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1. Az újság márciusi számában már tájé-
koztatást adtam arról az örvendetes 
tényről, hogy a város a körzetünkben két 
óvodát is felújítani kíván a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretein belül. A felújításra a vasa-
si óvoda esetében 127 MFt, a hirdi óvoda 
esetében 95 MFt áll rendelkezésre. Az 
említett óvodák felújításáig a gyerekeket 
a vasasi volt régi óvoda épületében (Va-
sas, „B” utca) helyezik el. A nyár folya-
mán ezen az épületen olyan szintű felújí-
tást kell elvégezni, hogy a gyermekek 
ideiglenes elhelyezése az előírások sze-
rinti minőségben biztosítva legyen. Erre 
a város további 20 MFt-ot fog költeni. 

A vasasi óvoda (Kultúrotthon épület) 
és hirdi óvoda felújítása során a mai elő-
írásoknak megfelelően orvosi-elkülönítő 
helyiség létesítése és akadálymentesítés 
kialakítása szükséges, elvégzik az épüle-
tek külső hőszigetelését, nyílászárók cse-
réjét, belső burkolatok cseréjét, a helyi-
ségek és illemhelyek felújítását, a fűtés és 
melegvíz-ellátás korszerűsítését, szükség 
szerint az elektromos hálózat korszerű-
sítését. Megvalósul az óvodák konyhájá-
nak belső építészeti, gépészeti felújítása 

is. Megújításra kerül még az óvodák ud-
vara és udvari játékok kerülnek elhelye-
zésre. Az óvodák működéséhez szüksé-
ges eszközök beszerzését és részbeni 
cseréjét is tartalmazza a program.

A tervkészítések, tervezések során saj-
nos több problémával szembesültek az 
előkészítők. Kiderült, hogy a vasasi és 
hirdi óvodák felújítása egy időben nem 
tud elkészülni, mert a gyerekeket ideigle-
nesen befogadó régi óvoda épület mére-
tei nem teszik lehetővé mindkét óvoda, 
összesen kb. 100 fős gyerek létszámának 
befogadását. Ezért az a döntés született, 
hogy a vasasi óvoda felújítását az ősz fo-
lyamán megkezdik és kb. 2017. július 31-
re befejezik és ezt követően történhet 
meg a hirdi óvoda kiürítése és a felújítási 
munkálatok megkezdése, ezáltal a hirdi 
óvoda felújítása kb. egy évvel csúszik.

A másik probléma a vasasi óvoda 
(Kultúrotthon) tervezésekor merült fel. 
A felújítás után az óvodának minden 
előírásnak meg kell felelnie, ezért a meg-
lévő alapterületbe további, előírt helyisé-
gek létesítésére is szükség van (orvosi-
elkülönítő, mozgáskorlátozott WC stb.). 
Az akadálymentesítést is biztosítani kell 

a létesítményben (rámpa, lift) illetve szi-
gorú tűzvédelmi előírásoknak is meg 
kell felelnie. A többlet négyzetméterek 
bővítésére kézenfekvőnek látszott a hoz-
záépítés, vagy a tetőtér, vagy az alagsor 
beépítése, de ezek megvalósíthatósága 
mind-mind akadályba ütközött. Soroza-
tos és hosszantartó egyeztetések után 
egyetlen lehetőségként a nagyteremhez 
tartozó színpad beépítése maradt. Majd 
további alkudozások során alakult ki az 
a kompromisszumos elképzelés, hogy 
színpadnak csak egy része kerül beépí-
tésre és később még nem tisztázott for-
rásból egy mobil színpad kialakítása lesz 
lehetséges. Sajnos a kérdés már úgy ve-
tődött fel, hogy vagy ezt a verziót választ-
juk, vagy nem lesz lehetőség az épület 
felújítására és a felújításra szán keretet 
egy másik pécsi óvoda felújítására fogja 
felhasználni a város. Súlyos döntések 
előtt álltunk, ebben képviselőként 
egyszemélyben nem akartam döntést 
hozni, ezért egy lakossági fórumot hív-
tam össze április 29-én, ahová a Pécsi 
Városfejlesztési Nonprofit Zrt. fejlesztési 
igazgatóját is meghívtam. A hosszantar-
tó fórumon igyekeztünk a nehézségeket 
átbeszélni, megoldást keresni, végül a 
jelenlévők (kb. 60-70 fő) egyöntetűen a 

Önkormányzati hírek
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felújítás mellett voksoltak. Nagyon re-
mélem, hogy a közösséggel hozott dön-
tést az idő igazolja.
2. A somogyi óvoda sajnos a TOP prog-
ramba már nem fért bele, de ennek elle-
nére jó hírrel tudok szolgálni. Még a ta-
vasszal a helyszínen bejárást tartottunk 
Őri László alpolgármesterrel, és ígéretet 
kaptam arra, hogy az óvoda nyílászárói-
nak egy részét városi keretből ki fogják 
cserélni. Az alpolgármester az ígéretét 
betartotta és már elkészült a bejárati ajtó 
és néhány ablak cseréje. Remélem, ké-
sőbb lesz lehetőség arra is, hogy vala-
mennyi nyílászáró cseréje megtörténjen.
3. Folynak az előkészületek, a Magyar 
Közút NZrt.-vel történő egyeztetések a 
vasasi bekötőút 6-os főút és régi 6-os út 
közötti szakaszának és tovább a régi 
6-os út útkereszteződésétől a kender-
gyári buszforduló közötti szakaszának 
(Hirdi út) felújításával kapcsolatosan. A 
tervezési munkák várhatóan 2016 év vé-
gére készülnek el, és a tervek alapján 
kerül lefolytatásra a kivitelezési közbe-
szerzési eljárás. A kivitelezési munkák 
várhatóan 2017 tavaszán indulnak meg.
4. Még az elmúlt esztendőben a somogyi 
Bányatelep felső részén az esőzések kö-
vetkeztében leomlott egy hatalmas part-
fal, amely az utat tartotta. A partfal ide-
iglenes megtámasztását akkor viszonylag 
rövid időn belül elvégezték, de a végle-
ges, hatalmas vasbeton támfal építését, 
helyreállítását csak néhány hete tudták 
megkezdeni. Rövidesen elkészül a támfal 

és remélhetően a hulladékszállítás is a 
régi rend szerint fog működni az úton. 
5. A Kodály Zoltán Művelődési Ház fel-
újítása elkészült, a garanciális javítások 
is a végéhez közelednek, a helyiségek 
berendezése, rendeltetésük szerinti 
használatbavételük is folyamatban van. 
Az épülethez tartozó udvar meglehető-
sen sáros volt, ennek javításához a kép-
viselői keretből kavicsozást végeztek, 
így az udvar is könny eben használható.
6. Fogadóóráimon többen felvetették, 
hogy a hirdi Harangláb utca végén lévő 
buszfordulónál szükség lenne egy buszvá-
róra. Úgy tűnik a lakosság kívánsága tel-
jesülni látszik, mert a buszváró betono-
zott alapját már elkészítették. Reméljük, 
hogy a felépítmény is rövidesen elkészül 
és az időjárás viszontagságai elől az uta-
sok már némi menedéket fognak találni.
7. Még talán erről korai beszélni, mégis 
szükségesnek tartom a tájékoztatást az 
alábbiak szerint. 

A Városfejlesztési és Kommunális Bi-
zottságban tárgyaltuk a nyári buszmenet-

rend változásait, illetve az ősszel ismét be-
vezetésre tervezett új menetrendi 
elképzeléseket. Szeptember 1-től várható-
an csúcs időszakban a 14-es és 114-es járat 
20-20 percenként felváltva indulna. A 14-
es busz változatlanul az Főpályaudvarig 
közlekedne, viszont a gyorsjáratként jel-
zett 114-es járat az állomás érintésével  a 
Keszüi út felé a Kertvárosig menne. Ugyan 
ezt az útvonalat tervezik a 113-as gyorsjá-
rat részére is. A nyári menetrend szerinti 
közlekedés tapasztalatai fogják eldönteni, 
hogy a szeptember 1-i őszi menetrend be-
vezetésekor a változások életbe lépnek-e. 
Ezek a járatok más megszűnő pécsi járatok 
kiváltását is elvégzik, a város más vonalak 
racionalizálása miatt jelentős költségeket 
fog megtakarítani, viszont Vasas-Somogy-
Hird lakói élvezhetik a növekvő számú 
gyorsjáratok előnyeit, illetve lényegesen 
könnyebb lesz megközelíteni az Interspar 
áruházat, a Pécs Plazat, a Vásárteret, a 
Haunit, a Temetőt és általában a Kertvá-
rosi területeket, intézményeket.

Huba Csaba

A Hirdi „Napsugaras Ősz” Asszonyklub 2016.évi Kirándulása
Az idén is a tagsággal egyetértésben klubvezetőnk háromnapos ki-
rándulást szervezett a Közép-Dunántúlra.  Május 10-én reggel 6 
órakor indultunk Székesfehérvár felé egy új MAN /53 fős/ autó-
busszal. Idegenvezetőnk idén is klubtársunk férje Szücs János volt. 
Írásomban sokszor idézek az általa összegyűjtött történelmi adatok-
ból. Siófok után a Mezőföldön áthaladva értünk el utunk első állo-
mására Székesfehérvárra. A várost Géza fejedelem és Szent István 
király alapították. Sokáig az ország fővárosa volt. Itt koronázták, 
eskették és temették el a királyi család tagjait. 1030-tól -1540-ig 38 
királyt, 39 királynét koronáztak itt. 15 uralkodót pedig itt is temettek 
el. Itt őrizték a koronázási jelképeket is. Belvárosi sétánkon először 
a Süttői márványból készült Országalmát láttuk, majd a koronázási 
Bazilika romkertjét. A belváros kiemelkedő műemléke a Hiemer 
ház, mely három középkori lakóház egybeépítésével jött létre. Ez-
után a Nepomuki Szent János templomot és annak sekrestyéjét néz-
tük meg, melynek berendezését Pálos szerzetesek faragták 1764 és 
67 között. Európa egyik legszebb sekrestye bútorzata látható itt. 10 
óra közeledtével felkerestük a város egy nagyon kedvelt különleges-

ségét az Órajátékot. Az órajáték figurái a magyar történelem olyan 
királyi személyeit sorakoztatja fel, akiknek nevéhez legendák fűződ-
nek.  A város másik érdekessége az Országház téren látható virágóra, 
melyen még a napi dátum is virágokkal van kirakva.
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20. századi nevezetesség a Bory vár. Bory Jenő szobrász és építő-
mester építette saját tervei alapján. Építésvezetője egy tót pallér és 
kőműves volt néhány egyszerű munkással. 1923-1959-ig Bory Jenő 
haláláig épült. A várban két torony, 30 kisebb helyiség, 3 műterem, 
mindenütt szobrok, képek, műtárgyak és régiségek láthatók.

Innen Martonvásárra vitt az utunk. A Brunszvik kastély ne-
vezetessége, hogy 1800-ban és 1801-ben is itt vendégeskedett a 
nagy Osztrák zeneszerző Ludvig von Beethoven. A kastélyban ma 
emlékére múzeum van, a másik felében működik a Magyar Tu-
dományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete. Parkjában 
csónakázó tó és csodálatos öreg fák találhatóak /erdei fenyők, 
égerfák, tölgyek, bükk, nyár juhar stb/ 1960. óta a parkban sza-
badtéri emlékhangversenyeket rendeznek.

Etyek: A Korda Sándor filmstúdiót néztük meg egy fiatal vezető 
kíséretében, aki nagyon jó hangulatú vezetéssel kísért végig ben-
nünket. Először New York utcáin jártunk, ami a fényképek tanúsá-
ga szerint igen jól sikerült. Utána a filmezés történetét mutatta be 
szemléletesen a kezdetektől napjainkig. Láttuk a „Magyar vándor”c. 
film jelmezeit, az Üveg Tigris lakókocsit, és jó néhány filmes trükk 
szereplői  is lehettünk.

Tatabánya: A három csillagos „Árpád Hotel”-ban szálltunk meg, 
két ágyas fürdőszobás elhelyezéssel és háromfogásos vacsorával fe-
jeződött be az első napunk.  Svédasztalos reggeli a szálloda éttermé-
ben, majd irány a város egyik nevezetessége az M1-es útról is jól 
látható „TURUL” szobor. A város feletti hegyen áll a vörösrézből 
készült szobor, melyet  a honfoglalás emlékére állítatták 1907-ben.A 
Turul /Kerecsen sólyom/ a magyarság ősi jelképe a madár szárny-
fesztávolsága 14,8 m és egy 12,5 m hosszú Árpád kardot tart a kar-
mai között, fején a magyar korona csillog a napsütésben. A szobor-
tól nem messze található a „Szelim lyuk” bejárata. A barlang a kőkor 
emberének volt a lakhelye. A régészek az ősember szerszámait és a 
leölt állatok csontjait találták meg itt. A barlang különleges termé-
szeti képződmény, felül egy 7 m széles kürtő a felszínen körbejárha-
tó. A barlang előtti részről csodálatos kilátás van a városra.

Vértesszőlős: Kőbányájában találtak meg a „Vértesszőlősi 
előember” /Samu/ koponyájának tarkócsontját és néhány gyer-
mek fogat. A szabadtéri múzeumban láttunk még megkövese-
dett emberi és állati lábnyomokat is.

Tata: A vizek városa /két nagyobb tó és 100-nál több forrás/
Itt városnéző kisvonatra szálltunk az egy órás út alatt végig jár-
tuk a város nevezetességeit. Öregtó, Cseke tó, vár, óratorony, 
Cifra malom Eszterházy kastély és parkja, kálvária domb, romai 
katolikus templomot. A kisvonat választás nagyon jó ötlet volt 
mivel ennyi mindent megnézni gyalog sem időnk sem erőnk 
nem lett volna.

Komárom a 19. században három részben földalatti kazama-
ta erőd épült itt I. Ferenc császár rendeletére. A „Csillag” a „Mo-
nostori” és az „Igmándi” erőd. Mi a Monostori erődöt jártuk 
végig egy nagyon felkészült, nagy tudású idegenvezetővel. Sok 

érdekeset láttunk és hallottunk a katonaéletről a Monarchia ide-
jéből és a későbbi időkről is, amikor a szovjet hadsereg lőszer-
raktárnak használta az erődöt vandál kezük nyoma ma is látszik. 
pl-ul a 80 db. vörös mészkő ló etető vályúból csak 9 db. maradt 
meg, mert a többit leverték, hogy a lőszeres ládák elférjenek.

Komárno: „Révkomárom „itt született Jókai Már és Lehár 
Ferenc”. A vár híres védője Klapka György, aki az 1848-49-es 
Szabadságharcban védte a várat és katonáinak szabad elvonulást 
alkudott ki. Kb. két órás belvárosi sétát tettünk a város sétáló 
utcáján, megnéztük a  sétáló utcából nyíló Európa teret, mely 
szebbnél-szebb felújított épület együttesből áll. Utána fagyiztunk 
és megkóstoltuk a finom Szlovák sört is. Vacsora ismét a szállo-
dában, majd utána megnyitották számunkra a konferencia ter-
met, ahol az otthonról hozott süteményekkel és italokkal kínál-
tuk egymást. Jó hangulatú beszélgetésre és egy kis közös 
éneklésre is sor került.

Reggeli után már hazafelé fordultunk, de még ezen a napon is 
sok látnivaló várt ránk.

Csákvár: Az Eszterházy kastély parkjában néztünk körül. A 
kastély ma kórház.

Iszkaszentgyörgy: A község neve számomra és a klubtársak 
többsége előtt is ismeretlen volt eddig, pedig itt is csodálatos dolgo-
kat láttunk és hallottunk. A településen egy Amade-Bajzáth-
Pappenheim kastély található, melyet 1735-ben kezdtek el építeni és 
folyamatosan épült és szépült a II. világháború végéig. Ekkor sorsa 
ugyan az lett, mint a többi kastélynak, tulajdonosait elűzték és itt 
kapott helyet Községi Tanács, Rendőrség, Vegyesbolt, Patika az 
egyik szárny ma is iskola, de voltak benne szolgálati lakások is. 1985-
ben elkezdték a kastély restaurálását mivel addigra már a mennye-
zetek is több helyen leomlottak. Napjainkban egy fin származású 
galéria tulajdonos Ari Santeri Kupsus bérli a kastélyt a Magyar Ál-
lamtól. Azóta a patinás falak megteltek bútorokkal, festményekkel 
és élettel. Múzeumot hozott létre, kiállításokat, koncerteket szervez, 
művészeket lát vendégül. Kapcsolatot ápol az élő örökös Gróf hölgy-
gyel, aki tavaly a kastélyban ünnepelte 95. születésnapját.  Ari Úr 
leutazott Budapestről és ő vezetett végig a kastély látogatható része-
in. 1999 óta él Magyarországon már szépen beszéli a magyar nyel-
vet.  Nagyon nagy odaadással, felkészülten ismertette a kastély tör-
ténetét az 1700 évektől napjainkig. A két órás kastélyban eltöltött 
idő nagyon rövidnek tűnt.

Tihany: másfél órás szabad program következett, mindenki 
belátása szerint megnézhette, a skanzent, az Apátságot, a parkot 
stb. Utána komppal keltünk át a Balatonon.

Utolsó állomásunk az Andocsi kegytemplom látogatása volt. 
A templom plébánosa Tamás atya már várt bennünket, maga 
ismertette templom történetét a berendezését és a Csodatevő 
Mária szoboröltöztetésnek módját is.  Végül megnéztük a Mária 
ruhák múzeumát is. A kegyszobrot 1747 óta öltöztetik, jelenleg 
két hetenként. A szobornak 2000-ben 240 ruhája volt, de a ruha-
tár azóta is bővül. Csodálatos népművészeti hímzések, csipkék 
stb. alkalmazásával készült ruha csodák, melyek mind fogada-
lomból készültek a világ különböző részeiből is érkeztek és ér-
keznek. A templomtól és kirándulásunk utolsó felejthetetlen 
helyén egy szép énekkel búcsúztunk.

Este nyolc óra után érkeztünk haza. Az idei kirándulásról is 
úgy tértünk haza, hogy sokat láttunk, sok mindent megismer-
tünk és jól éreztük magunkat ebben a három napban. Igaz kicsit 
elfáradtunk, de azt már rég kipihentük.

Békefi Ernőné
Napsugaras Ősz Asszonyklub
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Csupaszív vándorkupával a hullámok és a lovak hátán
Verőfényes napsütésben ülünk a Berek Wakeboard és lovarda teraszán, ahol Lukács Jánossal és fiával Tiborral, 
a komplexum tulajdonosaival beszélgetek önzetlenégről, helyi kötődésről, nagy álmok megvalósulásáról és még 
megvalósítandó terveikről. 

Ti nyertétek tavaly év végén a Vasasért Egyesület kezdeménye-
zése által életre keltett Csupaszív vándorkupát. Mi jelent ez 
tulajdonképpen?

A csupaszív vándorkupa egy olyan díj, amelyet az a helyi 
vállalkozás kapja meg, aki a legtöbbet tette abban az évben a 
településért. 

Akkor Ti bizonyára sok mindent tettetek a helyiekért. 
Felsorolnál néhányat azok kedvéért, akik nem ismernek 
titeket? 

Én kezdtem el ösztönözni a helyieket, hogy alapítsanak 
egyesületeket, a közösségnek nagyobb az ereje. Azt akartam, 
hogy valami mozduljon meg. Számtalan példa mutatja, hogy 
egy település méretétől függetlenül képes fejlődni, ha a lakói 
hisznek benne. Éveken keresztül minden hóesés után elindul-
tam a homlokrakodóval és letologattam a havat a faluban. 
Nem kért erre senki, és nem is vártam ezért semmi fizetséget 
senkitől, de nem is hitték el, hogy mindezt ingyen csinálom.

Akin látom, hogy akar valamit, annak szívesen segítek, ha 
tudok. 

Amikor valamilyen gépi földmunkára van szükség (emlék-
műállítás, takarítás, árvízi katasztrófa elhárítás, patakmeder 
tisztítás, óvoda udvarbontás) akkor mindig szoktunk segíteni, 
vagy ha árajánlatot kérnek tőlünk, akkor olyan árakat igyek-
szünk megadni, hogy a konkurenciának esélye sem maradjon 
arra, hogy itt munkát vállaljon, mert azt szeretnénk, hogy 
rendesen el legyen végezve az adott feladat, így inkább ma-
gunk igyekszünk elvégezni.

Szeretnénk elérni, hogy nyáron egy-két alkalommal legyen 
valami nagy megmozdulás, mint a búcsú régen, hogy az itt élő 
emberek jól érezzék magukat együtt. 

Biztosan szerettek itt élni. Mitől jó vasasinak lenni? 
Itt születtünk, itt nőttünk fel, itt játszottunk a réten. Nem 

tudunk és soha nem is akartunk Vasastól elszakadni. Máshol 
sem lenne jobb vagy különb. Eszerint rendeztük be az életün-
ket, ahelyett hogy elvándoroltunk volna valahova, amit jobb-
nak hiszünk, megpróbálunk valamit itt helyben teremteni. 

Járt már nálunk nagyon sok, sokféle ember a világ külön-
böző részeiről, mindannyian azt mondják ez egy kivételesen 
szép természeti környezet, ilyen csodás fekvésű falut nem so-
kat láttak. Körülölelnek és óvnak bennünket a hegyek, dom-
bok, karnyújtásra van tőlünk teljes valóságában a Hármas-
hegy, mintha még a magyar címert is pont erről a helyről 
mintázták volna. 

Néhány éve augusztus 20.-án mindenhol az országban vi-
har tombolt, a mi fejünk felett a nap ragyogott az égen, kör-
ben a dombok felett mindenütt fekete felhők, dörgés-villám-
lás. Mintha akkor Isten tenyerén lettünk volna, fantasztikus 
volt mindezt átélni, ezt a falut csak imádni lehet.

Miért érzitek fontosnak, hogy tegyetek a helyi közössé-
gért? 

Mert hiszünk benne, hogy ha mindenki megteszi, ami ere-
jéből telik akkor a jövő mindig csak jobb lesz. Nagyon szeret-
nénk, ha sikerülne a fejekben túllépni azon a sajnálatos té-
nyen, hogy a bányák bezártak, és sikerülne az embereknek 
megtalálni a helyüket a világban. Erre láthatóan van törekvés 
a mindenkori városvezetés részéről, de áttörést ebben nem 
érzékelünk. Úgy tűnik, hogy a város a saját problémáival is 
nagyon nehezen boldogul, a peremkerületeinek fejlesztésére 
még halovány erőfeszítéseket sem tesz.

Hol tartjátok a kupát?
Bent a szekrény tetején, meg is kérdezik mi ez? Viktor uno-

kám azt mondta ne is adjam vissza, olyan büszke a szép ser-
legre. 

Mi tölti ki mostanában a napjaitokat? 
Mostanában az építőipar nem éri el a korábbi volumenét, 

jóval nehezebb munkát találni, mint azt korábban megszok-
hattuk. Az EU pályázatban többek közt munkahelyek terem-
tését vállaltuk, nagyon sokat kell azon dolgozni, hogy ezt tel-
jesíteni tudjuk.

Folyamatosan bővül a lovas iskolánk vendégeinek száma. 
A lovaglás sok gyereket megmozgat. A ló fegyelemre szoktat, 
a döntéshozatalt elősegíti, jó inspiráló erő.

A barátságtalan időjárás miatt nehezen indult a wakeboard 
szezon, szerencsére lassan megjön a jó idő. Bízunk benne, 
hogy sok ember választja ezt a sportot, ami nagyon szórakoz-
tató ugyanakkor intenzív testmozgás. Ezt csak kipróbálni ne-
héz, ha az ember belekóstol, nagyon gyorsan élvezni fogja, és 
mindig tud valami újat gyakorolni benne. Nagyon nagy álló-
képességet ad, és javítja az egyensúlyt és a mozgáskoordiná-
ciót. Ráadásul telefonon sem tudják közben zavarni.  :-)

Ez a fejlesztés nekünk egy nagy fa volt, amibe a fejszénket 
belevágtuk. Egyelőre további pályázati fejlesztésben nem gon-
dolkodunk, kisebb lépésekben haladunk tovább lehetősége-
ink szerint. Még nagyon sok feladatunk van, és ötleteink is 
akadnak. 

Arra törekszünk, hogy vendégeink jól érezzék magukat és 
úgy gondolják érdemes ide visszatérni. 

Honnan jött ez a folytonos tenni akarás?
Így születtem. Nem tudom ez áldás vagy átok, mikor így, 

mikor úgy.  Sokat kell dolgozni, és akkor mindent elérhet az 
ember, csak nagyon kell akarni. 

Mindig is szerettem volna egy tavat. És amikor lehetőség 
adódott megcsináltuk.

Ha az ember terveket sző, igazán hisz bennük, kivárja és 
felismeri a megfelelő pillanatot a megvalósításukhoz, akkor 
sikerülni fog, amit szeretne. 
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KoBeKo szolgáltatások
Spirálozás, iratfűzés: (Az ár a spirált az elő, hátlapot tartalmazza):  Vékony = 300 Ft, Közepes = 500 Ft, Vastag 
= 800 Ft. Laminálás: A/3 = 200 Ft, A/4 = 120 Ft, A/5 – 70 Ft. Nyomtatás, fénymásolás:  Fekete-fehér: egyolda-
las  A/4 = 15 Ft, A/3 – 30 Ft     kétoldalas 25 Ft, 50 Ft.  Színes egyoldalas: A/4 – 140 Ft, A/3 – 280 Ft, kétoldalas 
A/4 = 280 Ft, A/3 = 560. Szkennelés:  (pdf formátumba)A/4 = 30 Ft/ oldal , A/3 = 60 Ft/ oldal. Fax fogadása és 
küldése: Belföld: 250 Ft/ 1. oldal (150 Ft minden további oldal), Külföld: 400 Ft/ 1. oldal (150 Ft minden további 
oldal). Internet használat, géphasználat, dokumentumok szerkesztése: 150 Ft/óra. Iskolai jegyzetek digi-
talizálása, begépelése 12-es betűméretben: 400 Ft/ oldal. Cd- írás, másolás: Hozott cd-re =  300 Ft, Cd-vel 
=  500 Ft. karrIer: képes önéletrajz írás és tanácsadás = 1000 Ft + 250 Ft képkészítés. 
motivációs levél írás és tanácsadás:  = 1000 Ft

kossuth művelődési Ház: Pécs-Somogy, búzakalász u. 47. 
bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

Az irodai szolgáltatások igénybe 
vehetők 13:00 – 17:00 között

Mi lesz a legközelebbi nagyobb eseményetek? 
2016.06.11.-12 playwake: a világ legfejlettebb wakeboard fel-

szerelés gyártóinak a 2016-os deszkáit lehet tesztelni előzetes 
regisztráció esetén, és világhírű magyar wakeboard versenyzők 
bemutatóját láthatjuk a hétvége folyamán. A szombati prog-
ramhoz csatlakozik a Vasasért Egyesület már hagyományosnak 
mondható Mestertár rendezvénye, melyen a helyi kézművesek, 
termelők mutatják be és árusítják portékáikat. 

2016. június 15-én, szerdán érkezik Vasasra a „Fordulj kis-
pej lovam...” hagyományőrző lovas túra és férfitáncos elő-
adássorozat a magyar néptánc és népzenei élet kiemelkedő 

személyiségeivel. Céljuk, hogy a hagyományos életmódú gaz-
dálkodó falvakat felkeresve felélesszék, ápolják a helyben élő 
emberek magyarságérzetét, öntudatát. 

A program 17 órakor kezdődik helyi fellépők műsorával: 
• Berze Nagy János népdalkar
• Bányászszív dalcsapat
• Mecsek Táncegyüttes utánpótlás csoportja
• 19 órakor a férfi néptánc csoport műsora
• Ezen kívül lovas és wakeboardos napközis táborokat 

szervezünk a nyár folyamán.

BEREK wakeboard és lovarda

Múzeumok, könyvtár
nyitva tartása

NÉPRAJZI MÚZEUM 
Pécs-Somogy, Búzakalász u. 3-5.  

Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 72/239-814 

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM

Kodály Művelődési Ház, Pécs-Somogy, Bá-
nyatelep 3. A Kodály Z. mh. felújítása miatt 

átmenetileg zárva.

VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Bencze J. u. 6.  

Minden szerdán 17.30–19.00-ig  
várunk minden érdeklődőt!  

Lobodáné Somlai Erika: 30-833-7688,

SOMOgYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47. 

Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni

BEREK wakeboard és lovarda
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h i t é l e t
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 Istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden va-
sárnap 10 órakor Istentisztelet
Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás
Minden hónap 1. és 3. szerdáján 18 órakor bib-
liaóra és a végén Imaközösség
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés min-
den vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
- Június 12. Vasárnap 11.00
- Június 26. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (06.04.)

Vasárnap (06.05.)

16.00 Liturgia

–

–
11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (06.11.)

Vasárnap (06.12.)

–
11.30 Búcsúi 

mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30
Liturgia

Szombat (06.18.)

Vasárnap (06.19.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–
8.30

Liturgia

Szombat (06.25.)

Vasárnap (06.26.)

–
11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–
8.30

Liturgia

Szombat (07.02.)

Vasárnap (07.03.)

16.00 Liturgia

–

–
11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Júniusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Képrejtvény
A múlt havi képrejt-
vény helyes megfejté-
sét Ámánn József 
küldte, a nyereményét 
átveheti a patikában. 

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget, a régi 
lezárt sírkertben és a 6-os út melletti kereszt felújítá-
sára szánt adományokat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Ragács György keramikussal a szerződést megkötöt-
tük a munkára és az előleget átvette. A kereszt elké-

szülése várhatóan az őszre valósul meg. A Mecsek 
Takaréknál vezetett számlára továbbra is várjuk meg-
tisztelő adományukat. A további fejleményekről tájé-
koztatást adunk újságunk hasábjain!

a számlaszám: 50300037-10604519

Ne csak a magunk kertjét 
óvjuk, hanem a másét is! 

/olvasói levél/
Végre itt a tavasz, mindenki igyekszik a kertjét 
rendbe tenni, veteményezni, gyomlálni, és a 
szerencsésebbek már az első termést szedhetik 
is a zöldhagymából, retekből, eperből. Azaz 
csak szedhetnék, mert lehet, hogy amit ők 
megtermelnek, a szomszéd akaratlanul, figyel-
metlenségből tönkreteszi. Van, aki nagy telje-
sítményű permetezőgéppel, ki tudja, milyen 
vegyszerekkel dolgozik a kertjében, és nem 
törődik vele, hogy ami a gyümölcsfáknak most 
jót tesz, az az éppen most fogyasztásra alkal-
mas salátát, zöldséget megmérgezi. Ráadásul, 
nem is figyelmezteti a szomszédot, így veszé-
lyes helyzetet idéz elő! Több megértést, több 
odafigyelést kérünk, becsüljük meg egymás 
munkáját, értékeit!

Egy hirdi kiskert tulajdonosa

A Polgárőrség fája
2015. április 26.-án a Pécs-Hirdi 
Polgárőr Egyesület tagjai elül-
tette a Polgárőrség fáját, ily mó-
don is emléket állítva az önkén-
tes bűnmegelőzők népes 
táborának és Pécs-Hird lakossá-
ga tiszteletére.

2016. Május 22.-én délután 
vagy a késő esti órában a lakos-
ságból valaki így fejezte ki tisztele-
tét a Pécs-Hird Polgárőr Egyesü-
let felé. Ha valaki látta az elkővetőt 
vagy bármiféle információval tud 

szolgálni az üggyel kapcsolatban 
az jelentkezzen a 30 6218314 -es 
telefonszámon. 

Kutyakozmetika 
Pécs – Somogy, Búzakalász u. 4. (Volt videotéka)

– Fürdetés, karom vágás;  
– Nyírás, trimmelés; 

Barbély Júlia: 06-20/310 - 2516
Minden kutyust várok szeretettel!

h i t é l e t
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Sporthírek

Focihírek
bányász tC: kizárva!

Májusra három meccs volt betervezve a Vasasi Bányász-
nak, ezek közül azonban csak egyet sikerült lejátszani. 
A Kisnyárád ellen, hazai bajnoki 7-3-as vendégsikerrel 
ért véget, a következő, Beremend elleni idegenbeli 
meccsre viszont nem tudott kiállni a vasasi csapat. Mi-
vel ez már a harmadik alkalommal történt ebben az 
idényben, a megyei labdarúgó szövetség úgy határozott, 
hogy kizárja a bajnokságból a Bányász TC csapatát.

A csapat játékosai és szurkolói érthetően csalódot-
tak, hiszen nem így képzelték el az idény végét, ilyes-
mire nemigen volt még példa a Vasasi Bányász törté-

netében. Azonban a csapat vezetősége határozott a 
folytatást illetően és úgy tudjuk, a játékosok is a foly-
tatás mellett vannak, így valószínűleg a Bányász bead-
ja nevezését a megye IV. 2016/17-es kiírására. Egyelő-
re tehát úgy néz ki, hogy a vasasi szurkolók a 
következő idényben sem maradnak foci nélkül és a 
parcsini stadion is hetente benépesül. 

Bár a szezon keserű véget ért, azért idén is több szép 
győzelmet aratott a Bányász, a csapat legeredménye-
sebb játékosa idén is Veres „Totti” Zsolt lett hat góllal.

A szezon végén a csapat köszönetet mond az egész 
éves nagyszerű szurkolásért, kitartó szponzorainak, a 
Csaba szódának, a Vasasi Gyógyszertárnak és a Vali 
Boltnak pedig az egész éves támogatásért!

Tömegsport hírek
Áprilisban és májusban is voltak „érdekes” futóversenyek a közelünkben. A résztvevők inkább brutálisnak ne-
vezték a terepviszonyok és az időjárás miatt, de ahogy mondták, „jó buli volt”.

Horváth Csaba Vasasról, a palkonyai dűlőfutást teljesítette, ami 19 km-t benne 384 m szintemelkedést jelen-
tett. Schneider Pál szintén vasasi futótársunk pedig a Szekszárd Borvidék Félmaraton nevű versenyen – ami a 
nevével ellentétben nem 21km volt, hanem 28! – olyan jól szerepelt, hogy korosztályában a dobogós III. helye-
zést érte el. Gratulálunk, ennél csak könnyebb lehet a következő verseny!

Tea-ház
A májusi hónapban a Tea-Házban sokat kéz műves-
kedtünk, társasoztunk, kint játszottunk a játszóté-
ren, amikor szép idő volt. Ifjúságsegítőnk, Katinka, 
nálunk töltötte gyakorlati idejét, aki egy rövid ideig 
részt vett a Tea-Ház életében. 

Közreműködött a különböző játékok megszervezé-
sében és üde színfoltja volt a hétköznapjainknak. 
A pécsi Kamaraszínházba is ellátogattunk a gyerekek-
kel, ahol „A Kisherceg” című előadást néztük meg. 
Nagyon mozgalmas volt a májusi hónap és sok új do-
loggal is találkozhattak a gyerekek, akik mindig szíve-
sen vesznek részt a foglalkozásokon. 

FrISS ZÖLdSÉGekkeL, 
PaLÁNtÁkkaL VÁrJuk 

rÉGI ÉS ÚJ VÁSÁrLóINkat 
a kobekobaN!

A Kossuth Műv. Házban jelenleg kapható 
szezonális zöldségek: borsó, retek, újhagy-

ma, spenót, saláta. 
Palánták: kelbimbó, paprika, káposzta, 

kelkáposzta, karalábé, zeller.
Kóstolja meg házi bodzaszörpünket is és 

vigyen egy üveggel.

Berze Ifjúsági Programok
Május hónapban is sokan voltak a Berze Nagy János ifjúsági klub-
ban. A főszerep megint csak a dartsé volt, mára már stabil lét-
szám alakult ki a versenyek körül. A hétköznapokban is jó páran 
járnak rendszerességgel gyakorolni. A fejlődés szemmel látható, 
remélhetőleg a közel jövőben már más versenyeken, erősebb me-
zőnyben is indulhatunk. Gyermek programok is vannak és lesz-
nek is folyamatosan”Mozi délután „formájában. Továbbá várjuk 
az ifjúságot a meglévő asztalok, rex, csocsó és pingpong játékok-
kal. Kiemelném Május 25.-ei napot, falunk ismét benevezett a 
kihívás napjára, mely versenyen a 10. helyet sikerült elérni (kö-
zépmezőny). Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, és a 
sportolni vágyó ifjúságot, hisz egy kis sport mindig kell!

Az Otthon melege 
program keretében kiírt Családi házak energia megtakarítást 
eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása el-

nevezésű pályázattal kapcsolatban felvilágosítást tartunk a 
Kossuth Művelődési Házban. 

2016. június 13-án, hétfőn 18 órakor.
– a támogatás feltételei; - támogatható tevékenységek;

- elszámolható költségek; - pályázat benyújtásának módja
- pályázati dokumentáció; - egyéb felmerülő kérdések

Előadó: Berényi Zoltán
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MIKLÓS FODRÁSZAT
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
   http://www.facebook.com/shvonline

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
 e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: Sz. K. Stúdió kft., Pécs, Zsinkó I. u. 3-5

Felelős vezető:  Pilláry Gábor

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.

Vállaljuk társas vállalkozá-
sok és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését 

ikrAUSZ kFt
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

Tel.: 06/30-820-5590
mail:cseszti@freemail.hu

AprÓ
mézvásár!

Kínálatunk: Vegyesméz: 1400Ft/kg
Hársméz: 1500Ft/kg,
Akácméz: 2000Ft/kg,

Repceméz: 1500 Ft
Mézharmatméz: 1500Ft/kg
Schweitzer Antal, Vasas II.

Berkenyés u. 32., Tel.: 06-30-939-
2842, 06-72-337-034

Várjuk kedves vásárlóinkat!

600 négyszögöl
panorámás házhely

kis szőlővel, gyümölcsössel, 
Pécs-Vasason eladó.

Víz, villany, szennyvízelvezetés van. 
Tel: 06-72- 337-681,

vagy 06-30- 298-8116.

erikA FoDrÁSZAt,
MANIKŰR, PEDIKŰR,

MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS. MASSZÁZS,
bejelentkezés alapján

72/267-723, 06-30 824-5663
MŰSZAki ViZSGA

gyors és korrekt ügyintésése
72/267-723, 0630/824-5661

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

Cím: 7691 Pécs-Vasas, Bethlen utca 31.

Tel.: 06-72-337-434

Cím: 7693 Pécs-Hird, Zengő u. 49.

Tel.: 06-72-337-310

Forduljon bizalommal kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken:

TAKARÉK
MECSEK

A szolgáltató Bank!

FrISSÍtŐ 
maSSZÁZS

Pécs-Somogy, Somogy u. 39.
Bayerné Kovács Adrienn
Telefon: 06-20/33-27-433

Az első alkalommal 30 perces 
hát maszázs csak 900 Ft!

  Bolt

   Vasas, B. u. 10/1.
Vasárnap is nyitva!
H-P: 6–17-ig; Szo: 6–14-ig
   Vasárnap: 630–10-ig

Fagylalt!! 1 gombóc: 170Ft!

Minden héten AKCIÓ: Friss hús

!!!Ruha Akció!!!
Újra karitász ruhavásár a va-
sasi óvodában (D u. 1. az eme-
leten), jó minőségű használt 
ruhákkal. Időpont: június 14-
én 13:00-16:00 között. Ala-
csony árak, jó minőségű áruk! 
Szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt!

Cím: 7691 Pécs-Vasas, Bethlen utca 31.

Tel.: 06-72-337-434

Cím: 7693 Pécs-Hird, Zengő u. 49.

Tel.: 06-72-337-310

Forduljon bizalommal kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken:

TAKARÉK
MECSEK

A szolgáltató Bank!

  

H-P: 6–17-ig; Szo: 6–14-ig

Nyitva tartás:  Hétfőtől – péntekig 6,00 – 18,00 
szombaton 7,00-12,00; vasárnap zárva.

Akció! (06.01-06.30. a készlet erejéig) Soproni és Gösser  ízesített sörök!

Május 20-tól elkezdtük az alternatív dohányzás
kiegészítő termékek árusítását!

DOHÁNY ÁRU ÉS KELLÉKEI, ÉGETETT SZESZ, SÖR, BOR, KÁVÉ.
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