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Iskolánkból elballagtak a 8. osztályos
tanulók. Jó csapattól búcsúztunk. Az
iskolában eltöltött 8 évük rendkívül
színes volt, mi sem bizonyítja job-
ban, mint az a sok jutalomkönyv,
amelyet a ballagási ünnepélyen osz-
tott ki iskolánk igazgatója. Láthattuk
a búcsúzó nyolcadikosok arcán,
hogy az utolsó osztályfőnöki óra és
a tanári búcsúztatás meghatotta
őket, és a ballagási ünnepély végén a
lufik elengedése pedig már nem csak
az ő szemükbe csalt könnyeket.

Különleges osztály volt, ha egyet-
len szóval kellene jellemeznem őket,
akkor a „szélsőségességet” monda-
nám. Jó órákat tarthattunk nekik,
mivel a sok kiváló képességű gyerek
együtt csodákra volt képes. Valóban,
öröm volt őket tanítani!

Bárdosi Viktort emelném ki elő-
ször. A Budai Gálán minden évben
kiosztják „Az Év Diákja” címet,
amit ebben az évben Viktor kapott.
A ballagási ünnepélyen ezen felül

Viktor Gyuri bácsitól megkapta
„A Vasasi Iskola Kiváló Tanulója”
plakettet, amelyet csak az a nyolca-
dikos tanuló vehet át, aki nyolc
éven keresztül minden évben,  min-
den tantárgyból jeles volt. Szívből
gratulálunk Viktornak és a szülei-
nek! Sok hasonló diákot kívánunk
még iskolánknak! 

Kitűnő tanulmányi eredményé-
ért Gálosi Patrik, és jeles tanulmá-
nyi eredményéért Gyuró Dalma ve-
hetett át oklevelet. Nekik is dicséret
jár! Ők nemcsak tanulmányukkal
jeleskedtek, hanem a sporteredmé-
nyeik is kiválóak voltak, ezen kívül
Dalma szavalataival sokszor szer-
zett nekünk szép pillanatokat. Kö-
szönjük valamennyiüknek!

Ebben az évfolyamban a gyere-
kek nemcsak okosak voltak, de ki-
magasló sporteredményekkel ör-
vendeztettek meg bennünket évről
évre. Iskolánkban testnevelő taná-
raink valamit nagyon ügyesen csi-

nálnak. Érzékük van ahhoz, hogy a
tehetséget meglássák a tanulóink-
ban, és azt megfelelően fejlesszék.
Minden évben országos versenyek-
re juttatják el diákjainkat, ami egy
ilyen kis iskola életében szinte a
csodával egyenlő. Somogyi Attila
ebben az évben átvehette a Budai
Gálán „Az Év Tanára” díjat. Gratu-
lálunk! Most egy hosszú lista követ-
kezik mindazokról, akik sportered-
ményeikkel öregbítették iskolánk jó
hírét. Név szerint szeretném ki -
emelni az alábbi tanulókat: Kovács
Fanni, Gyuró Dalma és Mészáros
Kamilla sok éven keresztül verse-
nyeztek az iskola atlétika- és floor-
ball csapatában, valamint a Budai
Városkapu Iskola floorball váloga-
tott csapat tagjaként országos dön-
tőn is eredményesen helyt álltak.
Dombai Dominika a helyi floorball
csapatot erősítette. Hollósi Olivér,
Lőrincz Attila, Schiller Gergely, Gá-
losi Patrik, Böröcz Krisztián a tor-
nacsapat tagjaként háromszor or-
szágos döntőbe jutottak. Az atlétika
csapattal városi, megyei versenye-
ken képviselték iskolánkat az alábbi
tanulók: Lőrincz Attila, Schiller
Gergely, Wetzl József, Gálosi Patrik,
Hollósi Olivér.  Kosárlabdacsapa-
tunk kétszer is országos döntős volt.
A csapat oszlopos tagjai Lőrincz At-
tila, Schiller Gergely, Wetzl József,
Lakatos Gino és Hollósi Olivér vol-
tak. 

Kedves búcsúzó diákok! Köszön-
jük, hogy ilyen sok szép eredményt,
emléket hagytatok magatok után.
Sikerekben gazdag középiskolás
 diák éveket kívánok Nektek!

Hrubiné Galán Andrea

Elballagtak…

Sok_Hirunk_Van_2012-07_Layout 1  2012.06.28.  18:07  Page 1



2 2012. júliusSok Hírünk Van

A politikusok a közvélemény szerint sokat ígérnek és
az ígéretekből keveset valósítanak meg.

Remélem Önök is úgy gondolják, hogy ez szemé-
lyemre nem jellemző, azon egyszerű oknál fogva, mert
soha senkinek semmit nem ígérek (igaz, ezt könnyű be-
tartani), legfeljebb csak arról szól az ígéretem, hogy
megpróbálok a legjobb tudá som szerint segíteni az
ügyek megoldásában. És ha ez lehetséges, megteszem.

Kihangsúlyozom! Most sem ígérek semmit, az ügy
még bárhogy is alakulhat, de komoly esélyt látok arra,
hogy a Vasasi Általános Iskola épülete megújuljon.

1965. szeptemberét írtuk, mikor 5. osztályosként bol-
dogan költöztettük osztálytársaimmal és a többi osztály
tanulóival az iskolai felszerelési tárgyait a ma már le-
bontott öreg iskolából az elkészült új iskolánkba. Em-

lékszem, alig bírtuk vonszolni az asztalokat és a pado-
kat. De megérte, mert másnap az olajos padlójú
osztálytermek helyett egy világos, korszerű, új iskolában
tanulhattunk. Az udvaron a tereprendezés, a parkosítás
is ránk várt, szinte minden délután tanárainkkal és az
aktív szülők segítségével megszépült az új iskolánk kör-
nyezete is. Igen, ennek már 47 esztendeje.

Bizony ennyi idő alatt az iskola épületében jelentős,
átfogó felújítás nem történt, és mára egy nem túl jó ál-
lapotú, a mai energetikai szabványokat sem teljesítő
épületté öregedett.

Bizonyára ez is közrejátszik abban, hogy néhány te-
hetősebb szülő korszerűbb műszaki állapotú intéz-
ménybe íratta át gyermekét. Sajnos a demográfiai mu-
tatók sem kedveznek a gyereklétszám megtartásához.
Ezt a kezdődő, a településeink számára kedvezőtlen fo-
lyamatot szeretném megállítani már évek óta. Különö-
sen igaz ez az iskoláinkba beiratkozó első évfolyamo-
sokra. És most reményt látok a változásra, remélem
sikerülni fog.

Szeptemberben írja ki a kormány azt az energetikai
felújításra felhasználható pályázatot, ahová Pécs városa

is pályázatot kíván benyújtani. Sikerült elérni, hogy a
pécsi iskolák közül talán egyedüliként a Vasasi Általá-
nos Iskola is bekerüljön a felújításba. Páva Zsolt pol-
gármester úr és mindkét alpolgármester, továbbá Hop-
pál Péter, a terület országgyűlési képviselője is
támogatta a kérésemet.

A pályázat beadásához az épület helyszíni felmérése
már megtörtént. 

Ha sikeres lesz a pályázat, az épület összes nyílászá-
rójának cseréje meg fog történni, az épület külső falait
hőszigetelik, ezáltal a homlokzati felületek is megújul-
hatnak. A fűtési rendszer is korszerűsítésre vár. Termé-
szetesen ez azzal fog járni, hogy a helyiségek javítása,
festése is remélhetőleg el fog készülni. Sajnos az ener-
getikai pályázat például nem teszi lehetővé a padlóbur-
kolatok cseréjét, de ha ebből megvalósul valami, remé-
lem arra is tudunk további forrásokat szerezni.

Már köztudott, hogy jövő évtől az állam fogja átven-
ni az iskolák üzemetetését, és különösen nagy öröm le-
het számunkra, ha a felújítást még az utolsó pillanatban
meg tudjuk valósítani.

Képviselőként már megtanultam, hogy az idő előre-
haladtával gyakran változhatnak a dolgok. Sajnos nem
mindig kedvező irányban. Ezért azon gondolkodtam,
vajon le merjem-e írni.  

Hát leírtam. De nem ígértem! Viszont azt ma is ígé-
rem, hogy mindent igyekszem megtenni a megvalósu-
lás érdekében.

Mikor mondhatjuk biztosan, hogy Vasas egy felújí-
tott iskolát fog kapni? 

A legbiztosabb időpontként a projekt átadásának
napját jelölném meg. 

Reméljük, lesz ilyen nap. 

Huba Csaba

Nem tudom, hogy le merjem-e írni…, megpróbálom
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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

Megemlékezés május 26.-án a hő-
sök napja alkalmából a Hirdi teme-
tőben

Hol vannak a katonák?
Kik harcoltak sok éven át?

A megemlékezés a Himnusz közös
el éneklésével vette kezdetét.

Huba Csaba önkormányzati kép-
viselő mondott megemlékező beszé-
det. Zóka Benjáminné mondta el:
Reményik Sándor: Valaki értem
imádkozott című költeményét. A
Hirdi Napsugaras Ősz Asszonyklub
Egyesület kórusa adott elő két alkal-
mi éneket. Vargáné Angéla mondta
el: Juhász Gyula: Halottaink című
költeményét. 

A Hirdi iskolások adtak tartal-
mas műsort. Komoly felkészülésről
tettek bizonyságot. Majd 1-1 szál vi-
rágot helyeztek el az emlékműnél.

Az I. és II. világháborús emlék-
műnél a családtagok helyezték el a
megemlékezés virágait.

Az önkormányzat és a Hirdi ré-
szönkormányzat nevében Huba
Csaba, Ludmann László, Schenk Já-
nos koszorúzott. 

A Napsugaras Ősz Asszonyklub
Egyesület nevében: Vargáné Angéla
és Drinóczyné Márta helyezte el a
megemlékezés koszorúját.

A megemlékezés a Szózat közös
eléneklésével ért véget.

Jó magam is emlékezem! Anyai
nagyapámra, aki hősként védte
édesanyámat és unokatestvérét.
1945. április 3.-án egy orosz katona
géppuska sorozata oltotta ki életét.
Testvére valahol keleten ismeretlen
helyen alussza örök álmát. Folytat-
hatnánk a sort.

Emlékezünk a Hirdi hősökre. Ott
él a szívünkben, soha ne legyen há-
ború, értelmetlen vérontás.

Ti kedves hősök, katonák nyu-
godjatok békében.

Béke poraitokra!
A B F R A

Zóka Benjámin

Emlékeink a márvány kőfalon

Idén módosítottunk egy kicsit a
szokásokon. Május utolsó vasár-
napja helyett a vakáció kezdetével
kötöttük egybe a gyereknapot. Így
már a vakáció első napjaiban is
nagy élményben részesültek a gye-
rekek.  A gyermeknapi rendezvé-
nyünket a Szilveszteri és a Nőnapi
Jótékonysági Bál szerény bevételé-
ből tudtuk finanszírozni. Jövőben
remélhetőleg nagyobb érdeklődés
mutatkozik Jótékonysági rendezvé-
nyeink iránt, hogy ilyen és ehhez
hasonló programokat tudjunk ren-
dezni a somogyi és a környékbeli
gyerekek részére.    

Június 23-án, szombaton délután
három órától fogadtuk a gyerekeket,
mintegy húsz különböző vetélkedő
és játék lehetőséggel. A programok
válogatásakor igyekeztünk minden

korosztály részére összeállítani fel-
adatokat, hogy az egyéni vetélkedő
során minden gyerek találjon olyan
feladatot, amit élvezettel tud teljesí-
teni. A legkisebbek a rajzasztalnál
készíthettek színes „műalkotásokat”,
de a már előre megrajzolt képeket is
színesíthették különböző színű ma-
gok felragasztásával, illetve egy má-
sik asztalnál készíthettek madár
díszeket is. A nagyobbak részére
egyaránt voltak kreatív (pl. aki akar-
ta meg tanulhatott saját maga lufit
hajtogatni), illetve ismeretterjesztő
(pl. különböző növények felismeré-
se) feladatok. Még a kísérő szülők is
kipróbálhatták kreativitásukat a ne-
mez fülbevaló készítésekor. A fülbe-
való készítés mellett a másik, nagy
sikert arató program, a csillámteto-
válás volt. Nem volt olyan résztvevő,

aki legalább egy csillámtetoválást
nem készítetett volna magának.
Azok a gyerekek, akik a húsz fel-
adatból tízet teljesítettek, mind vá-
laszthattak maguknak egy ajándé-
kot, melyet a sok saját kezűleg
készített alkotással együtt hazavihe-
tett. A hazafelé utat, édesebbé tettük
azzal, hogy minden résztvevő gye-
rek két gombóc fagylaltot kapott a
Koccintó presszóban.

Mint ahogy a meghívóban is köz-
zétettük, kisorsolásra került 4 db
Bóbita Bábszínház jegy (a Bóbita
Bábszínház felajánlása). A nyertes
Kissné Süle Krisztina, aki négy
gyermekét hozta el a gyereknapra.

A jövőben reméljük, még több
gyermekre számíthatunk ilyen és
ehhez hasonló ingyenes programja-
inkon.

Bartókné Ehreth Anita
Tegyünk Egymásért Egyesület

Vakáció Nyitó Gyereknap
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„Virágot lopni nem bűn” – mondja a
közmondás.

Egyes vasasi és somogyi lakosok
úgy látszik életvitelükké tették ezt a
közmondást.

Közmunkásaink sokat fáradoznak
azon, hogy településeink közterületei
barátságosabbak, szebbek és élhetőb-
bek legyenek. Már kora tavasszal ön-
szorgalomból elvetik a magokat, ma-
guk nevelik, pátyolgatják a palántákat,
hogy a kevéske pénzforrások ellenére
virágos ágyásokat tudjanak varázsol-
ni. Ezen túl a részönkormányzatok is
jelentős összeget fordítanak a palán-
ták, virágok beszerzésére. A kiülteté-
sek után is állandó munkát igényel a
virágok metszése, öntözése, kapálása.

Úgy tűnik, vannak, akik ezt a
munkát nem értékelik. Az elmúlt
esztendőben kiültetett 700 db. rózsa-
tőből 100-200 db-ot elloptak vagy
egyszerűen kihúzták és félredobták.
Minden évben lába kél a kiültetett
rózsáknak, tulipánoknak, petúniák-
nak és büdöskéknek is. Ha ezeket a
virágokat sikerül pótolni, ismét el-
lopják.

Sokan felteszik a kérdést: „Hogy
lehet az, hogy néhány falu közterüle-
tei sokkal rendezettebbek, virágosab-
bak, mint a mi településeink?” Erre
bizonyára csak összetett válaszokat
lehetne adni, de ezekből az egyik vá-
lasz bizonyára az lenne, hogy a gon-

dozott falukban élők vigyáznak a
környezetükre, sajátjuknak érzik, és
maguk is inkább virá gokat ültetnek
a közterületekre, mintsem onnan
szerzik be azokat.

Még hogy virágot lopni nem bűn?
De bizony az! Mert aki ellopja, a má-
sik munkáját, erőfeszítéseit semmibe
sem veszi, örömét elrontja és vala-
mennyiünket károsítja. 

Jogi értelemben a viráglopás sza-
bálysértés, melyért súlyos helyszíni
bírságot lehet kiszabni.

Elképzelhetetlen számomra, hogy
ha valaki virágos kertre, szebb kör-
nyezetre vágyik, ne tudjon beszerezni
2-3 csomag virágmagot vagy néhány
virággumót. Ha erre valakinek nincs
lehetősége, nyugodtan kopogjon be
hozzám, és a kertemből szívesen ellá-
tom virá gokkal. Csak ne lopjon!

Aki valaha is virágot nevelt, annak
bizonyára a viráglopás bűnnek szá-
mít. Aki egy parányi magból a lusta-
sága, bénasága, nemtörődömsége
miatt nem képes életet fakasztani, az
az ellopott virágot sem tudja életben
tartani.

Aki közterületre vagy akár a közte-
rületről látható módon magánterület-
re virágot ültet és folyamatosan gon-
dozza azt, nem csak a maga örömére
teszi, mások közérzetét is javítja.

Huba Csaba

Virágot lopni nem bűn, vagy mégis?

Tisztelt hirdi lakók!
Az „Összefogás Hird” Önálló Cso-
port szervezésében felhívást adtunk
ki az alábbi szöveggel:

FELHÍVÁS!
Tisztelt hirdi lakosok!

Összefogás Hirdért Önálló
Csoport aláírásgyűjtésbe kezdett

a következő témakörben.
Legyen körforgalom,

vagy rendőrlámpa a 6-os főút Hir-
den átvezető szakaszán

a kereszteződésben!
Mindenki számára ismert, hogy igen
nehéz az átkelés a főúton, az legyen
autóval, vagy gyalogosan. A sok autós

nem tartja be a sebességet, valamint a
gyalogosokra vonatkozó szabályokra
sem figyelnek oda. 

Ezért kérünk minden hirdi lakost,
hogy a közös cél elérése érdekében
aláírásával járuljon hozzá, hogy a
mindenki számára nagyon fontos
probléma megoldása, megvalósuljon
valamilyen formában.

Kérünk mindenkit, hogy kezde-
ményezésünket támogassák és azon
hirdi lakosok munkáját segítsék, akik
az aláírásokat gyűjtik.

Már több kérdőív van úton, úgy-
mond kézről kézre jár. Kérünk min-
denkit, hogy ha hozzá is eljut ilyen
formában, azt továbbítsa szomszéd-

jának, ismerősének. A betelt kérdőí-
veket a takarékszövetkezet mellett a
kisboltban lehet leadni és onnan is le-
het kérni üres kérdőívet, valamint a
helyszínen aláírni, ezzel is segítik
munkánkat.

A kérdőívek kihelyezésre kerültek
több helyen kisközségünkben, ahol
alá lehet írni, (boltok, vendéglátóhe-
lyek, stb.) valamint a 06 30/677-1488
telefonon történt egyeztetést követő-
en hozzá lehet jutni személyesen.

Mutassuk meg a városunknak, hogy
mi is össze tudunk fogni a kisközsé-
günket érintő közös cél érdekében.

Köszönet az Összefogás
Hirdért Önálló Csoport tagjai.

Olvasói levél
Szomorú és megrázó hírrel fordu-
lok a szerkesztőséghez és az ol va -
sókhoz. 

Szeretett férjemet Bécs Ferencet
június 13-án 13.30-kor kísértük
utolsó útjára a somogyi temetőbe.
Nagyon sok ismerős és barát vett
részt a temetésen. Ezúton köszön-
jük nekik, hogy férjemet utoljára
elkísérték. Külön köszönöm Ferenc
atyának a búcsúztatást. 

Sajnos nagyon megrázó dolog
történt a temetés után. Másnap ki-
csit megnyugodva visszamentünk
a sírhoz és megdöbbenve láttuk
hogy a síron a koszorúk és a sír-
csokrok, fel vannak forgatva, össze
vannak dobálva. Észrevettük, hogy
amit a szomszédok és a barátok
hoztak virágot, mind eltűnt. Valaki
vagy valakik elvitték a temetés nap-
ján az olyan virágokat amiket újra
el lehet adni, vagy talán ballagásra
kellett?

Ezúttal köszönöm a szerkesztő-
ségnek a lehetőséget, hogy közzé-
teszik ezt a szomorú és sajnálatos
eseményt, ami a családdal történt a
somogyi temetőben.

Pécs-Somogy, 2012.06.27.
Tisztelettel:

Özv. Bécs Ferencné
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Margit néni!

Tudtuk, hogy beteg vagy, hiszen
voltak közülünk, akik meglátogat-
tak a kórházban. Tudtuk, hogy nem
tudsz közénk jönni, mégis úgy
szerveztük, hogy a névnapodra jöj-
jön össze az a kis csapat, akik 1949-
ben ezen a napon ballagtak Vasa-
son. A 40. jubileumra gyűltünk
össze először, s azóta 23 éve lehető-
ség szerint, mindig találkozunk
ilyenkor.

Hatvanhárom éve margarétával
volt tele az osztály, amit a réten
szedtünk – hol van már az is! S most
úgy gondoltuk, hogy erre, és a sok
más szép élményre emlékezve, most
szobád ablaka alatt adunk szerená-
dot. Ha a felét el is sírjuk, de halld
újra tőlünk, hogy „hullámzik a bú-

zatenger – talán nincs is boldog em-
ber…” és ha ki tudsz nézni az abla-
kon, s meglátod a sok ősz fejet, tud-
ni fogod, hogy nagyon szeretünk.
Évtizedeken át tanítottál, sőt nevel-
tél, szépre, jóra nem csak minket, de
gyerekeinket, sőt unokáinkat is. Pe-
dagógus voltál a szó nemes értelmé-
ben, akinek a gyermek volt az első.

Margit napon, pedagógus napon
ezt szerettük volna megköszönni
Neked. Sajnos az élet úgy hozta,
hogy a margaréta-búzavirág csokrot
csak a verandára tehettük le, remél-
jük megkaptad levelünkkel együtt,
melyet a „maradék” mind aláírt.

Margit néni, Isten éltessen, és
gyógyítson meg! 

Régi tanítványaid nevében: 
Korcsmárné Weyse Klára

Levél Temesi Károlynénak

Kreatív tábor
A Hirdi Református gyülekezet Kreatív tábort szervez

jjúlius 16-21 
között

általános iskola
alsó tagozatosok

részére

július 23-28
között

általános iskola
fels  tagozatosok

részére
Lesz sok játszás, ügyességi vetélked k, rajz és fest
verseny, és minden nap alkotunk valami szépet!

Lehet majd agyagozni, repül t hajtogatni, 
szalvéta technikával, üvegfestéssel díszíteni, 

vagy kavicsot festeni, gyöngyöt f zni.... 
A tábor költsége 7500 Ft,  

mely tartalmazza a szállást és étkezést! 
 

helyszín: a Hirdi Református Gyülekezeti Ház!
Érkezés hétf délel tt 10 óra, távozás, szombat 14 óra

Érdekl dni, jelentkezni lehet:
Pálffy Em ke táborvezet nél

A táborban max. 20 f fér el

Köszönet
A 63 éve ballagottak maradék kis csoportja ne-
vében köszönjük a vasasi iskolának, hogy lehe-
tőséget adott az újabb találkozóra. Köszönjük a
konyhásoknak a finom ebédet, az ízléses terítést,
a mosolygós, kedves kiszolgálást, és azt, hogy
még a szalvéta-hajtogatást is megtanították.

Együttlétünket még kellemesebbé tették re-
mek hozzáállásukkal. Köszönjük!

Zorn Ervinné

Közérdekű telefonszámok
Mentők: 104; Tűzoltók: 105; Rendőrség:  107
ORVOSI ÜGYELET: Lánc u. 12.: 515-104
DR. PRINCZ JÁNOS: Somogy: 267-033
H., Sz., P.: 13.00-17.00; K., Cs.: 8.00-12.00
DR. FELEDI JÓZSEF: Hird: 268-268
H., Sz., P.: 08:00-12:00; K., Cs.: 13:00-17:00
DR. CSONTOS MÁRTA: Vasas: 337-708
H., Sz., P.: 8.00-12.00, K., Cs.: 13.00-17.00
Gyermekorvos: Dr. Papp Eszter:
337-754 és 337-901
a rendelési időről kérjük telefonon érdeklődjenek!

POLGÁRŐRSÉG: 0-24-ig, 30/641-27-50
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Somogy Vasas Hird

Szombat (07.07.)
Vasárnap (07.08.)

–

10.00 mise

17.00 mise

–

–

8.30 mise

Szombat (07.14.)
Vasárnap (07.15.)  

17.00 mise

–

–

10.00 mise

–

8.30 mise

Szombat (07.21.)
Vasárnap (07.22.)

–

10.00 mise

17.00 mise –
8.30 mise

Szombat (07.28.)
Vasárnap (07.29.)

17.00 mise

–

–

10.00 mise

–

8.30 mise

Minden hétköznap Csütörtök
17.00 mise

Kedd
17.00 mise

Péntek
17.00 mise

Júliusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

H I T É L E T
Baptista Istentiszteleti rend 
(minden hét)
Péntek 18.00 Bibliaóra
Szombat18.00 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 első vasárnapján gyermekfoglalkozás.

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

2012. június 8-10-ig fantasztikus 3 napot töltöttünk
el hazánk egyik legszebb táján.

Az ország tüdejének-szívének tartott /mivel terüle-
tének 70%-a erdő/ őrségi utunkat már nagyon vártuk.
Sokunk most találkozott először ezzel a vidékkel, gyö-
nyörű templomaival, népi műemlék együtteseivel, egy-
szerű, de ugyanakkor igen míves fazekas tárgyaival, és
nem utolsósorban az un. „szórvány” falvakban élő igen
kedves, egyszerű őrségi emberekkel.

– Első állomásunk Őrimagyarosd volt, ahol szállást,
reggelit és finom táj jellegű vacsorát kaptunk a 3 nap
alatt.

Velemér Őriszentpéter, Szalafő, Pityerszer, Pankasz
nevezettességeivel ismerkedtünk. A veleméri Árpádkori
templomban szinte teljesen épségben megmaradt csodás
falfreskói szinte mindenkit ámulatba ejtettek, s különö-
sen, amikor az idegenvezető elmondta, hogy a „fény

templomának” tartott templom úgy épült. hogy az ab-
lakain beszűrődő napsugár az év minden egyes szakában
egy-egy aktuális freskót világit meg. (Pl. Szt. Györgykor,
áprilisban Szt. György fantasztikus freskóját.) stb… Hi-
hetetlen !!!! Mindezt már az Árpádkorban tudták.

– Szlovénia két szép városával ismerkedtünk a má-
sodik napon, Lendva és Maribor.

Lendván először Makovecz Imre által tervezett csodás
színházat néztük meg, melynek láttán elállt a lélegze-
tünk. Ilyen monumentális, gyönyörű művet még nem
láttunk mostanában a nemrégen elhunyt művésztől.
Utána Lendva gyönyörű barokk templomát néztük meg.

Maribor -idén Európa Kult. Fővárosa- rászolgál e
címre, tiszta, virágos, igen szép város.

– Harmadik nap „háziasszonyunk”megismertetett
Őrimgyarosd nevezetességeivel, szép ref. templomuk-
kal, és bemutatta a un. „Tündérkertet”, ahol az ország-
ban még fellelhető ősi gyümölcsfákat újra honosítják.
(Ez egyébként országos kezdeményezés!)

Hazafelé a Szentgyörgyvölgy-i kék kazettás ref.
templomot (1787) csodálhattuk meg, ahol igen lelkes
kárpátaljai lelkészük tartott tartalmas idegenvezetést.
Természetesen kórusunk itt is szép egyházi énekkel kö-
szönt el a helyiektől.

Végül utunk végső állomása Zalakaros volt, ahol a
gyógyvíz felüdülést nyújtott a túrázások után.

Reméljük élménybeszámolónk ízelítőül szolgál azok-
nak, akik még nem látták szép hazánk kissé elfeledett,
csodás részét, az ŐRSÉGET.

Vincze Károlyné
„Napsugaras Ősz Asszonyklub” Hird

Az Őrségben jártunk
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S P O R T H Í R E K

június 23-án rendezték az atlétikai Budapest
Bajnokságot, melyen Kovács Ferenc (vasasi
lakos) 1. helyezett lett 1500 m síkfutásban.

Magasan verte a mezőnyt, egyéni csúcsát- 4:05.-is be-
állította. Gratulálunk!

Bronzérmes
az SHV Online csapata!

Június elején, immár hagyományosan, az SHV Online
csapata is részt vett az idei K&H olimpiai maraton és
félmaraton váltó versenyén, Budapesten, ahol a média
kategóriában indult újságunk háromfős csapata.
A versenyen ebben az évben is több ezren álltak rajt-
hoz, köztük rengeteg profi futóval és sportegyesület-
tel. A média kategóriában indult többek közt a Blikk,
a 168 óra, a Metropol vagy a Jóban Rosszban csapata
is, akiket azonban mind megelőzőtt a Sok Hírünk Van
Online és végül a harmadik helyen ért célba.

Az SHV Online színeiben Taar Ilona, Kovács Mar-
cell és Bodor Miklós indult, a 21 km-es távot 01:42:08
alatt teljesítették.

Foci hírek

Júniusi menetelés

Hatalmasat hajrázott a Bányász júniusban, az utolsó há-
rom meccsén fölényesen játszva hét pontot szerzett a le-
hetséges kilencből. A csapat a bajnokság utolsó hónap-
jában tehát veretlen maradt, az ötödik helyről éppencsak
lemaradtak a vasasiak. A 2012/13-as idény bő két hónap
múlva, augusztusban kezdődik, amire kemény edzések-
kel és edzőmeccsekkel készülnek a vasasiak.
06.03. Bányász TC –Bakonya SE SE 10-1 (4-0)
Bányász TC: Schneider-Róth, Kordé, Pataki, Bo-
dor(Bárhoff)-Vörösvári(Kanizsa), Guhr, Buzádi,
Györkő-Veres(Tóth), Rácz

A vasasi gólszerzők: Györkő (7’), Rácz ( 21’, 73’, 76’),
Guhr (34’, 38’), Kordé (52’, 58’, 77’), Kanizsa (64’), il-
letve Bogdán (82’)

06.10. Abaliget SE – Bányász TC 2-2 (0-0)
Bányász TC: Schneider-Róth, kordé, Pataki, Györkő-
Guhr, Buzádi, Kanizsa, Rácz-Veres, Vörösvári
Gólszerzők: Guhr (57’), Kordé (86’)
Kiállítva: Veres (88’)

06.17. Bányász TC – Orfű KSE 6-0 (3-0)
Bányász TC: Schneider-Róth, Kerner,
Németh(Bodor), Pataki-Kanizsa(Bárhoff), Guhr,
Buzádi, Györkő-Kordé, Rácz(Tóth)
Gólszerzők: Kordé (7’, 20’, 62’), Györkő (36’), Guhr
(54’), Róth (75’)

p

u

Lovastábor

A Somogyi Betyárok Lovas Egyesület szervezi, 
ahova 7- 14 éves gyermekeket

jelentkezéseteket várjuk.
A napközis tábor 2012. július 30–augusztus 3,

augusztus 6–10, augusztus 27–31.,
9:00- 16:00-ig tart.

A mindennapi lovaglás mellett 
megismerkedhettek a lótartással,

az állatok ápolásával, gondozásával, az istálló
rendben tartásával és a lovas szerszámok kar-
bantartásával. Ezen túlmenően a természeti

és a helyi látni valók mellett, a fagyizóval
is közelebbi kapcsolatba kerülhettek!

Helyszín: 7691 Pécs-Somogy Mázsaház utca 2. 
Elérhetőség: +3630/5309-712 
e-mail: szikrazo@citromail.hu

A részvételi díj 18 000 Ft/fő.
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Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160

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

hívhat házhoz is!
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.

Kacatos Presszó
Ballagások, születésnapok,

egyéb rendezvények lebonyolítása
kedvező árakkal.

Nyitvatartás : szerdától vasárnapig
eközben fagyi, jégkrém

töménytelen mennyiségben

Bagoly Zoltán
Hagyományos tüzelő és fűtő-

berendezések tervezése,
kivitelezése és karbantartása.

Tel.: 70/507-61-82; 
e-mail: bagolyz@citromail.hu;

www.bagolykalyha.hu
Referencia munkája megte-

kinthető a Kossuth Művelődési
Ház udvarán. (Pécs-Somogy,

Búzakalász u. 47.) 

A VASASI
PATIKA

szombaton is nyitva van!
7.30–11.00

72/537-033

ERIKA FODRÁSZAT,
MANIKŰR, PEDIKŰR

72/267-723, 06-30 824-5663
MŰSZAKI  V IZSGA

GYORS ÉS KORREKT ÜGYINTÉSÉSE
72/267-723, 0630/824-5661

Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

ÉPÜLETENERGETIKAI
TANÚSÍTÁS

BUNCSEK ATTILA e.v.
építészmérnök,

építési műszaki ellenőr,
épületenergetikai tanúsító

+36 (20) 771-0063
a.buncsek@gmail.com

E-havi találós kérdésünk, mikor és hol készült ez a felvétel? A megfejtéseket a szerkesz tőség címére
kérjük elküldeni. Kossuth L. Művelődési Ház, Somogy, Búzakalász u. 47. vagy a mihir2007@freemail.hu

e-mailra. A helyes megfejtők között meglepetés ajándékot sorsolunk ki.

A múlt havi képrejtvény helyes megfejtése: Vasas, B. utca eleje a C. utca fe-
lől. A nyertes Vargáné Popini Eszter, Vasas! A nyereményt, egy magyar
zászlót a vasasi a patikában veheti át a nyertes.

Te szedd! 2012 
Tiszta Vasasért

Június 02-án szombat reggel 9 órakor Pécs-
Vasason a Szövetkezet utca 13 szám előtt
pár perc alatt benépesült a tér. Jöttek kicsik
nagyok, iskolások, szülők, nagyszülők. A
helyi polgárőrök mosolyogva fogadták
őket. Örültek neki, hogy ez a nap is hasz-
nos lesz, érdemes volt megszervezni. 8 csa-
patot alakítottak ki, úgy hogy mindenhol
legyen diák, felnőtt és polgárőr is. Minden

csapatnak 3-4 utca jutott, ezt fésülték át és
felszedték a hulladékot, szemetet. Minden-
ki kesztyűt húzott és műanyag zsákot ka-
pott a szemétnek. A fele polgárőr csapat
pedig gumicsizmát húzott és neki látott a
települést pont középen kettészelő patak
kitisztításához. Bár a meder oldala járd-
alappal van kirakva, az iszap, sás, csalán
annyira benőtte, hogy a víz kereshette az
útját. A megtelt szemetes zsákokat is itt a
téren gyűjtötték egy helyre a polgárőrök. A

csapatokat egy-egy forduló alkalmával üdí-
tővel kínálták meg a szervezők, hisz a tele-
pülésen lévő minden boltos, presszós, ke-
reskedő felajánlott ingyen innivalót a
résztvevőknek. Délre 22 zsák szemetet
szedtünk össze és egy 5 köbméteres konté-
nert zöld hulladékkal töltöttünk meg a pa-
takból. Boldogan indultunk haza ebédelni,
hisz egy kicsit szebb lett a településünk. 
Köszönjük mindenkinek a munkát!! 
Jövőre újra ugyanitt!
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