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A részönkormányzatok amúgy is
csekély költségvetése ez évben
csökkent. A városban az múlt eszten-
dõig 8 részönkormányzat mûködött, de
ebben az évben számuk 10-re növeke-
dett (Patacs és Postavölgy-Árpád-
város). A város költségvetésében a
fõösszeg (20 MFT) ennek ellenére
nem változott.  Részönkormányzataink a
következõ csökkentett összegekbõl
gazdálkodhatnak: Vasas: 1, 988 MFt,
Somogy: 1,755 MFt, Hird: 1,430
MFt

•Vasas-Somogy-Hird részönkormányza-
tai megtartották elsõ, alakuló ülésü-
ket. Napirenden a részönkormányza-
tok Szervezeti és Mûködési Szabályza-
tának megalkotása és a költségvetés
elkészítése szerepelt.

•A városban a folyamatos gyereklét-
szám csökkenése miatt szükségessé
vált az iskolák átszervezése, így lesz
iskola, mely bezárja kapuit. A gyere-
kek a környezõ iskolákba fognak
járni. A fenntarthatóság miatt a
legnagyobb gondot Vasas-Somogy-
Hird iskolái jelentik a város számára.
Településeink földrajzi tagoltsága és a
gyereklétszám csökkenése rendkívül
gazdaságtalanná teszi mûködtetésü-
ket. Az elsõ osztályba történt beirat-
kozások száma igen alacsony volt
(Vasas: 18, Somogy: 10 és Hird: 9 gye-
rek, ezzel szemben a pécsi átlag 24-25
fõ). Egyre kevesebb gyerek jár iskolá-
inkba. Vasason 144 tanuló, Somogy-
ban 106 tanuló és Hirden 47 tanuló
végzi tanulmányait. Az iskoláinkba
járó gyerekek száma öt év alatt 415
fõrõl 297 fõre csökkent. Egyre
nagyobb erõfeszítést jelent számomra
annak elérése, hogy iskoláink megma-
radjanak. A 2011-2012-es tanévre ez
valamennyi iskolánk esetében újra
sikerült, de nem tudom, hogy meddig

tartható. Az elõkészület alatt álló új
oktatási finanszírozással kapcsolatos
kormányprogram talán enyhíteni fog
a helyzetünkön.
Határozat született arról, hogy a refe-

ratúrának meg kell vizsgálni óvodáink
és iskoláink kiválási lehetõségét a Budai
Városkapu Iskolaközpontból, továbbá
miként lehet megteremteni ennek pénz-
ügyi, tárgyi és személyi feltételeit. A ha-
tározat szerint azt is meg kell vizsgálni,
hogy milyen lehetõségek adódnak a
vasasi iskola teljes felújítására.

Látható, hogy ha a szülõk a gyerekei-
ket nem a helyi iskolákba fogják járatni,
a kis iskolák ellehetetlenülnek. Gyerek
nélkül nem lehet iskolát fenntartani.
• Hirden a Zámor, a Tátika, a Vörös-

hegy utcák környékén lakóknak sok
bosszúságot okoz  a belvíz, a felszín
alatti vizek. Alagsoraikban gyakran
megjelenik a talajvíz, a házak falai
átnedvesednek, penészesednek. Ezek a
gondok már korábbi években is prob-
lémát okoztak a lakóknak (a népi
nyelv is ezt a területet „vizes földnek”
nevezte), de az elmúlt esztendõ május-
június hónapjaiban lezúdult szokat-
lan mennyiségû csapadék és a csator-
názás kivitelezése során elkövetett
dréncsõ rongálások, áteresz eltömõdé-
sek fokozták a vizesedési problémá-
kat. Az eltelt egy esztendõben számos
bejárást szerveztem, melyen a területet

megtekintették, felmérték az önkor-
mányzat, Pécs Holding, illetve a
feladatokat átvevõ Biokom Kft. mun-
katársai. A kiterjedt terület teljes víz-
rendezése horribilis pénzt igényelne,
erre jelenleg sem a város, sem az
Biokom Kft. nem képes forrást
biztosítani.  Sikerült elérni a dréncsõ
hálózat helyreállítását és néhány áte-
resz kitisztíttatását. Ez részleges ered-
ményt hozott. Kértem, hogy készül-
jön egy, a terület felszíni vízelvezetését
is magában foglaló komplex vizsgálat.
A területet a legutóbbi bejárás során
egy szakértõ megvizsgálta, és vélemé-
nyében leírta azokat a jellemzõen fel-
színi vizek elvezetésére szolgáló teen-
dõket, melyeket költséghatékonyan el
kellene végezni. Ehhez kb. 1 MFt-ra
lenne szükség. A hirdi településrészi
önkormányzat még 2010-ben 513 EFt
támogatást adott a helyzet javítására,
ez még nem került elköltésre. Ezt az
összeget szeretném kiegészíteni az évi
képviselõi keretem terhére 400 EFt-al,
ez irányú kérvényemet a polgármester
jóváhagyta.
Várhatóan képes lesz a város pályázni

további állami forrásokra is.
Folytatás a 3. oldalon.

Részönkormányzati hírek

FOGADÓÓRA
HUBA CSABA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ
2011. május 16-án, hétfõn

fogadóórát tart:
VASASON, 16.00 és 17.00 óra
között részönkormányzat irodájá-
ban (a Berze Mûvelõdési Házban).
SOMOGYBAN, 17.15  és 18.15 óra
között a részönkormányzat irodájá-
ban (Búzakalász u. 3.)
HIRDEN, 18.30 és 19.30 óra kö-
zött a Harangláb utcai faluházban.
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tulajdonába kerüljenek, melyek segít-
ségével képesek lesznek életmódjukon
változtatni.

A pályázat keretén belül két prog-
ram megvalósítására van lehetõségünk.
• Az egészséges táplálkozás és energia

egyensúly megtartása érdekében az
egészséges táplálkozás és testmozgás
összhangját szeretnénk bemutatni.
Nyolc alkalmat felölelõ program,
havi egy elõadással. Az elõadásokat a
Fürkész Holding Kft. elõadója biz-
tosítja.

• Szabadidõs, sport, testmozgás prog-
ram szintén nyolc alkalmat ölel fel.
Itt a fiatalok és az idõsebb generáció
egyaránt talál magának mozgási
lehetõséget.

Az elõadások és a sportrendezvények
idõpontjáról plakátok, a helyi újság
hasábjain és a világhálón szerezhetnek
információt az érdeklõdõk.

Mindenkit szeretettel vár a Bányász
Torna Club Sportegyesület.

Lobodáné Somlai Erika

„Egészségre nevelõ és szemléletfor-
máló életmódprogramok " címmel
TÁMOP-6.1.2./A/09/1 pályáza-
tot nyert a Bányász Torna Club
Sportegyesület.

A pályázat célja egyesületünknél az,
hogy a fiatal, veszélyeztetett korosztály
számára olyan programokat biztosít-
sunk, amelyek rávilágítanak az egészsé-
ges életmódra, emellett célunk az
egészséget szolgáló egyéni magatartás-
minták és közösségi értékek elterjedé-
sének ösztönzésére, közösségi progra-
mok, sportrendezvények elterjesztése,
népszerûsítése.

Komplex projekt megvalósulásához
a jelenlegi helytelen táplálkozási szo-
kásokkal rendelkezõ, mozgásszegény
fiatal korosztály olyan kompetenciák

* 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.

Tovább folytatódnak szakköreink 
Pezsgõ élet a „Kossuthban”

Foglalkoztató klubunk keretén belül
májusban két elõadásra kerül sor.  

1.Magyarok  a világ csúcsán
melynek témája a magyar labdarúgás
hõskora. 

Idõpontja: május 16. hétfõ,
helyszíne: Kossuth Mûvelõdési Ház

(Somogy, Búzakalász u. 47.). 

2.Történelem klub, melynek témája:
Boldog békeidõk és az I. világháború. 

Idõpontja: május 23. hétfõ,
helyszíne: Berze Nagy János

Mûvelõdési Ház 
(Vasas, Szövetkezet u. 13.) 

Az elõadásokra a középiskolás és felnõtt
korosztályt várjuk.

Májusban ugyan nem indul új szak-
kör, de az eddigiek tovább folytatód-
nak. Ezek a következõk: Mural
painting, Dráma szakkör, Tea-Ház,
Interkulturális élmények (angol ételek
elkészítése) szakkör, Lovas szakkör,
Néptánc szakkör (Hird), Barangolás
az élet útvesztõiben klubfoglalkozás,

Angol filmklub, és Egészséges élet-
mód foglalkozás. Az utóbbi háromra
még várunk jelentkezõket a Kossuth
Mûvelõdési Házba. 

A Barangolás az élet útvesztõiben
klubfoglalkozás résztvevõi a cigány
kisebbség kultúrájával, szokásaival, hit-
világával, babonáival, ünnepeivel, tán-
caival, ételeivel, irodalmával, népkölté-
szetével, õsi foglalkozásaival, a cigány
mûvészettel, és a cigány zenével ismer-
kedhetnek meg. 

Az Egészséges életmód foglalkozásra
olyanokat várunk, akik törõdnek
egészségük megõrzésével, szeretnék
megismerni testük jelzéseit, fejleszteni
testük öngyógyító képességét, valamint
fontosnak tartják a pozitív gondolko-
dást. A foglalkozások során olyan
módszerekkel, praktikákkal ismerked-
hetnek meg a résztvevõk, melyek
segítségével elmúlhatnak fájdalmaik,
felerõsödhet életenergiájuk.

Az Angol filmklubra azon 12-18 éves
fiatalok jelentkezését várjuk, akik szó-
rakozva szeretnék angol nyelvtudá-

sukat gyakorolni, illetve fejleszteni
olyan népszerû és érdekes filmek
megtekintésével, melyeken keresztül
megismerhetõ az angol nyelvterület
kultúrája, történelme, földrajza, hagyo-
mányai, valamint szokásai. 

A Tea-Ház naponta várja a 6-35 év kö-
zötti fiatalokat, akik szabadidejüket hasz-
nosan ping-pongozással és különbözõ
társasjátékokkal szeretnék eltölteni. 

Érdeklõdni és jelentkezni 
a 0630/351-4671 és a 72/337-838-as

telefonszámokon, valamint 
a tegyegy@citromail.hu emailcímen.

Kocsisné Nagy Margit projektvezetõ,
Berényi Zoltán szakmai vezetõ

Egészségfejlesztés
a Bányász Torna Club Sportegyesületnél
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Vasas és Somogy idén közösen
nevezett be a Kihívás Napi (Challenge
Day) versenybe, melynek idõpontja
2011. május 18. szerda. 

A sportprogramok a tavalyihoz
hasonlóan elõreláthatólag reggel 6
órakor indulnak, és este 9 óráig
tartanak. De ha van olyan vállalkozó
kedvû, aki éjszaka is szívesen sportolna
és erre másokat is bíztat, szívesen
fogadjuk jelentkezését. A sportesemé-
nyek a következõk lesznek. Reggel 6
órakor jógával kezdünk a Kossuth
Mûvelõdési Ház füves területén. Bízunk
benne, hogy idén nem lesz olyan hideg

és esõs az idõ, mint tavaly volt. A dé-
lelõtti programok az iskolákban,
óvodákban és Idõsek Napközijében
zajlanak majd, a tavalyihoz hasonló
menetrend szerint. Lesz reggeli torna,
sorversenyek, tánc, stb.

Délután a sporttevékenységek széles
skálája várja az érdeklõdõket. Lesz foci
kicsiknek, nagyoknak, nõknek, férfiaknak
Somogyban a Pernecker utcai sportpályán.
16.00–17.00-ig általános iskolásoknak,
18.00–19.00-ig pedig felnõtteknek.

17.00-tõl futás lesz Somogy területén.
18.00-kor aerobik edzés a Kossuthban és a
vasasi Iskola tornatermében. Ugyancsak

18.00 órakor a vasasi sportpályán
fociedzésre kerül sor. Itt a sportpályán
16.00–17.00-ig akadályversenyen mérhe-
tik össze ügyességüket a jelentkezõk.
17.00–18.00-ig biciklizni lehet tapasztalt
biciklis vezetésével. 

15.30–16.00-ig néptáncokat fogunk
táncolni a Kossuth Mûvelõdési Házban.
Ezen kívül lehet majd ping-pongozni a
Kossuth illetve a Berze Mûvelõdési
Házakban. Továbbá várunk még ötle-
teket, hogy milyen egyéb tevékenysé-
gekkel tehetnénk változatosabbá, moz-
galmasabbá Kihívás napi rendezvé-
nyünket. 

A felsorolt sporteseményekhez bárki
csatlakozhat, célozzunk meg egy jobb
helyezést, mint a tavalyi.

A végleges programról plakátokon tájé-
koztatjuk majd Somogy és Vasas lakos-
ságát!

Az ötleteket írásban, vagy szóban is
eljuttathatják a következõ elérhetõségek
valamelyikére: 72/337-838, 0630/351-

4671, tegyegy@citromail.hu

Kocsisné Nagy Margit

Folytatás az 1. oldalról.
Ezzel összefüggésben a Közútkezelõ

Kht. 2 éves folyamatos követelésemre a
Hirdi u. bevezetõ szakaszán (régi 6-os
út) kétoldali árok rekonstrukciót
végzett a vasasi bekötõútig. Az elvég-
zett munka minõsége a Közútkezelõ
Kht.-ra jellemzõ.
• A hirdi lakosok észrevételezték, hogy

a temetõ parkolója csapadékos idõ-
szakban használhatatlan, a nagy sár-
ban nem tudnak közlekedni a
temetõbe látogatók. Sikerült elérni,
hogy a Pécsi Temetkezési Kft. a hirdi
és még a vasasi temetõ elõtti autópar-
kolókat lekavicsozta. 
A vasasi temetõben felavatásra került

az újonnan elkészült lélekharang is.
Ugyancsak a Pécsi Temetkezési Kft. el-
végezte a vasasi temetõben a szovjet ka-
tona leromlott állapotú síremlékének
helyreállítását.
• Folyamatos gondot jelentett, hogy a

hirdi orvosi rendelõnél lévõ szelektív
hulladékgyûjtõ konténert cserélõ te-
herautó mindig felszántotta, feljárta
a talajt, a terület ezért rendezetlenné
vált. Sikerült elérni, hogy a Biokom

a konténert „ufó” gyûjtõkonténerek-
re cserélje. Szeretném, ha a vasasi B.
utcai konténer cseréje is megtör-
ténne. A környezetébe lerakott, oda
nem illõ szemét, lim-lom eltávolítása
folyamatos gondot jelent.

• A vasasi Berkenyés utca lakói mél-
tánytalanul rossz útviszonyok kö-
zött, sárban közlekednek. Régóta
próbálok segíteni gondjaik megoldá-
sában. A korábban elindult Sopian-
nae program keretében kérésemre a
tervek között szerepelt az utca leasz-
faltozása. Az EKF program végsõ
pénzügyi elszámolása még nem
történt meg, csak ezt követõen derül
ki, hogy az útra marad e forrás. Erre
ma már kevés esélyt látok, így próbá-
lok legalább arra némi forrást talál-
ni, hogy legalább az utca kavicsozása
megtörténjen.

• Értesüléseim szerint a településeink
területén a lakosság kb. 70%-a kötött
csak rá a szennyvízcsatorna hálózat-
ra.  Sok bejelentést kapok azzal kap-
csolatban, hogy egyes lakók még
mindig közterületekre, folyóvizekbe
engedik a szennyvizet. Ha ez tudo-

másomra jut, a környezetszennye-
zõkkel szemben hatósági eljárást
fogok kezdeményezni. A Tettye For-
rásház Kft. a közeljövõben megkezdi
a környezetterhelési díj kivetését
azon fogyasztókra, akik még nem
rendelkeznek érvényes szerzõdéssel.
Ez nagyon sokba fog kerülni! 

• Közmunkásaink az elmúlt napok-
ban összesen 700 db. rózsatövet
ültettek ki mindhárom településen.
A gondosan elültetett rózsatövekbõl
már kb. 100 db. hiányzik. Ellopták.
Vannak, akik a településeink szépíté-
sén, gondozásán dolgoznak és van-
nak olyan elvetemült lakótársaink,
akik ezt nem értékelve tönkreteszik.
2010. áprilisában a tulipánokat
lopták el. Meddig kell ezzel a
jelenséggel együtt élnünk?

Huba Csaba

KLÍMABERENDEZÉSEK
forgalmazása, szakszerû telepítése,

szerelése, javítása, fertõtlenítése 
és karbantartása.

FATÉR GYULA 0630/9276-187

Challenge Day 2011. 05. 18.
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A VASASÉRT EGYESÜLET
kéri Önt, hogy személyi jövede-
lemadója 1 %-val támogassa a
Sok Hírünk Van c. újság kia-
dását.

ADÓSZÁM: 18305434-1-02

Köszönettel: 
Berényi Zoltán elnök

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóin-
kat, hogy az alábbi civil szerveze-
tek juttatták el szerkesztõségünk-
höz adataikat az idei adó 1 %-os
felajánlások érdekében. Tisztelettel
kérjük tehát Kedves Olvasóinkat,
hogyamennyiben lehetõségük van
rá, akkor az alábbi civil szervezetek
közül választva rendelkezzenek ez
évi személyi jövedelemadójuk 
1 %-ról.

Köszönjük megtisztelõ
felajánlásaikat!

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

ADÓ 1 %-OK
Bányász Torna Club Sport Egyesület: 18329577-1-02

Hirdi Nôegylet: 18305221-1-02

„Napsugaras Osz” Asszonyklub Egyesület: 18324565-1-02

Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület: 18311958-1-02

Somogyi Betyárok Lovas Egyesület: 18328600-1-02

„Tegyünk Egymásért” Egyesület: 18322996-1-02

Vasas és Hird tanulóifjúságáért Alapítvány: 18300972-1-02

Vasasi Kulturális és Hagyományorzo Egyesület: 18331750-1-02

Vasasi Szent Borbála Egyesület: 18328772-1-02

Felajánlásaikat köszönjük!

2011 áprilisában az évszázad
esküvõjére készül és vár mindenki, a
brit Vilmos herceg vezeti oltár elé
mennyasszonyát Kate Middeltont a
londoni Westminster Székesegyház-
ban. A médiákban rengeteg infor-
máció jelenik meg az elõkészületekrõl.

Én most egy 157 éve szintén
áprilisban megtartott, Magyaror-
szág számára is fontos királyi
esküvõrõl emlékeznék meg.
I. Ferenc József császár
1854.április 24.-én vette
nõül Erzsébet bajor
hercegnõt, mindenki ked-
velt Sisijét. Az õ eljegy-
zésük 1853. augusztus
18.-án az uralkodó
születésnapján volt. Közös a
két esküvõben, hogy az akkori
kor szokásaival ellentétben Sisi és
Ferenc József is szerelembõl
házasodott, ahogy teszi ezt Kate és
Vilmos herceg is.

A császár a Bad Ischl-i tartózkodása
alatt elsõ látásra beleszeretett a szép,
fiatal (ekkor még nincs 16 éves)
Erzsébetbe, aki egyben unokatestvére is
volt (édesanyjaik Zsófia és Ludovika
testvérek voltak). Emiatt külön pápai
engedélyt kellett kérniük az egybekelés-
hez, bár ez akkoriban nem jelentett
különösebben nehéz feladatot. Az
esküvõ idõpontját a következõ év tava-
szára tûzték ki, helyszínéül pedig a
bécsi Ágoston rendi (Augustinus)

templomot választották. Természete-
sen mindenképpen világraszóló eskü-
võt kellett tartani. Sisisnek, akit nem
szántak császárnénak, s ezért nem is
kapott ehhez illõ nevelést sok mindent
kellett megtanulnia rövid idõ alatt.

Erzsébet hercegnõ április 20.-án
indult el Münchenbõl, a

szülõvárosából hajóval a
császárvárosba. Az esküvõ
3 napig tartott, a szertar-
tás elõtti és utáni napo-
kon is fogadások sora zaj-
lott, hogy mind az udvari
emberek, mind a bécsiek

megismerhessék leendõ
császárnéjukat. Az ifjú ará-

nak szinte minden alkalommal
új és új ruhát kellett viselnie az
alkalomnak megfelelõen, különbözõ
színekben, kedvence a rózsaszín volt.
Április 23.-án tartották a császári
mennyasszony hivatalos bevonulását
Bécsbe. A kis bajor hercegnõ elsõ
Ausztriai éjszakáját a Schönbrunni
kastélyban töltötte. 

Az események tetõpontja maga az
esküvõ másnap 24.-én este fél hétkor
kezdõdött. Ekkor Sisi fehér uszályos
ruhában állt oltár elé. A ceremóniát
Ruscher bécsi érsek celebrálta, közel
száz püspök és pap segédletével. És itt
természetesen nem ért véget a nap, a
ceremónia után következett a vacsora

és az udvari bál. A császári kézfogon
jelen voltak még a magyar és a cseh
nemesség képviselõi is. Megjegyzendõ,
hogy ezen alkalomból amnesztiát
hirdettek (közöttük több '48-as rabnak
is), amit már ekkor az ifjú Erzsébet
befolyásának tulajdonítottak, talán
ennek is köszönhetõ a Sisi iránti nagy
szeretet, s ne feledkezzünk meg az
1867-es kiegyezésért tett erõfeszítéseirõl
sem.

2011-ben persze már mindenféle
emléktárgyat lehet kapni a nagy alka-
lomból, 157 éve leginkább könyvek,
kis szórólapok emlékeztettek a törté-
nelmi pillanatra.

Vagyis legyen akár ma, akár egy
évszázaddal ezelõtt, egy királyi esküvõre
mindig figyelni kell.

Bilonka Zsófia

„királyi esküvõk egykor és ma”

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
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ötletet, ami kivitelezhetõ és a minden-
napi életünket szebbé, jobbá teheti.

Szeretnénk, hogy a hirdiek köze-
lebbrõl megismerhessék egymást, kö-
zös programokon nagyobb számban
vegyenek részt, és együtt- összetartás-
ban egy szebb, élhetõbb jövõt alakít-
sunk ki!

Mivel a városi önkormányzat
anyagi lehetõségei korlátozottak így a
részönkormányzatnak is behatároltak
a keretei. Ezért kérnénk a település la-
kóit, hogy támogassák a részönkor-
mányzatot a lehetõségeikhez mérten,
hogy a lakókörnyezetünk fenntartása
és élhetõbb környezet kialakítása meg-
valósítható legyen.

Köszönettel: Hirdi Településrészi
Önkormányzat tagjai

Hirdi részönkormányzat
Tisztelt Hirdiek!

Köszönjük, hogy 2011. március 
6-án lezajlott Településrészi Önkor-
mányzat választáson bizalmukkal és
szavazatukkal megtiszteltek bennünket
az elkövetkezõ négy évre.

Elsõ sorban szeretnénk bemutatkoz-
ni, és röviden ismertetni a ránk háruló
feladatokat.
1. Becker János – a vezetõ akadályoz-

tatása esetén jogosult a vezetõi feladatok
ellátására, civil szervezetekkel kapcsolat-
tartás.

2. Strausz Emõke – kultúrális ügyek,
rendezvényszervezés, szociális feladatok,
helyi intézményekkel kapcsolattartás.

3. Ludmann László – sport, infra-
strukturális feladatok.

4. Schenk János – kommunális felada-
tok, környezetvédelem, településrendezés.

A településrészi önkormányzatokra át-
ruházott feladatkörökben járhatunk el:

• településrendezés, településfejlesztés,
közmûberuházás

• vizvezetés,
• csatornázás,
• csapadékvíz-elvezetés,
• közmûépítés,
• játszótér kialakítása, karbantartása,
• közvilágítás javítása,
• út menti árkok tisztítása, karbantar-

tása,
• járdák, utak javítása, felújítása,
• temetõ karbantartása, tisztítása,
• mûvelõdési, sport, egészségügyi

rendezvények, a részönkormányzat
területén mûködõ civil  szervezetek
támogatása,

• mûködéshez szükséges felszerelések
vásárlása,

• mûködési, üzemeltetési költségek
fizetése,

• a közösségi helyiségek mûködtetését
ellátó gondnok foglalkoztatása,

• a közmunkások foglalkoztatása.

Bárkinek hasznos észrevétele van a
felsoroltakkal kapcsolatban, 

az alábbi e-mail címen:
hirdi.reszonkoranyzat@freemail.hu,
vagy személyesen bármelyik képvise-
lõnek jelezheti. Várunk minden olyan

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

POLGÁRÕRSÉGI HÍREK 
MÁRCIUS-ÁPRILIS 

A két hónapban összesen 318
óra közterületi járõrszolgálatot
láttak el polgárõreink vasas belte-
rületén. 

Április hónapban több ese-
mény is történt.

Április 20-án, gyalogos járõr-
szolgálatot láttunk el vasas belte-
rületén, 7 fõvel 21:00-tól. 

21:50-kor észlelték járõreink,
hogy a vasasi általános iskola táro-
lójától hangok hallatszottak ki. 

Ekkor három ember futott ki az
épületbõl, és elmenekültek. Ren-
dõrséget értesítettük, a három fia-
talembert fölismertük, és mivel
mindhárman vasasiak a rendõrök-
kel elmentünk házhoz megkeresni
õket. Ez meg is történt, elismerték,
hogy föltörték a tárolót elmondá-
suk szerint heccbõl, mert bújócs-
kázni akartak. A rendõrség a szük-
séges intézkedést megtette. Az éjjel
más esemény nem történt így szol-
gálatunkat 04:30-kor befejeztük.

Április 22-én Gyalogos járõrszol-
gálatot láttak el járõreink, 5 fõvel
vasas belterületén. 

01:30-kor járõreink észlelték hogy
a Mosoly sörözõ riasztója szól, az
épületet ellenõrizve észrevettük
hogy a bejárati ajtó föl van feszítve
és belökve. Ám az épületbe a rács
miatt nem jutottak be, mint késõbb
kiderült az anyagi kár sem jelentõs.
Rendõrséget és a tulajdonost értesí-
tettük, és kiérkezésükig biztosítot-
tuk a helyszínt. Majd a szolgá-
latunkat 03:00-kor befejeztük.

Diko élelmiszer e hónapban is
támogatta egyesületünk mûkö-

dését, amit ezúton is köszönünk.



Sok Hírünk Van 2011. május6

Egészség. Ritkán gondolkodunk el
mit is jelent nekünk valójában.
Rendszerint akkor, amikor elveszítjük.
Fiatalon, egészségünk teljében fel nem
foghatjuk, miért mondják az egészség
hiányától szenvedõ és a szenvedéstõl
megbölcsült idõsek, hogy a legdrá-
gább kincs az egészség.

Független-e tõlünk az egészségünk hiá-
nya, a betegség? Külsõ tényezõk okozzák?
Rossz gének, vírusok, vagy rajtunk is mú-
lik? 

Hippokratész így fogalmazott: „Aki
erõs, egészséges és fiatal akar maradni, éljen
mértékletesen, eddze testét, lélekezzen tiszta
levegõt és kínjait inkább böjtöléssel, mint-
sem gyógyszerekkel gyógyítsa.” A keleti
bölcselet a tiszta, békés gondolatokat,
a helyes táplálkozást és a tisztító kúrá-
kat tartja jelentõsnek az egészség fenn-
tartásához. A saját népi hagyománya-
ink is bõven adnak nekünk támpontot
az egészségünk fenntatására vonatko-
zóan, ha megvizsgáljuk a szólásainkat
(pl.: ki korán kel aranyat lel; jóból is
megárt a sok; akinek szûkös az elesége,
jó az egészsége; a harag rossz tanácsadó
stb.) Hol tart ma ettõl a szemléletmódtól
az elüzletiesedett, reklámokkal mindenáron
gyógyszereket ránk eröltetõ orvosipar? Ne
gondolkozz, nincs idõd rá, csak kapd
be a pirulát, ha fáj valamid és taposd
tovább a mókuskereket, hogy megsze-

rezd a plazmatévét, az elektromos kést,
a szobabiciklit, a kólát a csipszet. Pedig
mint mindennek, a fájdalomnak, a
betegségnek is megvan a maga szerepe
a teremtés rendjében, így a mi életünk-
ben is. Jelzi a rossz irányt, figyelmeztet,
megálljt parancsol, gondolkodásra
késztet. A betegség üzenete kis odafi-
gyeléssel, lelkünkbe, szívünkbe tekin-
téssel megérthetõ. És a felismerés birto-
kában elindulhatunk a helyes úton,
pályát módosíthatunk és visszatérhe-
tünk az egészségbe, a teljességbe, az
egységbe. Ezért mondja a kínai mester,
ha három napod van vissza a halálig,
még meggyógyíthatod magad. 

Lássunk néhány gondolatot a legna-
gyobb „Tanító” tanításaiból az egész-
ségrõl! Prof. Dr. Edmond Bordeaux
Székely, székely származású polihisz-
tor vatikáni kutatásaiban bukkant rá
Jézus arámi nyelven feljegyzett (kum-
ráni tekercsek) tanításaira, melyeket
lefordítva csodálatos nyelvezetben
Esszénus evangéliumok címen adott
közre. Jézus így tanít ebben: „Bizony
mondom néktek, Isten és az Õ törvényei
nincsenek abban, ahogy éltek. Nincsenek
azok a nagy evészetekben és ivászatokban,
sem a kicsapongó életben, sem a paráznál-
kodásban, a tunyaságban, sem a gazdagság
hajszolásában, de még ellenségeitek gyûlölé-
sében sem. Ha azt akarjátok, hogy az Élõ
Isten igéje és ereje szálljon belétek ne mocs-

koljátok be testeteket és lelketeket, mert a test
a lélek temploma, és a lélek az Isten temp-
loma. Tisztítsátok meg tehát a templomot,
hogy a templom Ura lakozhasson abban.”
Majd a böjtölés, a levegõ, a víz, a nap-
fény, gyógyító erejének alakalmazására
ad a „Mester” csodálatos tanításokat.:
„Térjetek meg és böjtöljetek, mert a sátánt
és annak összes csapásait csak böjttel
tudjátok kiûzni magatokból... Keresd az
erdõk és mezõk friss levegõjét lélegezzél
hosszan és mélyen,. keresd a Víz Angyalát.
.. Ne gondoljátok, hogy elég, ha a Víz
Angyala csak kívülrõl ölel át benneteket...
A Nap, a Víz és a Levegõ Angyalai testvé-
rek. Õk az Ember Fiának adattak, hogy
szolgálhasák õt.  A Föld Anya oszthatatlan
gyermekei õk és ne válasszátok szét azt,
amit Ég és Föld egybekötött. Hadd öleljen
át benneteket minden nap e három
angyaltestvér és hadd lakozzon bennetek az
egész böjt idején. Bizony mondom néktek,
az ördögök ereje, minden bûn és tisztá-
talanság rohanva menekül abból a testbõl,
melyet e három angyal átölelve tart.”

Jézus az esszénusok által feljegyzett
tanításaiban a természetes életre, a ter-
mészetes gyógymódokra a Földanyánk
szeretetére, Istennek a természetbe í-
rott törvényei betartására, azokkal har-
móniában élésre tanít minket, melyek
belátása, megtartása egészséggel ajándé-
koz meg bennünket.

Gondolkodjunk! És induljunk el az
egészség útján! Soha nem késõ. Három
napunk még biztosan van!

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

Egészségmegõrzés

MÁJUSI MISEREND
Somogy Vasas Hird

Szombat (05.07.) 16.30 liturgia
Vasárnap (05.08.) 11.30 mise 8.30 mise

Szombat (05.14.) 16.30 liturgia
Vasárnap (05.15.) 11.30 mise 8.30 liturgia

Szombat (05.21.) 16.30 liturgia
Bérmálás Gyárvároson 
18.00 órakor
Vasárnap (05.22.) 11.30 liturgia 8.30 mise

Szombat (05.28.) 16.30 mise
Vasárnap (05.29.) 11.30 liturgia 8.30 liturgia

www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

H I T É L E T

LEGYÜNK KÖZÖSSÉGBEN! A következõ hitéleti elõadás 2011. május 27-én (pénteken) 18.00. órakor lesz a Kossuth Mûvelõ-
dési házban. (Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.) Az elõadás témája Pünkösd, a Szentlélek eljövetele.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt! 
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S P O R T
SÚLYOS VERESÉGEK ÉRTÉK A BÁNYÁSZT! 

Bányász TC- Sátorhely 0-3 (0-2)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézõ, 2011. április 3., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 18. forduló
B.: Pataki V., - Pataki J., Kordé Cs., Guhr, Kerner - Vörösvári (Kovács P.), Róth,
Györkõ , Márk - Rácz (Kanizsa), Bárhoff (Dömse) edzõ: Pataki Zoltán, Sipos Zsolt

Union Himes - Bányász TC 5-0 (2-0)
Himesháza 100 nézõ 2011. április 10., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 19. forduló
B.: Pataki V. - Róth, Kordé Cs., Guhr, Németh N. - Vörösvári,(Csopek), Györkõ, Kerner
(Bárhoff), Márk -  Rácz, (Dömse),Pataki J. edzõ: Pataki Zoltán, Sipos Zsolt

Bányász TC- Versend 0-0 
Parcsin, Stadio Communale 100 nézõ, 2011. április 17., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 20. forduló
B.: Bárhoff, - Pataki J., Kerner, Guhr, Németh N. - Kanizsa, (Vörösvári), Róth, Györkõ
, Rácz (Dömse) - Tóth P.,(Kovács P.), Kordé Cs. edzõ: Pataki Zoltán, Sipos Zsolt

Pécsi Dinamo - Bányász TC 6-1 (3-1)
Pécs, Matáv-pálya 100 nézõ 2011. április 24., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 21. forduló
B.: Bárhoff, - Pataki J.,(Dömse), Kerner, Róth, Németh N. - Kanizsa, Vörösvári, Rácz,
Márk - Tóth P.,(Kovács P.), Kordé Cs. edzõ: Pataki Zoltán, Sipos Zsolt G.: Tóth P.

A csapat mérkõzései májusban:
Május 1-én 17.00-kor Bányász TC- Bakonya Parcsinban 
Május 8-án 16.00-kor Hercegszántó- Bányász TC Hercegszántón
Május 15-én 17.00-kor Bányász TC- Pécsbánya Parcsinban
Május 22-én 17.30-kor Tornádó- Bányász TC Pécsen
Május 29-én 17.30-kor Bányász TC- Kisnyárád Parcsinban

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓNAK A CSABA SZÓDÁNAK, 
TOVÁBBI SZPONZOROK ÉS TÁMOGATÓK SEGÍTSÉGÉT IS

KÖSZÖNETTEL ÉS SZÍVESEN VESSZÜK!

Vasasi Iskola kis tornászai /2.–3.
osztályos tanulók/ a torna  diákolim-
pia országos döntõjén is becsülettel
helyt álltak és 5 csapatot is megelõzve
a 7. helyen végezetek.

A csapat tagjai: Felhoffer Rajmund, Pohl
Tamás, Bárhoff Dominik, Hénel Gábor,
Engelsbach Balázs, Korm Norbert, Németh
Balázs. Felk. tanár: Somogyi Attila

A Budai Városkapu Iskola kosár-
labda csapatainak eredményei /a csa-
patot a Csokonai, Gyárvárosi ill. a
Vasasi iskola tanulói alkotják/

III. korcsoportban:
Városi, és megyei diákolimpiai baj-

nok, s baranya megyét képviseli a Ka-
posváron megrendezésre kerülõ orszá-
gos elõdöntõn.
A csapat Vasasi tagjai: Lõrincz Attila,

Wetzl József, Ábel Tamás, Nikolics
Mihály, Orsós Imre

IV. korcsoportban:
A városi és megyei diákolimpia

döntõjében is 2. helyezést ért el.
A csapat Vasasi tagjai: Bárdosi Viktor,

Hóllósi Olivér, Schiller Gergely, Lõrincz
Attila, Lakatos Ginó,  Wetzl József.
Felkészítõ tanár Somogyi Attila

Somogyi Attila

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

Köszönjük
a segítséget!

A Vasasért Egyesületnek, a Jósze-
rencsét! asszonyklub vezetésének és
asszonyainak, a jószándékú szom-
szédoknak köszönjük, hogy nehéz
helyzetünkben odaadóan segítettek:

Benkõ Bernadett, Benkõ Sándor  
1. osztályos tanulók. Vasas 

A BNJ népdalkör tagjai közé keres
minden olyan helyi és nem helyi a
népdalok iránt érdeklõdõ, énekest,aki
szabadidejét, szívesen töltené közöt-
tünk. A dalkör most ünnepelte 30-é-
ves évfordulóját.

Énekeljünk együtt, minden
csütörtökön, a BNJ mûvházban!

A Dalkör

Iskolai sporteredmények
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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

Lukács- tó közelében, csendes utcában
azonnal beköltözhetõ 80m2-es családi ház

ELADÓ.
Érd:06-30-269-2474

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

VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT  KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 

KEDDI NAPOKON INGYENES
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 

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

Elõnevelt csibe. 05.27. és 08.10.
Kacsa, liba, pulyka és kakas rendelhetõ.

AKCIÓ!
Alpha-Falat 1399.-/10 kg
Kutya-macska szalámi 600.-/3 db
Kutya konzerv        240.-/1200 gr
Kitekat 100.-Ft kedvezmény/kg

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

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


