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A testület költségvetése

Mint arról már tájékoztatást adtam, törvényi változások miatt a településeinken megszűntek a részönkormányzatok, helyettük ez évtől a VasasSomogy-Hird Településrészi Testület működik. A testület január 20-i ülésén elfogadta ügyrendjét és megkezdte működését, a március 12-i ülésén
megtárgyalta és elfogadta a költségvetését. A támogatási főösszegek nem változtak, a településrészek létszámarányosan megkapták a korábbi szintű
támogatást és ehhez még a képviselői keret is kapcsolódik. Pusztán annyi a változás, hogy képviselői választókörzeti keretként történik az elszámolás
és a településrészeknek adott támogatásokról a testületnek állásfoglalást kell hoznia. A támogatások felhasználását a polgármester hagyja jóvá.
Támogatási összegek:
Vasas:
2 078 000 Ft,
Somogy:
1 790 000 Ft,
Hird:
1 430 000 Ft
képviselői keret:
1 500 000 Ft
Vagyis összesen a három településrész
6 798 000 Ft-ból gazdálkodhat 2015-ben.
A testületi állásfoglalás alapján a polgármesterhez az alábbi tartalmú kérelmek kerültek
benyújtásra:

KÖZMUNKA PROGRAM TÁMOGATÁSA:
VASASI keret: 550 000 Ft
SOMOGYI keret: 500 000 Ft
HIRDI keret: 400 000 Ft

FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK
(Biokomnak átad):
VASASI keret:
Somoska utca kavicsozása 100 000 Ft
„B.” utcai ABC áruház előtti parkoló és
tér kavicsozása 90 000 Ft
Kút utca 4-6. sz. előtti útszakasz kavicsozása 58 000 Ft.
SOMOGYI keret:
Iparos utca mindkét ágának kavicsozása,
aknafedél javítás 120 000 Ft
Csap utca út- és aknafedél javítás a
hrsz.45542 és 45428 szakaszon 120 000 Ft
Sas utca 19-21. sz. előtti csapadékvíz-elvezetés és útjavítás 90 000 Ft
HIRDI keret:
Pázsit és Harangvirág utcák útjavítása
160 000 Ft
Képviselői keret:
„D” és „C” utcák közötti átjáró (hrsz.:
46850) lépcsőjének javítása 30 000 Ft
Berkenyés utca útjavítása 200 000 Ft
Murom, Gilice sor útjavítása 200 000 Ft
Pór Bertalan utca járda javítás (Tömörkény utcától keletre eső szakaszán)
200 000 Ft

ISKOLÁK TÁMOGATÁSA:
VASASI Általános Iskola támogatása:
150 000 Ft
SOMOGYI Általános Iskola támogatása:
120 000 Ft
HIRDI Általános Iskola támogatása:
80 000 Ft
Képviselői keretből az iskolák nyári
napközi foglalkozásainak támogatása:
VASASI Általános Iskola: 80 000 Ft
VASASI Általános Iskola: kerékpár
tároló létesítése (Biokom): 70 000 Ft
SOMOGYI Általános Iskola: 80 000 Ft
HIRDI Általános Iskola: 30 000 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK:
SOMOGY keret: Búzakalász u. 3. sz. alatti épület fenntartási, karbantartási költségei: 140 000 Ft
HIRDI keret: Harangláb utcai faluház
gondnok és fenntartási költségei:
400 000 Ft
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ÓVODÁK TÁMOGATÁSA:
VASASI óvoda udvarában a betonozott
rész javítása: 200 000 Ft
SOMOGYI óvoda támogatása: 30 000 Ft
HIRDI óvoda támogatása: 30 000 Ft

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEK
MEGRENDEZÉSE:
VASAS: Idősek karácsonya rendezvény
megszervezése: 200 000 Ft
SOMOGY: Idősek karácsonya rendezvény megszervezése: 170 000 Ft
HIRD : Idősek karácsonya rendezvény
megszervezése: 150 000 Ft
Képviselői keret: Idősek Otthonai,
a vasasi-somogyi-hirdi óvodák
és közmunkások karácsonyi rendezvényei: 90 000 Ft
IDŐSEK OTTHONAINAK
TÁMOGATÁSA:
VASASI Idősek Otthona támogatása:
30 000 Ft
SOMOGYI Idősek Otthona támogatása:
30 000 Ft

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA:
VASASI keret:
Bányász Torna Club Egyesület: 100 000 Ft
Vasasért Egyesület: 100 000 Ft
Szent Borbála Egyesület: 100 000 Ft
Bányász Fúvószenekar: 30 000 Ft
Jószerencsét Asszonyklub: 20 000 Ft
Berze Nagy János Népdalkar: 30 000 Ft
Mazsorett gyerekcsoport: 30 000 Ft
Vasasi Bányász Szakszervezet: 40 000 Ft
Vasasi Katolikus Egyházközség: 30 000 Ft
Vasasi Evangélikus Egyházközség: 20 000 Ft
Napüdvözlet Egészségmegőrző és Életmód Egyesület: 100 000 Ft
Pécs Keleti Városrész Polgárőr Egyesület:
100 000 Ft
SOMOGYI keret:
Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület:
100 000 Ft
Bányász Nyugdíjas Klub: 30 000 Ft
Bányász Fúvószenekar: 30 000 Ft
Citera zenekar: 20 000 Ft
Somogyi Bányász Szakszervezet: 40 000 Ft
Tegyünk Egymásért Egyesület: 100 000 Ft
Somogyi Katolikus Egyházközség: 30 000 Ft
Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület: 70 000 Ft
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület:
50 000 Ft
HIRDI keret:
Napsugaras Ősz Egyesület: 50 000 Ft
Hirdi Nőegylet: 50 000 Ft
Hirdi Katolikus Egyházközség: 30 000 Ft
Hirdi Polgárőr Egyesület: 50 000 Ft
Hirdi Református Egyházközség: 30 000 Ft
Képviselői keret:
Hirdi Nőegylet, hirdi falunap megrendezésére: 200 000 Ft
Bányász Fúvószenekar (hangszer javítás
és egyéb költségek): 40 000 Ft
RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK, MEGEMLÉKEZÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK:
Képviselői keret: 30 000 Ft
Huba Csaba
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Tájékoztató az elvégzett munkákról

Az eltelt téli hónapok embert próbáló,
zord időjárása ellenére folyamatosan haladtak a munkálatok a három település
területén. A közmunkásainknak jórész
csak ebben az időszakban van lehetőségük, idejük olyan nagyobb feladatok
elvégzésére, amit a vegetációs időszak folyamatos közterület-fenntartási munká
latai miatt nem, vagy csak korlátozott
mértékben tudnak elvégezni. Kitartó
munkájukkal ismét hosszú csapadékvízelvezető árokszakaszok kerültek kiásásra,
felszámoltak számos illegális hulladéklerakót és sok helyen történt meg a közterület bozótirtása is. Tudom, hogy nem túl
olvasmányos a felsorolás, de a teljesség
igénye nélkül megemlítenék néhány elkészült munkát tájékoztatásként:
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A Szövetkezet utca közepén lévő kis
játszótér közelében is megtörtént a bozótirtás, területrendezés.
Az R utcához felvezető útszakaszon rövid csapadékvíz elvezető árok készült és a
környezetében is kivágták a bokrokat.
Folyamatos gondot jelent a Muromi
hulladékgyűjtő konténer környéke.
Közmunkásain ezt a területet is rendbe
tették, az illegálisan lerakott hulladékot
összegyűjtötték és elszállították.
A Biokom még az elmúlt évi költségvetésből elkészítette a somogyi Bányatelepen a Bányatelep 14 sz. ház melletti
árok és áteresz kikövezését, felújítását.
Ugyancsak a múlt évi költségvetés terhére a Biokom elkészítette Hirden az orvosi rendelő előtti járdaszakasz térköves
megépítését és a parkoló kavicsozását.
Közmunkásaink a téli havazás idején
számos járdaszakaszt, buszmegállót
tisztítottak meg a hótól és azt síkosság
mentesítették is. Idős, már nehezen
mozgó, egyedül élő lakók kérték, hogy
ingatlanjaik bejáratát is tisztítsák meg a
hótól, jégtől. Ebben is a lehetőségekhez
mérten tudtak segíteni.
A közterületeken kivágott fákból
több helyre padokat ácsoltak, hulladék
anyagokból pedig hulladéktartót és virágtartót készítettek.
Jelenleg lehordott autógumikból készítenek egy partfalat a Legény utcai telephelyükön és megkezdték a Harangláb
utcában egy játszótér kialakítását is.

Hirden a lakosság kérése volt, hogy a
településről a temető nagyon nehezen
megközelíthető a gyalogúton, az út helyenként nagyon sáros. Megtörtént a
legnehezebben járható útszakaszok javítása és ha lehetőség adódik, további javítások elvégzésére is sor fog kerülni.
Vasason a templommal szemben, a
Csarnok köz felé levezető lépcső mellett
egy babakocsival v. kézikocsival történő
közlekedésre alkalmas lejáró készült el
és a csatlakozó járdaszakasz javítása is
folyamatban van.
A Somogy bányatelepi buszfordulónál a gyalogutat lekavicsozták.
A somogyi Bányatelepről déli irányban folyó vízfolyás nagyon elhanyagol.
A víz már helyenként magántulajdonú
telkek széleit is elöntötte. A terület naA vasasi és a somogyi bekötő út mentén gyon elbozótosodott, kezelhetetlenné
hosszú árokszakaszok kipucolása, kiásása vált. A közmunkások az árok több krititörtént meg és az árokparton a bozótot és kus szakaszán megszabadították a terüoda nem illő fákat is kivágták.
letet a növényzettől, bozóttól és megkezdődhetett az árok gépi kipucolása.
Vasason az M utcában a Belvárdi vízfolyás Petőfi aknai mellékága okoz
problémákat. Itt is nagy területen történt bozótirtás és a csapadékvíz elvezetés részleges rendezése is megtörtént.
A Vasast Hirddel összekötő Bölcsős
úton a burjánzó növényzet nagyon leszűkítette az út szélességét, ezért itt is
fagyérítést és bozótirtást végeztek. A
pincetulajdonosok kérésére a KenderfoKöszönet illeti kitartó, szorgos munnó utcától a keresztig tartó útszakaszt
várhatóan személyautók számára járha- kájukat.
Huba Csaba
tóvá fogja tenni a Biokom.

KoBeKo szolgáltatások

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

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: egyoldalas A/4 = 15 Ft, A/3 – 30 Ft kétoldalas 25 Ft, 50 Ft. Színes egyoldalas: A/4 – 75 Ft, A/3 – 150 Ft, kétoldalas
A/4 = 140 Ft, A/3 = 280. 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
digitalizálása, begépelése 12-es betűméretben: 400 Ft/ oldal. CD- írás, másolás: Hozott cd-re = 300 Ft, Cdvel = 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., 10:00-17:00,
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838
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További képek, videók hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók
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„Olyan ez az óvoda, mint egy mese-palota, csupa dal, csupa vers, csupa játék.”
Elérkezett az óvodai beíratás ideje. A szülőknek arról kell dönteniük, hogy szemük fényét, a gyermeküket kire bízzák.
A nehéz döntést szeretnénk megkönnyíteni azzal, hogy néhány sorban összefoglaljuk, hogy miért érdemes a Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvodájába
hozni gyermeküket:
• Óvodánk jól megközelíthető,
hatalmas udvarral, tágas, napfényes
csoportszobákkal rendelkezik.
• Óvó nénik sokoldalúan képzettekfejlesztő pedagógus, beszédfejlesztő
és kommunikációs szakember, gyermektorna vezető, szaktanácsadó- sok
éves tapasztalattal és széles körű ismeretekkel rendelkeznek. A gyermekek érdekeit, egyéni szükségleteit
tartják szem előtt.
• Kis létszámú, homogén életszervezé-

sű csoportokkal rendelkezünk.
• A befogadás nálunk fokozatos, szorongás mentes- a gyermek habitusától, személyiségétől függ.
• Pedagógiai Programunk a játék és a
mese elsődlegességén alapul.
• Fogadni tudjuk a speciális igényű
gyermekeket is. 2,5 éves kortól várjuk
a gyermekeket az óvodánkba.
Felkeltettük érdeklődését? Szívesen
megtekintené az óvodánkat? Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot április 15-16.-án nyílt napunkon, ahol
betekintést nyerhet mindennapjainkba.

hoz szükség van a gyermek lakcímének
igazolására, valamint a szülő személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványára.
Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Óvodájának nevelőtestülete

Az óvodai beíratás időpontja: 2015. április 27-28. Kérjük Önöket, hogy hozzák
magukkal a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, TAJ kártyáját. A beiratkozás-

KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA HIRDI TAGÓVODÁJA BEMUTATKOZÁS
Óvodánk Pécs külvárosi kerületében működik, két vegyes
életszervezésű csoporttal. A falu középpontjában zöld övezetben helyezkedik el, nagy játszóudvarral. Az óvoda felszereltsége megfelelő, tágas, világos csoportszobák, barátságos környezet fogadja az ide látogató gyermekeket. Nagyméretű
tornaszobánk télen is lehetőséget ad a mozgás kielégítésére.
Elsődlegesnek tartjuk, hogy élmény gazdag óvodát alakítsunk
ki, ahol meghatározó szerep jut a gyermekeket körülvevő személyi és tárgyi környezetnek. A "falu" jellegzetességeit, hagyományait megőrizzük és ötvözzük a városi szokásokkal. Igyekszünk a lakosság kulturális életének színvonalát biztosítani,
újításainkat jobbá tenni és tovább vinni.
Óvodánkban nevelőtestületünk biztosítja a nyugodt, derűs,
szeretetteljes légkör megteremtését. Mindig a gyerekek valódi
szükségleteire, érdekeire koncentrálunk. Arra törekszünk,
hogy óvodásaink jó bánásmódot kapjanak, jól érezzék magukat, fejlődjenek. Pedagógusaink felkészültek, következetesek,
türelmesek, nehézségeken átsegítők, empatikusak, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek. Az óvónők játékot kezdeményeznek, játékon keresztül tanítanak spontán szituációkhoz kapcsolódva, illetve felhasználunk olyan szokásos
élethelyzeteket is, mint a séták, kirándulások. A közös együttlétek, élmények segítik a megismerési folyamatokat. Mindenkor igazodunk a kisgyermekkor tanulási sajátosságaihoz.
Minden a gyermekek érdekében történik. Programjaink megvalósításánál figyelembe vesszük a csoportok gyerekeinek
összetételét, életkori sajátosságait. Gondoskodó szeretet, figyelem örömteli egész napos együttlét, közös játék, mese, beszélgetés jellemzi napjainkat. Szeretetre, kölcsönös tiszteletre
építjük kapcsolatainkat, minden gyerekkel. Minden tevé-
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kenységben aktív résztvevők a gyerekek. Folyamatos, rugalmas napirendünk szolgálja a gyerekek életrendjét, hozzájárul
az egészséges fejlődésük biológiai, pszichológiai feltételeinek
megteremtéséhez. Azonos időben többféle tevékenység folyik, és folyhat: szabadon választott játéktevékenység, és óvónő által kínált, kezdeményezett tevékenység. Óvodapedagógusainkat jellemzi a megújulásra való törekvés, a szakmai
kreativitás és nyitottság. Mindennapi életünkben kiemelt
szerepet kap az egészséges életmódra nevelés, a gyerekek életkorához szükséges testi-lelki feltételek megteremtése és biztosítása. Minden óvodáskorú gyereket fogadni tudunk, személyi ellátottságunk megfelelő. Igyekszünk maximálisan
eleget tenni a szülői elvárásoknak. Pedagógiai munkánkat
helyben segíti logopédus, utazó pszichológus. Lehetőség van
hitoktatásra. A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő
programokat szervezünk egész éven át óvodán kívül is.
Planetárium, Bábszínház, Állatmenhely, múzeumlátogatások, Állatkert, Terrárium stb.
A szülők nyílt nap keretén belül betekintést nyerhetnek
óvodánk életéből.
Az újonnan beiratkozó gyerekek és szüleik részére lehetőség van ellátogatni óvodánkba, ismerkedés céljából.
Amennyiben óvodánkat választják, minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
A Hirdi óvoda nevelőtestülete.
Cím: Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodája
7693 Pécs, Zengő utca 49/a
Tel: 06/72 537-003
e-mail cím: ovodahird@gmail.com
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Kálmán, a hangulatfelelős
Valamikor a ’80-as években, egyik bálunk szünetében megjelent a vasasi bányász kultúrotthon bejáratánál egy
harmonikás fiú és elkezdte játszani a Füredi Anna bál című számot. Meglepően, jól hangzott, már akkor sejtettem erről a fiúról, hogy jó zenész lesz. Nem is kellett rá sokat várni, valóban kiváló zenész lett. Ugyan azóta eltelt
pár évtized, de Varga Kálmán épp olyan fiatalos, mint akkor, és éppolyan fáradhatatlan lendülettel játssza
szebbnél szebb számait, és énekli szép énekhangjával, mint azokban a régi szép időkben az egyszál harmonikájával, egy tuti, mikor ő zenél a jó hangulat garantált.
– Mikor kezdtél zenélni, és kikkel, mi
motivált arra, hogy ezt a hobbit,
vagy inkább hivatást válaszd?
Úgy kezdődött, hogy egy német
juhász kutyát kiképeztem egy helyi
illetőnek, általános iskolás koromban. Tangóharmonikát és egy lemezjátszót kaptam cserébe. Kárpáti
Pista bácsi tanított meg harmonikázni. Utána nem sokkal meg alakult a saját zenekarunk: Orsós
György (Kalóz); Seres Imre és jó
magam. A többi meg jött magától.
– Kik a kedvenc zenészeid, és melyek a kedvenc zeneszámaid?
Máté Péter; tőle a „Majdnem szerelem volt”és „Hull az elsárgult levél
„Ihász Gábor; „Amíg Élsz” és” Dúdold el”
– Tudnál egy érdekes történetet
mondani zenész múltadból?
Tudnék, de ahhoz nem lenne
elég hely a cikkben.
– Sokkal kevesebb a lakodalom és

bál, mint régebben mondjuk 10–20
éve?
Igen, kb. negyed annyi van
– Nehezebb-e manapság a közönséget jó hangulatra bírni, mint régebben?
Hál, Istennek olyan szerencsésnek mondhatom magam, hogy
nem.
– Szoktad még játszani a Füredi
Anna bált?
Igen elég sokszor kérik.
– Úgy tudom ismét apuka lettél,
amihez gratulálok, mondanál pár
szót a családodról, illetve érdekelne,
hogy gyermekeid, rokonaid közül tovább viszi-e valaki a zenélés művelését illetve szeretetét?
Igen ismét apuka lettem, gyönyörű kislányom Blanka, már csak ő a
reménység, aki erre a pályára léphet.
– Mivel foglalkozol, mikor nem
zenélsz?
Elég sokoldalú vagyok.

Ezúton szeretném megköszönni
régi zenész barátaimnak, akik lelket
öntöttek belém, hogy idáig eljussak:
Orsós György (Kalóz) ; Göndöcs
János; Németh Tamás; Fuchs Miklós; Bocz József; Vetró László.
Bocz József

Kiemelt országos egészségnevelési programban
vesz részt a vasasi iskola
A pécsi iskolák közül egyedül a vasasi iskola kapta meg
a lehetőséget, hogy a megye további 15 iskolájával részt
vehessen az OEFI (Országos Egészségfejlesztési Intézet) és a KLIK (Klebersberg Intézményfenntartó Központ) által szervezett programokban.
Az egészségfejlesztésben az iskola minden tanulója
részt vesz. A kiemelt területek, amik az iskolai program keretein belül zajlanak, a következők:
– egészséges élelmiszerek megismerése, elkészítése
– az ivóvíz népszerűsítését célzó program
– az alapvető higiénés szokások elsajátítása
– sérülés-megelőzés, elsősegélynyújtás
– egészségfejlesztési célú kommunikációs események szervezése
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– testmozgásban gazdag közlekedési formák
– élményalapú kirándulások, túrák
Iskolai programokat átlagosan 2 havonta rendezünk,
amelyen a szülők, a védőnő, meghívott vendégek és a település lakossága is részt vesz. A program végén egy nagy
zárórendezvényt tartunk. Ezenkívül megyei programokon veszünk részt, ahová a gyerekeket ingyenesen szállítjuk. A megye többi iskolájával együtt ingyenesen részt
vehetnek táncoktatásban, játékos vetélkedőkben, sárkányhajózáson, küzdő és egyéb más sportok bemutatásán.
A programmal az iskola diákjai nem csak élményeket, hasznos információkat, hanem nagymértékű eszközfejlesztés is nyertek.
Hrubiné Galán Andrea
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További képek, videók hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók
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A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1927
(A vasasi kulturális élet fejlődése 6. rész)

A Kultúregyesület választmánya első
ülését 1927. január 15-én tartotta. Ezen
az elnök bejelentette, hogy megalakult a
Jelmez Osztály, amely csak meghívottakkal, zárkörű részlegként fog működni. A belépődíjat immár az új pénzegységben 1. pengő 60. fillérben állapították
meg.
A zenés rendezvények táncrendezőjének Gaál Jánost, zene rendezőnek
Lőhr Károlyt, főrendezőnek Ruppert
Ágostont nevezték ki. A választmány
tagjai pedig ilyen esetekben a rendezőséget adták, akiknek ügyelni kellett arra,
hogy 16 éven aluliak – amint a törvény
előírta - a rendezvényeket nem látogathatták. Március 8-án, a következő ülésen felmerült, hogy egy a jegyzőkönyvben nem részletezett munkáért a
helybeli tűzoltóság felé tartozásuk keletkezett, amelyhez nincs elegendő készpénzük. Az elnök arra kérte a már sokszor bizonyított műkedvelőket, hogy az
„Árvácska” c. darabot még egyszer adják le, hogy készpénzük keletkezzen. A
továbbiakban óva intett attól, hogy
olyan dologba fogjanak, amelyre nincs
készpénz fedezet.
A tagdíjat az új pénznemben, április
1-től – mérsékelve a tagság eddigi terheit – 50 fillérben állapították meg, amely
a jegyzőkönyv tanulsága szerint nagy
tetszést váltott ki. Egy megjegyzésből
tudható, hogy helyiségüket – kérésre - a
helyi rendezvényekre időnként átengedték a „Leventéknek” ill. a „Leányklub”nak. Erről az utóbbiról eddig nem szólt
semmilyen ismert krónika. Ilyen esetben a rendezvényt szervezőknek kellett
az áramszámlával kapcsolatban a bányagondnoksággal megegyezni.
Az előző év értékelését és az új a vezetőség választását április 3-ra tűzték ki.
Ezen nagy tisztelettel elismerték az előző évi elnök Jekl Antal munkásságát és a
sikeres osztályok vezetőinek működését. A 35 fős Műkedvelő Osztályt dicsérettel illeték, mert ők tartották el az
egész egyesületet. Watra Aladár és Klem
Ferenc az előző évi bírálatokra elmond-

ták, hogy a Sport Osztály azért nem tudott rendeltetésszerűen működni, mivel
nem volt megfelelő az anyagi támogatásuk. A könyvtár vezetője a könyvállomány bővítését szorgalmazta, mert az
olvasó közönség a rendelkezésre álló
könyveket mind kiolvasta.
Grausz Rezső korelnök elnöksége
mellett új vezetőséget választottak. Az
elnök közfelkiáltással ismét Jekl Antal
lett. Alelnök: Gaál János, a titkár Weyse
Keresztély.
Az elnök előterjesztésére az említett
tagdíjat elfogadták.
Straka Antal az egyesületi tagok számára tagsági jelvény bevezetését kezdeményezte. A javaslatot a közgyűlés szintén elfogadta.
A következő választmányi üléseken
elhatározták, hogy a műkedvelő előadásokra háromfajta jegyet adnak ki, különböző helyárakkal. További bejelentés, hogy, beléptek az Országos
Műkedvelő Szövetségbe, amely 25 pengő tagsági díjjal járt.
A könyvtár 120-160 P keretet kapott
új beszerzésekre, amit a Szent István
Társulat Könyvkereskedésében költöttek el, ahol kedvezményesen tudtak vásárolni. A cserkészeknek - későbbi törlesztésre - 800 P. előleget utaltak ki. A
műkedvelőknek csak 20 fillér tagsági
díjat kellett fizetni. A futball osztály kérését - 11 új futballcipő vásárlásara vonatkozóan - el kellett halasztani a pénzhiány miatt. Ugyanez vonatkozott az
egyesületi jelvényekre is. Ez utóbbi esetben még az egyetértés hiánya is felmerült, amikor három változat között nem
tudtak dönteni.
Miután az Egyesület nem tudta támogatni a Futball Osztályt, ezért az Osztály az egyesületi keretekből történő kilépést indítványozta. Ezt követően
önálló sportklubként kívántak tovább
működni. Ugyanakkor az a hét mérkőzés, amelyet az év folyamán rendeztek, a
pénztárnapló szerint szép bevételt hozott. Ez a tény is háttere lehetett annak,
hogy önállósodni akartak.

A műkedvelők továbbra is nagyon
aktív szerepléssel voltak jelen a falu kulturális életében. Előadásaik: Iglói Diákok, színmű (jan.9,16.); Árvácska, operett (jan. 5,6,25,27.), Hazudik a
muzsikaszó, dalmű (jún. 5,6.); Mágnás
Miska, operett (okt.22,23,30, nov. 6.).
Augusztus 14-re pedig Kabaré címmel
szerveztek előadást. Egyéb rendezvényekben sem volt hiány. Febr. 26-án
jelmez estet, máj. 10-én májusi mulatságot, szept. 25-én szüreti bált, dec. 31-én
szilveszteri mulatságot tartottak.
Szeptember 21-re rendkívüli közgyűlést hívtak össze, mert az Egyesület elnökét, Jekl Antal igazgató tanítót
Pécsbányatelepre helyezték. Új elnököt
kellett választani. Először az új igazgatóra Glatt Viktorra hangzott el javaslat,
amelyet a többség, - mivel még nem volt
tag - nem támogatott, ezért kettős jelölés után Lőhr Károlyt választották elnöknek. A megválasztott elnök némi
habozás után a tisztséget elfogadta. (Aggályosnak érezte, hogy iskolai felettese
ellen győzött.)
A választás után a nyitott kérdéseket
tárgyalták. Elsősorban a Futball Osztály
kiválási szándékát, melyet úgy fogadtak
el, hogy az Egyesület tulajdonát képező
felszerelést átengedték az alakuló klubnak.
Egyöntetű határozattal Jekl Antal eltávozott elnököt az Vasasi Kultúregyesület dísztagjává választották.
Egy következő ülésen a szüreti mulatság belépőjét 1. pengőben a kísérőét pedig 50 fillérben rögzítették. Természetesen minden rendezvényre, így erre is,
rendezőgárdát jelöltek ki. A további
üléseken tagfelvételi és belső szervezési
ügyekkel foglalkoztak. Többek között
felvették a tagok sorába Mihalics Imre
bányamérnököt*, akit ebben az időben
helyezhettek a vasasi bányához. Felvételt nyert még Glatt Victor igazgató tanító és Schwarcz Vilmos főorvos.
Pécs, 2015. január
Dr. Biró József

* Biró József: Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből. 184. p. Kiadta a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány. Bocz Nyomda , Pécs. 2011.
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Kedves Olvasóink!
Újabb nagy lehetőség elé nézünk, hiszen Somogyon, Hirded és Vasason áprilistól elindul és egy éven át tart egy komplex település- és közösségfejlesztő pályázat – röviden: „Egy a Piszkos 12-ből”. A támogatást a Vasasért Egyesület nyerte el együttműködve
a megvalósításban több helyi civil szervezettel, közösséggel, és a Norvég Civil Támogatási Alap biztosítja a pénzügyi forrásokat.
A pályázat 12 hónapja alatt mindhárom településrészen lesznek programok, tevékenységek, és szintén mindhárom helyről
várjuk a településeinkért tenni akaró, véleményformáló, javaslatokat, aktív közreműködőket, számítunk rájuk. A részleteket
alább olvashatják, legyünk együtt, tegyünk közösen településeinkért!
Programjaink ingyenesen vehetők igénybe. Tanácsadásainkra előzetes egyeztetés szükséges.
Bármilyen kérdés, javaslat, jelölés esetén kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot:
Vasasért Egyesület, KoBeKo Művelődési Központ, 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.
+36 72/337-838, info@kobeko.hu, www.kobeko.hu/p12
Családi, szomszédsági programok
sporttal, vetélkedőkkel
Mozdulj rá! sportbemutató I.
Sportbemutatót tartunk, ahol olyan szórakoztató mozgásos játékokat és sportokat ismertetünk meg az ellátogatókkal,
amik gyakorlásához nincs szükség drága
eszközökre és specifikus infrastruktúrára. Ha szeretsz mozogni és szereted a jó
társaságot várunk sok szeretettel.
Időpont: 2015. április 24-én 15:00
„Szulejmán hazament – emeld meg
a … pulzusod!” sportos programsorozat
Ha jól ismerős a TV sorozat, már kívülről fújja a szappanoperákat, próbáljon ki
valami mást. Például töltődjön fel közösségi eseményeinken; szerezzen, tapasztaljon valós, saját élményeket!
Május 1. Kupa
Idén is megrendezésre kerül a hagyományos Tavaszi Kupa a Pajtás utcai sportpályán 8 órától, a csapatok jelentkezését a
0620 426 2578-as telefonszámon várjuk.
Időpont: 2015. május 1., 8:00
Családi ügyességi vetélkedő és Gyaloglóverseny programunk részletei később.
Hármas-hegyi Forgatag programsorozatunkról szintén később, de annyit
elárulhatunk: fergeteges lesz!
Kérdése/d van?
Ügyfélkapu tanácsadások
Havonta magánszemélyek részére
költséghatékonysági, pénzügyi, informatikai és hivatali ügyek, témakörben
tartunk tanácsadásokat csoportos és
egyéni formában. Április hónapban
alap web kezelésről lesz szó.
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Ezen nyílt napok a bűnmegelőzés lehetséges formáival, (lakossági, iskolai
tájékoztatók) a polgárőr szervezetek és
a közbiztonsági szervek együttműködésével, munkájuk hatékonyabbá tételével
foglalkozik. Rendszeres tájékoztatást
fognak találni a tervekről, a megvalósulás helyzetéről, ehhez azonban az Önök
segítsége, támogatása a legfontosabb.
A „Valami nem tetszik? Mondd el!”
gondolatai elsősorban a helyzet, a problémák felmérését feltételezik, és ehhez
kérjük most a segítségüket.
Jelezzék, hogy mik azok a gondok,
amelyek bántják Önöket, milyen problémákat oldjunk meg közösen. „Ha se„Hangját hallatja a Távol-keleti
gítő kézre van szükséged, nyúlj a karod
városrész”
A programelem célja Pécs keleti város- végére.” – mert az öngondoskodást herész közösségeinek bevonása a település- lyettünk nem végzi el senki.
rész jövőjének alakításába és a megoldatlan problémák megoldásába. Jövőkutató Mit értékel Somogy-Hird-Vasas?
műhely és problémamegoldó fóru- Helyben fellelhető értékek/nevezemokon gondoljuk végig a településrész tességek, melyek lehetnek természeti,
előremutató terveit, valamint akciókat művészeti, hagyományőrző, de akár
kezdeményezünk helyi problémák meg- közmegbecsülésnek örvendő szeméoldására. A folyamat eredményekénk lyek, legek vagy bármi, ami/aki az Ön
közösségi-települrészi cselekvési tervet számára érték és melyet szívesen látna
dolgozunk ki és mutatunk be az önkor- kiadványunkban. Ha Ön bármire büszmányzat felé. Nem titkolt célunk, hogy a ke településén, juttassa el információját
programmal felhívjuk egymás és döntés- hozzánk – melyet egész évben gyűjtünk
hozók figyelmét a településrész lehetősé- – vagy nézzen be irodánkba és mondja
el, töltsön ki kérdőívet és mi jövőre Érgeire és fejlesztési szükségleteire.
Első lépésként 2015. április 15-én ték-tár kiadványba gyűjtve becsüljük
15:00-tól a helyi kiskertművelők, kö- meg e 3 település büszkeségeit, melyet
zösségi kertet fenntartó szervezetek minden háztartásba eljuttatunk.
közötti együttműködési lehetőségeket
Ön milyen programot kínál a telepüvitatjuk meg.
lésnek?
(Ha már unja a kérdéseket, adjon választ!)
Bűnmegelőzés
Androméda - lezuhant a csillag. Vala- Esetleg azt unja, hogy információ hiányában előfordul a programok egymásmit tenni kell!
Civil-kapu tanácsadás
Tovább folytatjuk nagy sikerű tanácsadásainkat civil szervezetek, közösségek vezetői számára, melyek továbbra
is pályázati, pénzügyi, marketing, önkéntes, jogi témákat érintenek és egyéni
illetve csoportos formában valósulnak
meg havonta.
Közösségi KertÉSZ
Terménymustra, tapasztalatcsere, feldolgozási módszerek bemutatása, beszélgetések a kertművelésről, kicsiknek
és nagyoknak a Kossuth Művelődési
Ház közösségi kertjében.
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ra szervezése? Kalendárka gyűjteményünk azt a célt szolgálja, hogy ez ne
történjék meg.
Küldje el azon programjait, aminek
hirdetésében szívesen venné segítségünket vagy tudni szeretné, hogy más szervezetek milyen lehetőséget kínálnak, hiszen
ezeket időközönként közzé tesszük internetes felületeinken és papír alapon is.
Első körben április 30, 16:00-ig várjuk programjaikat! Ami szükséges:
program neve, leírás (tervezett vagy
konkrét program), helyszín (vagy esőhelyszín), időpont, kapcsolattartó személy, szervezet neve és elérhetősége.
(Ne) hagyjuk helyben (a kérdést)!
Avagy helyit helyitől helyieknek!
Felhívás ingyenes Mester-tár címjegyzékbe való bekerüléshez! Összegyűjtjük
a mestereket, legyen az bármilyen helyi
szolgáltató vagy szakember, pl.: cipész,
gyógynövény szakértő, fodrász, szövő, jogász, a legjobb rétes készítő, fafaragó, csuhékészítő, ács és mindenki, aki tevékenységét magas szinten űzi, akár hobbiból,
akár hivatásból. Ajánlják magukat vagy
környezetükben lévőket, ismerőseiket.
Egészségnap és Mester-tár kitelepülés
Egészségnapunk keretében különböző egészségügyi méréseken, tájékoztatókon vehetnek részt, különböző
versenyekkel várjuk, szimulációs gyakorlatokat tekinthetnek meg, elsősegély alapokat sajátíthatnak el. Emellett
sportbemutatókat szervezünk, zenével
és jókedvvel várjuk Önöket.
Időpont: 2015. április 11., 10:00
FELHÍVÁS! Ugyanide várjuk a helyi
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és havonta egy nagyobb eseményen, kirándulás, túrán, barangoláson vehetnek
részt. Várjuk szeretettel azokat a gyerekeket, akik szívesen vannak társaságban, szeretnek játszani, akik számára
CsupaSzív vándoRkupa és Önkéntes
nem gond az uzsonna elfogyasztása és
Díj átadást szervezünk decemberben a
a vidám, közös időtöltés.
Vasasért Egyesület szokásos és nyilvános Szakmai Napjával és éves beszámo- Önkéntes mentorálás: elsősorban ifjúlójával egybekötve. Bár az időpont még sági munkát végző segítők találkozója
távoli, már most érdemes tenni érte, hi- tematikus témafeldolgozással.
szen az idei év jó cselekedeteit ismerjük
Berze Ifjúsági Programok
el. Olyan vállalkozásokat és támogatóTovábbra is várjuk az ifjúságot, hiszen
kat keresünk, akik 2015-ben a legtöbbet
kezdenek kialakulni az érdeklődési csotettek/teszik, adományoznak települéportok, sokan jelennek meg a darts és
seinkért, Somogyért, Hirdét és Vasasért.
pingpong miatt, de ezek mellett még
A díjazottat szavazás eredménye dönti
van lehetőség rexezni és csocsózni is.
el. A szavazatokat civil szervezetek
A közel jövőben hozzájutunk egy új
adhatják le december 8-ig bármilyen
csocsó asztalhoz, ami lehetővé teszi a
formában szervezetünk részére.
meglévő versenyek mellett a csocsó verUgyanakkor idén önkénteskedni is megsenyek indítását is.
éri! Próbáld ki, milyen sokat kapsz, ha
Időpont: hétfő, kedd 15:00 – 19:00 (fiaegy kicsit önzetlenül adsz J - legyen az
taloknak) és szerda 15:00 – 19:00 (gyebármilyen terület, végezd munkád lelkirekeknek), szombatonként versenyek.
ismeretesen és bízz abban, hogy nyilváHelyszín: Berze Művelődési Ház (7691
nosan is elismerésben részesülsz. EgyútPécs-Vasas, Szövetkezet u. 13.)
tal a foglalkoztató civil szervezeteket arra
kérjük, hogy vegyenek részt decemberi Meselámpa
rendezvényünkön és jelöljék elismerés- Meseolvasás óvodáskorú gyerekeknek
re önkéntesüket, meghálálva nagylelkű hangulatos mécses és lámpafénynél évmunkájukat, melyre nem sajnálták ide- szaknak/aktualitásoknak megfelelően,
jüket, energiájukat.
majd feldolgozás különböző technikákkal.
Helyszín: Vasasért Egyesület Székháza
Gyermek és ifjúsági programok 3 hely(7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)
színen
Teaház gyermek és ifjúsági klub
Jelen „Egy a piszkos 12-ből: Jó szeImmár heti négy alkalommal várjuk a
rencsével építjük a közösséget!” c.
gyerekeket, keddtől péntekig 16:00NCTA-2014-10761-C sz. pályázat az
19:00 között. A fiatalok tematikus
EGT/Norvég Civil Támogatási Alap
programokon, közös szülinapozáson
támogatásával valósul meg.
kistermelőket, akik ingyenes standokon
mutathatják be portékájukat a résztvevőknek és érdeklődőknek. Jelentkezés:
2015. április 8, 16:00-ig.

Közgyűlés

 Ideje: 2015. április 20. hétfőn 1900-kor adatok áttekintése, kötetlen beszélge Helye: Vasas, Bencze J. u. 6. sz. alatti
tés keretében
• Tagfelvétel, tagdíjfizetés, elnökségi
A Vasasért Egyesület 2015. április 20-án Egyesületi Ház
döntés megvitatása, határozathozatal
- hétfőn - tartja a következő közgyűlését,
a tagdíjat nem fizetők esetében
amelyre jelen soraimmal tisztelettel Tervezett napirend:
•
egyebek.
meghívom egyesületünk tagjait.
• 2014-es munkánkról szóló pénzügyi
Kérem valamennyi tag megjelenését, és szakmai beszámoló megvitatása, A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt
az ügy fontosságára tekintettel – jogsza- elfogadása a (közhasznúsági jelentés) vehet a terem befogadóképessége mértékéig.
bályi kötelezettség –, mivel a márciusi • Pályázati források felhasználása, proközgyűlésen határozatképtelenség miatt jektjeink megbeszélése
• a 2015-ben előttünk álló további felnem tudtunk dönteni.
Berényi Zoltán, elnök
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A kiállítás utóélete
Mint arról abban az időben hírt adtam
2014. októberében klubunk a „RETRO
jegyében „címmel kiállítást rendezett,
melyre ketten Vincze Károlyné és jómagam a 70-es 80-as évekből származó brigádnaplókat is vittünk.
Ezekbe a naplókba olvasott bele egy
nyugdíjas tanítónő, akinek unokái a Pécsi
Janus Pannonius Gimnázium diákjai. A
nagymama mesélt ezekről a régi naplókról
és mikor történelem órán szóba kerültek
ezek az idők az unokák elmondták, hogy
mit látott a nagymamájuk a kiállításunkon.
Közvetítve eljutott a hozzánk a történelem tanárnő kérése, ha lehetséges lenne, szeretné a gyerekeknek megmutatni
a brigád naplókat.
Így 2-2 naplót elküldtünk a gimnáziumba. Ez után érkezett a kérés, hogy
nem adnánk-e legalább egyet közülük
az iskolának.
Mindketten úgy döntöttünk, egyetegyet odaajándékozunk. Az után meg-

2015. április

tudtuk, hogy az iskola könyvtárában
fogják őket őrizni.
Március 3-án a következő köszönő
levelet kaptuk az iskola történelem tanárnőjétől.
Tisztelt ………né!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
az iskolának adományozott brigád naplókért.
Történelem órán nagyon jó hasznát
veszem ennek a kortörténeti dokumentumnak, néha többet mondanak, mint
egy fél órás magyarázat.
A gyerekek is nagy érdeklődéssel forgatták.
Még egyszer köszönöm.
Pécs, 2015. február 25.
Jó egészséget kívánva üdvözlettel:
Valusek Andrea
történelemtanár
Hát így tudtuk segíteni a mai történelemtanítást ifjúságunk megőrzött emlékeivel.
Békefi Ernőné
Napsugaras Ősz Asszonyklub

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi Polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget, a régi lezárt
sírkertben és a 6-os út melletti kereszt felújítására szánt adományokat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy eddig 300 000 Ft gyűlt
össze. Így már elkezdődhet a konkrét munka, melyre árajánlatokat várunk. A Mecsek Takaréknál vezetett számlára tovább-

Mazsorett Bál

Bányász otthon (’D’ utca)
2015. 04. 11 (szombat) 2100-0400
Megnyitó: Vasasi-Somogyi Fiatalok
tánca, Mazsorett Bemutató
Elővételes Jegy: 800 Ft/fő
Helyszínen: 1000 Ft/fő
Támogatói jegy: 1000 Ft/fő
Asztalfoglalás és Jegyrendelés:
30/639-3958 vagy 30/609-5547
Sok szeretettel várunk mindenkit!!!
Zene: Varga Kálmán

A Pécs-somogyi
Polgárőr
Egyesület hírei
Egyesületünk tagjai 2015 márciusában 106 óra szolgálatot teljesítettek.
Emellett a Tegyünk Egymásért
Egyesület szervezésében megrendezésre került jó hangulatú bál biztosításában vállaltunk szerepet.
Tisztelettel: Vezetőség

ra is várjuk megtisztelő adományukat. Hálából az adományozók nevét feltüntetjük a felújított keresztek talapzatain.

Számlaszám: 50300037-10604519
Elérhetőség: esti órákban Kutas József, +36 30 846 02 94,
Tömör Józsefné +36 72 267 296

h i t é l e t
áprilisi miserend

www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Somogy

Vasas

Hird

Nagypéntek (04.03.)
16.00 Keresztút 15.30 Keresztút 16.00 Keresztút
Nagyszombat
17.00 Mise
–
–
(04.04.)
Húsvétvasárnap
–
11.30 Mise
8.30 Liturgia
(04.05.)
–
–
11.30 Mise
Húsvéthétfő (04.06.)
–
Szombat (04.11.)
16.00 Liturgia
–
–
8.30 Liturgia
Vasárnap (04.12.)
11.30 Mise

Baptista Istentiszteleti rend
(minden hét)
Péntek		
Szombat		
Vasárnap
		

18.00 Bibliaóra
18.00 Ifjúsági alkalom
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

Szombat (04.18.)
Vasárnap (04.19.)

16.00 Liturgia
–

–

–

11.30 Mise

Szombat (04.25.)
Vasárnap (04.26.)

–
11.30 Liturgia

16.00 Liturgia
–

8.30 Liturgia
–

Hirden a református templomban minden
vasárnap 10 órakor Istentisztelet

Evangélikus istentisztelet

Szombat (05.02.)
Vasárnap (05.03.)

16.00 Liturgia
–

–

8.30 Liturgia
–

11.30 Liturgia

8.30 Mise
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Várjuk a leendő első osztályosokat megújuló iskolánkba
SOMOGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA A TAPASZTALVA TANULÁS BÖLCSŐJE
Miért fantasztikus?








Szépülő iskolaépület
Kis létszámú osztályokban egyéni igényekhez
igazítható tanulási rend
Montessori módszerekkel dolgozó pedagógusok.
Epochális tanulás szervezés.
A projektek segítségével közös élmények
a tanulásban.
Művészeti tevékenységek – dráma, szövés, alkotó
műhely, szabad művészet
Sok mozgás a délutáni sávban – foci, hip-hop,
fit-ball, túrázás, tollaslabda, ping-pong






Speciális segítő foglalkozások – figyelemfejlesztő,
Arizona program, táblajáték, sakk
Családi programok
Iskolakert, fűszerkert
Első osztálytól két idegen nyelv - angol, német - közül lehet választani
Pécs-Somogyi Általános Iskola
7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42.
Telefon/fax: 72/537-057
E-mail: somogy@budaivaroskapu.hu
Web:www.facebook.com/

ÁPRILIS 22. A FÖLD NAPJA- ültess évelő növényt
és tégy azért hogy jól érezze magát melletted!
Mindent, ami az anyagi
világunkban az életünkhöz szükséges a Földtől
kapjuk. A testünket, a táplálékunkat, a levegőt, az otthonunkat, a csodálatos környezetünket. Nem véletlenül hívja a
hagyomány Földanyának a szülőbolygónkat és Jézus pedig
arra tanít bennünket(legtisztábban az apokrif szövegek szerint), hogy tiszteljük Föld Anyánkat és tartsuk be az ő törvényeit, akkor soha nem látunk betegségeket. „Bizony mondom néktek, az Ember a Föld Anya gyermeke, és az Ember
Fia tőle kapta egész testét, mint ahogy az újszülött baba
teste is az anyja méhéből születik… Boldog az, aki szereti az
ő Anyját, és nyugodtan pihen a kebelén. Bizony mondom
néktek, boldogok azok, akik az Élet törvényeit követik és
nem a halál ösvényein tévelyegnek. Mert bennük az életerők
hatalmassá nőnek és elkerülik a halál pestisét”. Így szólította meg Jézus az akkori kor emberét. Ma ezt úgy mondjuk,
élj környezettudatosan, gondolj a holnapra is. Globalitást,
fogyasztást hangsúlyozó jelenünkben háttérbe került a Földünk személyes szeretete, tisztelete, az alázatos hála mindazért a csodáért, amit tőle kapunk. Pedig nagy marokkal
veszünk el az asztaláról, sokszor sokkal többet is, mint amire szükségünk van és keveseknek jut eszébe, hogy valamit
mi is adjunk cserébe, visszajuttassunk, visszaforgassunk a

természet körforgásába. Szerencsére az emberiség egy szűk
rétege mára felismerte ennek szükségességét és tudja, fennmaradásunk záloga, ha nem kiaknázni, uralni kívánjuk a
természetet, hanem annak rendjébe alázattal beleilleszkedve, megfigyelve a működését, a magunk szerény, természetes eszközeivel, szeretetünkkel támogatjuk ezt a rendet.
Ezért csatlakozott egyesületünk a Vasasért Egyesülettel
karöltve a Mecseki Zöldút Egyesület felhívására a Föld napjának alkalmából szervezett világméretű faültető kampányhoz. E program keretében vállaljuk, hogy településünkön
tájbarát, táj azonos évelő növényeket ültetünk és azokat
felelősen gondozzuk. A faültetés időpontja április 22. 17.00
óra. Az alábbi telefonokon várjuk azok jelentkezését, akik
részt kívánnak venni a programban: 06/30/910-8315 (Kovács Ágnes) és 06/20/777-4235 (Sántavy Péter). Amennyiben a Mecsek Erdőtől, aki a programot támogatja, nagyobb
mennyiségben is tudunk igényelni fákat, úgy elkezdődhet
a bekötő utak fásítása is, és akkor öröm lesz végigjönni az
árnyas úton az otthonunkig és a szemeinket nemcsak a közeli hegyek csodálatos vonulatain gyönyörködtethetjük,
hanem a közvetlen környezetünkön is. Ahhoz, hogy ez
megvalósuljon közösen kell álmodnunk és a tettektől sem
riadhatunk vissza.
Napüdvözlet Egyesület/Szőts Rózsa

Képrejtvény
A múlt havi képrejtvény helyes megfejtése: A Bencze József utcai egykori vasasi
mozi épülete. Nyertes: Kálóczi Ferenc, a nyereményét átveheti a patikában
E-havi találós kérdésünk, hol készült ez a fotó? 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.
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Adó 1 százalékok

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az alábbi civil szervezetek szerepelnek a NAV regisztrált szervezetek
között, és eljuttatták szerkesztőségünkhöz adataikat az idei adó 1%-os felajánlások érdekében.
Tudnivalók a regisztrációról:
http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoztatok/tajekoztatas_szja_20140627.html
Ezen a linken alul online lehet keresni a regisztrált szervezetek közt, városra, irányítószámra, névre is.
http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek
Tisztelettel kérjük tehát Kedves Olvasóinkat, hogy amennyiben lehetőségük van rá, akkor az alábbi - helyi civil szervezetek közül választva rendelkezzenek ez évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról.
Bányász Torna Club Sport Egyesület:.....................................................................................................18329577-1-02
Egészség és Műveltség Alapítványt .........................................................................................................18304000-1-02
Hirdi Nőegylet ..........................................................................................................................................18305221-1-02
„Napsugaras Ősz” Asszonyklub Egyesület: ...........................................................................................18324565-1-02
„Napüdvözlet” Egészségmegőrző és Életmód Egyesület: ....................................................................18038866-1-02
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület: .....................................................................................................18328600-1-02
Vasas és Hird tanulóifjúságáért Alapítvány: .........................................................................................18300972-1-02
Vasasért Egyesület: ...................................................................................................................................18305434-1-02
Vasasi Szent Borbála Egyesület................................................................................................................18328772-1-02
Köszönjük megtisztelő felajánlásaikat!

S p o r t h í r e k

Meg van Czukor Zoltán utódja!
Március 21.-én rendezték a szlovákiai
Dudincében a szokásos nemzetközi
gyalogló versenyt, ahol szűkebb hazánk
versenyzői is indultak, s nem is akármilyen eredményt értek el!
Az ifjúsági lányok mezőnyében
Tatay Kata az 5. helyen végzett 30p 26
mp-es egyéni csúccsal. A junior lányok 10 km –es versenyét Récsei Rita
meggyőző fölénnyel legjobbján másfél
percet javítva szerezte meg a győzelmet! Eredménye 48p 22 mp a junior
EB nevezési szintjénél több mint kettő
perccel jobb! A felnőtt nők 20 km –es

versenyében Récsei Petra a várakozásoktól kissé elmaradva a 21. helyen ért
célba 1ó 59 p 51 mp-es eredménnyel.
A magyar U23-as 35 km-es valamint
a felnőtt 50 km-es versenyben indult
Srp Miklós , aki 35 km-es utánpótlás
bajnoki cím megszerzése után az 50
km-en végig magabiztosan vezetve szerezte meg a bajnoki címet 4 ó 01 p 44
mp-es nemzetközileg is kimagasló eredménnyel! Ezzel a teljesítményével kiérdemelte a legjobb utánpótlás korúnak
járó Danovsky díjat is! És meg döntötte
Czukor Zoltán 31 éve fennálló utánpótlás magyar csúcsát (4 ó 08 p 55 mp).
Srp Gyula

Diákolimpia országos torna döntő
2008 óta minden tanévben eljutottunk az országos döntőig,
ez ebben az évben is sikerült. Ismét Budapest volt verseny
helyszíne. Ebben az évben 16 csapatos döntőt rendeztek, s
most a 9. helyen sikerült végeznünk. A gyerekek a tőlük
telhető legjobb gyakorlatokat mutatták be! GRATULÁLUNK az idei tanévi diákolimpia szerepléhez! A hosszú
verseny szünetében volt lehetőségünk megnézni a Közlekedési Múzeumot, ami nagyon látványos és érdekes programnak bizonyult!
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7. Pécs Városi spinning
maraton bajnokság
Ábel Andi egyéniben 164 km, Páll István egyéniben
7. alkalommal 3 helyezett 182,6 km Rózsaszín Pónik
gyermekcsapat, 3 helyezett 180,2 km: Bebesi Réka, Pataki Ákos, Mátyás Gábor és Schmidt Balázs Hanyat-SE
váltó csapata 189,6 km: Schmidt Nikolett, Vén Kata,
Páll Botond és Horváth Tamás erővel és kitartásukkal
teljesítették a 4 órás spinning maratont.
Foci hírek

Kitavaszodott!

Márciusban végre folytatódnak a Baranya megyei
IV. osztály küzdelmei, a Bányász TC pedig megújult
erővel, valamint öt új játékossal vágott neki a küzdelmeknek. Erre a hónapra egy-egy vereség, döntetlen
és győzelem jutott a vasasi szurkolóknak, azonban a
csapat javuló formát mutat, így a nézők joggal bízhatnak egy eredményes tavaszi szezonban. Külön
említést érdemel Veres „Totti” Zsolt, aki a három
meccsen négy góllal járul hozzá a csapat játékához.
14.forduló: Bányász TC – Majsi TSE elhalasztva!
15. forduló: Ivándárda SE – Bányász T 3-2 (1-1)
Gólszerző: Tóth K. (7’), Veres (80’)
16. forduló: Bányász TC – Nagyárpádi SK 3-3 (3-2)
Gólszerző: Veres (8’, 30’), Görgye (34’)
17. forduló: Bányász TC – PFC Versend 3-0
Gólszerző: Görgye, Grávics, Veres
Az áprilisi menetrend:
Április 5.: Olaszi SE – Bányász TC, 15:30
Április 12.: Sátorhelyi SE – Bányász TC, 16:00
Április 19.: Kisnyárádi SE – Bányász TC, 16:00
Április 26.: Bányász TC – Majsi TSE, 16:30
Köszönjük a Csaba Szóda, Vasasi Gyógyszertár,
és a Vali Bolt támogatását!

Szép eredmények a 31.
Pécs-Harkány futóversenyen
Pécs-Harkányi futóversenyen a Fittbike SE
nevezésében három fős váltóval képviseltük
településünket Páll István, Dobos Éva és
Nagy Bianka, idejük 2:28:00.
Egyéniben pedig Schneider Pál 2 óra 4
perc alatt tette meg a 25 km-t, ezzel korosztályában az 5. helyet szerezte meg
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Dávid Kupa
A Hirdi Sportegyesület 1994-es
megalakulása óta törekszik arra,
hogy szervezője és ösztönzője legyen a helyi szabadidős sportnak.
Működési költségeit részben a
szabadidős tevékenységekre kiírt
pályázatokból, (amíg voltak ilyenek) magánszemélyek adományaiból és az időnként juttatott és
igen szerény önkormányzati támogatásból fedezte.
A rendezvényeinkhez a váltakozó érdeklődés mellett is sok
hirdi csatlakozott résztvevőként, támogató családtagként
vagy valamelyik induló csapat
szurkolójaként. Kétség kívül a
legnagyobb sikert az 1996-ban
elindított Dávid kupával értük
el. Ezzel a rendezvénnyel kívántunk emlékezni a fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt tagtársunkra R. Dávidra
A család hozzájárulásával rögzítettük a torna alapszabályát és
elkészíttettük a korcsoportonkénti győztesnek járó kupát. Az
első években nagy volt az érdeklődés és a lelkesedés. Korcsoportonként három-négy, de előfordult, hogy hat csapat is
nevezett.
Igaz, hogy ekkor még a pályázati és egyéb támogatásokból fedezni tudtuk a rendezvény költségeit és nem csak a győztesek,

de a helyezettek is kaptak valamilyen jutalmat. Sajnos a támogatások és pályázati lehetőségek
szűkülésével csak a nevezési díj
bevezetésével tudtuk fedezni
ezeket a költségeket, amivel a jelentkező csapatok száma évrőlévre csökkent.
Idén abban a reményben hirdetjük meg a kispályás labdarúgó bajnokságot, hogy kapunk
elég támogatást a lebonyolításhoz és nevezési díj nélkül jelentkezhetnek a csapatok. Örülnénk
annak is, ha Somogyból és Vasasról is érkezne egy-egy amatőrökből összeállt csapat, amivel nem
csak a verseny színvonalát, de az
érdeklődők és szurkolók számát
is növelnénk.
A versenyt idén is május 1-én
(péntek) rendezzük. Nevezni
Amrein Zsoltnál lehet (06 30 368
0003) akitől további információkat is kaphatnak az érdeklődők.
Szeretettel várjuk a csapatok
jelentkezését és az érdeklődőket
május 1-én a Zengő utcai salakos
pályánál. Örömmel fogadunk
minden segítséget és támogatást
is az egyesület további munkájához.
Adószám:18303693-1-02, Számlaszám Mecsek Takarék
Szövetkezet: 50300037-10000025
Hirdi Sportegyesület
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XI. SZENT GYÖRGY NAP 2015. 04. 25.
A Tegyünk Egymásért Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves családját,
a Szent György napi szokások, hagyományok felelevenítésére!

Fellépők:
Óvodások előadása
Megyer Követői Íjász bemutató
Roma Csillagok Táncegyüttes
BJJ Pécs - MMA Földharc bemutató
15:00 Mise - Állatszentelés
Berze Nagy János Népdalkar
Napüdvözlet Egyesület –
Jóga bemutató
Jiu - Jitsu bemutató
Cup Song – Pécs –
Somogyi iskolások
Euro Dance Táncszínház
Pécs - Somogyi iskolások társastánca Aerobic bemutató

Programok:
09:00 Főzőverseny indítása
Kézműves foglalkozások
Gyermek vetélkedő
13:00 Főzőverseny zsűrizése
18:00 BODI CSABI fellépése
zárja rendezvényünket
A rendezvény alatt BÜFÉ üzemel étellel, itallal.
Jó szórakozást kívánunk!

2015. április

Szobafestés,
mázolás,
tapétázás!!

Tel: 06-31-312-7926
MIKLÓS FODRÁSZAT
Vasas,Szövetkezet u 16.

06-30/452-4160

Női hajvágás
(szárazon): 1000 Ft!!!
Férfi hajvágás: 1000 Ft!!!
hívhat házhoz is!

WWW.SHVONLINE.HU

Vállalom társas vállalkozások
és egyéni vállalkozók
könyvelését, bérszámfejtését,
Csaba Eszter

Mérlegképes könyvelő, Mérnök,
Felszámolási Szakközgazdász
Pécs-Vasas,Bethlen Gábor utca 53.
Tel.: 06/308205590
mail:cseszti@freemail.hu

eriKA FoDrÁSZAt,
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖMÉPÍTÉS. HÉTFŐN KOZMETIKA,
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

INGATLAN STUDIO

ÜGYFELEI SZÁMÁRA
CSALÁDI HÁZAT, ÉPÍTÉSI TELKET,
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETET KERES,
VÁSÁRLÁS ÉS BÉRLÉS CÉLJÁBÓL.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL:

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