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Elszaporodtak a betörések Vasason,
sokszor fényes nappal pakolnak ki
családi házakat, persze ennél még veszé-
lyesebb, ha éjszaka, álmukban lepik meg
a családot a nem kívánt „látogatók”.
Sajnos ez utóbbira is fel kell készülni,
egyre inkább nekibátorodnak az elköve-
tõk és nem riadnak vissza az erõszakos
bûncselekményektõl sem. A betöréses
lopások rendõrségi felderítése, értékeink
visszaszerzése nehézkes. Próbáljuk in-
kább megelõzni a bûncselekményeket.
Meggyõzõdésem, hogy ennek leghatéko-
nyabb módja – természetesen a megfele-
lõ zárak, nyílászárók mellett –  ha oda-
figyelünk egymásra. Akik otthon tartóz-
kodnak napközben, azok figyeljenek a
szomszédaik értékeire is, ha gyanús,
ismeretlen elemek járnak az utcán, be-be
nézelõdnek  a házakhoz, igenis vonják
kérdõre õket, hogy kit keresnek, mi
járatban vannak. Legtöbbször ez bõven
elég, hogy elriasszuk a nem kívánt egyé-
neket. Ha valaki riasztóval szereli fel a
házát, akkor beszélje meg a szomszé-
dokkal, hogy mit tegyenek ha megszólal
a riasztó. Ha pedig riasztót hallunk, ak-
kor ne csak bosszankodjuk a hanghatá-
sok miatt, hanem járjunk utána, vagy
értesítsük a rendõrséget, hogy mi okoz-
hatja a riasztást. Vegyük fel a kapcso-
latot a polgárõrség helyi szervezeteivel is,
mûködjünk együtt velük, õk is a tele-
pülés biztonságáért vannak.

Nem nagyon van, aki meg tudna vé-
deni bennünket helyben, mire a rendõr-
ség a helyszínre érkezik általában már
bottal üthetik az elkövetõ nyomait.
Amennyiben meg kívánjuk védeni az
értékeinket, testi épségünket a Büntetõ
törvénykönyv jogos védelem alatt fel-
mentést ad a bûncselekmény elkövetése
miatt – pl. a betörõ az összetûzésünk
során sérülést szenved, vagy azzal, hogy
a helyszínen tartjuk személyi szabadsá-
gában korlátozzuk. A hatályos szabályo-
zás szerint nem büntethetõ, akinek a
cselekménye a saját, illetõleg a mások
személye, javai vagy közérdek ellen inté-

zett, illetõleg ezeket közvetlenül fenye-
getõ jogtalan támadás elhárításához
szükséges. Nem büntethetõ az sem, aki
az elhárítás szükséges mértékét ijedtség-
bõl vagy menthetõ felindulásból túllépi.
A megtámadott nem köteles kitérni a
jogtalan támadás elõl.  A jogos védelem
megállapíthatóságának feltétele, hogy a
jogtalan támadás, vagy annak közvetlen
veszélye és az elhárító magatartás idõ-

ben egybe essék. A jogos védelemben
cselekvõ személynek a törvény csak
addig a pontig biztosít büntetlenséget,
amíg cselekménye idõ- és szükségszerû.
Nagyon fontos kitétel, hogy a védelmi
pozícióban lévõ személy magatartása
arányos volt-e. Ennek hiányában a jogos
védelem túllépésével állunk szemben. 
A védekezéshez szükséges mértéket
túllépi, aki aránytalanul súlyosabb sé-
relmet okoz, mint amilyen sérelemmel
az elhárítani szándékolt támadás fenye-
getett. Ezen tétel alól kivételt képez az
élet ellen irányuló támadás, ahol az
arányosság vizsgálata a támadás céljából
adódóan szükségtelen. Vagyon elleni
támadás, élet elleni támadással nem há-
rítható el, vagyis aránytalan, ha a besur-
ranó tolvaj puszta kézzel kizárólag lopá-
si szándékkal jön, úgy nem lehet leszúr-
ni, életveszélyesen megsebesíteni, mivel
akkor – ha a menthetõ felindulást,
ijedtséget nem tudjuk bizonyítani –
élet, testi épség elleni súlyos bûncselek-

ményekért vonhatnak minket felelõs-
ségre, szemben a támadó enyhe bûncse-
lekménynek számító lopás kísérletének
megállapíthatóságával. 

Megelõzõ védekezés: a megelõzõ jo-
gos védelem csupán akkor zárja ki a
büntethetõséget, ha három feltétel
együttesen érvényesül. A megelõzõ vé-
delmi eszköz alkalmazása egyrészt nem
lehet az élet kioltására alkalmas (így
például szúró, vágó fegyver, lõfegyver
automatikus mûködésbe hozatala, vagy
nagy erõsségû, illetõleg magas feszültsé-
gû áram alkalmazása). További feltétel,
hogy a megelõzõ védelmi eszköz alkal-
mazása folytán a jogtalan támadó szen-
vedjen sérelmet. A megelõzõ védelmi
eszköz alkalmazójával szemben az is
követelmény, hogy az adott helyzetben
minden tõle elvárhatót tegyen meg a
sérelem elkerülése érdekében, például a
jogtalan támadás esetleges következmé-
nyire a figyelmet közvetlen, vagy közve-
tett módon felhívó valamely jelzés
(felirat, ábrázolás, fény-, vagy hangjel-
zés) alkalmazásával. Akinek a kutyája
veszélyes feltétlenül javaslom a harapós
kutya táblát kihelyezni a kapura.

Jogtalan támadás hiányában a mege-
lõzõ jogos védelem kockázatát a védeke-
zõnek kell viselnie, ami azt jelenti, hogy
ha a védelmi eszköz vétlen személynek
okoz sérelmet, e sérelem gondatlanság-
ból történt okozásáért (például testi sér-
tés, vagy foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés gondatlan vétsége miatt) a
védekezõ felel.

A jogalkalmazó szervek mérlegelésére
vagyunk bízva adott esetben, ehelyett
csak azt tudom javasolni, hogy inkább
megelõzni kell az ilyen helyzeteket. Ne
legyünk közömbösek egymás iránt, a
szomszédunk egyszer a mi segítségünk-
re lehet hasonló esetben. Ne legyünk
könnyû prédák.

dr. Dömse Boglárka

„Vigyázat betörõk!”
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herautók, meghúzták a harangokat, el
tudják képzelni mit éreztünk? Minde-
nünket vagonokba rakták és elindul-
tunk az ismeretlenbe, néha megállt a
szerelvény és vizet kaptunk. 1947.
május 24-én Pécsre érkeztünk, ahol
közölték velünk, hogy a mi családunk
Hirden, a Fuchs tanyát foglalhatja el,
egy német család tulajdonát, akiket
szintén kitelepítettek az otthonukból.
Mai napig fel nem tudom fogni ésszel,
hogy tudtuk ezt végigcsinálni. Sok
német család nem hagyta el szülõfalu-
ját a kitelepítésük után, hanem roko-
noknál, barátoknál húzták meg ma-
gukat. Ebben az iszonyú idõkben még-
sem volt gyûlölet, veszekedés az
emberek között. A mi családunk is
több német kitelepített családdal
(Fuchs, Jekl, Wingert…) igaz, mély ba-
ráti dolgos éveket éltünk meg. A mai
napig szeretettel gondolok Rájuk,
sajnos már elköltöztek az örök hazába
valamennyien. 1947 õszén az udvar-
lóm, Végh József eljött utánam Hidas-
kürtrõl, (az õ családját nem telepítet-
ték ki) és 1948. február 8-án a hirdi
templomban megesküdtünk. Eztután
a tanyáról beköltöztünk a faluba egy
özvegyen maradt idõs távoli rokonuk-
hoz, Molnár István bácsihoz. Elkezd-
tünk közös, fiatal életünket, lassacskán
gyarapodtunk, sokat dolgoztunk, és

láttuk munkánk eredményét. Sajnos
jöttek a „Rákosi évek”, a padláslesöp-
rés, a megtermelt javaink nagy részét
be kellett szolgáltatni az államnak.
Szinte fel sem ocsúdott parasztember
és itt volt 1960 – termelõszövetkezetek
alakultak. Újabb lelki teher, közös
tulajdonba kerültek a szép lovaink,
marháink, jól termelõ földjeink. Ezzel
a szegény magyar parasztemberrel mit
meg nem csinált a politika?

Hogyan bírtuk ki? Talán több volt a
szeretet, a jóakarat, a hit, az egymás
megbecsülése az emberekben. A sok
munkánk mellett azért volt idõnk a
szórakozásra is. Szép kultúrháza volt
Hirdnek, ott bálokat rendeztünk,
mozi volt, színdarabokat tanított be a
Márkus tanító házaspár a fiataloknak.
Volt focicsapata, nõi kézilabdacsapata
Hirdnek, szóval együtt „lélegzett” ez a
közösség. Sajnos 50 év házasság után
13 éve elvesztettem a Józsimat. A Jóis-
ten segítségével egészségben és szeretõ
családom körében élem öreg napjai-
mat. Köszönöm, hogy lehetõségem
volt mindezeket Önökkel megosztani.

„Amikor a nemzeti kisebbségben élõ
ember úgy érzi, hogy a kötél, amelyen egyen-
súlyozva a biztonságát keresi, egyik végén
sincs kikötve, gyakran feladja a küzdelmet.
Mégis, az évszázadok fölött átívelõ
kötélnek újra és újra akad vándora. Mert
azt a kötelet dacból és reménybõl fonják. 
A felvidéki magyarságot sem a kegyelem,
hanem belsõ tartása õrizte meg. Vállaltra,
és végigvitte sorsát. Úgy védekezett, hogy
fontosnak tartott értékeit gyermekeibe men-
tette át. Mint az erdõ, amikor rátörnek az
õszi-téli fagyok."

(László Péter - Fehérlaposok) 

Vinczéné Végh Borbála
„Napsugaras Õsz” Asszonyklub

felkérésére

Végh Józsefné -Annuska-Anna-
Annus néni, a mindig cserfes édes-
anyám nehezen adta a beleegyezést,
hogy meséljen a nem könnyû életérõl.
Az apropót az adta, hogy május 24-én,
64 éve, hogy a Felvidékrõl áttelepí-
tették családunkat. Kérem olvassák
nyitott szívvel szavait!

1928. július 26-án – Anna napján –
láttam meg a napvilágot Hidaskürtön,
a Felvidéken, ami akkor már Csehszlo-
vákia része volt a szégyenteljes Tria-
non után. Egyszerû parasztcsalád
egyetlen gyermekeként, sajnos édesa-
nyámat 2 éves koromban elvesztettem,
így drága nagyszüleim neveltek fel.
Általános iskolát ott a faluban
végeztem el, igen jó tanuló voltam, de
sajnos nagyszüleimnek nem volt
módjukban taníttatni. Napszámba
jártam, mint a velem egykorú fiatalok,
ott helyben egy nagy dohányfeldolgo-
zó üzembe. Vidám, szép fiatalságom
volt, amíg ki nem tört a II.
világháború. Edvard Benes, az akkori
csehszlovák államelnök egy olyan
országot álmodott a Kárpát-medence
egyik szegletében, amelyik csak a
csehek és a szlovákok állama. Minden,
ami ezután a felvidéki magyarsággal
megesett, ennek a szörnyû eszmének a
jegyében fogant. Hidaskürtrõl (Galán-
ta járás) is megkezdõdtek a kitelepí-
tések. A falunkban feszült, szörnyû
hangulat uralkodott, senki sem tudta
mikor kapja meg az un. „fehér lapot”.
Mi – Modrovódzky, Dobrovódzki –
és Kosár néven egy család voltunk.
Nagyapám 1943-ban meghalt, így
nagymama és én voltunk csak egymás-
nak. 1947. május 17-én készülõdnünk
kellett, olyanok voltunk, mint a fész-
kébõl kizavart madár. Jöttek a leltáro-
zók, felvették a kikészített ingóságain-
kat és az otthagyott ingatlanokat.
Esténként búcsúzkodtunk a falubeli-
ektõl, kimentünk a temetõbe, rendbe
tettük a sírokat. Jöttek a teherautók
rakodókkal és az állomásra vitték az
„életünket”. Amikor elindultak a te-

„…És emlékezzél meg az egész útról…”
(Mózes V. könyve)

Június 25-én 10 órától a Lukács-tónál fogathajtó
verseny, és sok egyéb kapcsolódó program

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség"
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* 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 Egyesü-
letek összefogása Vasas-Somogy-Hird kulturális és szellemi felemelkedéséért,
valamint közösségeik építéséért pályázat kedvezményezettje.

Az elsõ Challenge Day-t 1983-
ban, Kanadában rendezték meg, A
vetélkedõt azóta már nemcsak
Kanadában, hanem számos országban,
így hazánkban is minden évben meg-
rendezik. 1994-ben, Kihívás Napjára
keresztelték az eseményt.
A sportprogramok  reggel 6 órakor

indultak, és este 9 óráig tartottak. Reg-
gel 6 órakor jógával kezdtünk a Kos-
suth Mûvelõdési Ház füves területén.
A délelõtti programok az iskolákban,
óvodákban és Idõsek Napközijében
zajlottak. Voltak sorversenyek, váltó-
versenyek, zenés torna, tánc, kötélhú-
zás, séta, futás, zsákban futás stb. A dél-
utáni programok különbözõ helyszí-
neken folytak. Somogyban a Pernecker
utcai sportpályán focibajnokságra ke-
rült sor, 14:00 órától elõször gyerekek
részvételével, majd 18:00 órától felnõt-
tek rúgták a bõrt. Ugyancsak itt  futás-
ra nevezhetett, aki szeretett volna több
pontot gyûjteni településének. Vasason

a Sportpályán akadályversenyen és
fociedzésen vehettek részt a mozogni
vágyók. A Kossuth és Berze  Mûvelõ-

dési Házakban ping-pongozási lehetõ-
ség várta az érdeklõdõket. Az aerobiko-
sok Vasason, és Somogyban is külön
foglalkozást tartottak. Somogyban a
jiu jitsu edzést szintén e napra tették,
ezzel is növelve esélyeinket. A napot
Vasason zártuk jógával és néptánccal.
A 13. helyen végeztünk. Az elsõ 10 he-

lyezett közül sorsolták ki azt a három
települést, akik fejenként 75.000 Ft-ot
nyertek. Lehet, hogy ez nem túl sok, de
vehettünk volna rajta sporteszközöket. 

A magam, és szervezõtársaim nevé-
ben szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek, aki legalább egy 15 per-
ces mozgással közelebb juttatta telepü-
léseinket a gyõzelemhez. Különösen
azoknak, akik elejétõl végig talpon vol-
tak, és igyekeztek minél több embert
bevonni a versengésbe. Külön köszö-
netet érdemelnek az iskolák és a vasasi
óvoda pedagógusai, akik lelkesedésük-
kel hozzájárultak az elért eredmé-
nyünkhöz, mely a tavalyinál már vala-
mivel jobb volt. Szintén külön köszö-
netet érdemel az a fuvarozó, aki ingyen
fuvarozta a Berzébe, majd onnan
vissza a helyére a ping-pong asztalt. 
A somogyi óvodát sajnálatos módon
elfelejtettem bevonni a játékba, de jö-
võre rájuk is számítunk. Biztos vagyok
benne, hogy az idén elindult összefo-
gással jövõre esélyünk lesz felkerülni a
sorsolásra érdemesnek ítélt települések
listájára. 

Hamarosan beköszönt a nyári szünet,
melynek idején szakköreink, a lovas
szakkör kivételével, szünetelni fognak. 
A TEA-ház viszont a szokott idõben

(hétfõtõl péntekig naponta 14–20 óráig)
nyáron is vár mindenkit. Addig azon-
ban még van vissza egy-két foglalkozás.
A Murál painting utolsó foglalkozá-
sára június közepén kerül sor. 
Az egészséges életmód klubból a szü-
netig még két foglalkozás van vissza, a
következõ június 4-én szombaton
16.30-kor, az utolsó pedig június 19-én
lesz az Egészség napon. Errõl a prog-
ramról külön is olvashatnak lapunk
hasábjain. 

A Barangolás az élet útvesztõiben
foglalkozás a szünet elõtt közös fõzés-
sel zárul. Erre június 11-én a Kossuth
Mûvelõdési Házba megrendezésre ke-

rülõ Juniálison kerül sor. Az Interkul-
turális szakkörbõl is egy foglalkozás
van vissza a szünetig,ez.  június 10-én,
vagy szintén 11-én lesz, egyeztetve a
résztvevõkkel. A néptánc szakkör is
folytatódik a szünet után. Az angol
filmklubból két foglalkozás van hátra
a szünetig. 

A nyáron négy táborban is részt ve-
hetnek azok a gyerekek, akik rendsze-
resen látogatták szakköreinket. Az elsõ
és a negyedik sporttábor lesz június
16–21-ig, illetve augusztus 11–16-ig,
melyek programja a következõ: 

1. nap: Abaliget, Cseppkõbarlang,
Denevérmúzeum és gyalogtúra Orfûre. 2.
nap: erdei túra, délután strand, 3. nap:
barlangtúra, strand, 4. nap: sportnap,
strand, 5. nap: kerékpártúra 6. nap:
Mecsextrém park. A tábor 1-3 napja bent-

lakásos lesz (szállás Orfûn),  A résztvevõk
száma 30–30 fõ lesz. 

A második egy Hagyományõrzõ
tábor lesz június 20–25-ig, helyszíne a
Hirdi Általános Iskola. Programja a
következõ: 1. nap: Tábornyitás, 2. nap:
Kirándulás Hosszúheténybe és Püspök-
szentlászlóra 3. nap: Lovas nap Somogy-
ban 4. nap: Népi játékok tanulása,
készítése, 5. nap: Kirándulás Pécsváradra,
Mecseknádasdra, Máré várára, 6. nap:
Táborzárás. 

A harmadik tábor egy Drámatábor
lesz, errõl részletesebben a júliusi
számban írunk majd. 

További információ a táborokról:
www.kobeko.hu 

Kocsisné Nagy Margit, projektvezetõ;
Berényi Zoltán szakmai vezetõ

Jutalomtábor a legjobbaknak!

Challenge Day/Kihívás Napja 2011.
Vasas-Somogy idén együtt csatlakozott a  nemzetközi kihíváshoz. 

További képek az shvonline.hu weboldalon.
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Közlemény!
A februári számban meghirdetett

bölcsõde technikai okokból egyelõ-
re nem nyílik meg. Szíves türelmet
kérünk a jelentkezõktõl.

E m l é k e z z ü n k 
Elment, nem búcsúzott,
Bár hagyott nekünk magáról nyomot.
Tudjuk ki volt, hisz ismertük,
Multidézõ sorait élveztük.

Nem láttuk, nem is beszéltünk 
Oly régen õvele,
De tudtuk, hogy van,
Hisz vele élt a szavak tengere

MEGHÍVÓ TRIANONI
MEGEMLÉKEZÉSRE

A Vasasi Szent Borbála Egyesület
2005. június 4-én Trianon Emlékmû-
vet állított a vasasi templomkertben.
Tettük mindezt azért, hogy emlékezzünk
nemzetünk legfájdalmasabb traumájára,
amikor elvették tõlünk hazánk kéthar-
madát. Azóta minden évben megemlé-
kezünk.

A Egyesületünk idén június 3-án
16,30-kor emlékezik meg a Trianoni
traumáról a vasasi templomkertben
felállított Trianon Emlékmûnél. Ökume-
nikus ima keretében a három történelmi
egyház képviseletében, a Vasasi Bá-
nyász Zenekar és a Berze Nagy János
Népdalkarral közösen emlékezünk.
Mindenkit sok szeretettel várunk !

Ruzsicsics Ferenc

A Pécs-Somogyi Kulturális 
és Környezetvédõ Egyesület 2011.

május 28-án 10 órakor tartotta
Hõsök-napi megemlékezését a

somogyi templom elõtti
emlékoszlopnál. 

A megjelentek koszorúkkal és egy-
egy szál virággal tisztelegtek a 
II. világháborúban elhunyt 

somogyi honvédek emléke elõtt.
Vókó János, ügyvezetõ elnök

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

POLGÁRÕSÉGI HÍREK 2011 MÁJUS 
Május hónapban 283 órát töltöttünk közterületi járõrszolgálatba. 
Különösebb esemény a szolgálati idõnk alatt nem történt.  

A Vasasi Gyógyszertár és a Dikó élelmiszerbolt, e hónapban is támogatta
egyesületünk mûködését, amit ezúton is köszönünk.

FELHÍVÁS
A  vöröskereszt vasasi alapszerve-

zete junius 20-án 17 órakor a Berze
Nagy János kultúrházban taggyû-
lést tart. Mindenkit várunk!

A vezetõség

MEGHÍVÓ A „KÕSZÉNBE” 
CSALÁDI JUNIÁLISRA

2011. JÚNIUS 11-ÉN 
SZOMBATON 11 ÓRÁTÓL

Programok:
Fõzõverseny:  

Nevezési díj: 1.000 Ft,
jelentkezés a 0630/3514671-es
telefonszámon.

Eredményhírdetés 16 órakor

Szabadtéri bál 18 órától        
(belépõ:500 Ft) Zene: Varga Kálmán

A többi program szervezés alatt.

M E G H Í V Ó
„A mûvészet

a kimondhatatlan tolmácsa.” 
(Goethe)

A Pécs-Vasasi Egyházközség és a
„Tegyünk Egymásért” Egyesület

szeretettel meghívja Önt és kedves
családját, valamint barátait és

ismerõseit a 
Pécs-Somogyi Jézus Szíve

templomban,
2011. június 19-én,

vasárnap 16.30 órakor
kezdõdõ jótékonysági

hangversenyre.

A hangverseny bevétele 
a somogyi templom felújítását

szolgálja.
Részvételét és támogatását elõre

is köszönjük.



2011 6. szám 5További képek, videók, hírek az újság weboldán, az shvonline.hu-ra kattintva olvashatók.

Ha igaz, hogy nem pénzkérdés az
egészség, akkor min és kin múlik? 

Ezekre a kérdésekre kaphat választ
mindenki, aki ellátogat június 19-én va-
sárnap egészség-megõrzõ egyesületünk
programjára a Kacatos presszóhoz
Vasasra a Bethlen Gábor u.13. alá.
Reggel fél tíztõl a köszöntõt köve-

tõen Nemes Mátyás biogazdálkodó
arról tart ismertetõt,  hogyan tudjuk
kertünkben hatékonyan, vegyszerek
nélkül megtermelni az egészséges élel-
münket. Kiss Sándorné Margitka, a

Baja-Mag szövetségtõl érkezik hozzánk
gyógyfüveivel. Sztupák Andrea termé-
szetgyógyász, kineziológus arról leb-
benti fel elõttünk a fátylat, hogy
hogyan hatnak az érzelmek, a gondo-
latok a fizikai testre és hogyan érthet-
jük meg a tudat-alattink üzeneteit.
Batánovics Angéla az energiagyógyá-
szatról tart ismertetõt, Dósai Kornélia
pedig azzal ismertet meg bennünket,
hogyan tudunk megszabadulni nem
kívánt szokásaink-tól fülakupunktúrás
módszerrel. Bercsa Ottó masszõr, gya-
korlati bemutatót tart, táplálkozási
tanácsokat is kapunk tõle. 

A komposztálás népszerûsítése érde-
kében versenyt hirdetünk az egyesüle-
tünk által forgalmazott, újrahasznosí-
tott anyagból gyártott komposztáló
láda összerakására és áthelyezésére. Aki
a helyszínen a legrövidebb idõn belül
képes a láda összerakására, ajándékba
kapja azt. Receptversenyt hirdetünk
meg két kategóriában:

1./ Egészséges vendégváró, és
2/ Egészséges tízórai.

Mindkét kategóriában a könnyen,
gyorsan, egészséges növényi alapanya-
gokból elkészített étkeket preferálja a
zsûri. Aki kóstolót is hoz, meggyõzhe-
tõbbé teheti a bírálókat.

Az udvaron felállított  színpadon
jóga, thai-chi és aerobic bemutatót lát-
hatnak az érdeklõdõk. 

A nap  vendége lesz Padmanabha
Swami jógamester, aki fõz nekünk.

És a hab a tortán! Az elõadók mel-
lett még jó néhány hagyományos és
alternatív orvoslásban jeleskedõ szak-
ember fog ellátogatni hozzánk, akik
szûrõvizsgálatokat, kezeléseket fognak
végezni ingyenesen. Így lehetõség nyí-
lik szem- és hallásvizsgálatra, vércukor,
testzsír és vérnyomás mérésére, visszér-
vizsgálatra, különféle gyógymasszá-
zsokra, biorezonanciás és bioenergeti-
kai állapotfelmérésekre. 

Pszichológusunk életvezetési tanács-
adással igyekszik a különféle krízise-
ken, problémákon átsegíteni a hozzá
fordulókat. 

Arra kérjük az érdeklõdõket, hogy a
rövidesen minden lakásba eljuttatott
szórólapokon feltüntetett telefonszá-
mon jelentsék be igényeiket a szûré-
sekre, kezelésekre, hogy idõben szer-
vezni tudjuk a gyógyítók idõbeosz-
tását. 
A Tündérkert Családi Napközi a

gyerekeknek játszóházat fog üzemeltet-
ni a felújítás alatt álló egyesületi há-
zunk (Vasas, Bethlen Gábor u. 8)
kertjében, ahol a kisgyermekes szülõk
otthagyhatják gyermekeiket, míg õk az
út túloldalán lévõ helyszínen a prog-
ramokból csemegéz-hetnek.

Ha esik, és nem tarthatjuk a progra-
mokat a Kacatos és az egyesületi há-
zunk udvarán, akkor a rendezvény
helyszínét a vasasi általános iskolába
tesszük át. 

Napüdvözlet Egészségmegõrzõ és
Életmód Egyesület

Szõts Rózsa elnök

Az egészség
nem pénz kérdése!

Egész napos rendezvény a testi és lelki egészségünkért Vasason.

SEGÍTSÜNK NORBIN!
Kismihok Norbert 16 éves.

Csontvelõ donorra vár. Mûtét után
steril körülményekre lesz szüksége.
Családnak a sok kórházi ápolásra
már mindenük ráment! Ezért szeret-
nénk kérni a település lakóit, hogy
fogjunk össze Norbiért! Aki teheti
és tud segítsen! Boltokban, gyogy-
szertárakban helyezünk ki a dobo-
zokat amibe várjuk az adomá-
nyokat!

Nagyon szépen köszönöm a
segítséget!

Mislyenác Zsoltné
0630/447 00 83
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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

JUNIUSI MISEREND
Somogy Vasas Hird

Szombat (06.04.) 16.30 mise
Vasárnap (06.05.) 11.30 liturgia 16.30 mise

elsõáldozás

Szombat (06.11.) 16.30 mise
Vasárnap (06.12.) 11.30 mise 17.00 mise
Pünkösd
Hétfõ: Egyházközségeink Máriagyûdi zarándoklata

Szombat (06.18.) 16.30 liturgia
Vasárnap (06.19.) 11.30 mise 8.30 búcsúi mise

Szombat (06.25.) 16.30 mise
Úrnapi körmenet
Vasárnap (06.26.) 8.30 mise 10.00 újmise
Úrnapi körmenet Vida Zsolt

Szombat (07.02.) 16.30 mise
Vasárnap (07.03.) 16.30 búcsúi mise 8.30 liturgia

Vida Zsolt

www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

H I T É L E T

2011. június 25-én, szombaton a Székesegyházban 10.00
órakor kezdõdõ ünnepi szentmise keretében Vida Zsolt dia-
kónust áldozópappá szenteli Udvardy György megyéspüspök
atya.

Pünkösd ünnepe
A keresztény egyházak egyik nagyon fontos ünnepét ünnepeljük. Isten

Szentlelkének kitöltetésérõl emlékezünk meg. Az elsõ pünkösd ünnepén a
bátortalan tanítványok mennyei erõvel megtelve mentek, és hirdették az
evangélium örömhírét. Ennek eredményeképpen, sok ember jutott el a
bûnfelismerés tényéhez, majd megértve a megoldást, készek voltak bûnbánatot
tartani, és Isten felé fordulni.

Hisszük, hogy a Lélek érintésére ma is megváltoznak életek. Ma is bûnbánat
ébred az õszinte keresõ ember szívében. Tartozz te is azok közé, akik így
ünnepelnek.

A következõ programmal készül közösségünk a pünkösdi ünnepre:
Pünkösd 1. napja: d.e. 9.30-tól imaóra, majd bemerítési istentisztelet d.u.

16.30-tól ünnepi istentisztelet 
Pünkösd II. napja: d.e. 10-tól kirándulás a Somogyi Galamb kilövõhöz. Itt a

következõ programmal készülünk: Szabadtéri istentisztelet, ebéd, majd foci
és egyéb játékok, beszélgetések – közösség építés céljával.

Tóth Zoltán, lelkész

NYÁRI TÁBOR
Megfelelõ számú jelentkezõ ese-

tén a Hirdi Református Gyülekezeti
házban bentlakásos gyerektábort
tartunk, iskolás korú gyerekek
részére, július 4–9-ig.
A tábor idõtartalma: 

1 hét (hétfõtõl-szombatig).
Hétfõn ebéddel kezdõdik és szom-
baton ebéddel zárul.

Tábor költsége:
Önköltségi ár. napi 1000 Ft
személyenként. Összesen : 6000 Ft

Ágynemû huzatot hozni kell. Aki
nem hoz annak 500 Ft mosási díj
ellenében tudunk adni.

Aki nem kíván itt aludni az is jöhet.
Jelentkezni és bõvebb felvilágo-

sítás érdekében Zóka Benjáminnál
lehet. Pécs-Hird, 7693, Zengõ u. 50.

Tel: 72/337-201 vagy
+3630/5815052

A táborra: természetbeni
adományokat, élelmiszert,

gyümölcsöket, zöldségeket, elfogadunk.

Egy családból több gyermek je-
lentkezése esetén, szociális helyzet-
re való tekintettel kedvezmény
igényelhetõ.
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IDÉN IS JÓL KEZDTEK  FIATALJAINK. 

Három atlétánk tagja a Heraklesz tehetséggondozó programnak/ Czuth Réka,
Kovács Ferenc, Srp Miklós/  õk, és rajtuk kívül még Kovács Dóra a válogatott
tagjai. 

Czuth Réka megnyerte az ifjúsági ötpróbát, a magasugrást, és a felnõttek
között 2. lett magasugrásban. Májusban az Atlétikai Világnapon 178 cm-t ugrott,
ezzel teljesítette az ifi világbajnokságra az A szintet. Így már egy biztos indulónk
van.

Srp Miklós 5000 m-
es gyaloglásban a fel-
nõtteknél 4. helyen,
míg a junioroknál 2.
helyen végzett a fedett-
pályás bajnokságon. 
A dudincei nemzetközi
versenyen 10 km-es
gyaloglásban 7. helyen,
45,24-el ért célba. Ezzel
bekerült az Európa Ku-
pára utazó csapatba is,
ami Portugáliában lesz.

Srp Gyula  edzõ gya-
loglóbíróként  nemzet-

közi B kategóriás minõsítést szerzett, ebbõl a Dunántúlon kettõ van.

A versenyzõknek további sikereket, az edzõnek jó munkát kívánunk!

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

A Pécs-Somogyi Kulturális és
Környezetvédõ Egyesület idén is
megrendezte a kispályás foci
Májusi Kupát a Pajtás u-i sport-
pályán, hat csapat részvételével.

EREDMÉNYEK:
Gólkirály: Pécsi János

I. Sereghajtók
Legjobb mezõnyjátékos: 
Deepak Raj

II. Borszalonna
Legjobb kapus: Papp Mihály

III. Öregfiúk
Legsportszerûbb játékos: 
Glocker Tamás

Az elsõ helyezett csapat a torna kupá-
ját vehette át, a többiek emlékérmet
és oklevelet kaptak.
Gratulálunk a csapatoknak és várunk
mindenkit augusztus 20-án a Szent
István Kupára!

A nevezéseket 2011. augusztus
15-ig Ábel Józsefnek kell leadni.
Telefon: 337-585, 20/426-2578,
Ábel József sportfelelõs

Ismét jól teljesített újságunk
csapata a budapesti maraton-
váltó bajnokságon

A május 15-én megrendezett
bajnokságon sajnos nem sikerült
megismételni a tavalyi gyõzelmet, de
az idõeredmény még jobb is lett,
mint múltkor: 1ó. 12.perc. Idén
sokkal több csapat indult, így a 361
csapat közül a 2. hely nagyon
dícséretre méltó. Gratulálunk a csapat
tagjainak: Feitscher Dávid, Schneider
Pál, Mecseki Zoltán. 

TOVÁBBRA IS GÖDÖRBEN A BÁNYÁSZ
BányászTC-Bakonya 3-3 /1-0/

Parcsin, május 1. 100 nézõ
G.: Veres/2/ Vörösvári

Hercegszántó-Bányász TC 10-0 /2-0/
Hercegszántó, május 8. 100 nézõ

Bányász TC-Pécsbánya 1-4 /1-4/
Parcsin, május 15, 100 nézõ

G.: Györkõ

Pécsi Tornádó- Bányász TC 6-1 /3-1/
Parcsin. május 22. 100 nézõ

G.:Rácz, Veres ZS.

Bányász TC- Kisnyárád 3-5 /2-3/
Parcsin, május 29. 100 nézõ

G.: Kordé, Veres Zs, Guhr

A CSAPAT MÉRKÕZÉSE JÚNIUSBAN:
Június 5-én 17.30-kor Bányász TC- Bár Parcsinban 

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓNAK A CSABA SZÓDÁNAK, A
FÛNYÍRÁSÉRT DÖMSE DÉNESNEK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATNAK!

TOVÁBBI SZPONZOROK ÉS TÁMOGATÓK SEGÍTSÉGÉT IS
KÖSZÖNETTEL ÉS SZÍVESEN VESSZÜK!
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MIKLÓS FODRÁSZAT
VASAS, SZÖVETKEZET U. 16.

06-30/452-4160
Akciós árak:

Nõi hajvágás: 1800Ft
Férfi hajvágás: 800Ft

hívhat házhoz is!

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

csaptelepek javítása és cseréje.

FATÉR GYULA 0630/9276-187

A vasasi patika
szombaton

is nyitva van!
7.30–11.00
72/537-033

WWW.SHVONLINE.HU

APRÓ

ELADÓ!
380 db Mozaik lap, 20x20-as, 2cm

vastag 200Ft/db áron
Érd: 72/267-296 Esti órákban

ELADÓ!
60x95 cm x 10, 4db beton fedlap

2000Ft/db
Érd: 72/267-296 Esti órákban

ELADÓ!
17 colos LG CRT használt monitor

Ár: 5000Ft 
Érd: 0620/2070656

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

alkalmas, víznyeréssel.
Érdeklõdni: 0620/4559631

Albérlet kiadó somogyban.
Érdeklõdni: 72/337-554 

vagy 0670/602-5276

VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT  KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 

KEDDI NAPOKON INGYENES
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 

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

AKCIÓ!
Alpha-Falat 1399.-/10 kg
Kutya-macska szalámi 600.-/3 db
Kutya konzerv        240.-/1200 gr

A megszokott áruk mellett, diszkont
áron tartós élelmiszerek áprilisban: 

cukor 360.-Ft/kg

B rizs 250.-Ft/kg

étolaj 440.-/l
4 toj. tészta 185-Ft/0,5 kg

TELEFONKÁRTYA FELTÖLTÉS!

Hétfõ-péntek 8.00–17.00
Szombat 8.00–12.00

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

KLÍMABERENDEZÉSEK
forgalmazása, szakszerû telepítése,
szerelése, javítása, fertõtlenítése és

karbantartása.
FATÉR GYULA 0630/9276-187

2011. 09. 30.-ig
200 Ft

a Korsó Arany Ászok
INTÉZÕ, Hird, Hirdi út 52.

KECSKETEJ-TERMÉKEK ELADÓK!
tej:250Ft/l, túró:1500Ft/kg,

sajt: 2500Ft/kg 
Vasas. Tel:3630/533-7553

VAKÁCIÓ!


