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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait, ismerőseit

az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 
164. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünkre.

Időpont: 2012. március 15. csütörtök 10 óra
Helyszín: Vasas, Óvoda udvar

Program:
• 945-től térzenét ad a Vasasi Bányászzenekar
• Himnusz: Vasasi Bányászzenekar
• Köszöntés: Ruzsicsics Ferenc a Vasasi Szent Borbála Egyesület elnöke
• Vers
• Ünnepi köszöntőt mond Huba Csaba önkormányzati képviselő
• A vasasi Berze Nagy János Népdalkar ünnepi műsora
• Koszorúzás és a megemlékezés virágainak elhelyezése 

a Petőfi szobornál
• Szózat: Vasasi Bányászzenekar

Rendezők:
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület
Tegyünk Egymásért Egyesület
Vasasért Egyesület
Vasasi Szent Borbála Egyesület

Átmeneti szünet
a Tea –Házban

Előreláthatólag március 6-án Tea-Házas
fiataljaink újra birtokba vehetik a Kossuth
Művelődési Ház megújult nagytermét.
A festés és mázolás már befejeződött, je-
lenleg a parketta csiszolása és lakkozása
zajlik. 2012. február 1. óta a gyerekek fel-
ügyeletében a Művelődési Ház dolgozói-
nak munkáját három önkéntes fiatal segí-
ti: Nagy Emese, Hamvas Kitti és Sudár
Zsolt személyében. Továbbra is várjuk ön-
kéntesek jelentkezését, mivel napról napra
egyre többen látogatnak be hozzánk, és
töltik itt szabadidejüket. 

Szakköreink közül továbbra is folyta-
tódik a Dráma, a Matematika, a Részké-
pességek fejlesztése és az Interkulturális
szakkörök, foglalkozásaink közül tart
még a Mural painting, a Mozgásfejlesztés,
a Kicsinyek tánca, a Néptánc, és a Baran-
golás.

Ismét lesz Történelem klub március 
28-án 1730-kor, melyen a magyar történel-
mi családokról lesz szó. (Eszterházyak,
Batthy ányiak) Helyszíne a Kossuth Műve-
lődési Ház könyvtára. Sok szeretettel vá-
runk minden kedves érdeklődőt.

Kocsisné Nagy Margit          Berényi Zoltán
projektvezető                   szakmai vezető   

* a Vasasért Egyesület, mint a TÁMOP-
3.2.3/09/2-2010-0055 „Építő közösségek”-köz-
művelődési intézmények az egész életen át tartó
tanulásért 2. kör: A köz-művelődés a nem for-
mális és informális tanulás szolgálatában projekt
Egyesületek összefogása Vasas-Somogy-Hird
kulturális és szellemi felemelkedéséért, valamintközösségeik építéséért pályázat kedvezményezettje.

Február közepe táján gondolta a kis Be-
tyárnak a gazdája, aki a Bencze József
utcától kb. 2 km-re lakik, hogy megválik
hűséges kis tacskójától. Lehozta a vasasi
iskola buszmegállójába, és „ott felejtet-
te”. Szegény kis kutya ott rohangált az ut-
cában fel-alá napokig. A lakók etették,
és arra vártak, hátha meggondolja ma-
gát a gazda, és hazaviszi. Ő is tudja, hogy
az utcában sokan tudjuk, kié volt ez a
kiskutya. De nem így történt. Hogy hős-

tettét fokozza, febr. 27-én egy rövid zsi-
neggel a Bencze József u.19. előtt egy fá-
hoz kötötte, úgy hogy szerencsétlen állat
majdnem megfulladt. Csak a lakók
gyors segítségének köszönheti az életét.
Forr bennünk a harag, a felháborodás!
Mit kívánjunk az ilyen embernek? Ha-
sonló sorsot? Vagy méltó büntetést?
Döntsék el Önök!

Egy Bencze J. utcai lakó

A kis Betyár története

Tisztelt vasasi és somogyi Szülők!
A vasasi óvoda nevelőtestülete 2012.
március 22-én 16 órakor szeretettel
várja leendő óvódásait és szüleit egy kis
találkozóra.

Gyere és ismerj meg bennünket, 
óvodánkat, céljainkat!
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Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Pécs-Somogy, Búzakalász u. 3-5.
Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 72/239-814 
Vókó János: 72/337-076

ISKOLATÖRTÉNETI
MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
Tanítási idő alatt: 9.00–12.00 
Hétfő és péntek: 15.00–18.00

A VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Szövetkezet u. 13.
Minden szerdán 17.30–19.00-ig 
nyitva! 
Várunk minden érdeklődőt! 
Fuchs Károly, 20/546-4570

SOMOGYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47.
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni

A harmincéves hagyománnyal rendelkező kiváló minősítésű Pécs-vasasi
Berze Nagy János Népdalkar olyan új tagokat vár, akik szeretnek énekel-
ni. Jelentkezni lehet minden héten, csütörtökön 16-órától 17-óráig Va-
sason a Berze N. J. Művelődési Házban (Vasas, Szövetkezet u. 13.).

Népdalkar

Ezen felül szívesen továbbítjuk a szerkesztőség elérhetőségein keresztül
leadott jelentkezéseket is. Szerkesztőség

Talán mindenkinek, aki a hirdi isko-
lába járt, ugyanaz a néhány emlék jut
először eszébe, amikor arra gondol,
milyen is volt az a négy év. Biztosan
felderengenek a zsibongóban vagy az
udvari mászókán töltött szünetek;
felrémlenek az iskolai ünnepségek, a
próbák, a versek, amiket mondtunk.
Eszünkbe ötlenek a mulatságok, a
szüreti báltól a farsangig; a papírgyűj-
tések; az iskolatársak; a tanórák és
persze a tanárok.

Tanórák és tanárok. Minden is-
kolában központi kérdés. Megszabja
az első négy osztály eltöltésének a
milyenségét. Ennek a meghatározó
négy osztálynak. De azt hiszem azok-
nak, akik hirdre jártak, még sincs mi-
ért panaszkodniuk: mindegyik tanár
rengeteget adott. Hiszen már felső-
ben is nem egyszer mondták, milyen
jól megalapozott tudásunk van.
Azonban nemcsak tudásban, hanem
emberileg is sokat kaptunk: értéke-
ket, normákat, magatartásmintát. Ezt
akkor és ott, talán nem tudtuk eléggé
értékelni, de mára mindenki tudja,
hogy a következetes számonkérésből
és a szabályok kivételnélküli betarta-
tásából tanultunk talán a legtöbbet.

És ezeknek az értékeknek az át-
adása – azon felül, hogy minden tanár
lelkiismeretére volt bízva – sokban
függött attól, hogy az igazgató hogyan

áll a tanításhoz, a gyerekekhez, mik a
céljai, miket tart fontosnak, miket ítél
elsődlegesen átadandónak, megtaní-
tandónak. És – mint tudjuk – a mi
igazgatónk, Vassné Szántó Márta for-
rása, egyben kivitelezője is volt ezek-
nek a törekvéseknek.

Márta néni nemrég ment nyug-
díjba, ebből az alkalomból szeretnénk
neki köszönetet mondani a több évti-
zedes tanítói és igazgatói munkájáért.
Az iskolában, a faluban mindenki is-
merte és ismeri – ami szerepvállalása
miatt nem meglepő –, de ő is ismerte
nemcsak tanítványait, hanem tanítvá-
nyainak szüleit, rokonait, testvéreit.
Az egész iskolát, mondhatni az egész
falut. Generációkat tanított végig,
akár nagyszülőket és unokákat is.

Diákjaival a későbbiekben is fog-
lalkozott, és foglalkozik most is: nyol-
cadikos ballagásokra, iskolai karácso-
nyi ünnepségekre jár; érdeklődik,
hogy kivel, mi történt az utóbbi évek-
ben, figyelemmel kíséri volt tanítvá-
nyai sorsának alakulását; és amíg taní-
tott, mindig szívesen látta, mosollyal
és örömmel fogadta az elballagottakat
az iskolában. Mindig tudja, hogy ak-
tuálisan kivel mi történik, sokszor je-
lenlétével próbál segíteni. Az iskolá-
ban páratlan, családias légkört
teremtett, a szülőkből kivételesen ösz-
szetartó munkaközösséget alakított.

Biztos vagyok benne, hogy senki
nem bánta meg, amiért a hirdi iskolá-
ba járt. Ezt bizonyítja az is, hogy a ki-
sebb testvéreket, az unokákat is ide
íratták be. És biztos, hogy mindenki
örül, hogy Márta néni kezei alatt cse-
peredhetett és tanulhatott. Hiszen so-
kat köszönhetünk neki, és biztos va-
gyok benne, hogy jelentős része volt
abban, hogy eljuthassunk oda, ahová
jutottunk. Ugyanis az első iskolai évek
valóban meghatározóak. És szeren-
csénk van, hogy a mi tudásunkat és ér-
tékeinket már ekkor jól megalapozták.

Kedves Márta néni! Ezúton sze-
retnék Önnek a magam, a volt tanít-
ványai, munkatársai és a falu nevében
köszönetet mondani kitartó és lelki-
ismeretes munkájáért, jó egészséget és
boldog nyugdíjas éveket kívánni!

Szeretettel: Róth Judit

„Régi időkre emlékszel-e még?”
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Biztosan mindenki álmodozott már
arról, hogy milyen lenne  egy koráb-
ban olvasott könyv történeteit  átélni.
Szerencsére vannak, akik valóra is
váltják ezeket az álmokat, Polgár
 Attila például a Rejtő Jenő könyvei-
ből szinte mindenki által jól ismert,
és mégis titokzatos francia idegenlé-
gióba lépett be. 26 évesen  egy egész
életre elegendő élménye, tapasztalata
van. Vele beszélgettünk.

– Kezdjük  az elején. Gyerekko-
rodban is katona akartál már lenni?
Hogy jött ez az ötlet egyáltalán?

Nem, semmi ilyesmire nem gon-
doltam. Épp végeztem az iskolákkal,
kimentem Franciaországba. Gondol-
tam,  ha nem vesznek fel, akkor meg-
nézem Párizst és hazajövök, mit ve-
szíthetek vele?

– Tehát ennyire hirtelen jött ez az
ötlet?

– Nem, mondogattam itthon,
hogy szeretnék légiós lenni, csak nem
hitték el. Akkor kezdte a családom
komolyan venni, mikor megvettem a
repülőjegyet. Sokan kinevettek, nem
vettek komolyan, tehát valamilyen
szinten dacból is csináltam, hogy
megmutassam nekik. A Wizz Airnél
9000 Ft-ért vettem egy repjegyet
Pesttől Párizsig, 4300 Ft volt a vonat
Pestig és 13 eurót fizettem egy bu-
szosnak a párizsi reptéren, hogy be-
vigyen a városba, tehát durván
15 ezer Ft-ba került, hogy innen,
Hirdről eljussak Párizsba egy toborzó
irodáig. Ott voltam egy hetet, utána
kerültem a kiképzőközpontba, Mar-
seille közelébe. Ez 2007-ben volt.

– Hogy zajlik egy  toborzás?
– Bemész egy  irodába, már adod

is a papírjaidat, tudják, hogy miért
mész oda. Vagy azért, mert katona
vagy, akkor mutatod a katonaigazol-
ványod, vagy ha civilként, akkor egy-
ből bekísérnek, megkérdezik, hon-
nan jöttél,  kerítenek valakit, aki
beszéli a nyelvedet, minden papíro-
dat elveszik. Ezután van még két na-
gyon alapszintű logikai teszt, körül-
belül 6 éveseknek való. Már ezen is
vannak, akik elvéreznek. Ezek után
van még egy hasonlóan komoly or-
vosi vizsgálat. Ezután küldenek Au-
bagne-ba, a kiképzőközpontba, ott
már azért komolyabb a szűrés, ott
már vannak különböző sporttesztek,
de egy átlagos edzettségi állapotban
lévő embernek ez se túl nehéz. Nincs

nagy elvárás, azt mondják, majd a ki-
képzőtáborban  formába jössz. 

– Úgy tudjuk, hogy a légióban a
hivatalos és kizárólagos nyelv a
francia, minden franciául van kiír-
va, minden utasítás franciául van.
Ez nem okozott gondot az elején?
Hogy értetted meg, amit mondtak
neked? Volt valami francia nyelv-
tanfolyam?

– Hát volt, de  nagyon komolyta-
lan. Inkább a többiektől tanultam a
nyelvet, mert három franciával lak-
tam együtt, ha valamit rosszul mond-
tam, máris kinevettek, hogy falusi a
kiejtésem.

– Úgy tudom, hogy aki belép a lé-
gióba, bármilyen álnevet használ-
hat a belépésnél. Ezt a nevet te vá-
lasztod magadnak?

– Nem, ezt ott adják. Van valami
könyvük, amiből választanak, ez
nagyjából úgy néz ki, hogy a kezdő-
betűk legyenek ugyanazok, eszerint
adnak nevet. Én P. Ádám voltam 1,5
éven keresztül.

– Pontosan milyen beosztásban
szolgáltál kint?

– Ejtőernyős voltam a légióban,
azoknak van Calviban, Korzikán a
bázisuk. Itt kellett megtanulnom az
egészet az alapoktól. Sokan itt ugra-
nak először, ezért sok baleset is van.
Nem oktatóval ugrunk, hanem meg-
tanulunk mindent a földön, egy hétig
gyakorlunk, és a következő héten
már ugrunk. Először 300, aztán 400
méterről. Az első 6-7 próbálkozás
rossz, utána már tudod élvezni az ug-
rást.

– Hogy lettél pont ejtőernyős?
– Már rögtön az ezred befolyásolja,

hogy hova kerülsz, mit fogsz csinálni.
Mikor kimész, a 4 hónap alapkikép-
zés mindenkinek ugyanaz. Itt nagyon
alapszinten megtanítanak lőni, meg-
tanítják, hogyan kell viselkedni, meg-
tanítanak franciául. Ez végül is nem
volt nagyon nehéz, rosszabbra számí-
tottam. A kiképzés fontos része a fe-
gyelemre, engedelmességre nevelés,
és érdekes módon a takarítás, rend-
csinálás. Ezt nagyon komolyan ve-
szik. Leginkább a franciák miatt ke-
rültünk bajba, ők mindig okosabbnak
gondolták magukat a többieknél. Ha
nekem azt mondták, hogy pucoljam
ki a folyosót, annyit mondtak: folyo-
só, takarítás!, hogy én is megértsem.
De a francia már elkezd ilyenkor
kombinálni, hogy ő értette, mit
mondtak, és nem azt mondta, hogy
neki is takarítani kell. Ilyenkor jött a
kollektív büntetés. Szokták is viccesen
mondani egy-egy feladatnál, hogy a
nem-franciák magyarázzák el a fran-
ciának (francia állampolgárok hivata-
losan még mindig nem lehetnek tag-
jai a légiónak, ezért általában felveszik
a svájci vagy kanadai állampolgársá-
got és úgy jelentkeznek.)

– Úgy tudom, többször is járta-
tok Afrikában.

– Igen, és ott annyi élményem volt,
hogy arról a következő számban me-
sélek , bővebben.

(Ez egy szerkesztett verziója az in-
terjúnak. A teljes szöveg elolvasható a
www.shvonline.hu oldalon)

Ejtőernyővel Dzsibutiba I.
Egy hirdi srác az Idegenlégióban
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Kedves kis Tanítványom!

Lassan egy hónapja üres a padod az
osztályban. Elmentél…

A baleset napján és másnap dél-
előtt reménykedtünk: dobog még a
kicsi szíved. Az osztálytársaid rajzo-
kat, játékokat akartak vinni Neked a
kórházba, hogy meggyógyulj.

Aztán este jött a hír könyörtele-
nül: ELMENTÉL…

Elmentél 8 évesen! Felfoghatat-
lan! Értelmetlen halál!

Ezt a képet a szüleidtől kaptam,
hogy legyen emlékem Rólad. Sajnos
csak két és fél év jutott nekünk
együtt…

Sok – sok emléket őrzök a szívem-
ben: vidám kirándulások, papírgyűj-

tések, izgalommal teli versenyek, fel-
lépések. Hogy tudtál énekelni, Ger-
gő! Milyen ügyesen szerepeltél a
színdarabokban! Hát még a verseket
mennyire szeretted! Gyönyörűen
szavaltál! Büszke voltam Rád!

Hiányzol.
Most a padodon fehér terítő és a

képed. A gyertyát mindennap meg-
gyújtjuk. Emlékezünk. Rád.

Búcsúzunk Tőled:
Osztálytársaid és tanítód,

Erika néni, a vasasi iskola tanulói,
pedagógusai és dolgozói.

Megkésett levél Rózsa Bakacsi Gergőnek

Az ISPA beruházás során az alacso-
nyabban fekvő épületek szennyvíz-há-
lózatra történő csatlakoztatása csak a
házi szennyvízátemelő szivattyúk tele-
pítésével volt megoldható.

A telepítés során az érintett lako-
sok azt a tájékoztatást kapták, hogy a
szivattyú karbantartása, javítása a
szolgáltató feladata lesz, annak költ-
ségeit nem kell a tulajdonosnak
 állnia, feltéve, hogy ha azt üzem-
szerűen használja. A működés-
hez szükséges villamos energiát
a lakónak kell biztosítania.

Nem sokkal a projekt lezárta
után, de azóta is már többször
előfordultak szivattyú meghibá-
sodások. A garanciális javításo-
kat egy ideig a szolgáltató alvál-
lalkozója teljesítette, de a tisztá-
zatlan jogviszonyok és a forrás
hiánya miatt a karbantartási, ja-
vítási szolgáltatás ellehetetlenült.
A szivattyú meghibásodása mi-
att előfordult, hogy néhány csa-
lád rendkívül méltánytalan helyzetbe
került, problémájukat csak személyes
közreműködésemmel sikerült megol-
dani. A kiszállási, javítási költségek ál-
talában a lakókat terhelték.

Erre a lehetetlen, méltánytalan hely-
zetre már sok ízben felhívtam az ille-
tékesek figyelmét, kérve a probléma
megoldását. A február 23-i Közgyűlé-

sen végre döntés született a szivattyúk
karbantartása, javítása ügyében.

A döntés értelmében az Önkor-
mányzat üzemeltetési szerződést köt a
szolgáltatóval (Tettye Forrásház Zrt.),
mely szabályozza az Önkormányzat
tulajdonában álló átemelők karbantar-
tási és hibaelhárítási feladatait. A szer-
ződés hatálya 5 évre terjed ki. Mivel az
átemelők nem tartoznak a viziközmű

hálózat körébe, ezért az Önkormány-
zat úgy tervezi, hogy az átemelőket az
öt esztendő lejárta után az ingatlantu-
lajdonosok tulajdonába adja. (Ezzel
ma sem értek egyet, de öt esztendőt
már nyertünk!)

A város területén beépített 1508 db
házi szennyvízátemelő karbantartásá-
ra 11,2MFt-ot és a  javítások elvégzé-

sére, továbbá a szivattyúk cseréjére
14,9 MFt-ot ad át a város évente a víz-
gazdálkodási fejlesztési alap rekonst-
rukciós keretéből a szolgáltatónak.

A szolgáltatónak évente kötelező-
en el kell végeznie a szivattyúk kar-
bantartását (szemrevételezés,  jelző-
tökök állapota,  szivattyú kiemelése,
tisztítása, akna tisztítása, elektromos
berendezés szemrevételezése).

A meghibásodást a Tettye For-
rásház Zrt. 421-799-es telefon-
számára lehet bejelenteni a hét
bármely napján 0-24 óráig. A hi-
baelhárítást a szolgáltató 12 órán
belül megkezdi, ha a helyszínen
nem megoldható a javítás, a javí-
tás idejére csereszivattyút kell
biztosítani.

A karbantartások és a hibael-
hárítások körülményeiről és idő-
pontjáról naplót vezetnek.

A rendeltetésszerű használattól
eltérő magatartás esetén a hibael-
hárítás költségei a fogyasztót ter-

helik.
Remélem, az átemelővel rendelke-

ző tulajdonosoknak megnyugvást fog
jelenteni a szerződés létrejötte. Hogy
öt esztendő után ki fogja üzemeltetni
az átemelőket, erre még nem tudok
választ adni, de addig még sok min-
den történhet.

Huba Csaba

Szennyvíz átemelő szivattyúk üzemeltetése
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Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat,
hogy az alábbi civil szervezetek juttat-
ták el szerkesztőségünkhöz adataikat
az idei adó 1%-os felajánlások érdeké-
ben.

Tisztelettel kérjük tehát Kedves Ol-
vasóinkat, hogy amennyiben lehetősé-
gük van rá, akkor az alábbi – helyi –
civil szervezetek közül választva ren-
delkezzenek ez évi személyi jövedele-
madójuk 1%-ról.
Köszönjük megtisztelő felajánlásaikat!

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma: 18305434-1-02
A kedvezményezett neve: Vasasért Egyesület

TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabványméretű borítékba,

amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat
elhelyezhető legyen. A borítékra írja rá NEVÉT, LAKCÍMÉT
és az ADÓAZONOSÍTÓ jelét (számát), majd RAGASSZA LE.

FONTOS!
Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a borítékon az Ön nevét,

lakcímét és az adóazonosító jelét (számát) pontosan tüntesse fel.
A lezárt borítékot a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó 

bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak.
Köszönettel:

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület

elnök

%

ADÓ 1 SZÁZALÉKOK Alapítvány a Pécs-Somogy, Bányatelep 42. szám alatti Általános Iskoláért: 18314487-1-02
Bányász Torna Club Sport Egyesület: .....................................................18329577-1-02
Hirdi Nőegylet: .........................................................................................18305221-1-02
„Napsugaras Ősz” Asszonyklub Egyesület: ............................................18324565-1-02
Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület: ....................18311958-1-02
Pécs-Somogyi Reménység Közhasznú Alapítvány: ...............................18330340-1-02
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület: .......................................................18328600-1-02
„Tegyünk Egymásért” Egyesület: ............................................................18322996-1-02
Vasas és Hird tanulóifjúságáért Alapítvány: ...........................................18300972-1-02
Vasasi Kulturális és Hagyomány őrző Egyesület: ....................................18331750-1-02
Vasasi Szent Borbála Egyesület: ..............................................................18328772-1-02

Felajánlásaikat köszönjük!

Önkénteseket keresünk
A Kossuth Művelődési Ház foglalkoz-
tató klubjába, a jól ismert Tea-Házba
önkénteseket keresünk, akik szívesen
kipróbálnák magukat ebben a fiatalos,
lendületes munkakörben, akár csak
egy-egy napon a héten. Mindez azért
szükséges, mert a Tea-ház eddigi ve-
zetőjének foglalkoztatására nincs a to-
vábbiakbanlehetőségünk, mert a pá-
lyázati finanszírozás lejárt. Azonban a
fiatalokkal megkezdett munkánkat
mindenféleképpen folytatjuk, már
vannak jelentkezők, azonban eddig
csak három napra tudjuk biztosítani a
nyitvatartást. Reméljük lesznek páran
akik kedvet éreznek a fiatalokkal való

foglalkozásra, programszervezésre,
meg az egyéni kreatív ötletek közös
megvalósítására. 

Cserébe költségtérítést tudunk biz-
tosítani, szerződéses formában és az itt
töltött idő valamennyi felsőoktatási
intézményben - kapcsolódó tanulmá-
nyok esetén - elfogadott gyakorlatnak
beszámít, egyfajta munkatapasztalat-
szerzési lehetőség.

Jelentkezés a Kossuth Művelődési
Ház elérhetőségein: 
e-mail: kobeko.muvhaz@gmail.com;
tel: 72/337-838, 
vagy személyesen délután 15-től.

KoBeKo vezetőség

RUHAVÁSÁR
Kedves vásárlók!

Sok szeretettel várjuk újabb
ruhavásárunkra!

Helyszín: Pécs-Somogyi
Baptista Imaház.
Csap u. 10-12.

Időpont:
2012 március 8:    9-18-ig
2012 március 9:    9-17-ig
2012 március 10:   9-12-ig

Gyermek, női, férfiruhák nagy
választékban! 100 Ft/db.

Jótékonysági nőnapi bál
„A nő: tetőtől-talpig élet”

Weöres Sándor

A Tegyünk Egymásért Egyesület
nagyon sok szeretettel vár

minden kedves hölgyet és párját!
2012. 03.10-én 19 órakor 

a Kossuth Művelődési házba.
Zene: Jimmboy Kovács József

Menű: Érkezéskor egy pohár üdvözlőital
Sült csirkecomb, petrezselymes 

törtburgonyával- és káposztasalátával
Sör, bor és üdítőital korlátfanul fogyasztható

(ezen felüli italfogyasztásról,
mindenki maga gondoskodik

Jegy ára: 3500 Ft/fő
A megvásárolt jegy vissza nem váltható!

Asztalfoglalás és jegyvásárlás:
a Kossuth Művelődési Házban

és Bartókné Anitánál 20/9750-255
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Somogy Vasas Hird

Szombat (03.10.)
Vasárnap (03.11.)

–
10.00 mise

17.00 mise

–

–

8.30 mise

Szombat (03.17.)
Vasárnap (03.18.)  

17.00 mise

–

–

10.00 mise

–

8.30 mise

Szombat (03.24.)
Vasárnap (03.25.)

–
10.00 mise

17.00 mise
–

–
8.30 mise

Szombat (03.31.)
Virágvasárnap
Vasárnap (04.01.)

17.00 mise

–

–

10.00 mise

–

8.30 mise

Minden hétköznap Csütörtök
17.00 mise

Kedd
17.00 mise

Péntek
17.00 mise

Februári miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

H I T É L E T

Meghívó
A vasasi evangélikus gyülekezet 

szeretettel 
hívja tagjait 

és minden 
kedves 

érdeklődőt
2012.március 25-én,
vasárnap 11 órakor

kezdődő istentiszteletére, 
a Bethlen Gábor utcai

kis templomába.
Igét hirdet GÁNCS PÉTER,

a Déli Evangélikus Egyházkerü-
let, a Magyarországi

Evangélikus Egyház országos
elnök-püspöke.

Erős vár a mi Istenünk!

Iglu Hirden
Dohányzó helyiségnek készült. 7 es-
te dolgoztunk rajta, bár nem gondol-
tuk, hogy ennyi
ideig tart megépí-
teni. Jó sok vízzel
kevert hóból, tég-
laformájú mű-
anyag vödörben
gyártottuk a téglá-
kat, amiket aztán
egymásra raktunk
és szintén jó vizes
hóval összetapasz-
tottunk és a mí-
nusz 15 - 20 fokos
éjszakában össze-
fagytak. Az építők:
Szorg Dávid, Szorg

Petra, Zsiborás Melinda, Dittler Dó-
ra, Sipos Gabi,Balázs Kata, Boros Ju-
dit, Kiss Márton, Hartlieb Ger-
hardt,Nagy Zoltán

Nagyheti szertartások Somogy Vasas Hird
Nagycsütörtök (04.05. ) Csak virrasztás 17.00 17.00 18.00 Mise, oltárfosztás, virrasztás

Nagypéntek (04.06. )
Szertartások kezdete a keresztút után 15.00 16.30 18.00 Szertartások kezdete előtt fél órával

a hívek elvégzik a keresztutat 

Nagyszombat (04.07.)
Húsvéti Vigília 15.00 17.00 19.00 Szertartás után ételszentelés

Húsvétvasárnap (04.08) 16.30 10.00 08.30 mise
Húsvéthétfő (04.09) – – –

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

Nagypéntek (04.06.) 10.00 Istentisztelet, 
18.00 zenés készülődés Nagypéntekből Húsvétba

Húsvét 1. napja 9.30 Imaóra, 10.00 Istentisztelet, 
16.30 ünnepi Istentisztelet

Húsvéthétfő 10.00 Istentisztelet

Evangélikus Istentisztelet
Az evangélikus templomban Vasason minden vasárnap 11-kor
Istentisztelet

Nagypéntek (04.06.) Istentisztelet 11.00

Húsvétvasárnap (04.08.) Istentisztelet 11.00

Református Istentisztelet
Hirden a református templomban minden vasárnap 
10 órakor Istentisztelet.
Minden hónap első vasárnapján gyermekfoglalkozás.

Húsvétvasárnap (04.08.) Istentisztelet 10.00
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S P O R T H Í R E K
Csúcsformában!

Bécsben nemzetközi fedett pályás gyalogló verse-
nyen vett részt Srp Miklós, ahol a népes mezőny leg-
fiatalabb tagjaként, hatalmas egyéni csúccsal az 5. he-
lyet szerezte meg! Eredménye 5 km-es távon 21 p 10
mp. ami a junior világranglista 4. helyére elegendő,
s csak kevéssel maradt el a magyar csúcstól.

Bizakodásra ad okot ez az eredmény, hiszen idén
gyalogló világkupa, és junior világbajnokság lesz
mely versenyekre már biztos csapattagnak számít!

Srp Gyula

Foci
A Magyar Kupa meccs: Március 4-én 14.30 kor lesz: Bányász Tc-Nagykozár
A bajnokik:
Bányász TC–Pécsi Dinamó Március 18-án 15.00-kor
Szászvár SE–Bányász TC Március 25-én 15.00-kor
Pécsbánya SE–Bányász TC Április 1-én 15.30-kor

2012. február 24-én 18 órától 25-én 19 óráig két egyesület (Na-
püdvözlet Egészségmegőrző, Tegyük Egymásért) szervezésében
Wass Albert felolvasó-maratonra került sor a Kossuth Művelő-
dési Házban. Már a megnyitó is felemelő volt. Felolvasásra ke-
rült (45 helyszínen egy időben) a szervezők köszöntője, majd
a himhusz és a székely himnusz hangzott el. Ezt követően 25
órán át éjjel és nappal folyamatosan zajlott a felolvasás. 53-an
ültek ki a változó létszámú hallgatóság elé és olvasták fel az ál-
taluk kiválasztott részeket az író műveiből. Az éjszaka folyamán
kissé megcsappant a létszám, ám a felolvasás nem szakadt meg
és egyetlen olvasó sem maradt hallgatóság nélkül. Hol csodá-
latos, lélekemelő pillanatokat éltünk meg, hol jókat kacagtunk,
attól függően, hogy az élet tiszta tükrébe tekinthettünk-e az író
gondolatai által, vagy a székely túlélő góbéságból kaptunk íze-
lítőt. A Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület irodalmi kö-
rének szombat délelőtti 2 órás felejthetetlen összeállításában az
író versei keltek életre. Mély hazaszeretet, fájó honvágy csendült
meg bennük. Szombaton délután a mese blokkban 16 gyermek
ült ki az olvasó asztalhoz, és tanítónénijük irányításával, kette-

sével olvastak a tavak és erdők bűvös lakóiról a szülők, a hall-
gatók (és a tv-nézők) gyönyörűségére. Fiatalok, idősek, hely-
béliek és messziről jöttek is olvastak, hallgattak. Köszönthettük
olvasói körünkben Hoppál Péter országgyűlési képviselőt, aki
bő két órát töltött el közöttünk. Ő és felesége lelkes rajongói az
írónak. Ígéretet tett nekünk arra, hogy eljár annak érdekében,
hogy kerüljön végre be a nemzeti alaptantervbe Wass Albert
munkássága és művei. Itt járt és felolvasott a komlói Székely
kör elnöke dr. Tamás Attila szemész főorvos is. Pogányból, Hás-
ságyról, Pécsről pedig többen is jöttek felolvasók, hallgatók.

Lélekemelő 25 óra volt. A szervezők (talán a résztvevők is)
mindvégig érezték a gondviselés jelenlétét. Minden mozzanat,
választás összeillett, összepasszolt, és kerek egésszé, teljessé
vált. A lelkek összeértek , együtt rezdültek. A somogyi kultúr-
ház könyvtára az író ihlette Angyalok Tisztásává vált és a részt-
vevők szíve megtelt mindazokkal a kincsekkel, melyeket a Jó-
isten az emberek számára ajándékul adott: szeretettel, jósággal,
békességgel.

Köszönjük minden hallgatónak és felolvasónak, hogy jelen-
létével és lelkesedésével hozzájárult e csodálatos, lelket és szel-
lemet egyaránt tápláló esemény megvalósulásához.

A felolvasásról készült tévériport megtekinthető a
http://www.pecsma.hu  archívumában, további fotók pedig az
újság weboldalán a http://shvonline.hu-ra kattintva.

Jövőre újra benevezünk, és mindenkit arra bíztatunk, jöjjön
el és váljék e csoda részesévé.

Szőts Rózsa
Napüdvözlet Egészségmegőrző Egyesület

Kocsisné Nagy Margit
Tegyünk Egymásért Egyesület

Irodalmi kalandtúra-a lélek mélyébe!

Képünkön elöl Srp Miklós, mögötte Milos Bátovszki (Szlovákia) (VB 7. helyezett).
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APRÓ

Eladó! Nagytestű, tarka póniló, 
kocsizható. Tel:+36-70-5948746

Eladó! 80 m2 alapterületű kertes csa-
ládi ház Vasason, és egy 1 1/2 szobás
kertvárosi panellakás. Csere is érde-

kel. Érdeklődni:06-30-7583940

MIKLÓS FODRÁSZAT
Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás (szárazon): 1000 Ft!!!
Férfi hajvágás: 1000 Ft!!!

hívhat házhoz is!

VASASI
GAZDABOLT KFT.
P U R I N A  M Á R K A B O LT
KEDDI NAPOKON INGYENES 

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 
Purina takarmány, Mol Pb gáz

tartós élelmiszerek, zsákos
szén, fabrikett, stb…

ZSÁKOS SZÉN ÉS  FABRIKETT! 

Jó minőségű vetőmagok
széles választéka:

Garafarm, Kertimag, ZKI

Hétfő-péntek: 8.00-16.00
Szombat: 8.00-12.00

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

FODRÁSZAT,
MANIKŰR,
PEDIKŰR

72/267-723
06-30 824-5663

Pécs-Vasas,
Bethlen G. u. 57.

A gyógyszertár fölött a 6. ház

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: KÖH 163/141/1/2008.

Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET
adószáma: 18305434-1-02
székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.

Felelős kiadó: Berényi Zoltán, egyesületi elnök
Szerkesztik: a települések lakói és

civil szervezetei
Megjelenik: havonta, 2100 példányban
A szerkesztőség elérhetőségei:

• Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6.
• somogyi, vasasi és hirdi patika
• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.
• KoBeKo Művelődési Központ,

Kossuth L. Művelődési Ház,
Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel: 72/337-838 
mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
Tömör Balázs: +36/20/207-0656

e-mail: shvhirdetes@gmail.com 
Nyomás: V-TESA BT., 7720 Pécsvárad 
Felelős vezető: Varga Gergely 

ISSN 2063-3211

A kihelyezett szerkesztőségi postaládák
ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett infonnációkat,
adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles

ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató
nem felelős a továbbított információért.

A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek 
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

Eladó ár alatt a vasasi volt
TSZ MAJOR. Állattartásra, egyéb

tevékenységre./G.K.SZ besorolá-
sú/.5600m2 terület,/30%-os beépít-
hetőség/, 4x800 m2 épület, közmű-
vekkel, saját úttal, megosztva is.

Érdeklődni: 06-30-936-2527

A Zengő utcai
Vegyesboltban

üzemeltető váltás után 
Március 1-től változatlan

nyitva tartással várjuk
a kedves vásárlókat.

Nyitási akció: 10 ezer Ft
feletti vásárlás esetén

szobai csobogót
adunk ajándékba.

Turuni Kft
30/9752-023

ERIKA

EZERMESTER SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hűtők, villanytűzhe-

lyek, hőtárolós kályhák, villanybojlerek,
zárak, csaptelepek javítása és cseréje.

FATÉR GYULA 0630/9276-187

Hirdetésszervezőt keresünk
Az újságunkhoz hirdetésszervezőt 
keresünk jutalékos rendszerben.

Amit kínálunk: kiegészítő kereseti
lehetőség, bérezés teljesítményarányos

motívációs jutalékkal.
Jelentkezés a szerkesztőség 

elérhetőségein:
Vasasért Egyesület,
Vasas, Bencze J. u. 6.

somogyi, vasasi és hirdi patika
KoBeKo Művelődési Központ,

Kossuth L. Művelődési Ház,
Somogy, Búzakalász u. 47.; 

Tel: 72/337-838 
mihir2007@freemail.hu

Szerkesztőség

INGATLAN STUDIO

ÜGYFELEI SZÁMÁRA
CSALÁDI HÁZAT, ÉPÍTÉSI TELKET,

VÁSÁRLÁS ÉS BÉRLÉS CÉLJÁBÓL.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL:

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETET KERES,

TEL.: 72/214-516, 06-30-9567-852
Hétfőtől-péntekig: 09:00-16:00-ig

Pécsváradi Aranycipó és
a Duraku pékség termékeivel

jó minőségű, magyar hús- 
és tejtermékekkel, 
bio-mézzel, hidasi
süteményekkel és
házi rétessel várja

kedves vásárlóit a VALI-BOLT
Vasas, Bethlen u. 30.

H–P: 600–1600 Szo: 600–1200

A VASASI PATIKA
szombaton is
nyitva van!

7.30–11.00
72/537‑033
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