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F O G A D Ó Ó R A

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2015. május 18-án (hétfőn)

fogadóórára 
várja az érdeklődőket:

Hirden
1600  órától 1700  óráig  

a Harangláb utcai faluházban,
Somogyban

1715  órától 1815  óráig 
a részönkormányzat irodájában 

(Búzakalász u. 3.), 
és Vasason

1830  órától 1930  óráig  
a Berze Nagy János 
művelődési házban.

Kalendárka program előzetes
Ízelítő településeink klubkínálatairól és közelgő rendezvényeiről májustól augusztusig

Bányász Torna Club Sportegyesület
•	 mérkőzések kéthetente, pontos 

időpontok az SHV sportrovatában

„FutaPécs” Sport Egyesület,  
www.futapecs.hu
•	 Május 17, 10:00 Pécsi TV-torony 

Félmaraton Örömfutás 
•	 Június 13, este Orfűi Éjszakai 

Félmaraton 
•	 Ezenkívül heti 4 közös ingyenes 

örömfutás

Keleti Városrészi Óvoda  
Vasasi Tagóvoda
Játékos évzáró műsorok: 
•	 Sárga csoport: június 2. 
•	 Kék csoport: június 3.
•	 Zöld csoport: június 4.

„Napüdvözlet” Egészségmegőrző  
és Életmód Egyesület 
Állandó programok, 
klubfoglalkozások: 
•	 Jóga, relaxáció (17,30-19,30-ig) 

(Krámosné Andi: hétfő, csüt. /
terápiás/; Szőts Rózsa: kedd, pént.)

•	 Nyitott kert program (H-P 8:00-
14:00)

Pécs-somogyi Kulturális és 
Környezetvédelmi Egyesület
•	 Május 30. Hősök Napja 

Somogyi Általános Iskola
•	 Május 20: Pécsi cirkuszlátogatás 
•	 Május 29: Gyereknap
•	 Június 11: DÖK-nap
•	 Június 15: Évzáró
•	 Június 22 – július 10: Nyári napközi

Tegyünk Egymásért Egyesület
•	 Június 20: Vakáció Nyitó 

Gyereknap (Bányatelep játszótér)
Állandó programok,  
      klubfoglalkozások: 
•	 Tízen Túliak Társasága (K, Sz, Cs 

16:00-19:00)
•	 Gasztro Klub (K, Cs 10:00-14:00)
•	 Varró Klub (Cs 14:00-19:00)
•	 Gólyafészek (K 10:00-12:00)
•	 Mérnökkert (folyamatos)

Vasasi Általános Iskola
•	 Május 7, 13:00: Szavalóverseny és 

Mesemondó verseny 
•	 Június 11. Gyereknap
•	 Június 13, 10:00: Ballagás
•	 Június 15, 18:00: Tanévzáró 

ünnepély
•	 Június 22-től: nyári napközis 

tábor
•	 Július 4. Trianoni megemlékezés

Vasasi Szent Borbála Egyesület
•	 Május 30. 18 óra: Vasasi Bányász 

Fúvószenekar jubileumi koncert
•	 Június 4-ei hét: Trianoni 

megemlékezés
•	 Augusztus: Vashídi főzőverseny

Vasasért Egyesület
•	 Július 3: Családi Ügyességi 

Vetélkedő 
Állandó programok, klubfoglalkozások: 
•	 Teaház gyermek és ifjúsági klub 

(K-P 16:00-19:00)
•	 Berze Ifjúsági Programok (H-Sz 

15:00-19:00, Szo 16:00-20:00)
•	 Meselámpa szakkör ovisoknak (H 

16:00-17:00, Bencze József u. 6.)

Bővebb információ és további elérhe-
tőségek: www.kobeko.hu/p12
Egyúttal kérjük azon programszolgál-
tatókat, akik szívesen jelenítik meg 
programjaikat, jelezzék felénk és mi 
alhonlapunkon folyamatosan frissít-
jük a kínálatokat. Következő megjele-
nés az augusztusi újságban. 

Meghívó
Május 30-án

18 órakor 
a Bányászotthonban 

a Bányászzenekar, 
juBileuMi koncertet ad. 

Mindenkit sok szeretettel várunk. 
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86 éves a Vasasi Bányász Fúvószenekar

A zenekar megalakulásának történeté-
hez elengedhetetlen egy rövid helytörté-
neti előzetes.

Vasas a pécsváradi apátság jobbágy-
falujaként, mezőgazdasággal és szőlő-
műveléssel foglalkozott. 1872-től telep-
kibúvások során feketeszénre leltek, 
melyet később „táró” műveléses mód-
szerrel kezdtek egyre nagyobb mérték-
ben kiművelni.

A nagy változás 1855-ben a Duna 
Gőzhajózási Társaság (DGT) megjelené-
sével jött létre. A társaság megvette a 
területet és megszerezte a bányászati 
jogot. A függőleges aknák létrehozásá-
val, többszintes szénkitermeléssel 
(Thomen, Weisner aknák) fokozatosan 
nőtt a termelési kapacitás, ehhez pedig 
egyre több szakképzett munkaerőre volt 
szükség. A DGT a munkaerő pótlását a 
„bányász kolónia” megépítésével és 
osztrák, cseh, gráner bányászcsaládok 
betelepítésével oldotta meg. A behozott 
dolgozókkal a bányamunka termelé-
kenysége fokozatosan futott fel.

A szaktudás mellett más értékeket is 
magukkal hoztak, összeforrva az „ősla-
kossággal” hatásukra Vasason is meg-
alakultak helyi kulturális- és sportegye-
sületek. Vasas évtizedek alatt összetartó, 
homogén településsé vált.

1921-ben megalakult a Vasasi Test-
építő Sport Kör és a Kultúrcsoport.

1929-ben Dufek János vezetésével a 
Vasasi Bányász Fúvószenekar is életre 
kelt. A zenekar különböző helyi rendez-
vényeken vett részt, ilyen volt például a 
később hagyományossá vált Borbála na-
pi felvonulás.

A II. világháborút követően a zenekar 
újjáalakult, melyben nagy szerep jutott 
Vetczl Nándor karnagynak. 1949 és 54 
között új tagokat tanított be, így a zene-
kart 25 főssé kibővítette. Folyamatosan 
kapcsolatban volt a vasasi általános isko-
lával, annak zenét tanító tanáraival. En-
nek volt köszönhető az úttörő zenekar 
1959-es megalakulása.  Nyugdíjazását 
követően a 60-as évek elején Somfai Ist-
ván, a Pécsi Nemzeti Színház szóló klari-
nétosa vette át a karmesteri pálcát. 

A 60-as évek közepén a Szénbánya 
Vállalat és Vasas Bányaüzem támogatá-
sával a régi hangszergarnitúra is kicse-
rélésre került, új cseh Amati hangszere-
ket vehettek a zenészek a kezükbe.

1980-ra a zenekar olyan színvonalas 
műsorral rendelkezett, hogy az 50 éves 
évfordulón egy órás hangversennyel ör-
vendeztette meg Vasas nagy számban 
megjelenő zeneszerető közönségét. Ek-
kor már nemcsak helyi eseményeken 

szerepeltek, hanem a vidékről bejáró 
bányászok településein is bemutatko-
zott az együttes. 

 A minőségi javulásban a következő 
években munkálkodó karnagyok nevét 
kell kiemelni: Schlégl Antal, Gyurkó Ist-
ván, Mármarosi József, Hengl János, 
Szabó László. 1987 után egy fiatal, igen 
tettre kész karnagy, Vucseta László ke-
rült a zenekar élére. A létszám is állan-
dósult, így a repertoár is változatosabbá 
és élvezhetőbbé vált.

Az 1992-es bányabezárást követően a 
zenekar úgy határozott, hogy együtt 
marad, és igyekeznek önerőből fenntar-
tani a működésüket. Bódis Mihály kar-
nagy honorárium nélkül is folytatta to-
vább a zenekar irányítását.

Egyre színvonalasabban, a bányász 
hagyományokat megőrizve, rendületle-
nül folytatták tevékenységüket. 2000-
ben Bódis Mihály karnagy vezetésével 
video és CD felvételt készítettek „Fúj-
hatjuk” címmel.

Bódis Mihály halálát követően Gott-
hard Imre vette át a karmesteri pálcát. 

2010-ben a Vasasi Bányász Fúvósze-
nekar tagjai beléptek a Vasasi Szent Bor-
bála Egyesületbe, ezzel is egy biztos hát-
tért teremtve a megújulás útján.

2014 februárjától pedig a régi-új kar-
nagy, Vucseta László irányítja a zenekart. 
A ma már rutinos vezető a hagyományo-
kat megtartva, de új utakat is keresve, 
fegyelmezett és tudatos munkát végez. 
Erről mindenki megbizonyosodhat a ju-
bileumi hangversenyen, amely a „Bá-
nyászotthon” nagy termében kerül meg-
rendezésre 2015. május 30-án 18 órakor.

Vasasi Bányász Fúvószenekar 
vezetősége
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Szent György nap
Idén már 11. alkalommal szervezett 
Szent György napot a Tegyünk Egy-
másért Egyesület a muromi kereszt 
környékére. A délelőtti program 9 
órakor a főzőverseny indításával kez-
dődött, melyre nyolc csapat nevezett. 
(Édi team, Napüdvözlet, Gólyafészek,  
KoBeKo, somogyi Polgárőrség, Hirdi 
Nőegylet, Gasztro Klub, TegyEgy) Az 
elkészült ételeket egy háromfős zsűri 
értékelte. (Zilai Dávid, Fenyvesi Ár-
pád és Barta Tibor szakácsok)

Majd 10 órakor kezdetét vette az 
egész napos műsor, melyen elsőként a 
somogyi óvodások Szent György napi 
szokásokat megelevenítő fellépését 
láthattuk. Előadásukban felhangzott a 
„Süss fel nap, Szent György nap...” 
kezdetű gyerek dal is, mely megtette 
hatását, hiszen egész nap ragyogó 
napsütésben volt részünk. Az óvatla-
nok jól le is sültek. Az ovisokat a ha-
gyományokhoz híven a somogyi te-
metőtől lovaskocsi szállította a 
helyszínre, Fischer Gábor pécsváradi 
gazdának köszönhetően. Ezután a 
PVSK Judo Szakosztályának bemuta-
tója következett, majd Kerekes Brigit-
ta, a pécsi Royal Art Roma Művészeti 
Egyesület elnöke népszerű dalokat 
énekelt. Pontosan délben kezdetét 
vette a Megyer Követői Íjász bemuta-
tó, melynek befejeztével az érdeklő-
dők belekóstolhattak az íjászkodás 
technikájába. Délután az íjászat mel-
lett a következő programok zajlottak 
párhuzamosan: a színpadon a BBJ 
Pécs-MMA Földharc bemutatóját te-
kinthette meg a szép számmal össze-
gyűlt nézőközönség, őket a nívódíjas  
EuroDance Táncszínház fergeteges 
előadása követte Rovó Attila vezetésé-
vel, majd a Mesterné Strausz Emőke 
vezetésével működő, Berze Nagy Já-
nos népdalkar tavaszi dalokból álló és 
a Szent György napról szóló színvona-
las műsorát hallgathattuk. A Kulturá-
lis és Környezetvédelmi Egyesület 
irodalmi köre idén is megörvendezte-
tett bennünket, ez alkalommal a hely-
színhez fűződő történelmi témájú 

műsorszámukkal, majd Baumanné 
Jávorka Gabriella és aerobikos csapata 
lendületes táncprodukciója szórakoz-
tatta az egybegyűlteket. A Roma Csil-
lagok Hagyományőrző Cigány Tánc-
csoport szatmári és maros-menti 
cigány táncokat mutatott be. Előadá-
suk után a bátrabbak felmehettek a 
színpadra, hogy a táncosok segítségé-
vel tökéletesíthessék és megmutathas-
sák tánctehetségüket.  

A keresztnél 15 órakor került sor a 
szentmisére, melyet Kövesi Ferenc 
plébános úr celebrált. A mise évről-
évre állatáldással ér véget, melyre a 
somogyi lovasokon kívül Hosszúhe-
tényből, Hirdről, Pécsváradról és Zen-
gővárkonyból is érkeztek lovasok. Kö-
szönjük, hogy jelenlétükkel emelték 
rendezvényünk színvonalát. Örö-
münkre szolgált, hogy Rumbach Ti-
bor ismét elhozta galambjait az állat-
szentelésre. 

A kihelyezett asztaloknál idén is kü-
lönböző kézműves foglalkozások kíná-
latából választhattak az érdeklődők. 
Többek között ki lehetett próbálni a 
tűnemezelést, kosárfonást, magos ké-
peket és karkötőt lehetett készíteni két 
különböző technikával is, valamint 
Zsalakó Istvánné Anci néni kreativitá-
sának és lelkesedésének köszönhetően 
csuhéból babák születtek a vállalkozó 
kedvűek közreműködésével. Jó volt 
nézni, hogy nemcsak a gyerekek, ha-
nem a szülők is lelkesen alkottak. Is-
mét lehetett magaslesről szalma bálák-
ra ugrálni, valamint népi fajátékokkal 
játszani, mindkettőnek nagy sikere 
volt. Ez alkalommal a felnőttek is ked-
vet kaptak kipróbálásukra. 

A nap folyamán két alkalommal 
gyerekvetélkedőre, valamint egy aka-
dályversenyre is sor került.

Programunkat Bódi Csabi fellépése 
zárta, aki remek hangulatot teremtett. 
Legújabb dalát nálunk mutatta be elő-
ször, ami hatalmas sikert aratott. 
A közönség izgatottan várta Csabit, és 
a fellépés után közös fényképek készí-
tésére is szakított időt az énekes. Bódi 
Csabi nagyon barátságos volt a rajon-
gókkal, elárulta nekünk, hogy szíve-
sen térne még vissza hozzánk, hisz 
nagyon kedves emberekkel találko-
zott, és a program helyszíne is magá-
val ragadta. 

 A színes és változatos programok-
nak köszönhetően idén is sokan láto-
gattak ki a Szent György hegyre.

Végezetül a Tegyünk Egymásért 
Egyesület nevében szeretnék köszöne-
tet mondani mindazoknak, akik bár-
milyen módon hozzájárultak e ren-
dezvény sikeréhez. Külön köszönet 
Reisch Dezsőnek és munkatársainak a 
tereprendezésért, a szereplőknek, a 
somogyi polgárőröknek, a hirdi Nő-
egyletnek, a Vasasért Egyesületnek, 
Straub Jánosnak, Tóth Robinak, a 
gasztro klubnak, Leipold Arnold er-
désznek, a pécsi és a bányatelepi ön-
kénteseknek, Katonáné Szabó Szilviá-
nak, János-Kevey Bella Nórának, 
Pécsi Tündének  és végül, de nem 
utolsó sorban a Tegyünk Egymásért 
Egyesület régi és új tagjainak, akik fá-
radtságot nem kímélve dolgoztak e 
rendezvény sikeréért. Remélem senkit 
nem hagytam ki a felsorolásból. 

A rendezvény a DDOP-4.1.2/B-13- 
2014-0006 „Lakhatási integrációt erő-
sítő település rehabilitáció Pécs-So-
mogy Bányatelepen és Rücker-aknán” 
című pályázat támogatásával valósult 
meg.

Kocsisné Nagy Margit
Tegyünk Egymásért Egyesület
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Májusi emlék
Barátnőimmel beszélgettem a régi május elsejékről. 
Nem volt az kényszer, inkább vidám együttlét. Lestük, 
hogy az ismerősök közül ki ácsorog a tribünön, s kár-
örvendeztünk, hogy fájhat a lába, mire véget ér a felvo-
nulás. Mi meg addigra már vígan sörözhetünk.

Nekem még régebbi történet jutott eszembe: amikor 
még Vasason is volt felvonulás. Reggel korán a Bányász-
zenekar fújt ébresztőt, s máris gyülekezhettünk a Bá-
nyászotthon előtt. Egyenruhás bányászok, kék-piros 
nyakkendős úttörők között orosz népviseletet utánzó 
ruhában villogtunk mi, nagylányok. Virágos pártáink-
ról libegtek a színes szalagok./ Nagy forgalma lehetett a 
Kóré boltban a krepp papírnak!/ Libegtek a léggömbök 
is, ahogy végigvonultunk az egész falun. A sort Velényi 
doktor kocsija zárta, csillogóra mosdatva, feldíszítve. 
Még a dísztárcsa is be volt fonva krepp papírral.

Több helyen megálltunk, táncra perdültünk, ireg-
tünk-forogtunk egy orosz népdal dallamára:

„Áll egy ifjú nyírfa a réten,
 virágfürtös nyírfácska a réten,
 dúli-dúli a réten.....”

Egész a falu végéig mentünk, sok emberrel együtt. A 
falu végén aztán megfogyatkozott a tömeg, mert felszi-
várogtak a cserkészpark felé, ahol már várta az ünneplő 
népet az asztalok, padok sora, és a mérsékelten sok sör.

Mi fiatalok hazaballagtunk pihenni, mert estére 
újabb bevetés, azaz szereplés várt ránk a fischer kocs-
ma színpadán. A műsorszámok előtt vagy között biztos 
volt beszéd is, de arra már ki emlékszik? Ám arra igen, 
hogy négy deli fiatalember több szólamban adott elő 
egy népdalfeldolgozást: „ Május este nyílik az édes 
gyöngyvirág.....” belefeledkezve hallgattuk a nagy sike-
rű előadást, pláne azt a részt, hogy „várna reám szőke 
babám, nézi de szerelmesen dalolnám....”

Vártam volna bizony én is akármeddig, elfeledkezve ró-
la, hogy nem én vagyok Vasason az egyetlen  szőke leány...

Nem dalolnak már régen ezek a fiatalemberek, a 
nyírfácskát is kivágták, hisz azóta több, mint fél évszá-
zad elmúlt.

De amikor a házam körül kibújnak a gyöngyvirág zöld 
levélkéi s köztük ott harangoznak a hófehér gyöngyök, 
még most is beleremeg a szívem, s valahonnan hallani 
vélem hogy” Ej, haj gyöngyvirág.....édes gyöngyvirág! „

Korcsmárné Weyse Klára

Elfoglalt, szerszám híján van, vagy egészsége nem engedi, hogy a kertjét művelje?
S E G Í T Ü N K ! Vállalunk favágást, ásást, rotálást, fűnyírást, kertápolást-karbantartást. Tanácsot adunk kertje 
vegyszermentes, növénytársításokat alkalmazó, derékkímélő művelésére, komposztálásra, mulcsozásra.  Ha használatlan föld-
területe van, „örökbe fogadjuk”, megműveljük, vagy segítünk a hasznosításban.

Érdemes benézni mintakertünkbe! Zöldhulladékát leadhatja nálunk komposztkészítésre. Virág, eper és zöldségpalántákat 
vásárolhat nálunk. Céklát, tönkölylisztet, csicsókát, tönkölypelyva párnákat, szárított és friss gyógynövényeket, fűszereket, 
primőr zöldségeket is kínálunk. Gyümölcsei hasznosításában is segítünk rövidesen, aszalást vállalunk, hullott gyümölcsök-
ből ivólét, gyümölcsecetet készítünk.

Hívja kertészünket: 06/30/910-8315 Kovács Ágnest; • „Napüdvözlet” Egészségmegőrző és Életmód  
Egyesület 7691 Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 8. Tel.: 06/30/603-6507;  • (Adója 1%-ának felajánlásával 

Ön is segíthet bennünket, hozzájárulhat működésünkhöz:adószámunk: 18038866-1-2)

Adjunk a FÖLDNEK!
Adjunk a Földnek mi is egy keveset, 
hiszen mindent tőle kapunk ami szük-
séges az életünkhöz!

A nemzetközi „Adjunk a Földnek” 
mozgalom egy ősi hagyományra emlé-
keztet – ha elvettél a természettől, gon-
doskodj arról is, hogy adj. Ültess bár-
mit a Föld napján, ami szerves, évelő és 
jól érzi magát környezetedben. 

A felhíváshoz csatlakozva egyesüle-
tünk a vasasi általános iskola diákjai-
val és a közmunkaprogram dolgozói-
val karöltve 6 fát ütetett közterületre 
és a FELD kertbe - vállalva azok gon-
dozását. A csemetéket a Mecseki Zöld-

út Egyesület szervezésében kaptuk az 
erdészettől és azokat a FÖLD napján, 
április 22-én és az azt követő napok-
ban közösen és ünnepélyesen ültettük 
el. A program méltó kezdete volt egy 
reményteli hosszú távú együttműkö-
désnek egyesületünk és az iskola közt, 
mely során az a jövő nemzedékét sze-
retnénk ráébreszteni hogy az emberi 
fajunk fennmaradásának egyetlen zá-
loga, ha másképp – mégpedig szere-
tettel, alázattal és hálával- fordulunk 
az Anyaföldünkhöz. Máskülönben 
beteljesedik a világunk ma élő legna-
gyobb elméleti fizikusának, Stephen 
Hawkingnak az aggasztó jóslata, mi-
szerint az emberiség eltűnése csak a 

más bolygókon 
való letelepedés- 
sel előzhető meg.

A vasasi általános iskola tanulói fát ültetnek 
és ismerkednek a mulcsozás technikájával a 

Feld János Gyakorló Kertben Parcsinban.
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–  Milyen állatok vannak a Misinába és 
kb. mennyit?

Jelenleg közel 500 állat van a pécs- 
somogyi állatotthonban. Legnagyobb 
létszámban kutyák, de az egyéb kedvte-
lésből tartott állatok, illetve a gazdasági 
haszonállatok száma is magas. Rajtuk 
kívül a repatriálóba bekerült hazai vad-
állatok száma is folyamatosan növeszik.

– Sok kutyájuk talál gazdira?
Szerencsére évente több, mint ezer 

kutya és egyéb állat talál gazdára.
– Mi lesz azoknak a kutyáknak és macs-

káknak a sorsa, amik megmaradnak?
Mindig bízunk benne, hogy előbb-

utóbb minden állat gazdára talál. Volt 
olyan kutyánk, aki kilenc évig volt nálunk.

– Sok kóbor állattal lehet találkozni, 
leginkább falkába tömörült kutyákkal. 
Mit tegyünk, mikor ilyennel találkozunk?

Ilyenkor a legfontosabb a nyugodt vi-
selkedés. Legyünk határozottak, de ne 
lépjünk fel támadólag. Nagyon veszélyes 
lehet az, ha visítva elfutnak, hiszen ez a 
kutyából kiválthatja a zsákmányejtő ma-
gatartást. Ettől függetlenül egy egészséges 
kutya soha sem támad meg embert, de az 
ismeretlen állattal mindig vigyázni kell.

– Mikor szükséges a Gyepmestert hívni?
Pécs területén a gyepmester feladata 

a kóbor állatok begyűjtse, akik ezek után 
a Misinára kerülnek. Tehát minden sza-
badon lévő állatnál gyepmestert kell 
hívni (20-289- 5077).

– Mit tegyünk, ha elhullott állatot ta-
lálunk?

Az elhullott állatokat az Álhubál Kft. 
gyűjti össze. Tel./Fax.: (+36 72) 374-
026, Zöld szám: 06-80-204-963

– Úgy gondolom a nem tenyésztésre 
szánt állatok ivartalanítása lenne az egyik 

legjobb megoldás arra, hogy kevesebb kó-
bor állat legyen, de tudtommal, sokan azért 
nem ivartalanítanak, mert nincs rá pén-
zük. Ön szerint mi lehetne erre a megoldás?

Az ivartalanítás nagyon fontos és az 
állatvédelem egyik sarkalatos pontjának 
tartjuk. Az anyagi megoldást talán egy 
központi alap, illetve az árak csökkenté-
se jelenthetné. 

– Bárki bevihet Önökhöz személyesen 
kóbor állatot, azt Önök átveszik?

Pécs területéről bárki hozhatja sze-
mélyesen a kóbor állatot.

– Milyen anyagi forrásokból tudják 
ezt a rengeteg állatot etetni?

A folyamatos ellátást eddig még min-
dig biztosítani tudtuk, de természetesen 
ezen mindig lehetne javítani. A költség-
vetésünk 15–20%-a származik az Ön-
kormányzatoktól a gyepmesteri részfel-
adat ellátása fejében, Közel 3% származik 
egy német együttműködésből, amely 
már 1996 óta működik. Szerencsére az 
SZJA 1%-os felajánlások szintén kb. 
30%-t fedeznek. A többit pályázatokból, 
adományokból és olyan saját tevékeny-
ségekből fedezzük, mint az oktatás, a 
Gazditanoda elnevezésű kutyaiskolánk 
és az oktatási tevékenységünk.

– Milyen támogatásokra számítanak?
Leginkább a korábban felsorolt támoga-

tásokra számítunk. Itt az 1%- nak a továb-
biakban is nagy szerepet tulajdonítunk. 
Ennek felajánlását a 18303841-1-02 adó-
számra várjuk a továbbiakban is. Ez úton is 
köszönjük mindenkinek a segítséget!

– Úgy tudom, idén nyáron is szervez-
nek lovas és kutyás tábort, hol lehet je-
lentkezni, mennyibe kerülnek ezek? 

Az idei évben  a következő táborokat 
szervezzük az alábbi időpontokban és 
feltételekkel:

A Misina Egyesület nyári táboraiba 
idén is szeretettel várjuk az állatszerető 
gyerekeket!
Lovas táborok: 
I. turnus: június 15-től 19-ig (ha valaki 

az utolsó tanítási nap miatt egy nap-
pal később tud csak jönni, akkor 
arányosan kevesebbet fizet)

II. turnus: június 22-től 26-ig
III. turnus: július 13-tól 17-ig
IV. turnus: július 27-től 31-ig 
V. turnus: augusztus 10-től 14-ig

Kezdő és haladó lovasok jelentkezését 
egyaránt várjuk. A szakmai programok 
mellett kirándulással, kézműves progra-
mokkal, érdekes játékokkal várjuk a 
gyerekeket. 
Kutyás táborok: 

I. turnus: június 29-től július 3-ig
II. turnus: július 6-tól 10-ig
III. turnus: augusztus 3-tól 7-ig
A tábor célja, hogy a gyerekek megta-

nuljanak tudatosan foglalkozni a kutyák-
kal, javuljon a gazda-kutya kapcsolat, 
megismerjenek többféle módszert. A tá-
borban saját, érvényes oltásokkal rendel-
kező kutyával, illetve a Misina Egyesület-
nél lévő, első nap kiválasztott kutyával is 
részt lehet venni. A kutyákat és gazdáikat 
szakképzett kutyakiképzők segítik a fel-
adatok elsajátításában. Természetesen 
mindez sok játékkal, játékos feladatokkal. 

Ár: 15 000 Ft/fő (napi egy meleg étke-
zéssel) 

Testvérpároknak 14 000 Ft/fő 
A részvétel feltételei:
Alsó korhatár: befejezett első osztály

• írásbeli szülői hozzájárulás 
• a részvételi díj befizetése, amelynek 

összege az 5 napra 15 000 Ft. A jelentke-
zéseket 5000 Ft előleg befizetésével vég-
legesítjük.

Egy tábori turnusba maximum 25 fő 
jelentkezését tudjuk elfogadni. A tábor 
naponta 8-tól 16 óráig tart. 

Jelentkezni a következő címen lehet: 
Misina Természet- és Állatvédő 

Egyesület. 
Természet- és Állatvédelmi Oktató-

központ 
7691 Pécs- Somogy, Pajtás u. 17. Tel: 

72/337-035, vagy 0620/217- 3653
Bocz József

Misina, az állatmenedék
Igazán tartalmas és hasznos program lehet, ha meglátogatjuk a Misina Termé-
szet- és Állatvédő Egyesület telephelyét, hisz mindig lehet valami érdekes és szív-
melengető látnivalóval találkozni, Farkas Tamást az egyesület elnökét kérdezem 
a „Misina” hétköznapjairól.
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„Egy a piszkos 12-ből: Jó szerencsével építjük a közösséget!”
Nemrég elnyert pályázatunk keretében 
elindítottuk 14 hónapos tevékenysé-
günket, melyek keretében már több 
program megkezdte működését. Ilye-
nek többek között a tanácsadások, me-
lyeket folyamatosan igénybe vehetik:

Ügyfélkapu tanácsadások
Március végén két csoportban elin-

dult internet-számítógépes tanácsadá-
sunk, kezdőknek és haladóknak. Több 
foglalkozáson vagyunk túl és a résztve-
vők mindkét csoportban sikerélmények-
kel rendelkeznek, kitűzött céljaikból már 
többet elértek. Az ingyenes tanácsadást 
természetesen folytatjuk, hetente csü-
törtökönként 17.30-tól kezdő és haladó 
csoportokban váltakozva, a Kossuthban. 

Civil-kapu tanácsadás
Tovább folytatjuk nagy sikerű ta-

nácsadásainkat civil szervezetek, közös-
ségek vezetői számára, melyek továbbra 
is pályázati, pénzügyi, marketing, ön-
kéntes, jogi témákat érintenek és egyéni 
illetve csoportos formában valósulnak 
meg havonta. Előző havi témánk a NEA 
működési és szakmai pályázatok voltak.

Közösségi KertÉSZ 
Konyhakerti tanácsadás, tapaszta-

latcsere, beszélgetés a májusi kerti te-
endőkről, előadónk Kis-Bocz Levente. 
Időpont: 2015.05.27 szerda 18:00 
Helyszín: kossuth L. Műv. Ház

A Gyermek és ifjúsági programokban a 
Meselámpa szakkör mellett különböző 
versenyekkel és kirándulásokkal várjuk 
a gyerekeket és fiatalokat.  A Berze If-
júsági klubban májusban két szombati 
mérkőzéssel várunk Benneteket, 16-
án Ping-pong és 30-án Dart versenyt 
rendezünk. A Teaház gyermek és if-
júsági klub keretében május elején az 
Akvárium-Terráriumba látogatunk el, 
május közepén pedig biciklitúrával elé-
gítjük ki a gyerekek mozgásigényét. 

Rendezvényeink keretében április 24-
én megrendezésre került a Mozdulj 
rá! sportbemutató I., ahol a gyerekek 
kipróbálhatták a tengót, a svéd sakkot, 
lengőtekét, gólyalábat, tollasozhattak, 
frizbizhettek, összemérhették erejüket a 
biciklis akadálypályán és sorversenyek-
ben. Külön köszönet a Menedéknek az 
izgalmas focimeccsért, ahol ugyan csak 

egy góllal, de megvédtük a KoBeKo be-
csületét.

Az Egészségnap és Mester-tár ki-
település keretében megtekinthettük a 
különböző sportbemutatókat, valamint 
egy szituációs gyakorlat által megtanul-
tuk a helyes újraélesztést (Stayin’alive!). 
Emellett fontos része volt a rendezvény-
nek a helyi mesterek összegyűjtése, akik 
kitelepülve ismertették (és kóstoltatták) 
meg portékájukat a résztvevőkkel.

Ehhez kapcsolódóan indítottuk útjára 
a (Ne) hagyjuk helyben (a kérdést)! 
Avagy helyit helyitől helyieknek! fel-
hívást, melynek keretében a helyben élő 
mestereket és szolgáltatásaikat gyűjtjük 
össze papír alapú és on-line kérdőív 
segítségével. Ilyen például egy cipész, 
gyógynövény szakértő, fodrász, szövő, 
jogász, a legjobb rétes készítő, fafaragó, 
csuhékészítő, ács és mindenki, aki tevé-
kenységét magas szinten űzi, akár hob-
biból, akár hivatásból. Ajánlják magukat 
vagy környezetükben lévőket, ismerőse-
iket. A kutatás folyamatos és egész év-
ben tart, így kérjük, segítse munkánkat 
és a települést, hogy minél szélesebb kí-
nálatot jeleníthessünk meg a Mester-tár 
címjegyzékben. Ingyenes példánya min-
denki számára hozzáférhető lesz. 

Mit értékel Somogy-Hird-Vasas?
Helyben fellelhető értékek/neveze-

tességek, melyek lehetnek természeti, 
művészeti, hagyományőrző, de akár 
közmegbecsülésnek örvendő szemé-
lyek, legek vagy bármi, ami/aki az Ön 
számára érték és melyet szívesen látna 
kiadványunkban. Ha Ön bármire büsz-
ke településén, juttassa el információját 
hozzánk – melyet egész évben gyűjtünk 
– vagy nézzen be irodánkba és mondja 
el, töltsön ki kérdőívet és mi jövőre Ér-
ték-tár kiadványba gyűjtve becsüljük 
meg e 3 település büszkeségeit, melyet 
minden háztartásba eljuttatunk. 

„Hangját hallatja a Távol-keleti vá-
rosrész”
Jövőkutató műhely és problémameg-
oldó fórum 

Hiányzik az összetartó erő!? – az első 
jövőkutató műhely eredményei

„A bányászvárosok társadalmi és 
gazdasági felzárkóztatását, az apátiból 
való kizökkentését a helyi közösség ösz-

szefogásával, tenni akarásával kell elér-
nünk. Az eddigi közösségi programok 
a hiányzó kulturális, szociális szükség-
letekre reagáltak miközben a lakosság 
folyamatos cserélődésével, a falusi és a 
városi létforma közötti társadalmi bi-
zonytalansággal elveszett az összetartó 
erő.” Az előző gondolatokat 2014. őszén 
fogalmaztuk meg az „Egy a piszkos 12-
ből. „Jó szerencsével” építjük a közössé-
get!” projekt bevezető soraiban. A helyi 
szintű együttműködések hiánya, az 
érdektelenség, a személyes ellentétek, 
a túlpolitizált közösségi ügyek, mint 
problémák eddig is jellemzőek voltak a 
településrész mindennapjaira, viszont 
most először próbáltunk annak utána-
járni, hogy mi lehet ennek a valós oka. 

Kossuth Művelődési Házban 2015. 
április 22-én indítottuk el probléma-
megoldó- és jövőkutató műhelysoroza-
tunkat, amelyen a Pécs keleti városrész 
(Somogy, Hird, Vasas) legfontosabb 
problémáinak beazonosítását, megvi-
tatását tűztük ki célként. (A jövőkutató 
műhely egy módszer, egy nyitott mű-
helyek helyi problémák, igények, meg-
oldások feltérképezésére, bevonva a té-
makörben érintett polgárokat, civileket, 
érdeklődőket (pl. szeméthegy, szórako-
zási lehetőség, stb.). A település min-
dennapjait és jövőjét érintő kérdésekre 
keressük a választ, amely eredményeiből 
közösségi-cselekvési tervet készítünk.)

A műhelymunkán a három település-
rész lakói gyűjtötték össze és vitatták meg 
a legégetőbb helyi problémákat és fogal-
maztak meg már javaslatokat is a megol-
dásukra. A hiányzó közösségi tér és élet, 
a városrészről kialakított negatív kép, a 
munkanélküliség, az iskolák nehéz hely-
zete, a cigánysággal szembeni előítéletek, 
a fiatalok alacsony részvétele a helyi prog-
ramokon mellett a legfontosabb problé-
mának az összetartó erő hiánya jelent-
kezett. Az elmúlt 20-30 évben jelentősen 
megváltozott a településrészek helyzete 
és lakossága. Sokaknak nincs kötődése a 
településhez, nem ismerjük saját értéke-
inket, gyakran a meghatározó emberek 
sem helyiek és a gyerekek sem ismerik 
egymást. Civil szervezetek, tanárok, helyi 
lakosok már eddig is sokat tettek a fenti 
problémák enyhítésén, viszont eddig na-
gyon kevesen tudtak valós együttműkö-
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déseket kialakítani. Ezért is vagyunk el-
kötelezettek a folytatásban és szeretnénk 
megszólítani és bevonni mindazokat, aki 
tenni akarnak, tudnak a település jövő-
jének alakításában. Májusban folytatjuk. 
(Törkenczy Tibor, közösségfejlesztő)

Bűnmegelőzés 
A projekt műhelymunkáit a bűnmeg-

előzés területén megkezdtük. Találkoz-
tam a somogyi és a hirdi polgárőrökkel, 
akikkel megkezdtük az őket érintő prob-
lémák összegyűjtését. Azokat a problé-
mákat, amik őket, mint lakosokat, de 
azokat is, amik „szakmai” vonatkozás-
ban, a polgárőrnek jelentenek gondot. 
Szolgálatuk során felkeresik azokat a 
lakosokat, akik rendelkeznek internet 
hozzáféréssel, és igénylik-vállalják, hogy 
munkánkról folyamatosan elektronikus 
úton (is) kapjanak tájékoztatást.

Még pontosítjuk, rendezzük a „szak-
mai” kérdéseket, amiket aztán a megfele-
lő hatóság irányában továbbítunk.  Mun-
kánkat még csak most kezdtük… Az Ön 
együttműködésére továbbra is számítunk. 
(Fűtő Mihály, bűnmegelőzési szakember)

CsupaSzív vándoRkupa* és Önkéntes 
Díj átadást szervezünk decemberben a 
Vasasért Egyesület szokásos és nyilvá-
nos Szakmai Napjával és éves beszámo-
lójával egybekötve. Bár az időpont még 
távoli, már most érdemes tenni érte, hi-
szen az idei év jó cselekedeteit ismerjük 
el. Olyan vállalkozásokat és támogató-
kat keresünk, akik 2015-ben a legtöbbet 
tettek/teszik, adományoznak települé-
seinkért, Somogyért, Hirdét és Vasasért. 

A díjazottat szavazás eredménye 
dönti el. A szavazatokat civil szerve-
zetek adhatják le december 8-ig bár-

milyen formában szervezetünk részére. 
Ugyanakkor idén önkénteskedni 

is megéri! Próbáld ki, milyen sokat 
kapsz, ha egy kicsit önzetlenül adsz 
J - legyen az bármilyen terület, végezd 
munkád lelkiismeretesen és bízz abban, 
hogy nyilvánosan is elismerésben része-
sülsz. Egyúttal a foglalkoztató civil szer-
vezeteket arra kérjük, hogy vegyenek 
részt decemberi rendezvényünkön és 
jelöljék elismerésre önkéntesüket, meg-
hálálva nagylelkű munkájukat, melyre 
nem sajnálták idejüket, energiájukat. 
* A vállalati társadalmi felelősség (CSR) fogalom 
jelentése, hogy a vállalatok önkéntesen szociális 
és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti 
tevékenységükben és a partnereikkel fenntartott 
kapcsolatokban. (Európai Bizottság COM(2001)  
A Corporate Social Responsibility (CSR, manapság 
CR), vagy vállalatok társadalmi felelősségvállalása 
egyre divatosabb kifejezés az üzleti világban, valamint 
a civil szervezetek körében is fontos szerepet tölt be.

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

Jelen „Egy a piszkos 12-ből: Jó szerencsével építjük a közösséget!” c. NCTA-2014-10761-C sz. pályázat az EGT/Norvég 
Civil Támogatási Alap támogatásával valósul meg. www.norvegcivilalap.hu

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 – 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, 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., 10:00-17:00, 
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

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

Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
nÉPrAjZi MÚZeuM 
Pécs-Somogy,  
Búzakalász u. 3-5.  
Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 72/239-814 
Vókó János: 72/337-076

iSkolAtÖrtÉneti ÉS 
BÁnYÁSZAti MÚZeuM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
Tanítási idő alatt: 9.00–12.00 
Hétfő és péntek: 15.00–18.00

VASASi kÖnYVtÁr 
Vasas, Bencze J. u. 6. Minden 
szerdán 17.30–19.00-ig Várunk 
minden érdeklődőt! Fuchs Ká-
roly: 20/546-4570, Lobodáné 
Somlai Erika: 70/386-7790

SoMogYi kÖnYVtÁr 
Somogy, Búzakalász u. 47. 
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni
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A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1928
(A vasasi kulturális élet fejlődése 7. rész)

A választmány az évi első ülésén a 
Műkedvelők jutalom bankettjének 
szervezési ügyeivel foglalkoztak. Az 
1927-es évben anyagi vonatkozásban 
ugyanis a Műkedvelő Osztály vette 
hátára a még fiatal szervezetet. Az 
Egyesület más szerveződések kérésé-
re a termüket rendszeresen átenged-
te. Egy-egy ilyen esemény volt, ami-
kor a „Stefánia” egyesület, ill. a „Szoc. 
Missió” élhetett e lehetőséggel. A Ma-
gyarországi Bánya- és Kohómunká-
sok Vasasi Szervezete viszont nem 
megkapta a termet és színpadot má-
jus 20-án, amikor tízéves fennállásu-
kat ott ünnepelték, mert mint politi-
kai alakulatnak – egy korábbi 
választmányi ülésre hivatkozva - nem 
adtak lehetőséget. Jó lenne a fentiek-
ben említett csoportok akkori életébe 
is betekinteni. Ez egy másik vizsgálat 
tárgya lehetne. Nem tudjuk viszont, 
hogy ezekről milyen írott források 
milyen mértékben létezhetnek.

1928. március 18-án volt a rendes 
évi tisztújító közgyűlés. Ezen Lőhr 
Károly elnök ismét azt tudta bejelen-
teni, hogy egyedül a Műkedvelők 
azok, akik anyagilag fenntartották az 
Egyesületet. Felmerült annak a lehe-
tősége is, hogy a többi osztály tevé-
kenységét esetleg fel kell függeszteni.

Krasz Antal ellenőrzött pénztári 
jelentése után az év végi pénzmarad-
vány 50,47 P volt, ami jól mutatta az 
Egyesület nem túl rózsás anyagi hely-
zetét. Ezt követően a vezetőség a szo-
kásoknak megfelelően lemondott.

A választás lebonyolítását Rónaky 
Antal korelnök vezette. Ennek során 
a teljes régi vezetőség újraválasztása 
történt. A régi új elnök programbe-
szédében elsősorban mindenki köte-
lességének nevezte az Egyesület lét-
számának növelését. Az új évadra 
vonatkozóan a továbbiakban az elnök 
– pécsi tanárok részvételével – kul-
túrelőadások tartására tett javaslatot, 
amelyet a közgyűlés elfogadott.

A korábbiakon túl, bővítették még 
a sajtóbeszerzéseket. Megrendelték a 
Nemzeti Újságot, a Magyar Szemlét, 
és a Vasárnapi Könyvet.

A búcsú napján tartott mulatság 
bevételét Herger lelkész kérésére a 
templom világítására ajánlották fel. 
Sampl Pál és Kutor Ferenc pécsi taná-
rok bejelentett előadására ápr. 14-én 
került sor. Nekik ezért írásban mon-
dott a választmány köszönetet.

A május 2.-i választmányi ülésen 
Weyse Keresztély cserkés vezető em-
lékeztetett, hogy az Kultúregyesület 
kötelezett arra, hogy a Cserkész 
Egyesületet anyagilag támogassa. 
Minden előadás és rendezvény tiszta 
hasznából – szerinte - 10% a cserké-
szeket illetné. Gaál János alelnök ez-
zel szemben azt indítványozta, hogy 
külön előadást szervez majd a leven-
ték részvételével, aminek bevételét az 
ő javukra fordíthatnák. A választ-
mány mindkét indítványhoz hozzájá-
rult.

Tervbe vettek egy, vagy két kirán-
dulást (Szigetvár-Fonyód-Keszthely, 
ill.Mohács-Baja vonatkozásban), 
amelyekhez az elnök Bálványi úr tá-
mogatását (DGT vezetése) kéri 
majd. A cég egyébként néhány eset-
ben pénzadománnyal, valamint szén 
és fa kiutalással is támogatta a szer-
vezetet.

A Somogyi Közjegyzőség átiratban 
értesítette az Egyesületet május 20.-i 
Hősök Emléknapja tartásáról, amely-
hez csatlakozásukat kérte. Nem csak 
ebben az esetben, hanem más alka-
lommal is tartották a kapcsolatot a 
szomszédos települések szervezetei-
vel. Részt vettek a Somogy bányatele-
pi cserkészcsapat zászlószentelési ün-
nepségén. Ehhez zászlószeget 
„váltottak”.

A Műkedvelő Osztály továbbra is 
nagyon aktívan tevékenykedett. Ké-
szült az előadásokra és előadásokat 
tartott. Műkedvelő előadások az év 

folyamán: Árvácska c. operett (jan. 
8.), Túl a Nagykrivánon c. népszínmű 
(jún.30.; júl. 29,30.; aug. 24.; szept. 
29.; okt. 7, 10,14.), Muzsikus Ferkó 
(szept. 29). Bizonyára a további felké-
szülés céljából megvásárolták a Gróf 
Richardtól, a Pölöskei Nótárius és az 
Orlov c. operettek partitúráit.

Állarcos mulatságot szerveztek 
febr. 2.- án. Mint már említettük ban-
kett volt febr. 28.-án. Március 15.-én 
este tartották összejövetelüket a 
Nemzeti Ünnep tiszteletére. Táncün-
nepélyt pedig ápr. 31.-én volt napi-
renden. Természetesen nem marad-
hatott el a szilveszteri mulatság sem. 
A könyvtárukat is folyamatosan fej-
lesztették vásárlással, de a tehetősebb 
tagok rendszeresen adományoztak 
könyveket a választék bővítése érde-
kében.

A választmány június 6.-i ülésén 
úgy határozott, hogy a sporttelepü-
ket, miután az Egyesületnek nincs 
szüksége rá, átadja a Bányagondnok-
ságának. 

A decemberi ülés szép gesztusa 
volt, hogy a választmány – mivel 
anyagi helyzetük megengedte – né-
hány tanulónak a kulturális előadáso-
kon az ingyenes részvételének támo-
gatását határozta el. A támogatásban 
részesülő gyerekek anélkül megkap-
hatták ezt, hogy szüleik az Egyesület 
tagjai voltak, vagy sem. A támogatás-
ra pályázatot hirdettek. Az elsők, akik 
a kedvezményekben részesültek:Bakó 
János, Woldwich Ferenc, Weis And-
rás, Klontsek Ferenc és Guth József. 
15 P. ösztöndíjat tűztek ki annak a di-
áknak, aki a folyó tanévben a legjobb 
középiskolai bizonyítványt érte el.

Havonta négy-öt új taggal bővült 
az Egyesület, de emellett állandó té-
mát jelentett a tagdíj elmaradások 
helyzete.

Pécs, 2015. február
Dr. Biró József
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Olvasói levél
Elhibázott és felelőtlen döntésnek tar-
tom a Harangláb utcai játszótér kialakí-
tásának helyszínét.

Természetesen azzal egyetértek, hogy 
szükséges lenne a 6-os út túloldalán is 
egy játszótér a gyermekeknek.

Éppen a gyermekek testi épsége mi-
att tartom veszélyes dolognak, hogy ez a 
játszótér a Hosszúhetényi mély medrű, 
gyors vízfolyás mellett készüljön el.

Akkor is veszélyes, ha a kisebb gyer-
mekek szülői felügyelettel játszanak ott.

A játszótérnek véleményem szerint 
azt a célt kellene hogy szolgálja, hogy 

gyermekeink önfeledten, szabad moz-
gásukban nem korlátozva tudjanak ott 
játszani. Ha már azt is korlátozni kell, 
hogy labdázni sem lehet, mert begurul-
hat a mély árokba, akkor a helyszín nem 
alkalmas arra, hogy itt játszótér kialakí-
tásra kerüljön.

 Kormosné S. Klára 

2015.04.26-án A Pécs-Hir-
di Polgárőr Egyesület tagjai 
is csatlakoztak a Kiskun-

halasi Polgárőrök által kezdeményezett, 
és az Országos Polgárőr Szövetség által 
is támogatott faültetési programhoz. 
A Pécs-Hird Polgárőr Egyesület tag-
jai eleget téve a felhívásnak Pécs-Hird 
központjában a Zengő utcai parkban, 
elültette a Polgárőrség fáját (gömb eper-
fa), ily módon is emléket állítva az ön-
kéntes bűnmegelőzők népes táborának 
és Pécs-Hird lakossága tiszteletére.

2015.02.27-én 18 órai kezdettel a 
Pécs-Hird Polgárőr Egyesület évértékelő 
közgyűlést tartott. Tóth Mihály elnökúr 
megtartotta évértékelő beszédét. Nagyon 
örült annak, hogy ismételten nagy lét-
számmal jelentek meg a tagok. Ismertette 
az elmúlt esztendőben elért eredménye-
ket. Felsorolta azokat a rendezvényeket, 

ahol a zavartalan lebonyolításban, illetve 
a forgalmi rend irányításában közremű-
ködtek. Elmondta, hogy már az egyesület 
összes tagja az új plasztikkártyás igazol-
vánnyal rendelkezik, kiemelt figyelmet 
fordítottak az idős, egyedülálló lakosok 
védelmére, a város és a zártkertek biz-
tonságának megóvására. Egyesületünk 
részt vett a 250x100 Biztonság minta-
programban. Részt vettünk a Leonardo 
programban. MÁV és pályatest és hozzá 
tartózó területen, közterületen, valamint 
a kiskertekben is teljesítetünk szolgálatot. 
Helyszínbiztosítás volt 4 esetben, elfogás 
volt 2 esetben, segítségnyújtás 4 esetben, 
balesetnél helyszínbiztosítás és forgalom-
irányítás 3 esetben, eltűnt személy fel-
kutatása 2 esetben, Ittas személyről való 
intézkedés 1 esetben, egyéb intézkedés 8 
esetben történt. Az egyesület tagjai 8760 
órát töltöttek ügyeletben. Alkalmazzuk a 

Szem mozgalmat. A megyében több ren-
dezvényen és polgárőr versenyen is részt 
vettünk ahol dobogós díjakat szereztünk 
be. Majd ezt követően Zóka Benjámin 
gazdasági vezető számolt be az anyagiak-
ról. A beszámolóban szó esett működési 
költségekről és eszközbeszerzésről is.

Polgárőreink a múlt hónapban 118 
óra szolgálatot teljesítetek járőrözéssel

Továbbra is várjuk a lakosság észre-
vételeit, panaszait, véleményüket min-
den hónap utolsó péntekén 18-20 óra 
között megtartott fogadó óránkon, vagy 
a +36 30/621-8314-es  a nap 24 órájá-
ban hívható ügyeletes számunkon.

Május 17-én 8 órai kezdettel Egyesü-
letünk a TeSzedd akcióhoz kapcsolódva 
a lakossággal várja az önkéntes jelentke-
zőket a Hirdi út 18. számú Polgárőrség 
előtt ahonnan elindulva településünket 
megtisztítva szednénk össze a szemetet. 
Kesztyűt és zsákot biztosítunk!

Pécs-Hird Polgárőr Egyesület

A Hirdi Polgárőr Egyesület hírei

Április hónapban az egye-
sület tagjai 102 óra szolgá-

latot teljesítettek. Ezen kívül április 11-
én 4 fővel biztosítottuk a Pécs-somogyi 
Általános Iskola által megrendezésre 
került családi napot. 

Április 18-án választással egybekö-
tött közgyűlést tartottunk. A vezetőség 
tagjai: Hang József elnök, Bánfai Zol-
tán és Seres Imre alelnökök, Demerácz 

Dezső titkár, Krausz József és Kiss Ár-
pád pénzügyi ellenőrző bizottság tagjai

Április 25-én a Tegyünk Egymásért 
Egyesület szervezésében megrendezett 
Szent György kereszt ünnepséget bizto-
sítottuk 6 fővel. Ugyanezen a napon Pé-
csett, a motoros felvonuláson 2 fővel se-
gítettük a zökkenőmentes lebonyolítást. 

Május hónapról havi rendszerességgel 
fogadó órát tartunk két művelődési ház-

ban is, ahol a tisztelt lakosság panaszait, 
észrevételeit, javaslatait formanyomtat-
ványon írásban beadhatja, mi továbbít-
juk a megfelelő szervezetek részére. 

Fogadó óra időpontja és helyszínei: 
2015.május 11-én 15-17 óráig Kodály 
Zoltán Művelődési Ház (Bányatelep) 
2015.május 11-én 15-17 óráig KOBEKO 
(Búzakalász u.)

Tisztelettel: Vezetőség 

A Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület hírei

Képrejtvény
A múlt havi képrejtvény helyes megfejtése: A Nevelők út és az Iskola u. találkozá-
sánál lévő, mára már lebontott épület. Nyertes: Császár Lászlóné Vasas, Nevelők 
úti lakos, a nyereményét átveheti a patikában

E-havi találós kérdésünk, hol és kb. mikor készült ez a fotó? A megfejtéseket 
a szer kesz tőség címére kérjük elküldeni. Kossuth L. Művelődési Ház, Somogy, 
Búzakalász u. 47. vagy a mihir2007@free mail.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!

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 Istentisztelet
Hirden a református templomban minden  
vasárnap 10 órakor Istentisztelet

Evangélikus istentisztelet
Vasason az evangélikus templomban május 
10-én és Pünkösdhétfőn május 25-én 11.00 
órakor Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (05.02.)
Vasárnap (05.03.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (05.09.)
Vasárnap (05.10.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia 
–

–
8.30 Liturgia

Szombat (05.16.)
Vasárnap (05.17.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (05.23.)
Vasárnap (05.24.) 
Pünkösd

–

11.30 Mise

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (05.30.)
Vasárnap (05.31.) 

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

májusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi Polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget, a régi lezárt sír-
kertben és a 6-os út melletti kereszt felújítására szánt adomá-
nyokat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy eddig 300 000 Ft gyűlt ösz-
sze. Így már elkezdődhet a konkrét munka, melyre árajánlatokat 
várunk. A Mecsek Takaréknál vezetett számlára továbbra is vár-
juk 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

Adománykenyér váratlanul
2015. április 25-én, szombat délután 16 kor értesített egy csapat 
bennünket, hogy a Szociális Csomagküldő Mozgalom 
(SzoCsoMa) keretében Kiss Anikó szervezte akcióban települé-
sünkre több zsák pékárut juttattak el a Káplár László Emlékére 
Kulturális Alapítványon keresztül.

A hirtelen jött adomány egy részét a Tegyünk Egymásért 
Egyesület aznapi Szt. György napi programján, az általunk a Ber-
zében rendezett Darts versenyen osztottuk ki. A többit lefagyasz-
tottuk, és a Tea-házban használjuk fel. Köszönjük a szervezők-
nek a felajánlást.                       Berényi Zoltán, Vasasért Egyesület
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S p o r t h í r e K
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 bízhat-
nak 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 

OLIMPIAI SZINTESÜNK VAN!
A nemzetközi atlétikai szövetség április 
közepén hozta nyilvánosságra 2016-os 
olimpia nevezési szintjeit, melyeket 
március 1-től lehet teljesíteni. Az előző 
játékokhoz képest sokkal erősebb szintet 
a magyar atléták közül elsőként Srp 
Miklós szűkebb hazánk lakója teljesítet-
te elsőként, a március 21-én 50 km-es 

gyaloglásban el-
ért 4ó 01p 44 
mp-es eredmé-
nyével, mellyel 
me gdöntöt te 
Czukor Zoltán 
31 éve felállított 
utánpótlás ma-
gyar csúcsát!

Új tagok a „futócsapat”-ban
Örömmel adjuk hírül, hogy egyre többen 
járnak lakóink közül futni, kocogni, és 
nem csak az út mentén lehet velük talál-
kozni, hanem a tömegsport rendezvénye-
ken is megméretik magukat, nem is akár-
milyen eredményekkel! A budapesti 30. 
Vivicitta versenyen a 7 km-es távon a va-
sasi Schneider Erika kiváló 34:34-es idővel 
tette le a névjegyét, a hirdi Kutas Éva pedig 
44:08-at futott. Reméljük, még sok verse-
nyen fogják Hird és Vasas jó hírét öregbí-
teni! A 21 km-es félmaratoni távon Schne-
ider Pál élete legjobb idejével 1:31:58-al ért 
célba! Ezen a versenyen indult még Papp 
Ferenc is, aki 2:14:45-öt teljesített. 

A pogányi Táltos-futás elnevezésű 
terep és akadályfutó versenyen a Dobos 
Éva-Csordás Ottó páros ért el kategóri-

ájában 3. helyezést! Mindnyájuknak 
gratulálunk! Büszkén mondhatjuk, 
hogy Hird, Somogy és Vasas igazi spor-
tos település!

2015.04.25-én, Siófokon rendezték meg 
a XI. Amatőr Mazsorettek Vándorkupa 
versenyét melyen egyesületünk részt 
vett. 56 egyesület képviselte magát 560 
mazsorettel, 220 tánccal. 

A nagysikerű Mazsorett Bálunk után 
nagy erővel készültünk a versenyre. He-
ti 3-4 próbával, nagy akaraterővel, hogy 
a botok többet legyenek a levegőben, 
mint a földön. 

A célunkat elértük, nagyon szépen tel-
jesítettünk, de jövőre még jobban fogunk.

Tudtuk, hogy ismét hosszú napnak 
nézünk elé, de az eredményekért már 
megérte.   

Eredményeink:
Fodor Natasa gyermek solo 2 bot I. hely
Pataki Bianka gyermek solo 2 bot II. hely
Deák Kitti-Géczi Réka-Pataki Bianka 

junior induló 2 bot  
II. hely

Monti csárdás ifjúsági trió 2 bot III. hely
Géczi Réka junior solo 2 bot III. hely
Csillám- Pillangó junior vegyes nagycsa-

pat pom-pon  IV. hely
(Berta Boglárka, Békési Dorina, Deák 

Kitti, Fodor Natasa, Fodor Fatima, 
Géczi Réka, Kovács Rebeka, Márk 
Szabina,Pataki Bianka, Tóth Eszter, 
Závodi Kinga )

Csillám junior trió 1 bot IV. hely
A tavalyi eredményekhez képest sok-

kal több technikát tanultunk, így sike-
rült összpontszámban  majdnem 200 
ponttal többet elérni. 

Bízom benne, hogy jövőre is tudjuk, 
hozni a pontnövekedést, és még több 
arannyal térhetünk haza. Addig is kö-
szönöm minden kedves pici és nagy ma-
zsorettnek a kitartó munkát.

Továbbá minden kedves ismerős-
nek, családtagnak, barátnak, akik segí-
tették a munkánkat a Bál szervezésé-
ben, akár egy támogatói jeggyel is.  
Köszönjük.  

Kelemen Csilla, Művészeti vezető

Aranypart aranyat hozott Siófokon

SHV_2015-05.indd   11 2015.05.02.   11:06:03



12  2015. májusSok Hírünk Van12

ok
o m o g y ird a sa s

írünk anS VH VHS
WWW.SHVONLINE.HU

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: 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.

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, MŰKÖRÖM-

ÉPÍTÉS. 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

Szobafestés,
mázolás,

tapétázás!!
Tel: 06-31-312-7926

INGATLAN STUDIO

ÜGYFELEI SZÁMÁRA
CSALÁDI HÁZAT, ÉPÍTÉSI TELKET,

VÁSÁRLÁS ÉS BÉRLÉS CÉLJÁBÓL.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL:

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETET KERES,

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

Vasas, Bethlen u. 30.
H-P: 6-16
Sz: 6-12
V: 7-10

VASÁRNAP IS NYITVA
Köszönjük a vásárlásaikat!

Karosszéria javítás, 
kipufogó hegesz-

tés, lakatosmunkák, 
gépjármű műszaki 

vizsgáztatás, javítás
Tel: 20-298-7074

             Bolt

       Vasas, B. u. 10/1.
Vasárnap is nyitva!

H-P: 6–17-ig
Szo: 6–14-ig

   Vasárnap: 630–11-ig
Fagylalt!! 1 gombóc: 170Ft!

             

–11-ig

Az akció havi 200 000,- Ft jövedelem MECSEK TAKARÉK-nál vezetett számlán történő 
rendszeres jóváírása és a MECSEK TAKARÉK Kiváltó Hitel esedékes részleteinek 
határidőben történő megfizetése esetén érvényes. Kérje ajánlatunkat, hogy törlesz-
tőrészletét csökkentsük! *A THM mértéke az 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű, 3 
havi referencia kamatperiódusú és 5 éves kamatfelár periódusú hitelre vonatkozik az 
aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a feltételek változá-
sa esetén mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Jelen 
tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és 
termékszabályzatok,illetve a Hirdetmény tartalmazzák!

THM lakáscélú hitel 4,65-5,98 %, szabadfelhasználású hitel 5,72-7,06%*

Deviza alapú hitelét forintosították?
Mi tudunk jobbat! Decemberi törlesztő-

részletét, legfeljebb 111 000 Ft-ot
Karácsonyig számlájára visszatérítjük!

Egy ingatlanra az értékbecslést mi fizetjük!

INGATLAN STUDIO

ÜGYFELEI SZÁMÁRA
CSALÁDI HÁZAT, ÉPÍTÉSI TELKET,

VÁSÁRLÁS ÉS BÉRLÉS CÉLJÁBÓL.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL:

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETET KERES,

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