
Vasas, Somogy és Hird közösségi lapja   • 2011. július •  V. évfolyam 7. szám

Az iskola befejezése után, június 
16-án táborozni indultunk Orfûre. 
A 6 nap alatt nagyon sok érdekes
programon vehettünk részt.

Az 1. napot Abaligeten töltöttük. Itt
megnéztük a Cseppkõbarlangot és a De-
nevér Múzeumot. Nagyon sok külön-

leges cseppkõszoborban gyönyörköd-
hettünk. A napot ügyességi versenyek-
kel és fürdéssel zártuk. A szállásunk
Orfûn volt, ide Abaligetrõl gyalogtú-
rával mentünk. A többi nap hosszú, de
érdekes erdei túrákkal, vetélkedõkkel,
versenyekkel telt. De minden nap jutott
idõ a strandolásra is. Orfûn egy bar-
langász vezetésével felfedeztük a Trió-
barlangot. Félelmetes volt csúszni,
mászni a barlang szûk járatain.
Fejlámpáink itt is szebbnél szebb

cseppköveket világítottak meg. A nagy
tavon a vízi sportokkal ismerkedtünk.
Sárkányhajóztunk és kajakoztunk. 

A tanár-diák foci egyetlen nap sem
maradhatott el. 

A tábor utolsó elõtti napján kerékpár-
túrára mentünk. Somogyból a Dombay-
tóig kerekeztünk. A bátrabbak itt is
fürödtek és vizibicikliztek. Nagyon
elfáradtunk. Az utolsó napra szinte alig
maradt erõnk, de bírni kellett, mert a
várva várt Mecsextrém Park következett.
Amit csak lehetett itt is kipróbáltunk.
Az alpesi kötélpálya itt is erõt próbáló
volt, nem is beszélve a falmászásról. 

A bobpálya, a Rodeó bika, vagy az 
X-Jump szinte felüdülés volt a végére.

A tábor során nagyokat és finomakat

ettünk, köszönjük Anikó néninek a
Mosoly Sörözõ vezetõjének és ügyes sza-
kácsának!

Köszönjük a szép napokat, a felejthe-
tetlen élményeket tanárainknak és a
segítõknek: Irénke néninek, Szabolcs
bácsinak, Péter bácsinak, Robinak és
Erzsi néninek. Aki az augusztusi tábor-
ba fog utazni, azt ajánlom, semmi-
képpen se hagyja ki!

Klepach Kitti 5.oszt. Somogy

Hurrá, nyaralunk!
Nyári sporttábor Orfûn (jún.16-21.)
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Püspökszentlászlói kirándulásun-
kon megtekintettük a Szent László
királyunk emlékére emelt kis kápolnát,
a csodálatos arborétumot, megismer-
tük a Zengõ mondáját.

Az elõzõ napi fáradalmakat gyorsan
kipihenve vágtunk bele táborunk
következõ napjába. A  somogyi Kóta
lovastanyára látogattunk el. Tudtuk,
hogy tanítványaink imádják a lovakat,
de nem gondoltuk, hogy ekkora örö-
met szerzünk nekik ezzel. Megismer-
kedtünk a lótartás minden részletével,

az állatok ápolásával, gondozásával, az
istálló rendben tartásával. A nap csúcs-
pontja az volt, amikor minden kisgyer-
mekünknek lehetõsége nyílt a lovag-
lásra. Köszönjük a házigazdáknak,
hogy táborozóinknak emlékezetessé, és
felejthetetlenné tették ezt a napot.

Negyedik napunk az iskolában volt.
Délelõtt tréfás versenyeket szervez-
tünk, délután hagyományos kézmûves
tevékenységeket végeztünk. Ennek ke-
retében csoportokba szervezõdve
gyöngyöt fûztünk, szebbnél szebb kar-
kötõket fontunk, termésképet, nyak-
láncot készítettünk.

Utolsó elõtti napunkon buszos
kirándulásra mentünk. Ennek célja a
környezõ várak várromok megismeré-

se volt. Elsõ állomásunk Mecsekná-
dasd, volt, ezt követte Pécsvárad, majd
Magyaregregyen a Máré várának a
megtekintése. A mondákba, mesékbe
feledkezve képzeletben mi is várlakók
lettünk. Máré várában megnéztük a
Kelet Mecsek élõvilágát bemutató
kiállítást is. A vár tövében csodálatos
környezetben, hatalmas fák árnyéká-
ban jót játszottunk. Az ügyes kislá-
nyok az elõzõ napokon elsajátított
fonástudásukat hasznosították, ami-
kor csodálatos virágkoszorúkat készí-
tettek Fáradtan, de sok élménnyel tér-
tünk haza, annak tudatában, hogy
utolsó napunkhoz érkeztünk.

Ezt a napot vidámra terveztük. Iz-
galmas számháború játékkal kezdtük a
napot. Ezt kvízjáték követte, amelynek
keretében kérdésekre kellett válaszolni
a csoportoknak. A kérdések a mögöt-
tünk hagyott hét eseményeirõl, tudni-
valóiról szóltak. 

Táborozásunk szép pillanatait úgy
idéztük fel, hogy levetítettük a hat
napról készült rengeteg fényképet, így
a táborzárás mégsem szomorúsággal,
hanem a fényképek láttán harsány
nevetéssel végzõdött. A hat nap gyö-
nyörû programján 30 kisdiák és az
iskola tantestülete vett részt. A többi
fénykép a http://kobeko.hu honlapon
megtekinthetõ.

Úgy gondoljuk, hogy felejthetetlen
élményekkel és emlékekkel gazda-
godva búcsúztak el táborlakóink az
utolsó napon.

A Hirdi Iskola tantestülete

A Vasasért Egyesület „Építõ Közös-
ségek” pályázatában a Hirdi Iskola is
részt vett. Intézményünk pedagógusai
„Hagyományõrzés” címszó alatt kap-
csolódtak be a közös programba.
Hatnapos táborunk június 20-tól 25-
ig tartott.  Vidám, programokban gaz-
dag napjairól szól élménybeszámo-
lónk.

Táborunk székhelye a Hirdi Iskola
volt.

A tábornyitón csoportokat alakítot-
tunk ki. Így született meg a Sünik és a
Méhecskék közössége. A napi foglal-
kozásokon õk versenyeztek egymással
különféle témakörökben. Elsõ nap in-

dulót tanultunk, amit mindennap
kezdésként és zárásként boldogan
énekelt a kis csapat.

Csatakiáltásokat is írtak a csapatok,
amit az iskola környékén és kirándu-
lásaink során sokszor hallhattak a
pont arra járók. Az elsõ nap népi
játékok tanulásával és készítésével telt.
Ezen a napon készültek el a régi
idõket idézõ fakanálbabák is.

Második napunkon kirándulni
mentünk.

Úticélunk, Hosszúhetény és a Me-
csek egyik gyöngyszeme Püspökszent-
lászló volt. Hosszúhetényben az üveg-
készítés csínját-bínját az ottani mú-
zeum segítségével képzeltük el. Bor-
bélymûhelyben is jártunk, ahol érde-
kes beszámolót hallhattunk a régi
borbélyszakma rejtelmeirõl. Elcsodál-
koztunk a ma már muzeális értéknek
számító régi eszközökön, tárgyakon.

Nyári tábor a Hirdi Iskolában
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TESZEDD A MÁSÉT MÁSHOL!
Biztos mindenki hallott vagy olvasott

az országosan szervezett
szemétszedési akcióról.

Megint feltaláltuk azt amit már sok
más országban évek óta alkalmaznak.

Jó magyar szokás szerint nekünk a
bevált módszer nem jó, mi egy kicsit
megint „megmagyarosítottuk”.

Interneten lehetett regisztrálni, és a
helyet megadni, ahol szerettük volna,
hogy a mások által eldobált szemetet
összeszedjük. 

Mint részönkormányzati képviselõ
gondoltam hogy felveszem a kapcsola-
tot a pécsi szervezõvel és a mi kis tele-
pülésünkön egy saját „csapat” szervezé-
sével tisztítjuk meg a környezetünket.

Regisztrálás után többszöri e-mail-re
sem kaptam választ. Amikor más
település szervezõjén keresztül végre
elértem a koordinátort, a következõ
választ kaptam.

Szó szerinti idézet a levélbõl:
„A Teszedd program úgy mûködött, hogy

a www.teszedd.hu oldalon található térké-

pen bárki bejelölhetett hulladék lelõhelyet.
Mivel Önök nem jelentettek a saját
településükrõl hulladékot, ezért nem lettek
gyûjtõhelyként beregisztrálva a programba.
Sajnos mi nem tudtuk magunktól kitalál-
ni, hogy az emberek hol szeretnének gyûj-te-
ni. Az, hogy Önök beregisztráltak az olda-
lon, mint önkéntesek, az azt jelenti, hogy
csatlakozhattak a bejelölt és beregisztrált
helyek közül bárhová.”

Üdvözlettel, Freppán Fruzsina
Baranya Megyei Önkéntes Centurm

Önkéntes koordinátor

A technikai fejlõdése nagyban köny-
nyítette az emberek életét az elmúlt
évtizedekben. A mindennapi tevé-
kenységein során a kertben végzett
munkánk megkönnyítésére gyakran
használunk villamos és robbanómotoros
hajtású gépeket, melyek mûködése
következtében keletkezõ zaj zavarólag
hat a környezetünkre.

Többek között ezt kívánja szabályoz-
ni az a EU irányelvekkel összhangban
lévõ környezeti zajvédelem helyi
szabályozásáról szóló önkormányzati
rendelet, melyet a Közgyûlés 2011.
június 23-i ülésén fogadott el. 
A rendelet 2011. július 1-én lép hatályba. 

A rendelet kiterjed Pécs Megyei Jogú
Város közigazgatási területén tartandó,
hangosító berendezést igénylõ közterü-
leti rendezvényekre; a magánszemélyek
háztartási igényeit kielégítõ tevékeny-
ségre; valamint a közterületen folyta-
tott utcai zenélésre és utcai éneklésre.

Vasas-Somogy-Hird területét – tekin-
tettel a települések „falusias” jellegére –
leginkább a háztartási igényeket kielé-
gítõ tevékenység érinti, vagyis szabá-

lyozza a zajt keltõ villamos és robbanó-
motoros fûnyírók, szegélyvágók, fûka-
szák, motoros permetezõk, lánc- és
körfûrészek, kapálógépek, kerti trakto-
rok stb. használati idõszakát.

Idézek a rendelet még pontosításra
váró szövegébõl:

A lakosság háztartási igényeit kielégítõ
tevékenységek szabályai 7. § (1) Magán-
személy a tulajdonában, használatában
lévõ belterületi ingatlanon a háztartási
igényeit kielégítõ kertépítéssel és zöldfelület-
fenntartással kapcsolatos, zajt keltõ tevé-
kenységet, így különösen: motoros vagy
elektromos fûnyírást, motoros favágást,
kerti traktor mûködtetését – a rendkívüli
kár- és balesetveszély elhárítását kivéve –
hétköznap 7.00 óra és 20.00 óra között,
szombaton és ünnepnap 9.00 óra és
19.00 óra közötti idõtartamban szabad
végezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idõ-
tartamokon túl tilos háztartási tevékeny-
séget kielégítõ kertépítéssel és zöldfelület-
fenntartással kapcsolatos, zajt keltõ
tevékenységet folytatni.

Kiemelten felhívom a települések
lakóinak figyelmét, hogy a fentiek
alapján vasárnapi napon a zajt keltõ
gépek használata TILOS!

Szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig
terjedõ pénzbírsággal sújtható az, aki a
zajt keltõ tevékenységgel kapcsolatos
tilalmat megszegi.

Kérem, hogy a magunk, szomszéd-
jaink és tágabb környezetünk nyugal-
ma érdekében a zajt keltõ tevékenysé-
geink végzését a rendelet elõírásainak
megfelelõen ütemezzük. 

Kis odafigyeléssel ez talán nem lesz
megterhelõ számunkra,

Huba Csaba 

A zaj megkeserítheti életünket

Ezután szerettem volna néhány kér-
désre választ kapni, de erre a levélre a
mai napig nem jött válasz.

• Ugyanis a regisztráció során minden ada-
tot meg kellett adni – a gyûjtés helyét is –
mert addig nem lépett tovább a program.

• Mivel a regisztrációt visszaigazolták így
minden adatot látni kellett a jelentkezési
adatoknál.

• Önkénteseket keresünk, de nem tartjuk
velük a kapcsolatot így kudarcot is vallott
az egész „hadmûvelet”.

• A szemétszedési nap elõtt rádió, tévé ezt
harsogta azóta viszont egy szót sem lehe-
tett hallani az akció sikerességérõl.

• Némi kis utánajárással megtudtam hogy
miért nem. Ugyanis összeomlott az egész
számítógépes rendszer és az adatok nagy
része elveszett. 
Tanulság a történetbõl lehet hogy

csak annyi, ha nem dobjuk el a szeme-
tet, akkor nincs mit összeszedni, vagy
ha mégis jobban járunk, ha magunk
szervezzük a mi kis szemétszedési
akciónkat.

Felírjuk egy papírra, hogy ki szeretne
velünk tartani, mivel tudjuk: 

A szó elszáll az írás megmarad!

Schenk János 

Schenk Jánosnak igaza van,
amikor a szervezés nehézkességét
kifogásolja, de az igazsághoz
hozzátartozik, hogy volt akinek
így is sikerült csatlakozni az
akcióhoz. Somogyban egy 5 fõs
csapat szedett össze 20 zsák
szemetet, Vasason 2 ember 5 zsák-
kal. A további munkát az esõ aka-
dályozta meg.

Taar Ilona
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Manhardt Miklós a siklóernyõzésrõl,
a félelem legyõzésérõl, és a vasasi iskola
magyar zászlójáról.

Beszélgetõtársam vékony, mosolygós
fiatalember, aki a 46 évébõl simán
letagadhatna tíz évet. Most éppen
motorral jött, de érkezhetett volna a
kertünkbe siklóernyõjével is, hiszem
elég gyakran láthatjuk Vasas fölött is
kék ernyõjével repülni.

Mesélj valamit errõl a látványos, de a
legtöbb ember számára elérhetetlennek
tûnõ sportról!
Csodálatos a lebegés, ahogy elsza-

kadsz a földtõl, úgy érzed valóban elha-
gyod az összes nehézséget, problémát,
egész más emberré válsz, csak kívülrõl
gyönyörködsz a világban! Nem vélet-
len, hogy a pszichológusok is ajánlják
terápiaként.

Na ez azért ahhoz túl különleges,
hogy tömegek ezzel vigasztalódjanak.
Egyáltalán mi kell ahhoz, hogy ezt
valaki megtanulja, mûvelje?
Kell maga a felszerelés, amit akár

újonnan , akár használtan is be lehet
szerezni itthon is, legegyszerûbben az
interneten. Aztán részt kell venni egy
oktatáson, ami általában két-három
hónapig tart, és a végén vizsga van. 
Az ernyõ és tartozékai használtan mi-
nimum 250 000 Ft, az oktatás kb.
70000 Ft. Nálunk a Blue Sky klubnál
lehet jelentkezni , ahova a baranyai-so-
mogyi- tolnai siklóernyõsök tartoznak.
Elõször az alapdolgokat kell megtanul-
ni, indulás, leérkezés, ezt akár a somo-
gyi Erzsébet hegyen is lehet gyakorolni.
Ahhoz, hogy valaki valóban repüljön,
kell egy minimum 100-150m. magas
meredek hegyoldal, alatta legalább egy
focipályányi szabad terület, hiszen le is
kell szállni valahova, ha nem sikerül
kiemelkedni. Hozzánk legközelebb
ilyen a Jakabhegy, a Szársomlyó. A
szabad felületen jobban felmelegszik a
levegõ, ez a hegy oldalába ütközve
felszálló légáramlatot- „termik”-et –
hoz létre, és ahogy az ember a hegy
tetejérõl belesétál a semmibe, ez
felkapja az ernyõt, és így siklik azután
szép lassan elõre- lefelé. Egy ernyõ
általában 25-30 m2, ennek mérete a
pilóta testsúlyától függ. Irányítani a két

fékzsinórral és a testsúly áthelyezésével
kell. A siklóernyõzésnek két fõ fajtája
van, amiben versenyeket is rendeznek:
a légi akrobatika, és a távrepülés. Az
akrobatikus ágnak van két magyar
világbajnoka is: Kézi Gábor, és Takáts
Pál. Aki borzongani akar, nézze meg a
you tube-on milyen félelmetes figu-
rákat hajtanak végre! A másik szakág a
távrepülés, itt értelemszerûen minél
messzebb kell eljutni a rajttól. El kell
még mondani, hogy a siklóernyõzést
lehet motorral, és anélkül is csinálni,
kb, mint amikor a vitorlás hajón van
motor, de nem mindig használják. De
itt is az az igazi teljesítmény, ha valaki
motor nélkül, csak a felszálló áramlato-
kat megkeresve, azokon újra és újra
felemelkedve jut el egész nagy távolsá-
gokra. Így jövök én is a Szársomlyóról
Vasasig, de ha jók a körülmények ak-
kor a Balaton partja sem elérhetetlen
távolság.

Hogy lehet ezeket az áramlatokat
észrevenni?
-Szemmel sehogy, ehhez kell a ta-

pasztalat. Ha pl. látok egy sötét foltot,
egy bevetetlen területet egy erdõsáv
elõtt, akkor valószínû, hogy ott lesz,
mivel a sötét gyorsabban felmelegszik,
a fákban elakad az áramlat, elkezd
felfelé szállni. Vagy azt is lehet tudni,
hogy a gomolyfelhõk alatt szokott
ilyen lenni, ha elkapom, szerencsém
van, ha nem találok ilyet, le kell szállni.
Ezért mindig úgy kell manõverezni,

hogy legalább annyi szabad hely
elérhetõ legyen, ahova leszállhatok.
Mindig nagyon figyelni kell a terepet,
az eget, és az idõjárást is.

Ez logikusan hangzik, de ennyi min-
denre figyelni egyszerre biztosan nem
könnyû. A siklóernyõzés ezért ve-
szélyes sport. Te nem szoktál félni
indulás elõtt?
Dehogynem. Aki nem fél, az ne is

próbálja meg, mert vakmerõ lesz. Ezért
nem is ajánlják ezt a sportot túl fiata-
loknak, többségben vannak a harmin-
casok. Ehhez már kell bizonyos meg-
fontoltság, higgadtság, a körülmények
tiszteletben tartása. Persze aki meg nem
tud úrrá lenni a félelmén, az szintén
nem való ide, nem is kell erõltetni.

Aki esetleg kedvet kapott sikló-
ernyõzni, hol nézheti meg közelrõl, hol
próbálhatja meg?
Keressen meg engem, a 30-3222291

számon, és megbeszéljük, nagyon szíve-
sen megmutatom, örülnék, ha az egye-
sületünknek lennének új tagjai innen is.

Végezetül mondanál pár szót magadról?
Vasason nõttem fel, itt kezdtem dol-

gozni a bányában, a 80-as évek közepén
kimentem Németországba, mert apai
ágon onnan származom. Az autó-
iparban dolgoztam technikusként, és
Regensburgban laktam több mint 20
évig. Az utóbbi idõben valami vissza-
húzott, egyre többet vagyok újra Ma-
gyarországon, hiszen itt van a csalá-
dom, a barátaim, ez az igazi otthonom.

Jól tudom, hogy a vasasi iskolának
Te, a sváb gyerek, ajándékoztál egy
magyar zászlót?
Igen. Régebben is volt az iskola

tetején egy zászló, nekem hiányzik on-
nan. Remélem, hamarosan ki is teszik,
akkor majd a szobám ablakából látha-
tom minden nap. Tudni fogom, hogy
itthon vagyok, és azt is, jó-e a szél
aznap.

Köszönöm a beszélgetést, jó szelet,
sok sikeres repülést kívánok!

Taar Ilona

Jó széllel Vasasra
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Folytatva a Szent Borbála híradót,
következõ beszélgetõ partnerem Dr.
Gálfi Csaba reumatológus és foglal-
kozás-egészségügyi fõorvos, Vasas-bá-
nya egykori üzemorvosa, úgyis, mint
volt fõnököm akinek vezetésével elsõ-
segélynyújtóként tevékenykedtem.

Kedves Csaba! Mesélnél a kezdetekrõl?
1961-ben születtem. Komlón nõt-

tem fel, ott jártam általános iskolába és
ott is érettségiztem. Amikor a pécsi
Orvostudományi Egyetemet végeztem,
már pécsi lakos voltam. 1985-ben friss
diplomásként kerültem Vasas bányára,
Dr. Pál Tibor üzemi fõorvos hívására.
Nem sokkal késõbb jött a katona-
ságnál eltöltött 1 év, utána kerültem
vissza Vasasra. Sajnos nemsokára egye-
dül maradtam, bedobtak a mélyvízbe.
1990-ig dolgoztam az üzemben, utána
kezdtem a harkányi gyógyfürdõ kór-
házban a reumatológus gyakorlatot.
Ez csaknem 2,5 évig tartott. A szak-
vizsga után még 1 évig az Antracit Kft-
nél dolgoztam, egészen a bánya sajná-
latos megszûnéséig.
Milyen családi kötõdésed van a bányához?

1959-óta dolgozott édesapám a
Mecseki Szénbányáknál. Végigjárta a
ranglétrát: aknász, fõmérnök-helyettes,
fõmérnök majd pedig nyugdíjazásáig
vezérigazgató- helyettes volt a Tröszt-
nél. Nagyapám is bányász volt, csapat-
vezetõ vájár volt Széchenyi aknán.

Az orvosi munka mellett bányamen-
tõként is tevékenykedtem, több alka-
lommal ún. hetes ügyeletet is vállal-
tam.

Sok bevetésben vettem részt mint
bányamentõ és orvos is. Szomorúan
gondolok vissza az 1986-os fejtésom-
lásra. Mint fiatal orvos, ez volt az elsõ
nagy bevetésem. Mai napig is emlék-
szem a rettentõen nehéz körülmények-
re, a stresszre, az egyre fogyó reményre.
Hihetetlen bajtársi kapcsolat volt a
mentésben résztvevõk között, min-
denki egy célért harcolt, a bajba jutott
munkatárs megmentéséért.

A bánya sorsa gyerekkorom óta
belém ívódott. Édesapámat minden
este hívták a bányától s a diszpécser

jelentést adott neki a termelésrõl, az
esetleges üzemzavarról vagy balesetrõl.
Ezeket én gyerekként mindig hallot-
tam és már akkor tiszteltem a bányá-
szokat.

Az eltöltött 9 vasasi év alatt a mai
napig tartó barátságokra tettem szert,
nyugodtan mondhatom, hogy Vasas a
szívem csücske.

Szívesen látogatok el a régi barátok-
hoz, ahol nosztalgiázunk és megünne-
peljük a névnapokat.
A bánya bezárása óta mi történt Veled?

A bánya bezárása után Komlón
kezdtem dolgozni, jelenleg reumatoló-
giai és foglalkozás- egészségügyi szak-
rendelést vezetek. 1997-tõl vállalkozás
formában, de OEP finanszírozással
egy szakrendelõi hálózatnak vagyok
többed magammal résztulajdonosa.
2000-ben nõsültem, feleségem, Ad-
rienn szintén szakmabeli. 9 és fél éves
Dia, valamint 8 éves Linda nevû lánya-
im kisiskolások, természetesen a sze-
mem fényei.

Kedves Csaba!
Köszönöm szépen az interjút. Jó erõt,

egészséget, családodhoz sok örömet és közelgõ 50.
születésnapodra pedig hosszú életet és sok
boldogságot kívánok.

Jószerencsét!
Ruzsicsics Ferenc

Bányász riport 
Dr. Gálfi Csaba fõorvos úrral

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

Kiegészítés a 2011. júniusi számban megjelent
„…És emlékezzél meg az egész útról…” c.
íráshoz:
A mi családunk is több német kitele-

pített családdal (Fuchs Konrád, Jekl
Miklós, Wingert János…) igaz, mély
baráti dolgos éveket éltünk meg!

Vinczéné
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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

JULIUSI MISEREND
Somogy Vasas Hird

Szombat (07.09.) 16.30 liturgia
Vasárnap (07.10.) 11.30 mise 8.30 mise

Szombat (07.16.) 16.30 liturgia
Vasárnap (07.17.) 11.30 mise 8.30 liturgia

Szombat (07.23.) 16.30 mise
Vasárnap (07.24.) 11.30 liturgia 8.30 mise

Szombat (07.30.) 16.30 mise
Vasárnap (07.31.) 11.30 liturgia 8.30 mise

Szombat (08.06.) 16.30 mise
Vasárnap (08.07.) 11.30 liturgia 8.30 liturgia

www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

FELHÍVÁS
Kedves gyerekek, kedves szülõk!

Az idén is lesz gyerekhét
a Somogyi Baptista Imaház

udvarán
augusztus 14-17 között.

Szeretettel várjuk a
gyerekeket ! 

A program a következõ lesz:
bibliai foglalkozás, éneklés,
különbözõ foglalkozások:

kifestõk, faricskálók, és még sok
minden más.

Ezen kívül sok-sok játék és
persze uzsonna is.

A foglalkozások délután 15-19
között lesznek.

Kérjük a szülõket engedjék el
gyerekeiket az együttlétekre.

Szeretettel: a szervezõk

A DRÁMATÁBOR hat nap kikapcsolódást,
vidámságot jelent a résztvevõknek.
Célja a szünidõ tartalmas eltöltése

jó hangulatban dráma- és szituációs játékokkal,
kézmûves foglalkozásokkal,

és egy meglepetés programmal. 
HELYSZÍN: KOSSUTH MÛVELÕDÉSI HÁZ 

(PÉCS-SOMOGY, BÚZAKALÁSZ U. 47.)
1. tábor: 2011. július 16–21-ig
2. tábor: 2011. július 22–27-ig

A tábor naponta 9.00–15.00 óráig tart,
napi két étkezéssel.

6 -16 éves gyerekek jelentkezését várjuk.
JELENTKEZÉS: Tel: 337-838 vagy 06/30-351-46-71

tegyegy@citromail.hu
személyesen a Kossuth Mûv. Házban

naponta 10.00-19.00-ig

A TÁBOR INGYENES!
A REGISZTRÁCÓ A JELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN TÖRTÉNIK.

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

H I T É L E T

* 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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A Somogyi Betyárok Lovas Egyesü-
let 2011.06.25.-én rendezte immár
hagyományosnak tekinthetõ fogathaj-
tó versenyét, ezzel a látványos prog-
rammal igyekeztünk színesíteni a
közösség életét. Az elmúlt hat év során
ötödik alkalommal volt lovasverseny.
A színvonal évrõl évre emelkedett,
teljes mértékig megfelünk a Magyar
Lovas Szövetség 'C' kategóriás szabály-
zatának. Baranya megyében ritka a
pénzdíjas verseny, méltán lehet rá
büszke minden helyi lakos .

Ezúton fejezzük ki hálás köszöne-
tünket a Bányász Torna Club-nak,
mert a tavalyi év során pályát bizto-
sított rendezvényünknek! 2010-ben a
versenyt megelõzõ idõben hullott esõ
az eredeti helyszínt oly mértékben
eláztatta, hogy az esemény lebonyolítá-
sára alkalmatlanná vált. 

A verseny a korábbi menetrendtõl
némileg eltérõ, a két fordulós akadály-
hajtás összevetéssel zárult, tehát a
hibátlan hajtók egy rövid harmadik
forduló során küzdöttek a dobogó

legfelsõbb fokáért. 
A vadászhajtás he-

lyett pontgyûjtõ ver-
seny volt a második
versenyszám, melyben

12 akadály volt a pályán elhelyezve,
minden akadály más pontszámot ért, a
hajtók az akadályokon tetszés szerinti
sorrendben haladhattak keresztül a
rendelkezésre álló idõ alatt, de egy
akadályon legfeljebb kétszer mehetett
át a fogat. Az idõ leteltével a lehetõ
leghamarabb át kellett haladni a
fotocellán, és hogy ne legyen a játék
olyan egyszerû, verõhiba esetén a vert
akadály pontszáma levonásra került.
Az a versenyzõ nyer aki a legtöbb
pontot gyûjti.

A versenyszámok között rendkívül
látványos huszárbemutatóval szóra-
koztattuk a vendégeket, és a persze
gasztronómiai élvezetekben sem volt
hiány. A verseny ideje alatt Airsoft
fegyverek kipróbálására volt lehetõség.  

Hálát adunk mindannyian, hogy a
teremtõ Isten napfényes idõjárással
jutalmazta a rendezõség és a versenyzõk
erõfeszítéseit!

Lukács Tibor
Somogyi Betyár

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

Sajnos minden hirdi tudja és tapasz-
talja, hogy a településünkön nincs
olyan hely, helyiség ahol egy programot
kulturáltan le lehet bonyolítani.
Egyetlen nagy zöld terület a volt

gázcseretelep ahol a salakos focipálya
van.

Lakossági kezdeményezésre egy
szilárd burkolatú területet szeretnénk
kialakítani ahol a programjainkat meg
tudjuk tartani.

Reményeink szerint mire ezek a sor-
ok megjelennek már az elõkészületi
munkák elkezdõdtek. Elsõ körben egy
tereprendezés, egy sík terület kialakí-
tása készül el egy színpadi kiemeléssel.

Több lakos jelezte, hogy anyagilag
hozzájárulna a szilárd burkolat megva-
lósításához – amit ezúton köszönünk.

Az még nem eldöntött, hogy térkõ
vagy beton lesz-e ez még a támogatások
nagyságától függ.

Ezért gondoltuk, hogy
megkérjük Önöket 

– aki teheti – csatlakozzon a 
„LEGYEN

1 NÉGYZETMÉTER 
NEKEM IS!”

kezdeményezéshez, vagyis
járuljon hozzá anyagilag a

megvalósításhoz.

Egy négyzetméter térkõ kb. 2 ezer
forint. Minél többen beszállunk annál
nagyobb területen tudunk majd tán-
colni rajta.

Minden egyes forintot szívesen
fogadunk és ha elkészül a tervünk egy
emléktáblán minden név felírásával -
aki hozzájárult - emléket állítunk.

Bármilyen kérdés felmerülne nagyon
szívesen válaszolunk személyesen vagy a
hirdi.reszonkormanyzat@freemail.hu 
e-mailen keresztül.

Köszönettel:
a Hirdi részönkormányzat tagjai

MEGHÍVÓ
SZERETETTEL MEGHÍVUNK

MINDEN VOLT KENDERFONÓ
DOLGOZÓT A 

2011. AUGUSZTUS 13-ÁN
TARTANDÓ TALÁLKOZÓNKRA,

MELYNEK HELYSZÍNE
PUSZTAKISFALU. 

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: 
Dallos Attiláné, Vasas, 
tel: 72/337-421 /esti órákban/
Farkas Jánosné Somogy, tel:712-686
Krecz János, Hird, tel:337-692
Kungl János, Hird, tel: 337-129

Legyen egy négyzetmétered Neked is!
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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

WWW.SHVONLINE.HU

APRÓ

ELADÓ!
17 colos LG CRT használt monitor

Ár: 5000Ft 
Érd: 0620/2070656

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

alkalmas, víznyeréssel.
Érdeklõdni: 0620/4559631

ELADÓ!
Horgászcikkek, disznóvágási kellékek
(véndõk, teknõk, forrázó kád, bontó

asztal stb.), régi férfi és gyermek kerékpár,
Lucsnik varrógép szekrénnyel, új

tollágynemû, asztalok, öreg székek, 56-
60-as férfi ruházati cikkek, 46-os cipõk

és sok más.
Érd: 72/ 337-951, 30/385-8098

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
Uni Viziszárnyas 20 kg és Uni
Pulyka 20 kg tápok vásárlása
esetén a második zsák 50 %

kedvezménnyel elvihetõ!

TELEFONKÁRTYA FELTÖLTÉS!

Hétfõ-péntek 8.00–17.00
Szombat 8.00–12.00

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

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

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

karbantartása.
FATÉR GYULA 0630/9276-187
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