársak is a gyerekek között. Sokféle
játékot játszottunk, szerepeket osztottunk
magunknak Lívia néni irányításával.
Reggeli után, ha jó idõ volt, az udvaron
folytattuk a játékokat, vagy labdáztunk,
má-sok bicikliugratással próbálkoztak. 
Az utolsó napon süteményt sütöttünk
együtt, és egy óriás lepedõre mindenki festett
valamit. Kézmûves feladatokban is részt
vehettünk, tanultunk fonást, csuhézást.

Tetszett ez a hat nap, szívesen megismétel-
ném.”

Takács Orsolya 4. oszt. Vasas

„6 napon keresztül tartott a tábor egy
csoportnak. Lívia néni volt a táborveze-
tõnk, nagyon kedves és türelmes volt
mindenkihez. A résztvevõk között voltak
ismerõs és számunkra isme-retlen gyerekek
is, kisebbek, nagyobbak. Csapatjelvénynek
egy sárga kendõt kapott minden-ki, amire
mindennap rajzolhattunk. Reggelenként a
nagyteremben, köralakban leültünk egy-
mással szemben a székre és labdát dobálva
egymásnak, tulajdonságokat mondtunk
ma-gunkról. Voltak szerepjátékok is, nekem
az tetszett a legjobban, amikor el kellett
játszanunk azt, hogy szekéren utazunk,
közben ránk sötétedik, és nehezen találunk
haza. Minden nap finom reggelit és ebédet
hoztak, amit a tanárnénik szolgáltak fel.
Pihenésképpen jó idõben az udvaron
labdajátékokon vettünk részt, de volt, hogy
kint kártyáztunk. Utolsó napon almás-
mákos-kókuszos sütit sütöttünk együtt a
szép új konyhában. A tábor utolsó napján
egy fehér vászonra sok mindent festettünk,
a végeredmény színes és beszédes lett. 

Meglepetés nap is volt, amikor egy somo-
gyi lovastanyán lovagolhatott, aki akart,
mások pacit csutakoltak, szerszámokat
tisztítottak. 

Nem bántam meg, hogy részt vettem a
programon, jövõre is szívesen mennék.”

Takács Noémi 4. oszt. Vasas
„Anyukám egyik reggel szólt, hogy beíra-

tott a dráma táborba. Én ennek nagyon
nem örültem! Azt gondoltam, hogy a többi

Drámatábor a Kossuth 

* a Vasasért Egyesület, mint a TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0055 „Építõ közösségek”-
közmûvelõdési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A köz-
mûvelõdés a nem formális és informális tanulás szolgálatában projekt Egyesületek
összefogása Vasas-Somogy-Hird kulturális és szellemi felemelkedéséért, valamint
közösségeik építéséért pályázat kedvezményezettje.
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gyerekkel unatkozni fogok. Miután megis-
merkedtünk és elkezdtük a foglalkozásokat
attól kezdve jól éreztem magam. A sok új
játék pl. a Kukorica Jancsi eljátszása, a
kínai harci mozdulatok gyakorlása nagy
élmény volt. Az ismerkedési úgy zajlott,
hogy körben ültünk és egymás nevét
mondtuk és neki dobtuk a labdát, sokat
színeztünk, lepedõre festettünk, minden
nap volt szabad játék is, ez az idõ alatt
lehetett ping-pongozni, csocsózni, körmön-
fonni, és bringázni. Legjobban a tábor
végi lovas programot élveztem, megismer-
kedtünk a lótartással mi magába foglalja
a lovak tisztítását az istálló takarítását,
azután lovagolhattunk. Nagyon jól
éreztem magam és remélem lesz még ilyen
hasonló rendezvény.”

Kerner Réka 5. oszt. Belvárosi

Köszönetet mondunk a táborvezetõ-
nek, Szilasi Líviának lelkes és lelkiis-
meretes munkájáért, Szilasiné Tündi-
nek és Maricsné Bányai Editnek a
tábor egész ideje alatt nyújtott
önzetlen segítségéért, Kóta Lászlónak
és Kóta Katának a lovaglásért, Anikó
néninek a Mosolyból a finom enniva-
lókért. A gyerekek véleménye egyér-
telmûen bizonyítja, hogy érdemes volt
kitalálni és megvalósítani ezt a dráma-
tábort. Reméljük jövõre is megszer-
vezhetjük.

Kocsisné Nagy Margit projektvezetõ,
Berényi Zoltán szakmai vezetõ

További képek, videók, hírek az újság weboldán, az shvonline.hu-ra kattintva olvashatók.

 Mûvelõdési
Házban

Isten  Ajándékai címmel újból
megrendezésre került Július 4–9

között a hittantábor,  aminek a Hirdi
református imaház adott otthont. 

A katolikus és református gyerekek
együtt fedezték fel a délelõtti bibliaórá-
kon, hogy a teremtõ Isten ajándéka a
Föld ahol élünk, a szeretõ család, a
barátság és még a közösség is ajándék.
Megtanulhattuk, hogy  az ajándékkal
felelõsen kell bánni. Védeni és ápolni
kell amit Isten nekünk adott.  A közös
játékok, vetélkedõk és versenyek össze-
kovácsolták a csapatokat! A gyerekek
bátran kipróbálhatták kreativitásukat
és erõnlétüket, hiszen volt festés,
gyöngyfûzés, kötélhúzás,  fekvõtámasz,
és távolugrás verseny, kavicsfestés és
még ceruzatartót is készítettünk. 

Jó volt látni, hogy fiúk lányok
egyaránt lelkesen vettek részt minden
programban.  Kis templomunk ezen a
héten megtelt nevetéssel, mókával,
énekkel, imádsággal és szeretettel. Kö-
szönöm az áldozatkészségét Zóka Erzsi-
kének és mindenkinek aki a konyhai és
egyéb szolgálatban rész vett.

Legfõképpen pedig megköszönöm a
szülõknek, hogy megtiszteltek minket a
bizalmukkal és engedték hogy gyerme-
keik egy pár napot velünk töltsenek!

Jézus monda: "Engedjétek, hogy a gyer-
mekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el
õket; mert ilyeneké az Istennek országa."
Lukács 18:16 

Pálffy Emõke, Táborvezetõ

Tisztelt Somogyi 
és Vasasi Lakosok!

A Kossuth Mûvelõdési Házat üze-
meltetõ egyesületek konzorciumi
összefogása pályázatot nyert a
„KÕSZÉN” Közösségi Kultúrkert
megvalósításához, amely egy
kemence és kerti pavilion (50 fõ)
megépítését teszi lehetõvé.

A kemence elkészülése után rendez-
vényeinkhez az érdeklõdõkkel
közösen sütünk majd kenyeret,
kalácsot, pogácsát, és egyéb
finomságokat. Igény szerint havonta
rendezünk kenyérsütést hozott
anyagból.

A kerti pavilon árnyékot ad majd
szabadtéri rendezvényeinkhez. 

Az elnyert támogatás összege sajnos
csak a költségek felét fedezi. A kultúr-

kert megépítéséhez szükségünk van az
Önök segítségére, támogatására,
melyet minden formában szívesen
fogadunk.

Pénzbeni segítségnyújtás esetén a „tégla-
jegy” adományforma mûködik (1.000,-
Ft/db). 

Ezen kívül szükségünk lenne
építési anyagokra.

A kemencéhez – bontott tégla, cserép,
kúpcserép, samott tégla, cement, sóder,
betonvas, szelemen, stb…

a pavilonhoz – faanyag (léc, deszka,
gerenda, stb..)

Felajánlásaikat a 20/258-79-28
telefonszámon, vagy személyesen 

a Kõszénben (Kossuth Mûv. Ház,
Búzakalász u. 47.) tehetik meg.
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Árván maradt egy hangszer, aminek
gazdája társa, az ismeretlen messze-
ségbe örökre eltávozott. Elment, és itt
hagyta zenészbarátait, a vasasi fúvósok
kis közösségét Bárány György, akit
mindenki nagyon szeretett, és tisztelt.

Úttörõként, több, mint fél évszá-
zaddal ezelõtt kezdett el zenélni. Szor-
galma és tehetsége példamutató volt
mindenki számára. Több mûfajban is
zenélt, játszott a Huba János vezette
szalonzenekarban, a hatvanas években
elkalandozott a tánczene világába is.
Számtalan helyre eljutott a hosszúhe-
tényi népi együttes zenekatával, és sok
szép sikert tudhatott magáénak. de
szíve  és gyökerei mindig idekötötték a
vasasi bányászzenekarhoz.

Bárány György emberi nagyságára
mindannyian tisztelettel tekintettünk,

mert tudtuk, hogy betegsége miatt
mekkora erõfeszítésre van szüksége,
hogy velünk zenélhessen.

Drága Gyuri! Évtizedeken keresztül a
zenészbarátság tartott össze bennün-
ket. Most mindennek vége, mert a kö-
nyörtelen kórral való küzdelemben a
halál gyõzött. Kiszakított közülünk, és
végtelen nagy üresség maradt utánad!

Elköszönök tõled a vasasi bányászze-
nekar nevében, abban a reményben
búcsúzunk, hogy egyszer mindannyi-
an ott fönn az égi zenekarban muzsi-
káljuk kedvenc számodat a Losonci-in-
dulót!

Németh Tamás

BAPTISTA ISTENTISZTELETI REND (minden hét)
Péntek: 18.00 Bibliaóra
Szombat: 18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap: 9.30 Imaóra 10.00 ; 16.30 Istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap: 9.30–10.00
Minden hónap 4. vasárnap 9.30–11.00

REFORMÁTUS ISTENTISZTELET
Hirden a református templomban minden vasárnap 10
órakor Istentisztelet
Minden hónap elsõ vasárnapján gyermekfoglalkozás

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET
Az evangélikus templomban Vasason minden vasárnap
10.30-kor Istentisztelet

AUGUSZTUSI MISEREND
Somogy Vasas Hird

Szombat (08.06.) 17.00 mise
Vasárnap (08.07.) 10.00 mise 8.30 mise

Szombat (08.13.) 17.00 mise
Vasárnap (08.14.) 10.00 mise 8.30 mise

Vasárnap (08.21.) 10.00 mise 8.30 mise

Szombat (08.27.) 17.00 mise
Vasárnap (08.28.) 10.00 mise 8.30 mise

Szombat (09.03.) 17.00 mise
Vasárnap (09.04.) 10.00 mise 8.30 mise

Minden hétköznap Csütörtök Kedd Péntek
17.00 mise 17.00 mise 17.00 mise

www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

NÉPRAJZI MÚZEUM 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM

Pécs-Somogy, Búzakalász u. 3-5.
Elõzetes egyeztetés alapján.
Hámori Istvánné: 72/239-814
Vókó János: 72/337-076

A VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Szövetkezet u. 13.
Minden szerdán 17.30–19.00-ig
nyitva! Várunk minden érdeklõdõt!

Fuchs Károly

ISKOLATÖRTÉNETI MÚZEUM, 
Kodály Mûvelõdési Ház
Pécs-Somogy,Bányatelep 3.
Tanítási idõ alatt: 9.00–12.00
Hétfõ és péntek: 15.00–18.00

MÚZEUMOK, KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA

KÁPLÁNI KINEVEZÉS
Örömmel adunk hírt arról, hogy dr.

Udvardy György megyéspüspök, Vida
Zsolt atyát pappá szentelését követõen
2011. augusztus 1. napjától – Kövesi
Ferenc plébános mellé – egy évre a Pécs-
Gyárvárosi plébániára helyezte
káplánnak.

Egyházközségeink területén, hétvégén és
hétköznap is szentmisék lesznek bemutatva.

H I T É L E T

Lehullott egy csillag, kialudt egy fáklya fénye

Vida Zsolt 1966. augusztus 10-én,
Miskolcon született. Élete során – épületgé-
pészeti, könyvelõi végzettségének megfelelõ-
en – számos területen dolgozott mind
Magyarországon, mind külföldön (Szlovákia,
Kazahsztán). Vezetõ beosztásban több
nemzetközi cégnél tevékenykedett. Pécsre a
munkahely hozta. Teológia tanulmányait a
Pécsi Hittudományi Fõiskolán kezdte, majd
az Esztergomi Szemináriumban fejezte be.
Diakónusi lelkipásztori gyakorlatát Pécs-
Gyárvárosban töltötte.
Forrás: http://www.pecs.egyhazmegye.hu/hirek
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Amint azt már elõzõ cikkünkben is
írtuk, a helyi atlétáink mind ott vannak
az élmezõnyben és ez az óta is meg-
maradt. 

Májusban rendezték meg Olhaoban
(Portugália) a 9. Gyalogló Európa
Kupát. A nemes eseményem Srp
Miklós is képviselte a magyarokat. 
A tengerparti kisváros jó szervezésével
élvezetessé tette az egész versenyt. Srp
a juniorok között mérhette fel erejét
az igen meleg, párás idõben. Végül

egyéniben 20. helyen érkezett célba és
Márkus Viktorral (Székesfehérvár) a
csapatok közötti versenyben az elõke-
lõ 8. helyen végeztek. 

A júniusi Nyíregyházán rendezett
U23, junior és ifi bajnokságon 3
atlétánk vett részt és sok jó helyezéssel
és eredménnyel tértek haza. Czúth
Réka miután megnyerte az ifik között
a magasugrást, 200m-en bejött a 7.
helyen. 

Pócsi Roland az ifik között

súlylökésben 10. és diszkoszvetésben
9. helyen végzett.

Végül Srp Miklós a juniorok
10000m-es gyaloglásban, esõben 2.
helyen ért célba, igaz õ már nem Pécsi
klubszínekben érte el ezt az ered-
ményt, hanem a Budapesti Honvéd
SE versenyzõjeként, de továbbra is itt
él, sõt néha reggelente láthatjuk is. 

Nemrég zajlott le Franciaországban,
Lille városában az Ifjúsági Világbaj-
nokság, ahol Czúth Réka képviselte
hazánkat. Az igen változékony idõ-
ben a döntõ során végül a 9. helyen
fejezte be a Világbajnokságot. 

Reméljük a hátralévõ versenyidényben
hasonló, vagy akár ennél jobb eredménye-
ket tudnak hozni, és hogy minél többször
láthatjuk õket a válogatott színeiben. 

További képek, videók, hírek az újság weboldán, az shvonline.hu-ra kattintva olvashatók.

Legyen egy négyzetmétered Neked is!

Atlétáink újra az élen!

Nagy örömünkre szolgál, hogy a la-
kossági kezdeményezést ilyen pozitívan
fogadták a Hirden lakók, és ilyen so-
kan csatlakoztak hozzá.

Külön kiemelném az INTÉZÕ Sörö-
zõ és az INDEX Zenekar felajánlását
egy jól sikerült bállal.

A lakosságnak is tetszett az ötlet és
hogy végre valami megmozdult Hir-
den. Sokan kérdezték, hogy milyen
lesz a „szabadidõ park” és hogyan le-
het hozzájárulni.

Bármelyik képviselõhöz – Strausz
Emõke, Becker János, Ludmann László,
Schenk János – forduljanak bizalom-
mal, nagyon szívesen adunk tájékozta-

tást és nálunk lehet a felajánlásokat is
rendezni.

A nyári szabadságolások és a szélsõ-
séges idõjárás miatt egy kicsit csúszik a
kivitelezés, szerettük volna, ha augusz-
tus 20-ára elkészül.

Bízunk benne, hogy a szeptemberi
falunapra a nagy része megvalósul.

A siker érdekében várjuk olyan ön-
kéntesek jelentkezését – személyesen
vagy a hirdi.reszonkormanyzat@freemail.hu
e-mailre – akik segítenének a zsaluzás-
ban, betonozásban és az utólagos
tereprendezésben.

Köszönettel: a hirdi képviselõk
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MIKLÓS FODRÁSZAT
VASAS, SZÖVETKEZET U. 16.

06-30/452-4160
Akciós árak:

Nõi hajvágás: 1800 Ft
Nõi hajvágás (szárazon): 

1300 Ft
Férfi hajvágás: 800 Ft

hívhat házhoz is!

EZERMESTER
SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hûtõk, villanytûzhelyek, 
hõtárolós kályhák, villanybojlerek, zárak, 

csaptelepek javítása és cseréje.

FATÉR GYULA 0630/9276-187

WWW.SHVONLINE.HU

APRÓ

Eladó vagy bérelhetõ 3000 m2 Somogy
külterület Sas utcai telek. Gazdálkodássra

alkalmas, víznyeréssel.
Érdeklõdni: 0620/4559631

Lukács tó közelében családi ház eladó.
érdeklõdni: 06-30-269-2474

VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT  KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 

KEDDI NAPOKON INGYENES
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 

Purina takarmány, Mol Pb gáz
tartós élelmiszerek, stb…..

AKCIÓ!
Favorit kutyatáp 1450.-/10 kg

RENDELHETÕ:
08.12-ig pecsenye kacsa 3 kg-os 420.-Ft/kg  
09.03-ig Fehér letojt tyúk 4 kg-os 1300.-/db.
Fehér kakas 2200.-Ft/db.
Fehér rántanivaló csibe 2-2,20 kg-os 430.-Ft/kg

FESTÉK AKCIÓ!
8000.-Ft feletti vásárlásnál 
1 háti iskolatáska ajándékba.

Hétfõ-péntek 8.00–17.00
Szombat 8.00–12.00

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

VAKÁCIÓ!

A megszokott
árukkal együtt,
friss zöldséggel,
felvágottakkal,
tejtermékekkel

és a pécsváradi Arany Cipó
termékeivel várja kedves

vásárlóit a Vali- Bolt
Vasas, Bethlen u. 30.

H–P: 6–16.30 Szo: 6–12

Szeptember  3.-áán  10,30-kkor
Petõfi aknán Emlékkövet avat a

Pécsi Bányásztörténeti
Alapítvány a két aknatorony
helyén. (Keleti és Nyugati). 

Ezt követõen 12-órakor
könyvbemutató kezdõdik 
Vasas és Hosszúhetény

szénbányászatáról a vasasi
Bányász Otthon dísztermében.

(D. u. 1.)

Jószerencsét!
Ruzsicsics Ferenc

A vasasi patika
szombaton

is nyitva van!
7.30–11.00
72/537-033


